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ين الغرّ بني الّط يّ الّط    امليامني.  اهر





 كتاب النكاح 

 کتاب النکاح
 يف استحبابه وبعض آدابه وأحکامه: الفصل األّول

 أحکام النظر واللمس والتسّتر وما يلحق هبا يفالفصل الثاين: 
 الفصل الثالث: يف عقد النکاح وأحکامه

 الفصل الرابع: يف أولياء العقد
يليف الفصل اخلامس:   العقد الفضو

مي  الفصل السادس: يف أسباب التحر
 الفصل السابع: يف النکاح املنقطع

 الفصل الثامن: يف خيار العيب والتدليس
اسع: يف ݑ   املهرالفصل الٮݧ

وجّية الفصل العاشر  : يف احلقوق الز
 والشقاق  يف أحکام النشوز : الفصل احلادي عشر 

 : يف أحکام األوالد الفصل الثاين عشر
 أحکام الوالدة وما يلحقها يف:  الفصل الثالث عشر

 : يف النفقات الفصل الرابع عشر
 





 النکاحکتاب 

 وفيه فصول: 

 لّو الفصل األ
 هحکامأآدابه وبعض يف استحبابه و 

كثيـرة،  دة، وقد وردت يف احلّث عليه وذّم تركـه أخبـار ات املؤكّ بّ النكاح من املستح
، وعنـه (نصـ  دینـه حـرز أج مـن تـزوّ )ه قـال: ّنـأ ( اهلل عليـه وآلـهصّل )فعن رسول اهلل 

ضـل مـن سـالم أفاسـتفاد امـر م مسـلم فا ـدة بعـد اإل ما)ه قال: نّ أ ( اهلل عليه وآلهصّل )
نفسـها  يعه إذا أمرهـا، وففظـه إذا غـاب عهنـا يفلهيا، وتعإ زوجة مسلمة تسّره إذا نظر 

ج أفضـل مـن هيما املتـزوّ ركعتـان یصـلّ )ه قـال: ّنـأ (عليـه السـالم)، وعن الصادق (وماله
 .  خبارذلك من األ ىل غير إ، (هيا أعزبسبعنی ركعة یصلّ 

یـد التـزّوج هبـا، فـال الرجل هيتّ  نأینبغي  :1مسألة  امـرأة  ج إاّل یتـزوّ  بصفات مـن ير
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مية األعفي  صل صاحلة تعينه عل فة كر
ُ
 اهلل صـّل )الدنيا واآلخرة، فعن رسول اهلل  مور أ

ـ إختـاووا)ه قـال: ّنـأ (عليه وآلـه ، وعـن الصـادق (اخلـال أحـد الضـييعنی فـنّن  مكُ فِّ عَّ نُ لِّ
يـن تضـع أ انظـر ):  - جأتـزوّ  نأحنی قال: قد مهمت  - لبعض أصحابه (عليه السالم)

كـر    ّدَّ ُبـ ن كنـت النك، فـعل دینـك وسـرّ  تعلعهو نفسك ومن تشركه يف مالك  فبِّ
فـاعال 

ـإّنـ) :(عليه السـالم)، وعنه (ىل حسن اخللقإو ىل اخلير إ ُب سَّ ن  تُ   ة، فـانظر الدَّ ا املـرأة قِّ

فلــيس  ا صــاحل ّن ، فأّمــلعــاحل ّن  وال لصــاحل ّن  ال د، ولــيس للمــرأة خعــر مــا تتقّلــ
فلـيس خعرهـا  ا طـاحل ّن ة، وأّمـالفّضـمن الـذهب و ة، هي خير خعرها الذهب والفّض 
  (.مهنا  التراب، التراب خير

 اهلل عليه صّل ) الرجل نظره عل مجال املرأة وثروهتا، فعن النّب   یقصر نأینبغي  وال
جهـا ، ومـن تزوّ ّب يـ مـافهيـا   يـرَّ   جلمااهـا  جهـا إاّل یتزوّ  ج امرأة المن تزوّ )ه قال: نّ أ (وآله

 اهلل عليــه صــّل )، وعنــه (ليــه، فعلــيكم بــذات الــدينإ لــه وكلــه اهلل جهــا إاّل یتزوّ  ملااهــا ال
كم وخضراءا الناس إيّ أهّي )ه قال: نّ أیضا  أ (وآله سول اهلل وما خضـراء قيل: یا ر (نمَّ الّدِّ  ا
 . (يف منبت السوءاملرأة احلسناء )ن؟ قال: مَّ الّدِّ 

كــذلك ینبغــي ارهــا للــزواج بصــفات مــن  ت هيــتّ  نأینبغــي للرجــل  كمــا :2مســألة 
رجــال  دّينــا  عفيفــا   إاّل ج تتــزوّ  هتمــام بصــفات مــن لتــاره لــذلك، فــالولياهئــا االأللمــرأة و
ّق  النكــاح) :( اهلل عليــه وآلــهصــّل )خــالق، فعــن رســول اهلل حســن األ نكــ  أذا نفــ و

ميته ّق رِّ يُ  حدكم ملنأ ، فلينظر هاأرقّ حدكم وليدة فقد أ   .(كر
ميمن ) :(عليه السالم)وعن الصادق  ، (فقد قعع رمحها ته من شارب اخلمر زّوج كر

ّل ويف إقد خعـب  ل قرابة   ّن إليه: إكتب يف جواب من  - (عليه السالم)وعن الرضا 
 . (جه إن كان يّسء اخللقتزوّ  ال):  - خلقه سوء
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یج صالةإعند  یستحّب  :3مسألة   هـّم للّ اوهـو: ) ركعتنی والدعاء باملـأثور  رادة التزو
یــد أ يّن إ ــزوّ أ نأو ، و هــّن عفّ أل مــن النســاء  ج فقــّدر ت ل يف نفســها ويف  حفظهــّن أفرجــا 

، و وسعهّن أمال، و   .بركة( عظمهّن أوزقا 
یستحّب  كملها ما اشتمل عـل أمامه، وأعالن به واخلعبة شهاد عل العقد واإلاإل و

 (لسـالمعلهيم ا)ة املعصومنی ئّ واأل ( اهلل عليه وآلهصّل ) التحميد والصالة عل النّب 
ــالتقوى والــدعاء للــزوجنی، و ــزوالشــهادتنی والوصــيّ  : احلمــد هلل والصــالة عــل ئة ب

 د وآله. حمّمَّ 
یكره   .  یقاعه يف حماق الشهرإيف برج العقرب، و العقد والقمر  یقاعإو

عـده، وصـالة ركعتـنی یكون الزفـا  لـيال  والوليمـة قبلـه أو ب نأ یستحّب  :4مسألة 
یضـع یـده عـل ناصـي ا  نأبعـد  عـل طهـر، والـدعاء باملـأثور  یكونـا نأعند الدخول، و

 ،ج ا، ويف أمانتك أخـذهتا، وبكلماتـك اسـتحللت فرجهـاعل كتابك تزوّ  هّم اللّ ):  وهو
يّ  هـا وأمر (جتعلـه شـرك الشـيعان ا  والفنن قضيت ل يف رمحها شيئا  فاجعله مسـلما  سـو

یسأل اهلل تعاىل الولد الذكر  .  مبثله، و
ما إذا كانـت یكـون عـل وضـوء سـيّ  نأالتسمية عند اجلماع، و تستحّب  :5مسألة 

، و يّ ا  مباركا  زكيّ يرزقه ولد   تقيّ  نأ ن یسأل اهلل تعاىلأاملرأة حامال  . ا  ذكر   سو  ا 
یكره اجلماع يف ليلـة اخلسـو يـوم الكسـو ، وعنـد الـزوال إاّل و يـوم اخلمـيس،   ، و

 تعلـع الشـمس، ويف حّت  اق، وبعد الفير وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، ويف املح
وآخـره، وعنـد الزلزلـة  رمضان، ويف ليلة النص  من الشـهر  شهر  إاّل  ل ليلة من الشهر أوّ 

ی  الصفراء والسوداء.   والر
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یــا   یكـره مســتقبل القبلــة ومسـتدبرها، ويف الســفينة، وعاو ، وعقيـب االحــتالم قبــل و
 . غسل یكره معاودة اجلماع بغير  الغسل، وال

یكره النظـر   ن  ـامع وعنـده مـن ینظـر أو ،اهلل ذكـر  ىل فـرج الزوجـة، والكـالم بغيـر إ و

 .   وز  فالاّل إو ما  حمرّ یستلزم    ما - ةوالصبيّ   الصّب حّت  - ليهإ
كـان ّ ـ ال نأینبغي  :6مسألة  ن يـر  خلقـه ودینـه، فعـن رسـول يرّد اخلاطب إذا 

 تفعلــوه جــوه، إاّل جــاءكم مــن ترضــون خلقــه ودینــه فزوّ إذا ) :( اهلل عليــه وآلــهصـّل )اهلل 
 . ( رض وفساد كبيرتكن فتنة يف األ

إرضاء العرفنی.  ستحّب ی :7مسألة  یج والشفاعة فيه و  السعي يف التزو
،  ، البالغـة شـرعا   غيـر وطء الزوجة   وز  ال :8مسألة  كـان النكـاح أو منقععـا  دوامـا  
اد مسلكي البول واحليض ق املوجب الّف اء هو التمزُّ فضواإل - فضهايُ    فننولو وطهئا 
فضـاها أ إنو ،اإلمث ب عليـه غيـر   یترّتـ - اد اجلميـعي احليض والغا ط أو اّف أو مسلك

مــن التــوارث وحرمــة اخلامســة وحرمــة حكامهــا أتــه، فتيــرهي علهيــا لــرج عــن زوجيّ   
 
ُ
ــه وطؤهــا خ ــا معهــا وغيأ ــد   أرهــا، ولكــن قيــل: يــرم علي ــه،  الصــحي  أّن  إاّل  ؛ب خالف
وهـي  - فضـاءنعـم جتـب عليـه دیـة اإل - بعـالج أو بغيـره - إذا انـدمل اجلـر ما سيّ  الو

إن قهان طلّ إ - دیة النفس إن  فضـاةمُ  ، وجتـب عليـه نفق ـا مـا دامـتقهـایعلّ    بل و و
إننشزت أو طلّ   . لزوما   حوطجت بعد العالق عل األتزوّ  قها، بل و

كمولو دخل بز یـة، ولكـن فـرم عليـه و  تثبـت الد ال التسـع فأفضـاها  وجته بعد إ
فضـ  أفضاء قبل إكمال التسع، ولـو نفاق علهيا كما لو كان اإلوجوب اإل لزوما   حوطاأل
ة بدّيـال إشـكال يف عـدم ثبـوت احلرمـة األالزوجة بزناء أو غيره تثبت الدیة، ولكن  غير 

 نفاق علهيا. وعدم وجوب اإل
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كثر وطء الزوجة الشابّ  ترك  وز  ال :9مسألة  كـاحلرج أو  لعـذر  إاّل  مـن أوبعـة أشـهر  ة أ
عـدم اختصـا  لزومـا  حوط شتراط تركه علهيا حنی العقد، واألالضرر، أو مع رضاها، أو ا
، كمــا أاملنقععــة  احلكــم بالدا ــة فــيعّم   عــدم اختصاصــه باحلاضــر لزومــا  حــوط األ ّن أیضــا 

إذا كـان یفـّوت عـل الزوجـة  شـرعّي  مـن دون عـذر   إطالـة السـفر  ـوز  املسافر، فال فيعّم 
 د التنّزه والتفّرج. ة كما إذا كان مليرّ ما إذا   یكن لضرورة عرفيّ سيّ  حّقها، وال

جة عن الزو - ل حنی اجلماعبُ خاوج القُ  فراغ املّن إمبعىن  - العزل  وز  :10مسألة 
ا ّمـأاشتراطه علهيا حـنی العقـد، و ا أو مع رضاهاّل إ هو مكروه، نعم املنقععة وكذا الدا ة
تراطه عليـه حـنی برضـاه أو اشـ إاّل  فهـو حمـّرم علهيـاها لبُ نزال يف قُ منع املرأة زوجها من اإل

یج  ولو منعت فأنزل خاوج الُقُبل   تثبت علهيا الدیة. ،التزو

 الثاينالفصل 
  وما يلحق هبا  رواللمس والتستّ  حکام النظر أيف 

 ظـاهره وباطنـه حـّت  ىل جسـد اآلخـر إ مـن الـزوج والزوجـة النظـر  لكّل    وز  :11مسألة 
 ذ وبدونه. مع التلّذ  عضو من اآلخر  عضو منه كّل  مهنما بكّل  وكذا ملس كّل   ،العورة

كـان املنظـور  - ة مـن  اثلـهىل مـا عـدا العـورإ للرجل النظر   وز  :12مسألة   شـياا  

، حسن الصـورة أو قبيحهـاليه أو شابّ إ يبـة ذ شـهوهّي یكـن بتلـّذ    امـ - ا  أهي  - أو مـع الر
ىل مـا عـدا العـورة مـن إاملـرأة  وهكذا احلال يف نظـر  - رامخو  االفتتان والوقوع يف احل

 النظـر   ـوز  فـال - حكـام الـتاّ  أيف   كمـا مـرّ  ر بُ ل والـّدُ ُبـوهـي القُ  - ا العورة اثلها، وأمّ 

 والصــّب  املماثــل ىل عــورة الكــافر إ نظــر ىل املماثــل، نعــم حرمــة الإ بالنســبة لهيــا حــّت إ
 . تبتن عل االحتياط اللزومّي  ز املميّ 
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مـن دون  - مـا عـدا العـورة - ىل جسـد حمارمـهإ ن ینظـر أللرجـل   ـوز  :13مسألة 
يبة، وكـذا  ـوز  وال ذ شهوهّي تلّذ  ذ ىل مـا عـدا العـورة مـن جسـده بـال تلـّذ إ النظـر  اهـّن  و

يبــة، واملــراد بامل وال شــهوهّي  أبــد   مــن جهــة النســب أو  حــارم مــن يــرم عليــه نكــاحهّن و
 الرضاع أو املصاهرة دون غيرها كالزناء واللواط واللعان. 

نی مــن جســد املــرأة ىل مــا عــدا الوجــه والكّفــإ ن ینظــر أللرجــل   ــوز  ال :14مســألة 
كان بتلّذ جنبيّ األ يبة أم ال، وكذا  ذ شهوهّي ة وشعرها، سواء أ نی لكّفـىل الوجه واإأو مع الر

كـان النظـر  يبـة، و ذ شـهوهّي بتلـّذ  مهنـا إذا  كــان إالنظـر، و  زيـويف ا بـدومماّمـأأو مــع الر ن 
. أتركه  استحبابا   حوطاأل  یضا 

أو مــع  ذ شــهوهّي بتلــّذ  جنــّب ىل بــدن الرجــل األإ يــرم عــل املــرأة النظــر  :15مســألة 
يبة، بل ا ل عـدم االلتـزام بسـتره جرت السيرة عـ ما ىل غير إ تنظر  ال نأحوط لزوما  ألالر

يبـة، و وال ذ شـهوهّي تلـّذ  ن كان بالإالرأس واليدين والقدمنی وحنوها وك ىل إا نظرهـا ّمـأو
يبـة والهـذه  كـان األإ، وفهـو جــا ز ذ شــهوهّي تلـّذ  املواضـع مــن بدنـه مــن دون و حــوط ن 

.  استحبابا    تركه أیضا 
أو  ذ شهوهّي بتلّذ  - جةعدا الزوج والزو - وشعره ملس بدن الغير   وز  ال :16مسألة 
يبة، و ـالَّ  ىل شعر إبالنسبة  اللمس من دومما فييوز  امّ أمع الر   ـوز  رم واملماثـل ومـاح 

ملسـهما معلقـا    ـوز  ة وشـعرمها فـالجنبّيـواأل جنـّب ا بدن األمّ أليه من بدمما، وإ النظر 
فتحــرم املصــافحة بــنی  - م بيامــا آنفــا  ا تقــّد ّ ــ - لهيــاإ النظــر   املواضــع الــ   ــوز حــّت 
 من وراء الثوب وحنوه.  ة إاّل جنبيّ واأل جنّب األ

 ا حـرم النظـر ّ ـ - ةجنبّيـواأل جنـّب ىل العضـو املبـان مـن األإ يرم النظر  :17مسألة 

، وإ إذا صدق معه النظر  - بانةليه قبل اإلإ   فييوز ا مع عدمهمّ أىل صاحب العضو عرفا 



 21/  أحكام النظر واللمس والتسّتر وما یلحق هبا - كتاب النكاح 

 . استحبابا   أحوط والظفر  السّن  ك يف غير ن كان الترإلعورة، وفيما عدا ا
بدما عـن  نی منشعرها وما عدا الوجه والكفّ  ن تستر أ ب عل املرأة  :18مسألة 

الوقوع يف احلرام مع خو   إاّل  مها بداإ ز يويفان ا الوجه والكفّ مّ أالزوج واملحارم، و غير 
ىل إ بالنسـبة بـداء حينئـذ  حـّت رم اإلاملحـّرم فيحـ یقاع الرجل يف النظـر إأو كونه بداعي 

 املحارم. 
بـداء شــعرها إاهـا  فييـوز  ا هــيّمـأترجـو النكـاح، و املـرأة املسـّنة الــ  ال ا يف غيـر هـذ

ینة. تتبرّ  نأواجللباب عادة ولكن من دون  مار یستره اخلا وذراعها وحنومها  ّ   ج بز
كـان الإة وجنبّيـمـن األ ر  ب عل الرجل التسـتّ  ال :19مسألة  عـل  - اهـا  ـوز  ن 

جرت السيرة عل عدم االلتزام بسـتره مـن بدنـه كمـا  ما ىل غير إ النظر  - لزوما   حوطاأل
 م. تقّد 

مـة يف املـوارد املتقّد  ر واللمـس ووجـوب التسـتّ  یستثىن من حرمة النظـر  :20مسألة 
عـل  أو حنومهـا الغـرق أو احلـرقة مـن جنبّيـ  اسـتنقاذ األصورة االضعرار، كما إذا توّقـ

، ولكن إذا اقتض  االضعرار  أو اللمس املحّرم فييوز  النظر  لمـس دون ال النظـر  حينئذ 
مبإ  عل ما اضعرّ  أو العكس اقتصر  ید. أ قداره الليه و  ز

 جنّب ىل العالج من مرض وكان الرجل األإ - مثال   - ت املرأةإذا اضعرّ  :21مسألة 
ید خبرته أو عنایته أو  - أرفق بعالجها ىل بـدما وملسـه إ لـه النظـر  جـاز  - ذلك غير ملز
 -  أهي اللمـس أو النظـر - حـدمهاأمكان االكتفـاء بإ  علهيما معاجل ا، ومع بيده إذا توقّ 

 م. كما تقّد  اآلخر   وز  ال
 - الـزوج والزوجـة غير  - العبيب أو العبيبة يف معاجلة املریض  إذا اضعرّ  :22مسألة 

إذا  مباشرة بل يف املرآة وشهبها، إاّل لهيا إ ینظر  ال نأ لزوما   حوطىل عورته فاألإ ىل النظر إ
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 مباشرة.  النظر  املعاجلة بغير  ر تتيّس  طول أو  أفترة  اقتض  ذلك النظر 
مـا عـدا عورهتـا  - البالغـة ة غيـر من الرجل للصبيّ  اللمس والنظر   وز  :23مسألة 

يبة، نعم األ ذ الشهوهّي مع عدم التلّذ  -  ا مرّ  ّ  عر كما  عـل  ىل االقتصار وحوط األوالر
والبعن والفاـذ  دون مثل الصدر العادة بسترها باملالبس املتعارفة   جترِّ  املواضع ال   

 إذا بلغـت سـّت  وىل عدم تقبيلها وعـدم وضـعها يف احليـر حوط األاأل ّن ألينی، كما واأل
 سننی. 

مـا عـدا عورتـه كمـا  - البـال  غيـر  واللمس من املرأة للصّب  النظر   وز  :24مسألة 
يبة ذ الشهوهّي مع عدم التلّذ  -  ا مرّ  ّ  عر  يبلـ     عنـه مـا ر  ب علهيـا التسـتّ  ، والوالر

ــ نأمبلغــا  ميكــن  ــارة لهيــاإب عــل نظــره یترّت إاّل  إث ــه عــل  ر  وجــب التســتّ الشــهوة، و عن
  .لزوما   حوطاأل

ين خااملميّ  ة غير والصبيّ  الصّب  :25مسألة   وكـذا النظـر  ،رحكام التستّ أرجان عن ز

يبة، كمـا  ذ شهوهّي تلّذ  واللمس من غير  حكـام أخـاوج عـن  ز املمّيـ املينـون غيـر  ّن أوو
. أ ر التستّ   یضا 

ــاّل  - ىل النســاء املبتــذالتإ النظــر   ــوز  :26مســألة  نی عــن إذا ُمــ ین ــنی  يت الال
يبة، و وال ذ الشهوهّي بشرط عدم التلّذ  -  التكّش   ار ال فرق يف ذلـك بـنی نسـاء الكّفـالر

عـل عـدم  جـرت عـادهتّن  مـا نی وبنی سـا ر فرق فيه بنی الوجه والكفّ  ، كما الوغيرهّن 
 عضاء البدن. أة ستره من بقيّ 
بـا  تـرك النظـر األ :27مسألة  املبتذلـة إذا  ة غيـر جنبّيـىل صـورة املـرأة األإ حوط وجو
یستثىن من ذلك الوجه كان الناظر  لهيمـا يف الصـورة إ النظـر  وز ان فييـوالكّفـ یعرفها، و

يبة كما  وز  وال ذ شهوهّي تلّذ  بال  لهيما مباشرة كذلك. إ النظر  و
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یـد   وز  :28مسألة  ىل حماسـهنا كوجههـا وشـعرها إ ینظـر  نأج امـرأة یتـزوّ  نأملـن ير
ذمـــا نیكـــون ذلـــك ب نأیشـــترط  ومعاصـــمها وســـاقهيا وحنـــو ذلـــك، وال هيـــاورقب ـــا وكفّ 

 ها. ورضا
لهيـا إ ه يصـل بـالنظر ّنـأن علـم إو ذ الشـهوهّي یكون بقصـد التلـّذ  ال نأ نعم یشترط

یكـون هنــاك مـانع مــن  ال نأكمــا یشـترط  ، ـا  الوقــوع يف احلـرام بسـببه ال نأو ،قهـر   
یج هبا فعال  مثل ذات العّد   ة والتزو

ُ
 خت الزوجة. أ

یشــترط  إاّل ن يتمــل اخأیكــون مســبوقا  حبااهــا، و ال نأیضــا  أو  ــوز،   فــالتيارهــا و
بــا  االقتصــار واأل یج هبــا باخلصــو  فــال عــل مــا إذا كــان حــوط وجو  یعــّم  قاصــد   التــزو

یج وكــان بصــدد تعيــنی الزوجــة هبــذا االختبــار،  كــان قاصــد   ملعلــق التــزو احلكــم مــا إذا 
 إذا   يصل االّط  النظر  ر تكرّ  و وز 

ُ
 وىل. الع علهيا بالنظرة األ

يبـــة،  وال ذ الشــهوهّي ة مـــع عــدم التلـــّذ جنبّيــمســاع صـــوت األ  ـــوز  :29مســألة  الر
اهـا   ـوز  مـع خـو  الوقـوع يف احلـرام، نعـم ال جانـب إاّل مسـاع صـوهتا لأإاهـا   وز  كما

رما  اها. إيا  للسامع وعادة مهيّ يف الترقيق الصوت وفسينه عل حنو یكون   ن كان حمَّ 

 الثالث الفصل 
 حکامهأيف عقد النکاح و

ـ :النكاح عل قسمنی عقد ة  فيـه مـّد نّیَّ دامئ ومنقعع، والعقد الدامئ هو: )عقد ال ُتعَّ
 )الدا ة(.    الزوجة فيه بـوتسمّ  ،الزواج(

كثر  فيه املّد نّیَّ عَّ الدامئ هو: )عقد تُ  والعقد غير   ،أو أقّل  ة( كساعة أو يوم أو سنة أو أ
 نقععة(. ع هبا( و)امل)املتعة( و)املتمتّ    الزوجة فيه بـوتسمّ 
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ـــاإل - دوامـــا  ومتعـــة - یشـــترط يف النكـــاح :30مســـألة  ان،  ـــاب والقبـــول اللفظّي
شـارة إلالكتابـة وال ا - عـل األحـوط لزومـا   - تكيف كما ال د الترايض القلّب یكيف جمرّ  فال

بّيـ اإل ـاب والقبـول نحوط لزومـا  كـوخرس، واألاأل املفهمة من غير  ن ة مـع الـتمكّ بالعر
یكيف  یج لغيـر مهنا، و ن إن مهنـا واملـتمكّ  غيرها من اللغات املفهمة ملعىن النكاح والتـزو

 ن من التوكيل. متكّ 
كـان إل القبـول، و اب عتقدمي اإل استحبابا  حوط األ :31مسألة  عكسـه   زو ـن 

یقـول  نأ ق، فيصـّ  املتعّلـ د   عن ذكر ( أو حنوه جمرّ یكن القبول بلفظ )قبلُت  یضا  إذا  أ
 ُجكِّ عل الصداق املعلوم( فتقـول املـرأة: )نعـم(، أو یقـول الرجـل: )قبلـُت زوّ الرجل: )أت
  جُتكَّ نفسي(.بكِّ عل الصداق املعلوم( فتقول املرأة: )زوّ التزّوج 
املـرأة والقبـول مـن جانـب  ـاب مـن جانـب یكـون اإل نأیضـا  أ استحبابا  حوط واأل

كـــانإالرجـــل، و جُتـــكِّ نفســـي عـــل زوّ یقـــول الرجـــل: ) نأ العكـــس، فيصـــّ     ـــوز ن 
 (. الصداق املعلوم( فتقول املرأة: )قبلُت 

لدامئ بلفظ النكـاح أو  اب يف النكاح ایكون اإل نأ استحبابا   حوطاأل :32مسألة 
یج، و عـل إرادة الـدوام،  یضا  إذا اقترن مبـا یـدّل أبلفظ املتعة  ه نشاإ ز و ن كان إالتزو

 بغيرهـا جـازان إ، واملـايض اب والقبول بصيغة یكون اإل نأ استحبابا  حوط األ ّن أكما 
.  أیضا 

 ـاب عل لفظ )قبلت( أو )رضيت( بعـد اإليف القبول  االقتصار   وز  :33مسألة 
 - الوكيــل عــن الزوجــة - قــات الــ  ذكــرت فيــه، فلــو قــال املوجــباملتعلّ  مــن دون ذكــر 

ــأللــزوج: ) ــكَّ ُم ــة عــل املهــر لَّ ّك  وَّ نكحُت ــ   فالن ــزوج: )قبلــُت( مــن دون وم( فقــال ااملعل ل
 املعلوم( صّ .  یقول: )قبلُت النكاح لنفسي عل املهر  نأ
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قالـت املـرأة طاطبـة  هـر الزوجان العقـد الـدامئ وبعـد تعيـنی امل إذا باشر  :34مسألة 
نكحُت نفسي منك، أو لك، عل الصداق املعلوم( فقال أنكحُتكَّ نفسي، أو ألرجل: )ا

جـُت جُتـكَّ نفسـي، أو زوّ لعقد، وكذا إذا قالت املـرأة: )زوّ ا الرجل: )قبلُت النكاح( صّ  
یج(.  ، عل الصداق املعلوم( فقال الرجل: )قبلُت التزو ، أو بكَّ  نفسي منكَّ

فاطمـة مـثال  فقـال وكيـل املـرأة: سم املـرأة اسم الرجل أمحد واولو وّكال غيرمها وكان 
ــّك  وَّ نكحــُت مُ أ) ــكَّ أمحــد ُم لَّ  فاطمــة، أو وَّ لَّ ــنكحــُت أّك  لَّ  فاطمــة مُ وَّ ُم ــن وَّ ّك  ، أو م ــكَّ لَّ ّك 
، أو ملوَّ وَّ مُ  ــكَّ لِّ ــكَّ أمحــد، عــل الصــداق املعلــوم( فقــال وكيــل الــزوج: )قبلــُت النكــاح ّك  لِّ ّك 
ـكَّ وَّ جـُت مُ العقـد، وكـذا لـو قـال وكيلهـا: )زوّ  ّك  ِّ أمحد عل الصداق املعلوم( صـّ  وَّ لُ  لَّ ّك 

ــ لَّ  فاطمــة، أو زوّ وَّ أمحــد ُم ــّك  لَّ  وَّ جــُت ُم ، أو مــن مُ فاطمــة موَّ ّك  ــكَّ لَّ ، أو  ُ وَّ ّك  ــكَّ لِّ ــكَّ وَّ ّك  لِّ ّك 
یج ُلـ ّك  ِّ أمحـد عـل الصـداق وَّ أمحد، عل الصداق املعلوم( فقـال وكيلـه: )قبلـُت التـزو

 املعلوم(. 
كــان املباشــر  ــكَّ ن  أعقــد ولهّيمــا فقــال وّل املــرأة: )لل ولــو  كَّ ح  ــكَّ أو حفيــدَّ أمحــد ُت ابنَّ

، أو من ح  كَّ ن  أابن  أو حفيد يت فاطمة، أو  كَّ كَّ أو حفيدَّ ُت ابن  أو حفيد يت فاطمة ابنَّ
كَّ أمحــد( أو قــال وّل املــرأة: )زوّ  ــكَّ أو حفيــدِّ ، أو البنِّ كَّ ــكَّ أو حفيــدِّ ــكَّ أو ابنِّ جــُت ابنَّ

كَّ أمحـد ابنـ  أو حفيـد يت فاطمـة، أو زوّ  ـكَّ أو حفيدَّ جـُت ابنـ  أو حفيـدَّ يت فاطمـة ابنَّ
كَّ أو ب كَّ أو حفيدِّ ، أو من ابنِّ كَّ كَّ أمحد عل الصداق املعلوم( فقال حفيدَّ كَّ أو حفيدِّ ابنِّ

یجَّ البــن أو حلفيــدهي أمحــد عــل الصــداق املعلــوم(  الــزوج: )قبلــُت  وّل  النكــاحَّ أو التــزو
صـيال  ويف ألـه يف أحـد العـرفنی  كـان املباشـر  یقاع العقد لوإة صّ  العقد، وتعر  كيفيّ 

ـــ العـــر  اآلخـــر  ، أو يف أحـــد العـــرفنیوكـــيال  أو ولّي م تقـــّد  اوكـــيال  ّ ـــ ا  ويف اآلخـــر  ولّيـــا 
 ىل التفصيل. إحاجة  فال
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 ـاب اإل  ـاب، بـل یصـّ  یشترط يف لفظ القبول معابقته لعبارة اإل ال :35مسألة 
ـــال: )زوّ  ـــو ق ـــول بلفـــظ آخـــر، فل ـــال: بلفـــظ والقب ـــت النكـــاح( أو ق ( فقـــال: )قبل ـــكَّ جُت

(ح  كَّ ن  أ) یج(، صّ  و ُتكَّ  املعابقة.  استحبابا  حوط ن كان األإفقال: )قبلت التزو
معــه ظــاهرة يف املعــىن املقصــود  تكــن إذا حلــن يف الصــيغة حبيــث   :36مســألة 

إاّل  یك ِّ    زتـك( يف اللغـة الدارجـة بـدل ة، فـيكيف )جّو ن كان اللحـن يف املـاّد إ ك ى وو
 للعقد من أهل تلك اللغة.  جتك( إذا كان املباشر )زوّ 

  عل فهم معىن  اد مضمونه، وهو متوقّ إىل إيف العقد القصد  یعتبر  :37مسألة 
 متييز  اته والالعلم خبصوصيّ  یعتبر  مجال، والیقوم مقامه ولو بنحو اإل جت( أو مالفظ )زوّ 

، فنذا كان املوجب بقوله قـة إجـت( قاصـد   )زوّ  :الفعل والفاعل واملفعول مثال   ـاد الُعل 
بّيــة املعروفــة الــ  یعلــق علهيــا الــزواج يف الاخلاّصـ قــابال   خــر ة وكــان العــر  اآللغــة العر

 لذلك املعىن ك ى. 
ــألة  ، وتكــيف األحــوط لزومــا   ــاب والقبــول عــل تشــترط املــواالة بــنی اإل :38مس

ــ ــالالعرفّي ــث یصــدق معــه  یضــرّ  ة مهنــا ف ــة حبي ــذلك  ّن أ الفصــل يف اجلمل ــول ل هــذا قب
 ن كثرت. إوط وغيرمها ورقات العقد من القيود والشالفصل مبتعلّ   یضرّ  ال  اب، كمااإل

مسـتقبل معلـوم  مـر أالنكاح التنييز، فلـو عّلقـه عـل  ةیشترط يف صّح  :39مسألة 
ذا إول حمتمـل احلصـ حـاّل  مـر أذا عّلقه عل إع احلصول بعل، وهكذا احلصول أو متوقّ 

معلـوم احلصـول أو عـل  حاّل  مر أذا عّلقه عل إا مّ أة العقد، وعليه صّح تتوّق   ݥال كان 
كـان ّ ـجمهول احلصول ولكّنـ مر أ  ، كمـا إذا قالـتیضـرّ    ة العقـد  عليـه صـّح ا تتوّقـه 

كـان اليـوم يـوم  ُتـكَّ نفسـي إنح  كَّ ن  أ: )ه يـوم اجلمعـةّنـأاملرأة يف يوم اجلمعـة وهـي تعلـم 
 كن ݥݥأ     نفسي إذا  كَّ تُ ح  كَّ ن  أ( أو قالت: )اجلمعة

ُ
(. أ كَّ  ختَّ
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یكــون قاصــد   للمعــىن حقيقــة،  نأصــيغة یشــترط يف العاقــد امليــرهي لل :40مســألة 
ن بعقد السكران وشـهبه ّ ـ اهي والغالط والنامئ وحنوهم، والعبرة بعقد ااهازل والس ݥفال 
كـان جنونـه  نإعبـرة بعقـد املينـون و ه العقـل فـالیشترط في كما ،به    قصد له معتّد  ال

يّ   جنونه.  ا  إذا أجرى العقد يف دور أدواو
كـان قاصـد    نإو - لنفسـه ز املمّيـ عقد الصّب  یصّ   غ فالوكذلك یشترط فيه البلو

كــان الصــّب نكــان ب نإ، بــل وذن الــوّل نیكــن بــ إذا   - للمعــىن  يف مســتقاّل   ذنــه إذا 
نشـاء الصـيغة، أو إوكـيال  عنـه يف  وكـان الصـّب   ، وأّما إذا كان العقد مـن الـوّل التصرّ 
جـازه هـو أ، أو جازه الوّل أأو كان لنفسه ف جازه،أعقد لغيره وكالة عنه أو فضوال  فكان ال

 یترك مراعاة مقتض  االحتياط يف مثله.  ݥݥفال شكال، إته بعد البلوغ فيف صّح 
، فلو أذنت الزوجة متظـاهرة یشترط يف صّح  :41مسألة  ة العقد رضا الزوجنی واقعا 

واقعـــا   ه إذا ُعلمــت كراه ــاّنــأالعقــد، كمــا  صـــّ   بالكراهــة مــع العلــم برضــاها القلــّب 
 . تظاهرت بالرضا بعل العقد نإو

، جــازا العقــد صــّ  أرضــيا بعــد ذلــك و مُثَّّ  كــره الزوجــان عــل العقــدأُ لــو  :42مســألة 
 وىل إعادة العقد يف كلتا الصورتنی. األ األحوطوحدمها، أكراه إوكذلك احلال يف 

عـن مهنمـا  كـّل  ة العقد تعينی الزوجنی عل وجه ميتـاز یشترط يف صّح  :43مسألة 
جُتـكَّ إحـدى بنـا يت( بعـل، وكـذا لـو شـارة، فلـو قـال: )زوّ سم أو الوصـ  أو اإلغيره باال
 بنيكَّ أو أحد هذين(. ا جُت بن  أحدقال: )زوّ 

مهـا نایعيّ    نإين يف ذههنمـا وزننی حبسب قصد املتعاقدين، متميّ نعم لو كانا معيّ 
یج ة، شارة اخلارجّيـسم أو الوص  أو اإلجراء الصيغة باالإعند  كمـا لـو تقـاوال عـل تـزو
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جــُت بنــ  مــن ولكــن يف مقــام إجــراء الصــيغة قــال: )زوّ  بنتــه الكبــرى مــن ابنــه الكبيــر 
 . صّ    ابنك( وقبل اآلخر

یتبــع  شــارةحــدمها مــع اإلأتلفــا أو ســم مــع الوصــ  أو اخلــو اختلــ  اال :44مســألة 
يُ العقــد مــا هــو املق ، فــل  صــود و

 
كــان املقصــونغــ  مــا وقــع غلعــا  وخعــأ یج البنــت ذا  د تــزو

اة بفاطمـة هـي الصـغرى وكانـت الكبـرى امسها فاطمـة وكانـت املسـمّ  ّن أل الكبرى وليّ 
جُتكَّ الكبرى من بنا يت فاطمة( وقع العقد عل الكبـرى الـ  اة خبد ة وقال: )زوّ مسمّ 
يُ مسها   .غ  تسمي ا بفاطمةل  ا خد ة و

یج فاطمة وليّ إو ا صغرى وقع العقد عل ّم أ ا كبرى فتبنّی ّم أل ن كان املقصود تزو
 و اة بفاطمةاملسمّ 

ُ
یج املرأة احلاضرة ّم أوصفها ب يَّ غِّ ل  أ ا الكبرى، وكذا لو كان املقصود تزو

جُتكَّ هـذه وهـي فاطمـة وهـي الكبـرى مـن ا الكبرى وامسها فاطمة فقال: )زوّ ّم أل وليّ 
يُ لإ هـا خد ـة وقـع العقـد عـل املشـار ا الصـغرى وامسّمـأ بنا يت( فتبنّی  سـم الغـ  ال  هيـا و

هـذه املـرأة احلاضـرة هـي  ّن أل ا لّيـوالوص ، ولو كان املقصود العقد عل الكبرى فلّمـ
غـ  ل  عـل تلـك الكبـرى وتُ  العقـد جتـك الكبـرى وهـي هـذه( وقـعتلك الكبرى قـال: )زوّ 

 شارة، وهكذا. اإل
وج التوكيل يف النكاح من طر  واحد أو من العرفنی بتوكيـل الـز یصّ   :45مسألة 

كـاملنی، أو بتوكيـل ولهّي إأو الزوجـة أو كلهيمـا  ين، و ـب عـل مـا إذن كانـا  ا كانـا قاصـر
ــّد  ال نأالوكيــل  ــیتع ــه املوّك ــا عّين ــر ى عّم ات واخلصوصــيّ  ل مــن حيــث الشــار وامله

 
ُ
ا  موقوفـا  عـل ى كـان فضـوليّ ن تعـّد نل، فـن كانا عل خـال  مصـلحة املوّكـإخرى واأل
ات، ليه من اخلصوصيّ إض أمره ل فيما فّو اة مصلحة املوكّ جازته، كما جتب عليه مراعإ
. أا  ىت مبا هو خال  املصلحة كان فضوليّ أى وتعّد  ننف  یضا 
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إذا  يزّوجهـا مـن نفسـه إاّل  نأاملرأة رجال  يف تزو ها لـيس لـه إذا وّكلت  :46مسألة 
یشـمله حت بالتعممي أو كان كالمها حبسب متفاهم العر  ظاهر   يف العمـوم حبيـث صرّ 

 نفسه. 
یكـون  نأ حد وكيال  عن العرفنی، كما  ـوز یكون شار وا نأ  وز  :47مسألة 

حوط استحبابا  ن كان األإنفسه دواما  أو متعة، ول یعقدها نأالرجل وكيال  عن املرأة يف 
كِّ یتوىّل  ال نأ ِّ رَّ ال طَّ  شار واحد 

 العقد.  يفَّ
ة اهمـا االسـتمتاعات الزوجّيـ ز جتـ وّكال شاصا  يف إجـراء الصـيغة   إذا :48مسألة 

جراء الوكيـل عقــد النكــاح، نا بــیعمئّنــ اهمــا قبـل الــزواج مـا   يــّل  الـذهي ال  النظــر حـّت 
یتـرك  فـال شـكالإيوجب االطمئنان    كيل ماالو ار خبإ، ويف كفایة د الظّن یكيف جمرّ  ݥال و

ىت به عل الوجه أه نّ أیعلم  م لو علم اجرا ه العقد و ، نعمراعاة مقتض  االحتياط فيه
 ته. البناء عل صّح  أمكن الصحي  أم ال

للـــزوج  قـــد النكـــاح دوامــا  أو انقعاعـــا  اليف ع اشـــتراط اخليــار   ـــوز  ال :49مســألة 
مــع  يف املهــر  اشــتراط اخليــار  ، و ــوز رطاه بعــل الشــرط دون العقــدفلــو شــ ،للزوجــة وال

 املهــر  ذكــر    فيكــون كالعقــد بــالملســمّ ا ســقط املهــر  ة، فلــو فســخ ذو اخليــار تعيــنی املــّد 

املهـر،  من دون ذكـر  املثل مع الدخول، هذا يف العقد الدامئ الذهي یصّ   ىل مهر إفيرجع 
. أ يف املهر  فهيا اشتراط اخليار  یصّ   الف بدونه  تصّ   ا املتعة ال  المّ أو  یضا 

ــذا اّد إ :50مســألة  ــ قته أو اّدعــت امــرأةة امــرأة فصــّد عــ  رجــل زوجّي رجــل  ةزوجّي
حـد االعتـراض علهيمـا، مـن ا بذلك مـع احتمـال الصـدق، فلـيس أليكم اهم فصّدقها
يبنی. فرق بنی كومما بلديّ  غير   نی معروفنی أو غر
عي واليمـنی عـل مـن فالبّينة عل املـّد  اآلخر  نكر أة وحدمها الزوجيّ أا إذا اّدع  مّ أو
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إاّل كــان للمــّد  نننكــر، فــأ ىل املنكــر، إب توجيــه اليمــنی طلــ فلــه عي بّينــة حكــم لــه و
كـان  نإو - عيهـا عـل املـّد يرّد  نكـل عـن اليمـنی و  نإحكم لـه، و حل  املنكر  ننف

كم  جــاز  - ذلـك عــن غفلــة أو جهالــة  لــه الوالیــة عــل رّد  ّن أيكـم عليــه، كمــا  نأللحــا
، واليمنی عـل املـّد  كم اليمـنی عـل املـّد  ن رّد املنكـر إعي اسـتظهار   فحلـ  عي أو احلـا

ين القضــاء، ونكــل حكــم  نإو حكــم لــه، ا حبســب الواقــع ّمــأعليــه، هــذا حبســب مــواز
 تعاىل.  مهنما العمل عل ما هو تكليفه بينه وبنی اهلل فييب عل كّل  

ــرار ىل اإلإنكــاره إعــن  إذا رجــع املنكــر  :51مســألة  ــ ق ــه ويكــم بالزوجّي ة یســمع من
 . ن كان ذلك بعد احلل إبيهنما و

 وللغيـر  ج من غيـرهتتزوّ  نأة امرأة وأنكرت فهل اها ا اّدع  رجل زوجيّ إذ :52مسألة 

عي أم ال؟ قبل فصل الدعوى واحلكم ببعالن دعـوى املـّد  كذهبا يرز    جها مایتزوّ  نأ
كم  والصحي  هوقوال، أفيه  التفصيل بنی ما إذا كان ذلـك قبـل طـر  النـزاع عنـد احلـا

عي بعـد العقــد علهيـا بّينـة حكــم لـه هبــا املــّد  ن أقـامناهــا ولـه ذلــك، فـ فييـوز  الشـرعّي 
إاّل وبفساد العقـد الاّل  لهيـا إعـواه، ولـيس لـه طلـب توجيـه اليمـنی تسـمع د فـال حـق، و

 ىل العاقد علهيا. إ وال
كم فـاألا إذا كان ذلك بعـد طـر  النـزاع عنـد مّ أو ىل حـنی إ حوط لزومـا  االنتظـار احلـا

 (. 50)  املسألةم يففصل النزاع بيهنما عل الهنج املتقّد 
حتمـال صـدقها، اة من الزوج مـع ليّ ا خَّ ّم أعي الزواج من امرأة تّد   وز  :53مسألة 
عت طالقها أو موتـه، نعـم لـو  فيما إذا كانت ذات بعل سابقا  فاّد فحر حّت  من غير 
 حوط لزوما  الفحر عن حااها. مة يف دعواها فاألكانت مّ  

 - یعلــم موتــه وال حياتــه حبيــث   - ععــةإذا غــاب الــزوج غيبــة منق :54مســألة 
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كتفـاء بقواهـا ملـن أراد الـزواج مهنـا  فاّدعت زوجته حصول العلم اها مبوته، فيف جـواز  اال
با  أنحشكال، واألإل عهنا يف إیقاع العقد علهيا وكذا ملن یتوكّ   اّل إج هبـا یتـزوّ  ال وط وجو

كـان اهـا زوج قـد ّنـأ  یـدرِّ  یّعلع عل حااها و  من   ـه  دعواهـا  یكـن يف البـنی إاّل  و  دَّ ُفقِّ
ىل قواهــا، إج هبــا مســتند   م عــل التــزوّ مــة فهيــا فيقــّد تكــون مّ   نأ لّيــة مــن غيــر ا خَّ ّمــأ

با  وكذلك األ  من كان كذلك.  ل عهنا يف تزو ها إاّل یتوكّ  ال نأحوط وجو
 رجــل آخــر   ــاعــ  زوجيّ اّد  مُثَّّ  هــا عــن الــزوجلّو عي ُخ ج امــرأة تــّد إذا تــزوّ  :55مسـألة 

إاّل قامها حكم له هبأن ن بالبّينة، فدعواه إاّل  ݥتسمع     فليس له طلـب توجيـه اليمـنی ا و
 لهيما. إ

كانت  اّم أعت بعد ذلك اّد  مُثَّّ  جها رجلة فتزوّ إذا اّدعت امرأة أّما خليّ  :56مسألة 
ق لـك ُفــّرِّ تسـمع دعواهـا، نعــم لـو أقامـت البّينــة عـل ذ ذات بعـل حـنی زواجهـا منــه  

ــك  یكــيف يف ذل ــ نأبيهنمــا، و ــا مــن الرجــل تشــهد بأّم ــت ذات بعــل حــنی زواجه ا كان
 . تعينی زوج معنّی  الثاين، ولو من غير 

 الرابعالفصل 
 ولياء العقدأيف 

والصـغيرة  ب اهما الوالیة عل العفل الصـغير من طر  األ ب واجلّد األ :57مسألة 
كــون الوالیــة عليــه اهمــا أو ا املنفّمــأصــل جنونــه بــالبلوغ، وواملينــون املتّ  صــل عنــه فــيف 

كم الشـرعّي  كم، وال والیـة علـهيم  شـكال، فـالإ للحا یتـرك االحتيـاط بتوافقهمـا مـع احلـا
 
ُ
  وال لليّد  ّم لأ

ُ
 ولو من قبل  ّم من طر  األ

ُ
 األ ّم أ

ُ
، وال األ ّم ب بأن كان أبا  أل خ ألب مثال 

 والدهم. أواخلال و والعّم 
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ــ ال :58مســألة  ــاة األ ة اجلــّد یشــترط يف والی ــا  حي ــد وجودمهــا مع ــه، فعن ب وال موت
إذا  كّل  یستقّل  ما سـبق يف هّي أت الوالیة باآلخر، وحدمها اختّص أمات مهنما بالوالیة، و

یج الصــغيرة املــوىّل  ــزو ــو زوّ  حمــّل  يبــقَّ   علهيــا  ت یج اآلخــر، ول كــّل لتــزو مهنمــا مــن  جهــا 
ن قـّد إواآلخـر،  ام ولغـن ُعلـم السـابق مهنمـا فهـو املقـّد نشار ف م عقـد ن ُعلـم التقـاو

 سـواء - یعلم احلـال واحتمـل السـبق واللحـوق والتقـاون ا لو  مّ أب، وعقد األ اولغ اجلّد 
یخ اآلخـر  یخ أحد العقدين وجهـل تـاو مجـاال  إفـيعلم  - أم جهـل التاو ـان معـا   علم تاو

ا تزو هـا بغيرمهـ یصـّ   فـال ة عـن اآلخـر حـد الشاصـنی أجنبّيـبكون الصغيرة زوجة أل
لهيـا إىل الشاصـنی وحااهمـا بالنسـبة إا حااها بالنسـبة جها، وأمّ یتزوّ  نأ كما ليس للغير 

 د اآلخــر حــدمها و ــّد أقهــا یعلّ  نأاعــاة مقتضــ  االحتيــاط فهيمــا ولــو بــتتــرك مر فــال

 نكاحها.
اجلـّد،  كـّل مهنمـا شاصـا  لتزو هـا منـه قـّدم اختيـار  فاختار ولو تشاّح األب واجلّد 

. ولو بادر    األب فعقد وقع باطال 
یج األیشــترط يف صــّح  :59مســألة  بــل  - ونفــوذه عــدم املفســدة ب واجلــّد ة تــزو

إاّل  - وىل مراعــاة املصــلحة فيــهحــوط األاأل كــاألیكــون فضــوليّ  و ــ جنّب ا   ة   صــّح یتوّق
یج خاليـا  عـن املفسـدة جازة بعد البلوغ أو اإلعقده عل اإل فاقة، واملناط يف كون التـزو

جـه باعتقـاد عـدم املفسـدة مـر، فلـو زوّ ىل واقع األإ بالنظر  العقالء ال يف نظر  كذلك كونه
ىل إ ه لـيس كـذلك بـالنظر ّنـأ ، ولو تبـنّی یصّ   العقالء   ه ليس كذلك يف نظر نّ أ فتبنّی 
 العقالء.  إذا كان خاليا  عن املفسدة يف نظر  صّ   مر واقع األ

م فهـو أو الصغيرة مع مراعاة ما تقّد  صغير ب اللأ ب أو اجلّد ج األإذا زوّ  :60مسألة 
للمعقـود عليـه بعـد البلـوغ والرشـد،  يتمل معه ثبوت اخليار  ولكن ،حيحا  ن كان صإو
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 االحتياط بتيدید العقد أو العالق. مراعاة مقتض  یترك  فلو فسخ فال
، فـلـأ ب أو اجلـّد ج األلـو زوّ  :61مسألة  یكـن لـه مـال حـنی العقـد  ن  نب صـغير  

كـان لـه مـال فـإجـه، وعـل مـن زوّ  املهـر  كان ، أن ضـمنه مـن زّوجـه كـان عليـه نن  یضـا 
ید من مهـر أیكن  نه كان يف مال العفل إذا  یضم   نإو مصـلحة يف املثـل أو كانـت  ز

كثر  إاّل  تزو ـه بـأ   يف مـال العفـل عــل املسـمّ    ثبـوت املهـر العقـد وتوّقـ صـّ   منـه، و
 املثل. ثبت عليه مهر  ز ُ     ننوغ، فجازته بعد البلإ

ن كان فيه مفسدة بالنسـبة ن عليه مبن له عيب، فاملوىّل  ج الوّل إذا زوّ  :62مسألة 
إاّل جازتـه بعـد كمالـه كمـا مـرّ ن بینفذ إاّل  ا  فالليه كان فضوليّ إ ، نعـم إذا  ، و وقـع صـحيحا 

 بـت للـوّل  عليه بعـد كمالـه كمـا یثللموىّل  زة للفسخ ثبت اخليار كان من العيوب امليّو 
 قبله إذا كان جاهال  باحلال. 

 - والصـغيرة عل الصغير  ب واجلّد ل األبَّ  من قِّ أهي القمّي  - هل للوّص  :63مسألة 
م ال؟ فيـه أطالق ة لـه بـاإلالوالیة عل تزو هما مع نّر املـوص عليـه أو لـول الوصـيّ 

كم الشــرعّي مقتضــ  تتــرك مراعــاة  شــكال، فــالإ إذا دعــت  االحتيــاط بتوافقــه مــع احلــا
 ىل تزو هما. إالضرورة 

كم الشـرعّي  ال :64مسألة  یج الصـغير  والیة للحا كـان أو  يف تـزو  ذكـر   
ُ
نـىث مـع فقـد أ

بـت عـل تركـه مفسـدة یلـزم ىل تزو ـه حبيـث ترتّ إ، نعم إذا دعـت الضـرورة ب واجلّد األ
تضـت عهنا كانـت لـه الوالیـة عليـه مـن بـاب احلسـبة فيراعـي حـدودها، فلـو اق ز التحرّ 

طـول فضـال  عـن أة ىل مـّد إیتياوزها  ملنقعع لفترة قصيرة  الضرورة تزو ه ولو بالعقد ا
 ب أو اجلـّد لـأ ات، هذا مع فقد الوّص اخلصوصيّ  العقد الدامئ، وهكذا احلال يف سا ر 

إاّل  كم كما تقّد  مقتض مراعاة  یترك فال و  م. االحتياط بتوافقه مع احلا
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یج مـن بلـ  جمنونـا  و إ إذا دعت الضـرورة :65مسألة   یكـن لـه أب وال جـّد  ىل تـزو
كم الشــرعّي  ــك للحــا ــة يف ذل ــوّص  إذا   كانــت الوالی ــّو أل يوجــد ال ــه إض حــدمها املف لي

إاّل  كم والوّص  مقتض مراعاة  یترك فال ذلك، و  يف ذلك.  االحتياط بتوافق احلا
یج من جتّد إولو دعت الضرورة   جـّد  ه أب والیكـن لـ د جنونه بعـد بلوغـه و ىل تزو

كم الشــرعّي  كــان جتــّد أ فالوالیــة يف ذلــك للحــا ، نعــم إذا  ب أو د جنونــه يف حيــاة األیضــا 
االحتيـاط مقتضـ  مراعـاة یتـرك  ليـه ذلـك فـالإض حـدمها املفـّو أل ووجـد الـوّص  اجلّد 

كم الشرعّي   يف ذلك.  بتوافقه مع احلا
االسـتقالل ولكـن  جـهزواجـه عـل و مـر أحد عل السفيه يف والیة أل ال :66مسألة 

یكـن    نإ، ویتـرك مراعـاة مقتضـ  االحتيـاط فيـه فال شكالإ یضا  حمّل أاستقالله فيه 
یج وخصوصـيّ  مر أات بل يف سفهيا  يف املاليّ    مهـارة اإلوكيفّيـاته مـن تعيـنی الزوجـة التـزو
كم، هـذا له االستئذان من أبيه أو جّد  لزوما  حوط فاأل وحنو ذلك ه ومع فقدمها مفن احلـا
ــالبلوغ، وفــيمن اتّ  ــأصــل ســفهه ب ــه االســتئذان مــن  لزومــا   حوطا املنفصــل عنــه فــاألّم ل

كم مضافا    وجوده.  عل تقدير  ب أو اجلّد ىل األإاحلا
، وهـل لـه اذن ولهّيـإدون  زواجهـا مـن یصـّ   السـفهية فـالا ّمـأهذا حكم السـفيه، و

ا إذا كانــت بكــر   ففيــه ّمــأ، و ــوز فــال بــا  إذا كانــت ثيّ  أّمــا جهــا مــن دون رضــاها؟يزوّ  نأ
 االحتياط يف ذلك. مقتض  تترك مراعاة  شكال فالإ

ــة لــأ ال :67مســألة  ب عــل البــال  الرشــيد، وال عــل البالغــة لــأ ب وال اجلــّد والی
، والرشيدة إذا كانت ثيّ  ة يف شـوون مرها ومستقلّ ن كانت مالكة ألنكر   فا إذا كانت بِّ مّ أبا 

ج تتـزوّ  نأ، وهـل اهـا جهـا مـن دون رضـاهايزوّ  نأبهيـا ها ألجـّد  بهيـا والیكن أل حياهتا  
 رك مراعاة مقتض  االحتياط فيه. تت شكال فالإحدمها؟ فيه أذن إمن دون 
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ذن إج مــن دون تتــزوّ  نأا ة يف شــوون حياهتــا فلــيس اهــمســتقلّ  ا إذا كانــت غيــر ّمــأو
دون رضــاها؟ فيــه  يزّوجهــا مــن نأبهيــا ها ألبهيــا أو جــّد ، وهــل ألبهيــاها ألأبهيــا أو جــّد 

 تترك مراعاة مقتض  االحتياط فيه.  شكال فالإ
كرة الرشـيدة بـنی  ذن الوّل إم من اشتراط فرق فيما تقّد  ال :68مسألة  يف زواج البـا

 الزواج الدامئ واملنقعع ولو مع اشتراط عدم الدخول يف ضمن العقد. 
كرة الرشــيدة إذا ب يف نكــاح البــلــأ ب أو اجلــّد ذن األإ یســقط اعتبــار  :69مســألة  ا

ــزواج  ــف  بكُ منعاهــا مــن ال ــا  ا هئِّ ــه شــرعا  وعرف  مــر أل يف ، أو اعتــزال التــدّخ حــّت یفوهتــا أوان

، أو ســقعا عــن  مــن  ݥݥن تتمّكــ   ذن جلنــون أو حنــوه، وكــذا إذا إلة اهلّيــأزواجهــا معلقــا 
یلـةحدمها لغياهبمـا أاستئذان   ج ـااهـا الـزواج حينئـذ  مـع حا ه  ـوز ّنـنمـثال  ف مـّدة طو
 حدمها. أذن إليه فعال  من دون إ ةامللّح 

یتـرك  حمـّل إشـكال فـال ةاملـذكورهذا يف الزواج الدامئ وأّما املوّقت فيوازه يف املوارد 
 ا.االحتياط فهي مراعاة مقتض 

جـت ومـات یـدخل هبـا زوجهـا، مفـن تزوّ  من   - هنا -  كراملقصود بالبِّ  :70مسألة 
الـوطء  دخل هبا فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارهتا بغير ی نأقها قبل عهنا زوجها أو طلّ 

ا مـن ّمـأ، وطء شـهبة فهـي مبنزلـة البكـرأو بـالو ءن ذهبت بالزنـاإا مّ أحنوها، ومن وثبة أو 
 . بكارهتا یفتّض    نإبة ودخل هبا زوجها فهي ثيّ 

ها، أو جـــّد  أباهـــا تســـتأذنن أ هـــازواج  أمـــر لـــ  متلـــكاینبغـــي للمـــرأة  :71مســـألة 
 .  ݥكبر خ قّدمت األد األن تعّد إیكونا فأخاها، و   نإو

 سالم إذا كان املـوىّل اإل - مضافا  اىل العقل - ولياءیشترط يف والیة األ :72مسألة 
، والیـة بـاآلخرت الحدمها اختّص أّن إذا ُجّنا، ولو ُج  ب واجلّد والیة لأ عليه مسلما  فال
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،  تكــون لليــّد عــل ولــده املســلم، ف ب الكــافر والیــة لــأ وكــذا ال كــان مســلما   ثبــتتإذا 
إاّل  إذا   ر والیته عل ولده الكاف  فتكون الوالیة له دونه.  یكن له جّد مسلم و

 الفصل اخلامس
يّل يف   العقد الفضو

مع  یصّ   -   بالفضوّل مّ املس - الوكيل والوّل  من غير  العقد الصادر  :73مسألة 
كـان فضـوليّ اإل كـان املعقـود عليـه أأم مـن ا  مـن العـرفنی جازة، سواء أ حـدمها، وسـواء أ

يبا  للمعقود عل كان العاقد قر ، وسواء أ .جنبيّ أواخلال أم  خ والعّم يه كاألصغير   أم كبير    ا 
ن عقــد أالوجـه املــأذون فيـه، بـ يـل عــل غيـر أو الوك مــن الـوّل  ومنـه العقـد الصـادر 

 ل. نه املوكّ خال  ما عيّ مع اشتماله عل مفسدة للصغير، او عقد الوكيل عل  الوّل 
 - ن كان بالغـا  عـاقال  أب - منه العقد لنفسه ن یصّ  إذا كان املعقود له  ّ  :74مسألة 

منه العقد وكـان  یصّ   ن الن كان  ّ إجازته، ونب من الفضوّل  العقد الصادر  ا یصّ  ّن نف
ــ - مــوىّل عليــه ــا  أب كــان صــغير   أو جمنون ــنب فيصــّ   - ن  قصــوره، أو ه يف زمــان جــازة ولّي

أو الصــغيرة وقفــت  عقــد   عــل الصــغير  جنــّب وقــع األأجازتــه بنفســه بعــد كمالــه، فلــو إ
مها يف بومهـا أو جـّد أ  ـز    نإبعـد بلوغهمـا ورشـدمها، جازهتما لـه إة عقده عل صّح 

 جـازة الـوّل إة يف صـّح  جـازتنی حصـلت كفـت، نعـم یعتبـر مـن اإل هّي أحال صغرمها، فـ
لغـت  ع اشتماله عل مفسدة للصغير العقد الواقع م ده، فلو أجاز ة عقيف صّح  اعتبر  ما
 جازته بنفسه بعد بلوغه ورشده. إيف  مر األ جازته واحنصر إ

یـــل جـــازة عــل الفـــور، فلــو تـــأّخ ليســت اإل :75مســألة  رت عــن العقـــد بــزمن طو
كان اصّح   هي أو االستشـارة أوجـل التـروّ من جهة اجلهل بوقوعـه أو أل لتأخير ت، سواء أ
 ذلك.  غير 
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 قيـلفجازة بعـد الـرّد ا اإلمّ أالعقد یلزم هبا، و ّن نجازة فبعد اإل للرّد  ال أثر  :76مسألة 
 مقتض  االحتياط فيه. مراعاة یترك  شكال فالإ لو عن  اله اها ولكنّ  ثر أه ال نّ إ

 صـّ   منـه رّد لـه یصدر  لكن  حد الزوجنی كارها  حال العقد أإذا كان  :77مسألة 
ه ّنـنالعقـد ف وقع الفضوّل أیأذن ومع ذلك  فهن  و  و استؤذنلبعد ذلك، وكذا  از جألو 

 . جازة الالحقةباإل یصّ  
عـل الرضـا  قـول داّل  كـّل  حة لعقـد الفضـوّل جـازة املصـّح كيف يف اإلی :78مسألة 

 عليه.  بذلك العقد، بل یكيف الفعل الداّل 
ة وعـدم د وخروجـه عـن الفضـوليّ ة العقـيف صـّح  یكـيف الرضـا القلـّب  ال :79مسألة 
منـه قـول  یصـدر  ه  ّنـأ حاضر   حال العقد راضيا  بـه إاّل  جازة، فلو كانىل اإلإاالحتياج 
يـرّد  ن الأ، فلـه مـن الفضـوّل  عـّد عـل رضـاه  أو فعل یدّل  ه، نعـم يف خصـو   يـزه و

ذلـك وكـان  ذن حلياهئـا كـ ىتنعـق بـاإل ا سـكتت و ّنـإمن حااها الرضا و إذا ظهر  كر البِّ 
 ذما. إسكوهتا 

لهيا، بـل إة، وال االلتفات ا  قصد الفضوليّ د فضوليّ يف وقوع العق یعتبر  ال :80مسألة 
ل خـال  ذلـك، لّيـ نإجرا ه وإله  يّق  ن الة كون العقد صادر    ّ املناط يف الفضوليّ 

كــان مــن الفضــوّل أو اعتقــد كونــه ولّيــا  أو وكــيال  وفلــ یصــّ   وقــع العقــد فتبــنّی خالفــه   و
وقع العقـد بعنـوان أو نسـي كونـه وكـيال  فـأ ه لـيس بـوّل ّنـأه لـو اعتقـد ّنـأجازة، كمـا باإل

 جازة.   عل اإلتوقّ  العقد ولزم بال  خالفه صّ  ة فتبنّی الفضوليّ 
جَّ صـغيران فضـوال  فـ :81مسألة  مـا قبـل بلوغهمـا أو أجـازا بعـد ولهّي  جـاز أن نإذا ُزّوِّ

 - بعـد بلوغـه اآلخر  جاز أمها قبل بلوغه وحدأ وّل  جاز أن أب - بلوغهما أو باالختال 
حـدمها أ مـا قبـل بلوغهمـا أو رّد وّل ن رّد ولهّي إحكامها، وأب مجيع ة وتترتّ ثبتت الزوجيّ 

صــله عــل أحــدمها بعــد بلوغـه بعــل العقــد مـن أوغــه أو رّدا بعــد بلوغهمـا أو رّد قبـل بل
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وكـذا لـو ماتـا أو  ،ثـاراآل وارث وغيـره مـن سـا ر صال  من تأ ثر أب عليه یترتّ  م، فالتقّد  ما
   .جازةحدمها قبل اإلأمات 

 مـن تركتـه مقـدار  یعـزل جازتـهإو مات قبل بلوغ اآلخر  جاز مُثَّّ أحدمها وأنعم لو بل  

ليـه لكـن بعـدما يلـ  عـل إیـدفع  جـاز أن بلـ  ونة، فـالزوجيّ  عل تقدير  يرث اآلخر  ما
ـــأ  أو أجـــاز   ـــز    رث، وانرضـــا بـــالزواج ال للعمـــع يف اإلعـــن ال جازتـــه إاّل إتكـــن  ه  ّن

 ىل الورثة. إ  ليه بل يرّد إیدفع  يل  عل ذلك   و 
ا مـع ّمـأرث، وجـل اإلجازتـه ألأ مـا  بـأّن فيما إذا كان مّ   يها ّن إىل احلل  إاحلاجة و
 صـ  املهـر أو كان البـا  هـو الـزوج وكـان ن مع اجلهل مبوت اآلخر  جاز أكما إذا  - عدمه

ید  ّ أة الزوجيّ  الالزم عليه عل تقدير   ليه بدون احلل . إيدفع ف - ا يرثز
ــ :82مســألة  ــاإل رث عــل تقــدير ب اإلكمــا یترّت ــار جــازة واحللــ  تترّت   ب اآلث

ُ
 خــر األ

ــاملترتّ    یضــا  مــن املهــر أة بــة عــل الزوجّي
ُ
ن كانــت إوحرم ــا عــل أب الــزوج  ّم وحرمــة األ

زة مـن جـاد اإلمبيـرّ  ب تلك اآلثـار ن یقال بترتّ أذلك، بل ميكن  وغير  ة هي الباقيةالزوج
كـان مّ  إىل احللـ  وإحاجة  غير  ، فيفـرّ ن  شـكال إعـل  اآلثـار  رث وسـا ر ق بـنی اإلمـا 

مقتضــ  مراعــاة یتــرك  إذا كانــت الباقيــة هــي الزوجــة فــال  ىل اســتحقاق املهــرإبالنســبة 
 االحتياط فيه. 

مورد مات فيه من لزم العقـد مـن طرفـه وبـ   كم يف كّل هذا احل رهي  :83مسألة 
ــ ــن تتوّق ــه عــل   زوجيّ م ــا إذا زوّ إت ــه، كم ــوّل أج جازت ين ال  خــر ج اآلوزوّ  حــد الصــغير

یـان احلكـم فيمـا لـو جازته، نعم قد یشكل جرإل قبل بلوغ الثاين ووّ مفات األ الفضوّل 
ين ف یانه فيه  لصحي ان جازة الثاين، ولكإحدمها ومات قبل أ جاز أكانا كبير ، أجر یضا 

 . زومّي لال ا  فيه عل االحتياطما  مبنيّ لو كان مّ   ن كان لزوم احلل  عل املييز إو
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عـرفنی فهـل یكـون الزمـا  مـن طـر  حـد الأا  مـن إذا كان العقـد فضـوليّ  :84مسألة 
 فلو كان زوجا  يرم عليه نكاح  ورّده، جازة العر  اآلخر إصيل قبل األ

ُ
 ة واملـرأ ّم أ

ُ
خ ـا أ

، ولو كانت زوجة يرم  كـان إشـكال، وإعلهيا الزواج بغيره، أم ال؟ فيه مثال   صـحي الن 
ینفذ مجيع تصرّ إله  ه الزما  من قبله فييوز عدم كون ىت أفاته املنافية ملقتضـاه إذا لغا ه و

 بعده.  جازة العر  اآلخر إل يبىق حمّل  هبا بعنوان الرجوع عنه، فال
جـت هـي برجـل العهـا وتزوّ امرأة برجـل مـن دون اّط  ج الفضوّل إذا زوّ  :85مسألة 

رجال  بامرأة من  ج الفضوّل ل، وكذا لو زوّ وّ جازة األإل حمّل  يبقَّ  ولزم الثاين و  صّ   آخر 
 ج هو ببن ا أو العه وتزوّ دون اّط 

ُ
 علم.  مُثَّّ  خ اأ

مـا هّي أجـازة إيف  مهنما برجل، كانت باخليار  ّل ان امرأة  كلو زّوج فضوليّ  :86مسألة 
ن العقدان ن شاءت رّد إشاءت و حدمها عل اآلخر، وكذلك أم م تقّد أهتما، سواء أتقاو

 ب نی رجال  بامرأة واآلخر حد الفضوليّ أج احلال فيما إذا زوّ 
ُ
 ها أو بن ا أو مّ أ

ُ
لـه  ّن نخ ـا فـأ

 مها. و رّد أهّيما شاء أجازة إ
ن سـبق نمهنمـا برجـل، فـ فزّوجها كّل املرأة رجلنی يف تزو ها  لتوكّ لو  :87مسألة 

، ولــو  إخــر، واآل اولغــ حــدمها صــّ  أ یعلــم احلــال واحتمــل الســبق  ن تقارنــا بعــال معــا 
یخ أ واالقتران حكم ببعالمما یخ اآلأیضا  سواء أعلم تاو أم جهل  خر حدمها وجهل تاو

علـم أواء یعلم السابق مـن الالحـق سـ ا لو علم السبق واللحوق و مّ أ، والتاو ان معا  
یخ  أحـد العقـدين وكـون املـرأة ة مجاال  بصّح إا أم جهل تاو هما مجيعا  فيعلم حدمهأتاو
ج ن یتـزوّ أ ج بغيرمها وال للغير ن تتزوّ أ، فليس اها خرة عن اآلجنبيّ أحد الرجلنی زوجة أل

  .هبا لكوما ذات بعل قععا  
اهــا املعاشــرة  جتــوز  لهيــا فــالإىل الشاصــنی وحااهمــا بالنســبة إا حااهــا بالنســبة ّمــأو
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ن نشـتباه، وحينئـذ  فـهّيمـا معالب ـا بـذلك مـادام االهّي مهنمـا كمـا لـيس ألأة مـع الزوجيّ 
إاّل  عل هذا احلال فهو رضيت بالصبر  خـالل بقا ها كـذلك موجبـا  لإإحيث یكون ف و

یتزوّ أقها قاها أو یعلّ ن یعلّ أحوط لزوما  واجب للزوجة عل الزوج فاأل حبّق   هـا جحـدمها و
 برضاها.  خر اآل

املـرأة  قتهصـّد ن نلـرجلنی املعقـود اهمـا سـبق عقـده، فـحـد اأع  إذا اّد  :88مسألة 
ــه ســواء صــّد حكــم بزوجيّ  ــأ، و(دوهيأال )أو قــال:  قه اآلخــر  ــا ل قه املــرأة تصــّد  ن  إا ّم
یقـم    مـا -  قه اآلخـرن صـّد إو - شـكالإ ـا لـه ، فيف احلكم بزوجيّ (دوهيأال )وقالت: 
حـدمها السـبق أعـ  ، ولـو اّد یترك مراعاة مقتضـ  االحتيـاط فيـه فال ة عل دعواهنالبيّ 
هنا وبـنی عت سبق عقد الثاين، كانت الدعوى بيبته املرأة واّد ولكن كّذ  قه اآلخر وصّد 
تـه وتـّدعي زوجيّ  ة عقده، وهي تنكـر  ا وصّح ل یّدعي زوجيّ وّ ال الرجلنی، فالرجل األكِّ 

عي فساد عقده ه یّد نّ أيهنا وبنی الرجل الثاين حيث وى بفساد عقده، وتنعكس الدع
 .تهعي صّح وهي تّد 

 
ُ
و املنكـر، ويف الثانيـة بـالعكس، عيـة والرجـل هـوىل تكـون هـي املّد فيف الـدعوى األ

 ا ة عقد الثاين حكم اها بزوجيّ ل املستلزم لصّح وّ نة عل فساد عقد األقامت البيّ أن نف
 ـا نة عل فساد عقـده يكـم بعـدم زوجيّ لثاين بيّ قام الرجل اأن إل، ووّ للثاين دون األ
 وّ ىل الرجل األإه احلل  نة یتوّج تكن بيّ    نإل، ووّ له وثبوهتا لأ

ُ
 ،وىلل يف الدعوى األ

ل، وّ  ـا لـأل ونكلـت املـرأة حكـم بزوجيّ وّ ن حلـ  األنىل املرأة يف الدعوى الثانية، فإو
ن حلفـا معـا  فـاملرجع إللثـاين، و ا ن حلفت هي دونه حكم بزوجيّ أالعكس ب ن كانإو

 هو القرعة. 
كــّل إو ، تكــون (دوهيأ ال)ن قالــت الزوجــة: نمــن الــرجلنی ســبق عقــده، فــ ن اّدعــ  
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قـام أن إ ـا، وحكم له بزوجيّ  نة دون اآلخر حدمها بيّ أقام أن نعوى بنی الرجلنی، فالد
لــة بــل مبعلــق بالعــدد والعدا - حــدامهاإ  نتــان مفــع تــرّج البيّ نــة تعارضــت مهنمــا بيّ  كــّل 
يّ  ة املرأة، ومع ن حل  حكم له بزوجيّ نىل صاحهبا، فإه احلل  یتوّج  - ة يف الشاهداملز

ىل مـن لـرج إليه من الرجلنی، فيوّجه إه احلل  نتنی یقرع لتعينی من يوّج تساوهي البيّ 
ن حل  حكـم نىل اآلخر، فإ ا، ومع رّده يوّجه ن حل  يكم له بزوجيّ نالقرعة بامسه ف

   .له هبا
ن حلفـا أو إحـدمها حكـم لـه، وأن حل  نلهيما، فإه احلل  نة یتوّج تكن بيّ    نإو

كـان أحـد أن صـّدقت املـرأة إيف تعيـنی زوجهـا مهنمـا، و ىل القرعـةإنكال يرجع  حـدمها 
قامــة إمــع املــرأة مفــع  الرجــل اآلخــر  آلخــر قه املــرأة والعــر  اتصــّد  طــريف الــدعوى مــن  

 مر ا مع عدمها وان اء األمّ أ، ون كلهيما یكون احلكم كما مرّ حد العرفنی أو مأنة من البيّ 

كـّل تصّد  ن حل  من  نىل احلل  فإ مـن املـرأة والرجـل اآلخـر،  قه املرأة يكم له عـل 
عـل  ب عـل حلفـه سـقوط دعـوى الرجـل اآلخـر یترّتـ قته فـالا مـع حلـ  مـن صـّد مّ أو

. أمن حلفها  ّدَّ بُ  الزوجة بل ال  یضا 
ن نببن ـا، فــ فـدخل هبـا وزّوجــه اآلخـر حـد الــوكيلنی بـامرأة أزّوجـه  إذا :89مسـألة 
 
ُ
یدخل هبـا    نإالبنت و والدخول هبا بعل عقد البنت، ولو سبق عقد ّم سبق عقد األ
 
ُ
ة أحد العقدين مجاال  بصّح إیعلم السابق من الالحق فقد علم    نإ، وّم بعل عقد األ
  وز   ما مادام االشتباه كما اليّ أة من الزوجيّ له االستمتاعات  جتوز  فال خر وبعالن اآل

 اهما التمكنی له. 
ــه النظــر  نعــم  ــوز  ــّذ  لهيمــا بــالإ ل عنــه كمــا  ر  ــب علهيمــا التســتّ  ، والذ شــهوهّي تل

ــّب ران عــن األتتســتّ  ــنف جن  إه بالنســبة ّن
ُ
ــإ ّم ىل األ ــا أو زوج بن ــا وبالنســبة ّم ىل إا زوجه
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ــت  ــإالبن ــا أو زوج  اّم  زوجه
ُ
ــا مّ أ ــ ،املــدخول هبــاه ــذ  ف ــن طلّ نوحينئ ق الزوجــة قهمــا أو طّل

املعاشــرة الثابــت للزوجــة  حــّق  عــل هــذا احلــال بــال رضــيتا بالصــبر  ة مهنمــا أوالواقعّيــ
إن فال كم الشرعّي  ترضيا بالصبر  ق و یعلّ    إشكال، و  عل العالق.  أجبره احلا
 تـأّخ  قـدير عـل ت - ا فرضنا مورد الكـالم مـا إذا كـان عقـد البنـتّن إو

ُ
 - ّم ره عـن عقـد األ

 
ُ
 بعالن عقد البنت بعد العقد عـل  ّن أل ؛ّم واقعا  بعد الدخول باأل

ُ
هـا مـن دون دخـول مّ أ

ن العقـدان فـمعلوم بل يتمل العكس، وكذا احلال فيما لـو ت غير  بعالممـا معـا   ّن نقـاو
 ة عقد البنت. ثابت بل يتمل صّح  غير 

یكــيف يف االحتيــاط يف الصــورة  يف الصــورتنی، لالحتيــاط اللزومــّي  واملســألة حمــّل  و
 
ُ
 ق ان یعلّ أوىل األ

ُ
د العقد عـل ن  ّد أويف الصورة الثانية  ،د العقد عل البنتو ّد  ّم أل

 إحاجـــة  البنـــت وال
ُ
كـــّل  ّم ىل طـــالق األ ويف الصـــورتنی  ،تقـــدير لـــبعالن عقـــدها عـــل 

 د الع ّد    نإ
ُ
 . بد   أ ّم قد عل البنت احتاط بترك نكاح األ

 السادس الفصل 
ميأيف   سباب التحر

یج الرجل باملرأة وال یقع الزواج بيهنما، وهـي عـّد  یصّ   عن ما بسببه يرم والأ ة تزو
 
ُ
 :  مورأ

 ل: النسبّو األ مر األ
 صنا  من الرجال: أصنا  من النساء عل سبعة أيرم بالنسب سبعة  :90مسألة 

  ب كّن ات مهما علون أل، وتشمل اجلّد ّم األُ  .1
ُ
، فتحرم املرأة عل ابهنا، وعل ّم أو أل
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ابن ابهنا، وابن ابن ابهنا، وعل ابن بن ا، وابن بنت بن ا، وابن بنت ابهنا، وابن ابـن 
 بن ا وهكذا. 
ــة ــّل  :وباجلمل ك ــر  فــرم عــل  ــال واســعة أم  لهيــاإینتمــي  ذك ــان ب ك ــالوالدة، ســواء أ ب
كانت الوسا ط ذكور   بواسعة أو وسا  ناثا  أم باالختال . إم أ ط، وسواء أ

بهيـا مبـا يف ذلـك أ ، فتحـرم عـلولـو بواسـعة أو وسـا طالبنت، وتشمل احلفيدة  .2
كـان أو أل اجلـّد   ب 

ُ
الرجـل بنتــه، وبنـت ابنـه، وبنــت ابـن ابنـه، وبنــت  ، فتحــرم عـلّم أل
  .بنه وهكذاابنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت  بنته، وبنت بنت
  كّل  :وباجلملة

ُ
واسعة أو وسا ط ذكور   كانوا بالوالدة بال واسعة أم ب ليهإ تنتمينىث أ

 ناثا  أو باالختال .إأو 
 خت، ألاألُ  .3

ُ
 أو اهما.  ّم ب كانت أو أل

كــان ألبنــت األ .4  خ، ســواء أ
ُ
كــّل  ّم ب أم أل ىل إبــالوالدة  امــرأة تنتمــي أم اهمــا، وهــي 

كـان االنتمـاء إواسعة أو معها و خيه بالأ  لهيـا إن كثرت، سواء أ
ُ
م أهـات مّ باآلبـاء أم باأل

خيه، وبنت ابنه، وبنت ابـن ابنـه، وبنـت بنتـه، وبنـت أباالختال ، فتحرم عليه بنت 
  بنت بنته، وبنت ابن بنته وهكذا.

5.  
ُ
  خت، وهي كّل بنت األ

ُ
 ىل إ تنتمي نىثأ

ُ
يف  ة عـل النحـو الـذهي ذكـر خته بالوالدأ

 خ. بنت األ
  ة، وهيالعمّ  .6

ُ
 ب ألخت األأ

ُ
هي: أ، العالياتواملراد هبا ما یشمل  أو اهما، ّم ب أو أل

 ب، وهي ة األعمّ 
ُ
 ب أللـأ خـت اجلـّد أ

ُ
 أو اهمـا، وعّمـ ّم ب أو أل

ُ
 ، وهـي ّم ة األ

ُ
بهيـا أخـت أ

 أل
ُ
  ب واجلّد لأ ة اجلّد أو اهما، وعمّ  ّم ب أو أل

ُ
 ة كذلك. واهما، واجلّد  ّم لأ

  باء، فهي كّل ات هي مراتب اآلمفراتب العمّ 
ُ
 نىث تكون أ

ُ
 و لـذكر أب الشـار ا  ألختأ

 بيه أو أليه بالوالدة من طر  إینتمي 
ُ
 و كلهيما. أه مّ أ
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 ا ّم أ ة إاّل یضا  ما یشمل العاليات، فهي كالعمّ أاخلالة، واملراد هبا  .7
ُ
حـدى خـت إلأ

 
ُ
 ة بيه، والعمّ أهات الرجل ولو من طر  مّ أ

ُ
 حد آبا ه ولو مـن طـر  أخت أ

ُ
 ه، فّمـأ

ُ
خـت أ

 بيـه، وا خالـة ألّمـأب خالته حيث ته لأجّد 
ُ
 خـت جـّد أ

ُ
ة ا عّمـّمـإتـه حيـث عمّ  ّم ه لـأ

 
ُ
 ه. مّ أ

ــألة  ــة مــا   تــدخال يف عنــواين العّمــ ة والة العّمــفــرم عّمــ ال :91مس ة خالــة اخلال
 تـك واخلالة ولو بالواسعة، ومها قـد تـدخالن فهيمـا فتحرمـان، كمـا إذا كانـت عمّ 

ُ
ختـا  أ

 ب وبيـــك ألأل
ُ
 بيـــك أ يبألو بأو أل ّم أ

ُ
 ألخـــت أ

ُ
ـــ ّم ب أو أل ـــة لعمّ أو اهمـــا، فهـــذه عّم ك ت

 ة لـك معهـا، وكمـا إذا كانــت خالتـك واسـعة وعّمـ بـال
ُ
 أ

ُ
 ّمـختـا  أل

ُ
 مّ ك أل

ُ
بهيــا أهـا ومّ هـا أو أل

 
ُ
  ّم وكانت أل

ُ
 ك مّ أ

ُ
 واسعة وخالة لك معها.  خت، فهي خالة خلالتك بالأ

 ك تـكما إذا كانـت عمّ  فرمان، فالتدخالن فهيما  وقد ال
ُ
 ختـا  ألأ

ُ
بيـه أل ه الّمـبيـك أل

  يبألوكانــت 
ُ
  خــتاأل

ُ
 أ

ُ
نســب تــك ولــيس بينــك وبيهنــا ة لعمّ خــت الثانيــة عّمــخــت فاأل

، وكما إذا كانت خالتك أ  صال 
ُ
 أ

ُ
 ك ألمّ ختا  أل

ُ
 مّ بهيا ال أل

ُ
  ّم ها وكانت أل

ُ
 خت األ

ُ
خـت، فهـي أ

 وكذلك  ،ست خالتك ولو مع الواسعةخالة خلالتك ولي
ُ
 خت األأ

ُ
ا فـرم ّنـإخـت خ أو األ

 انت إذا ك
ُ
، فلوأ  خ أو أكان لك  ختا  ال معلقا 

ُ
 خت ألأ

ُ
 مّ بيك وكانت أل

ُ
ها بنت مـن مّ ه أو أل

 فهي  آخر  زوج
ُ
 خيـك أو خـت ألأ

ُ
 ختـك وليسـت أ

ُ
بيـك وال مـن أختـا  لـك ال مـن طـر  أ

 طر  
ُ
 فرم عليك.  ك فالمّ أ

 النسب عل قسمنی:  :92مسألة 
كـان هـ ، وهو ما حصل بسبب غيـر شرعّي  .1 ذاتـا   و الـوطء املسـتحّق الزنـاء سـواء أ
م أحـرام، حيضـها أو يف حـال االعتكـا  أو اإل امّيـأكـوطء الزوجـة  ،ن حرم بالعارضإو

 الوطء من طرق تلقي  املرأة مباء الرجل.  كان غيره كالوطء عن شهبة، أو غير 
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  .وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح ،شرعّي  غير  .2
 تعـّم  - عـدا التـوارث - عـل عنـوان النسـببة حكام املترتّ األ وحرمة النكاح كسا ر 

 و منه ذكـر    فولدتكال القسمنی، فلو زىن بامرأة 
ُ
النكـاح بيهنمـا، وكـذا بـنی  نـىث    ـز أ

  والزانيـة، وكـذا فـرم الزانيـة ووالد الـزاينأمهنما وبنی  كّل  
ُ
 هـا ومّ أ

ُ
 الـزاين و ّم أ

ُ
 خ ـا وأ

ُ
ختـه أ

 
ُ
 عمامه. أخواله وأجداده وأخوانه وإبيه وأنىث عل الزاين وعل الذكر، وفرم األ

شـرعا  مـع  املقصود بالوطء عن شهبة هو: الوطء الذهي ليس مبستحّق  :93مسألة 
كان جهال  بـاحلكم اجله م أكـان اجلاهـل قاصـر   أم باملوضـوع، وسـواء أل بذلك، سواء أ
، ويف حكـم اجلاهـل القاصـر یكن متـرّد    ر   مامقّص  مـن اعتمـد يف اسـتحقاق الـوطء  د  
يــق شــرعّي عــ كم، والبيّ الحقــا  كاال هؤخعــ تبــنّی  ل طر نــة، ج ــاد والتقليــد، وحكــم احلــا
 االعتماد عل قواها.  املرأة يف مورد جواز  خبار إو

كـان سـكره  یلحق بوطء الشهبة وطء املينون والنامئ وشهبهما دون السكران إذا  و
 عن عصيان.  بشرب املسكر 

 الثاين: الرضاع مر األ
 - عل تفصيل یـأ يت إن شـاء اهلل تعـاىل - وجب ذلكأة ولد غيرها ذا أرضعت امرأإ

عـل حـّد  واللمـس ة النظـر ّيـوكـذلك حلّ  والنسـاء حرمة النكـاح بـنی عـدد مـن الرجـال
أحكـام العالقـة النسـبّية مـن وجـوب اإلنفـاق  دون سـا ر تقّدم يف املحـارم بالنسـب  ما

 وثبوت اإلرث وغيرمها. 
یتوقّ   ة شروط: عّد  ر عل توفّ  ضاعالرباحلرمة    انتشار و

ــو دّ   ،ن كــان عــن وطء شــهبةإة وحصــول اللــم للمرضــعة مــن والدة شــرعيّ  :لّو األ  فل
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 احلرمة.  ینشر  رضعت بلبهنا طفال   أمن الزنا فاللم من املرأة من دون والدة، أو ولدت 
 احلرمة حبصول الرضاع بعـد والدة املرضـعة ووضـع محلهـا، سـواء تنتشر  :94مسألة 
، وم سـأا  وضـعته تاّمــ ا الرضــاع السـابق عــل الــوالدة ّمـأقعا  مــع صـدق الولــد عليـه عرفــا 

  .لهاي  بَّ قُ ن حصل إله يف التحرمي و ثر أ فال
ن قصــرت الفتــرة نطفــال  فــرضــعت أ مُثَّّ  لــو ولــدت املــرأة و  ترضــع فتــرة :95مســألة 

علـم جفـا  الثـدهي ن إىل والدهتـا كـان موجبـا  للحرمـة وإد حبيث اسـتند اللـم املتيـّد 
یلـة حبيـث الإا مّ أقبله، و يوجـب  ىل الـوالدة فـالإیسـتند اللـم معهـا  ن كانـت الفتـرة طو

 الثدهي قبله أم ال.  التحرمي سواء أجّ  
ــو  يف نشــر  یعتبــر  ال :96مســألة  احلرمــة بالرضــاع بقــاء املــرأة يف عصــمة الرجــل، فل

 احلرمـة حـّت  ت ولـد   نشـر رضـعأمات عهنا وهي حامل منـه أو مرضـع فقها الزوج أو طلّ 
أو محلــت منــه وكــان اللــم حبالــه فمــل منــه  جــت ودخــل هبــا الــزوج الثــاين و تزوّ  نإو
 تضع محلها.  نأالرضاع قبل  یتّ  نأینقعع بشرط   

ذا نسـتعانة بللـة، فـحصول االرتضاع بامتصا  العفـل مـن الثـدهي ولـو باال :الثاين
 
ُ
 احلرمة. ینشر  املحلوب من املرأة وحنو ذلك   ل  اللم يف فم العفل أو شرب اللمأ

حيــاة املرضــعة، فلــو كانــت املــرأة ميتــة حــال ارتضــاع العفــل مهنــا ولــو يف  :الثالــث
كومـا نا ـة أو جمنونـة كمـا   یضرّ  احلرمة، وال ینشر  الرضعات املعتبرة يف التحرمي   بعض
یضة أو قليلة اللم. كوما مُ   یضرّ  ال هة أو مر  كرَّ

ــو رضــع أو  اوز عــدم جتــ :الرابــع ل الرضــاع بعــد اســتمكال كمــأالرضــيع للحــولنی، فل
ن دون یكــو نأرضــاعها إ یلــزم يف تــأثير  ا املرضــعة فــالّمــأاحلرمــة، و ینشــر  الســنتنی  

 . ااحلولنی من والدهت
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ــأاملــراد بــاحلولنی  :97مســألة  بعــة وعشــرون شــهر   هاللّي ــو و ا  مــن حــنی الــوالدة، ول
ين مبقدار اخلامس وال یمكل من الشهر   ثناء الشهرأوقعت يف   ما مضـ  مـن الشـهر  عشر

اخلــامس  مــن الشــهر  یمكــل حــواله يف العاشــر  مــن شــهر  ل، فلــو ولــد يف العاشــر وّ األ
ين.   والعشر
كـاللم والـدم،  -  خلو  اللم، فاملمزوج يف فم العفل بشيء آخر :اخلامس ما ع 

. ة، إاّل احلرم ینشر  ال -  رّكَّ أو جامد كفتيت الّسُ   إذا كان اخلليط مس لكا  عرفا 
ىل رجـل واحـد، فلـو إذهي يرتضـعه العفـل منتسـبا  بتمامـه كون اللـم الـ :السادس 
ومحلــت  جــت شاصـا  آخــر ق الرجــل زوجتــه وهـي حامــل أو بعــد والدهتـا منــه، فتزوّ طّلـ

 ل مثان رضـعاتوّ ابقة من زوجها األتضع محلها أرضعت بلم والدهتا الس نأمنه، وقبل 
بسـبع رضـعات  خير لم والدهتا الثانية من زوجها األكملت بعد وضعها حلملها بأمثال  و

 ل رضاع امرأة من دون للّ 
ُ
لـة ة املتالّ ى الولـد يف هـذه املـّد ن یتغّذ أب - خرى يف البنیأ

كول واملشروب  احلرمة.  ینشر    - باملأ
كـان لرجـل واحـد زو :السابع فارتضـع العفـل  جتـان ولـدتا منـهوحدة املرضعة، فلو 

 أمن 
ُ
 احلرمة.  تنشر  خرى مثان رضعات مثال   حدمها سبع رضعات ومن األ

یكت ى مع الشّك إ بلوغ الرضاع حّد  :الثامن يف حصـوله  نبات اللحم وشّد العظم، و
ق ا مـع القعـع بعـدم حصـوله وفّقـّمـأيلة أو مبا بل  مخـس عشـرة رضـعة، وبرضاع يوم ول

ينأ  تترك مراعاة مقتض  االحتياط.  فال - ّي لمكّ وا الزمايّن  - حد التقدير
رضــاع يف حصــواهما عــل نبــات اللحــم وشــّد العظــم اســتقالل الإيف  یعتبــر  :98مســألة 
احلرمة،  ینشر  لهيما معا   إالعفل به وبغيره عل وجه ینسبان ى ليه، فلو تغّذ إوجه ینسبان 

 .  نايف استقالل اللم يف التأثيری ال االلم  ّ  من غير  هي بشيء یسير بأس بالتغّذ  نعم ال
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ن نبـت أىل إاوبا  رضعة من هذه ورضعة من تلـك ولو ارتضع العفل من امرأتنی متن
كـّل  إ ّد نبـات والشـمـن اإل ن استند مقدار نعظمه، ف حلمه واشتّد  مهنمـا كـان موجبـا   ىل 
 . احلرمة ینشر  لهيما معا   إن استندا إللحرمة، و

بـه مهنمـا حبيـث  املعتّد  العظم عل املقدار  بات اللحم وشّد نإيف  ار املد :99مسألة 
، وال یصدقان  ة الدقيقة. یكيف حصواهما حبسب املقاييس العلميّ  عرفا 

ين :100مسألة  ى العفـل باحلليـب ن یتغّذ أ - ّي والمكّ  الزمايّن  - یشترط يف التقدير
 عل تلك الرضعة.  ثر أب یترتّ  قاء احلليب   مُثَّّ  فلو ارتضع

یكون ما يرتضعه العفل من املرضعة هو  نأ الزمايّن  یشترط يف التقدير  :101سألة م
ليـه أو رغـب فيـه، فلـو إة، حبيث يرتضع مهنـا مـت احتـاج غذا ه الوحيد طيلة تلك املّد 

  مرضعة من لبنا   أو  آخر طعاما   تناول أو ةاملّد  بعض يفمنع منه 
ُ
 .   ريؤثّ    خرىأ

 یصـدق ال بدرجـة   كـلاأل مـن  اليسـير الشـيء أو الـدواء وأ املـاء بتنـاول بـأس ال نعم
، الغذاء عليه  ليرتضـع جا عـا   ةاملـّد  لوّ أ يف العفـل یكـون نأ  اعتبـار لزوما   حوطواأل عرفا 
.  آخرها ويف كامال   ّيا   وو

 .   ثناء الليل أو الهنارألو ابتدأ بالرضاع يف  الزمايّن  التلفيق يف التقدير  كيفی :102مسألة 
 مران آخران: أ ّي المكّ  یشترط يف التقدير  :103 مسألة

یتــرك مــن قبــل جا عــا  فيرتضــع حــّت  ن یكــون الصـّب أكمـال الرضــعة، بــ .1  يرتـوهي و
دة الرضــعات الناقصــة املتعــّد  تعتبــر  وج الرضــعة الناقصــة يف العـدد، والتنــد نفسـه، فــال

راض عنـه، بـل لغـرض عرفضه ال بقصد اإل مُثَّّ  الثدهي ثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقممب
عوده استمرار   للرضعة  ليه اعتبر إعاد  مُثَّّ  وحنومها ىل آخر إتقال من ثدهي س أو االنالتنفّ 

 رضعة واحدة كاملة.  وكان الكّل 
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ــوال الرضــعات، بــ .2 ــن امــرأة  ال نأت  یفصــل بيهنــا رضــاع م
ُ
یقــدح يف  خــرى، والأ

كول واملشروب و ير ل غللّ  التوال يرتضـع بعـد  نأى بـه بشـرط ّذ ن تغـإالرضاع من املأ
.  يرتوهي من جمموع هذا اللم واملشروب اآلخر  نأ من اللم الذلك جا عا  فيرتوهي   مثال 

يّ الشروط املتقّد  :104مسألة  رضـاع للحرمـة، فلـو انـت ى بعضـها ة المـة شـروط لناشـر
 بــنی صــاحب اللــم واملرتضــعة وكــذا بــنی املرتضــع الرضــاع يف التحــرمي حــّت   ريــؤثّ   
 املرضعة. و

 بتحّقـ م  ــتّر زا ـد عــل مـا تقـّد  ويف الرضـاع شـرط آخــر 
ُ
ة بــنی ة الرضـاعيّ خــّو ق األ

،رضعت امرأة صـبيّ أذا ناد صاحب اللم، فمرتضعنی، وهو اّف  كـامال  قهـا طلّ  مُثَّّ  ا  رضـاعا  
رضــعت بــه أجــل ذلــك فد لــدهيا اللــم ألوولــدت منــه وجتــّد  جــت مــن آخــر زوجهــا وتزوّ 

 خـر حدمها عـل اآلأوالد أوال  ة عل ذلك الصّب فرم هذه الصبيّ    ة رضاعا  كامال  صبيّ 

 د الزوج. الختال  اللبننی من ناحية تعّد 
ة رضـعت صـبيّ أ مُثَّّ  ا  مـن والدةرضعت صبيّ أذا كانت املرأة زوجة لرجل واحد وا إمّ أو

 من والدة 
ُ
ين رضاعيّ أصبحا أخرى أ  يـرم الرضـيع كمـا خـر حدمها عل اآلأنی وحرم خو

 عل املرضعة والرضيعة عل زوجها. 
ــذلك إ ــه ووك ــدتا من ــان ول ــان للرجــل زوجت ك رضــعت أا  وحــدامها صــبيّ إت رضــعأذا 

 
ُ
 .ما يرمان عل املرضعتنی وزوجهماك خر حدمها يرم عل اآلأ ّن نة فخرى صبيّ األ

بالرضـــاعة وحـــدة الرجـــل  خـــر حـــد العفلـــنی عـــل اآلأيف حرمـــة  - ذ   إ - فاملنـــاط
 دت، نعـم یعتبـر م تعـّد أدت املرضـعة رتضـعا منـه، سـواء اّفـااللم الذهي  ليهإاملنتسب 

 م يف الشرط السابع. یكون متام الرضاع املحّرم من امرأة واحدة كما تقّد  نأ
بـا  أصـاحب اللـم واملرضـعة  لشـرا ط صـار ق الرضـاع اجلـامع لإذا فّقـ :105مسألة 
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 و
ُ
 للمرتضع أو املرتضـعة، وآبا مهـا وا  مّ أ

ُ
خـوة إوالدمهـا أات اهمـا، وجـداد   وجـّد أمـا هاهتمّ أ

عماما  أو أخواهتما أخوهتما وإ، وخوات اهماأخوة وإوالد أوالدمها أوالد أخوات اهما، وأو
خوااهمـا وخاالهتمـا، أاهتمـا وعمامهمـا وعمّ أخـواال  أو خـاالت اهمـا، وكـذا أات اهمـا وعمّ 

 حفاد   اهما. أوالدمها أما وابنا  أو بنتا  اه - هي املرتضع أو املرتضعةأ - هو وصار 
ين السـبعة املتقّد حمـرّ  عنوان نسّب  ذلك فكّل  ذا تبنّی إو مـة إذا حصـل م مـن العنـاو

حـد تلـك أيصـل بسـببه  ا إذا  ّمـأكاحلاصـل بـالوالدة، و مـا  مثله يف الرضـاع یكـون حمرّ 
ين الســبعة فــال ن حصــل عنــوان إو - فيمــا اســتثن إاّل  - مــا  یكــون الرضــاع حمرّ  العنــاو

ين السـبعة، أحد   مـع لو كان حاصال  بالوالدة لكان مالزما  ومتّ  خاّ   حـد تلـك العنـاو
ید مثال  فصـارت رضعت امرأة ولد بنأكما لو   ت ز

ُ
 ّن أل ؛فـرم عليـه ا الّمـنولـد بنتـه، ف ّم أ

 
ُ
مومة تلك املرأة لولد بنتـه بـالوالدة أليست من تلك السبع، نعم لو كانت ولد البنت  ّم أ

ــ ــه والبنــت مــن املحرّ كانــت ال حمال ــا  ل ض م نتعــرّ مــات الســبعة، ولتوضــي  مــا تقــّد ة بنت
بــاهئم بعضــهم مــع ألــم ولتفصــيل عالقــة املرتضــع واملرتضــعة واملرضــعة وصــاحب ال قر

 املسا ل التالية.  بعض يف طّي 
 ة من النساء: فرم عل املرتضع عّد  :106مسألة 

 ا ّم أل ؛املرضعة .1
ُ
 ه من الرضاعة. مّ أ

 ته من الرضاعة. ا جّد ّم أل ؛ةة كانت أم رضاعيّ ن علت نسبيّ إرضعة وامل ّم أُ  .2
ــات املرضــعة والدة .3 ــأل ؛بن ــن الرضــاعة، وأ ّن ّم ــأخواتــه م ن ا بناهتــا رضــاعة ّ ــّم
عـل املرتضـع،  يـرمّن  الذهي ارتضع املرتضع بلبنه فـال غير  بلم شار آخر  رضع ّن أ

 احلرمة بنی املرتضعنی.  شر اد صاحب اللم يف نمن اشتراط اّف  ملا مّر 
ـــور   و والد املرضـــعة والدةأات مـــن ات والرضـــاعيّ البنـــات النســـبيّ  .4 ـــا  إذك  ّن أل ؛ناث

 من الرضاعة.  أو خااهّن  هّن ن یكون عمّ أّما إاملرتضع 
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 خاالت املرتضع من الرضاعة.  ّن ّم أل ؛اترضاعيّ  ن كّن إخوات املرضعة وأ .5
ــ .6 ــعّم  وخــاالت آباهئــا و اتات املرضــعة وخاالهتــا وعّم

ُ
ــّن هاهتــا نســبيّ مّ أ ك م أ ات 

 ات املرتضع وخاالته من الرضاعة. عمّ  ّن ّم نف ؛اترضاعيّ 
 ّن أل ؛واسـعة أو مـع الواسـعة ات بـالات والرضـاعيّ بنات صـاحب اللـم النسـبيّ  .7

 من الرضاعة.  هن أو خااهّن أو عمّ  خاهّن أن یكون أّما إاملرتضع 
ــأل ؛اتوالرضــاعيّ  اتهــات صــاحب اللــم النســبيّ مّ أُ  .8 ات املرتضــع مــن جــّد  ّن ّم

 الرضاعة. 
ــم النســبيّ أ .9 ــأل ؛اتات والرضــاعيّ خــوات صــاحب الل ــ ّن ّم ات املرتضــع مــن عّم

 الرضاعة. 
ــ .10 ــعّم  ات وخــاالت آبا ــه وات صــاحب اللــم وخاالتــه وعّم

ُ
ات هاتــه النســبيّ مّ أ

 ات املرتضع وخاالته من الرضاعة. عمّ  ّن ّم أل ؛اتوالرضاعيّ 
 ة من الرجال: فرم املرتضعة عل عّد  :107ة مسأل

 بوها من الرضاعة.أه نّ أل ؛صاحب اللم .1
 جدادها من الرضاعة.أم ّم أل ؛باء صاحب اللم من النسب والرضاعآ .2
 ا تكــون ّمــأل ؛ن نزلــواإد صــاحب اللــم مــن النســب والرضــاع ووالأ .3

ُ
خــ م أو أ

  م أو خال م من الرضاعة.عمّ 
 عمامها من الرضاعة.أم ّم أل ،والرضاع اللم من النسب خوة صاحبإ .4
 با ــه وآخــوال أعمــام وأخوالــه، وأعمــام صــاحب اللــم وأ .5

ُ
هاتــه مــن النســب مّ أ

 خوااها من الرضاعة.أعمامها أو أیكونوا  نأا مّ إم ّم أل ؛والرضاع
 خوااها من الرضاعة.أم ّم أل ؛خوة املرضعة من النسب والرضاعإ .6
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 جدادها من الرضاعة.أم ّم أل ؛عة من النسب والرضاعآباء املرض .7
  .خوهتا من الرضاعةإم ّم أل ؛املرضعة والدة بناءأ .8
لـذهي ارتضـعت ا غيـر  رضع م من لم شار آخـر أن من الرضاعة  ّ  ها بناأ امّ أو

 . يرمون علهيا كما مرّ  املرتضعة من لبنه فال
املرتضعة  ّن أل ؛ناثا  إاملرضعة والدة ذكور   ود والأنی من نی والرضاعيّ النسبيّ  بناءاأل .9

  م أو خال م من الرضاعة.تكون عمّ 
 خـوال آباهئـا وأعمام وأخوااها وأعمام املرضعة وأ .10

ُ
 ؛هاهتـا مـن النسـب والرضـاعمّ أ

 خوااها من الرضاعة. أعمامها وأم ّم أل
م مـــن هتا جـــّد ّمـــأل ؛املرتضـــع واملرتضـــعة بنـــاءأ فـــرم املرضـــعة عـــل :108مســـألة 
 الرضاعة. 

مـن  هّن ه جـّد ّنـأل ؛رتضـع واملرتضـعة عـل صـاحب اللـمفرم بنات امل :109مسألة 
 الرضاعة. 

 ات للــنّر يب املرتضــع واملرتضــعة بنــات املرضــعة النســبيّ أفــرم عــل  :110مســألة 
ـــت القاعـــدة املتقّد إ، واخلـــاّ   ـــن كان ـــك ( ال105ة يف املســـألة )م ـــأل ؛تقتضـــي ذل  ّن ّم

 خوات لولده، وأ ليه إاّل إفة یصرن باالضا ال
ُ
يـث كومـا بنتـا  من ح فرم إاّل  خت الولد الأ

 نإو - يب املرتضـع واملرتضــعةأيـرمن عـل  ات فـالا بنـات املرضـعة الرضـاعيّ ّمـأأو وبيبـة، و
 النظـر  يـّل  فيمـا ال لـهيّن إ ويرم عليه النظـر  - ج مهنّن یتزوّ  ال نأحوط استحبابا  كان األ

 م. املحار ليه لغير إ
يب أعـل  -بـنی الفقهـاء )رضـوان اهلل تعـاىل علـهيم(  عـل املشـهور - فـرم :111مسألة 

مراعـاة مقتضـ  تتـرك  ات، فالات والرضاعيّ املرتضع واملرتضعة بنات صاحب اللم النسبيّ 
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 م. یضا  ملا تقّد أتقتضي التحرمي  مة الن كانت القاعدة املتقّد إاالحتياط يف ذلك، و
 فـــرم  :112مســـألة 

ُ
 اتـــه وصـــاحب اللـــم وجّد  ّم أ

ُ
 بنـــاءأ اهتا عـــلاملرضـــعة وجـــّد  ّم أ

 اهتم من الرضاعة. جّد  ّن ّم أل ؛املرتضع واملرتضعة
 ؛عة عــل آبــاء صــاحب اللــم واملرضــعةفــرم بنــات املرتضــع واملرتضــ :113مســألة 

 من الرضاعة.  جدادهّن أم ّم أل
ا وخاالهتــا اهتــخــوات املرضــعة وعمّ أخــوات صــاحب اللــم وأفــرم  :114مســألة 

 باهئمــا وآات وخــاالت وعّمــ
ُ
اهتم أو عّمــ ّن ّمــأل ؛املرتضــع واملرتضــعة بنــاءأ مــا عــلهاهتمّ أ

 خاالهتم من الرضاعة. 
خــوة إخــوة صــاحب اللــم وإرم بنــات املرتضــع واملرتضــعة عــل فــ :115مســألة 
 باهئمــا وآخـــوال أعمــام وأخوااهمـــا وأعمامهمــا وأاملرضــعة و

ُ
 ّن عمـــامهأم ّمــأل ؛هاهتمـــامّ أ

 من الرضاعة.  خوااهّن أو
 ؛املرتضع واملرتضـعة بناءأ فرم بنات صاحب اللم نسبا  ورضاعا  عل :116مسألة 

 و أخ أ بناءأ مّم أل
ُ
 . لهيّن إخت من الرضاعة بالنسبة أ

خ أ بناءأم ّم أل ؛املرتضع واملرتضعة بناءأ فرم بنات املرضعة نسبا  عل :117مسألة 
 أو 
ُ
 . لهيّن إسبة خت من الرضاعة بالنأ

 ؛صاحب اللم نسبا  ورضاعا   بناءأ فرم بنات املرتضع واملرتضعة عل :118مسألة 
 خ أو أبنات  ّن ّم أل

ُ
 لهيم. إخت من الرضاعة بالنسبة أ

بنـات  ّن ّمـأل ؛املرضـعة نسـبا   بنـاءأ فرم بنات املرتضع واملرتضـعة عـل :119مسألة 
 خ أو أ

ُ
 لهيم. إخت من الرضاعة بالنسبة أ

خوهتمــــا إيب املرتضـــع واملرتضـــعة وال عـــل أم املرضـــعة عــــل فـــر ال :120ألة مســـ
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 باهئما وآخوال أعمام وأخوااهما وأعمامهما وأجدادمها وأو
ُ
 هاهتما. مّ أ

 فرم  ال :121مسألة 
ُ
اهتما وخاالهتما اهتما وعمّ خواهتما وجّد أاملرتضع واملرتضعة و ّم أ

 باهئما وآات وخاالت وعمّ 
ُ
 ب اللم. هاهتما عل صاحمّ أ

 فــرم  ال :122مســألة 
ُ
اهتما عــل آبــاء صــاحب اللــم املرتضــع واملرتضــعة وجــّد  ّم أ

 با ه وآخوال أعمام وأخواله وأعمامه وأو خوانهإعل  وال
ُ
 هاته. مّ أ

ــألة   فــرم  ال :123مس
ُ
ــم ومّ أ ــات صــاحب الل ــه وعمّ أه ــخوات ــه وعّم ــه وخاالت ات ات

 با ه وآوخاالت 
ُ
 جدادمها. أرتضعة ويب املرتضع واملأهاته عل مّ أ

اهتما عــل آبــاء املرضــعة وال عــل املرتضــع واملرتضــعة وجــّد  ّم أُ رم فــ ال :124مســألة 
 خوال آباهئا وأعمام وأخوااها وأعمامها وأخواما وإ

ُ
 هاهتا. مّ أ

 فرم  ال :125مسألة 
ُ
ات وخـاالت اهتـا وخاالهتـا وعّمـخواهتا وعمّ أهات املرضعة ومّ أ

 آباهئا و
ُ
 جدادمها. أ املرتضع واملرتضعة ويبأهاهتا عل مّ أ

ات اهتمـــا وخاالهتمـــا وعّمـــخـــوات املرتضـــع واملرتضـــعة وعمّ أفـــرم  ال :126مســـألة 
 وخاالت آباهئما و
ُ
خوالـه أعمامـه وأخوتـه وإجداده وأيب صاحب اللم وأهاهتما عل مّ أ

 خوال آبا ه وأعمام وأو
ُ
 هاته. مّ أ

ــألة   فــرم  ال :127مس
ُ
ــم ومّ أ ــات صــاحب الل ــهأه ــوعمّ  خوات ــه وعّم ــه وخاالت ات ات

ــه و  وخــاالت آبا 
ُ
ــه عــل مّ أ عمــام أخوااهمــا وأعمامهمــا وأرتضــع واملرتضــعة وخــوة املإهات

 خوال آباهئما وأو
ُ
 هاهتما. مّ أ

ات اهتمــا وخاالهتمـــا وعّمـــخــوات املرتضـــع واملرتضـــعة وعمّ أفـــرم  ال :128مســألة 
 باهئمــا وآوخــاالت 

ُ
خوااهــا أعمامهــا وأهتــا وخوإجــدادها وأيب املرضــعة وأهاهتمــا عــل مّ أ

 خوال آباهئا وأعمام وأو
ُ
 هاهتا. مّ أ

 فرم  ال :129مسألة 
ُ
ات وخـاالت اهتـا وخاالهتـا وعّمـخواهتا وعمّ أهات املرضعة ومّ أ
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 آباهئــا و
ُ
خــوال أعمــام وأخوااهمــا وأعمامهمــا وأخــوة املرتضــع واملرتضــعة وإهاهتــا عــل مّ أ

 باهئما وآ
ُ
 هاهتما. مّ أ

حفـاده أصـاحب اللـم و بنـاءأعـل ت املرتضع واملرتضعة خواأفرم  ال :130مسألة 
 حفادها. أبناء املرضعة وأوال عل 

تــه وبنــات املرضــعة وحفيــداهتا فــرم بنــات صــاحب اللــم وحفيدا ال :131مســألة 
 خوة املرتضع واملرتضعة. إعل 

 خواهتمـا يفأخوة املرتضع واملرتضعة وإنكاح  من جواز  - م آنفا  ما تقّد  :132مسألة 
 یكن مانع من النكاح مـن نسـب مبا إذا    تّر  - والد صاحب اللمأوالد املرضعة وأ

إاّل  والد   لبنت صاحب اللـم أخوة املرتضع أو املرتضعة إ ز، كما إذا كان    أو سبب، و
 والد أم حينئذ  ّم نف

ُ
 والد املرضعة. أوالد صاحب اللم وخت ألأ

ة دخالـة الرضـاع فيـه يف مـة املحرّ ضـاعيّ تكـيف يف حصـول العالقـة الر :133مسألة 
النسبة بنی شاصنی قد فصل بعالقة واحدة كالنسبة بنی الولد ووالـده  ّن ناجلملة، ف
ين فقد فصل بعالقتنی كالنسبة بنی األووالدته، و كـّل  ّمـنخـو مهنمـا  ا فصـل بعالقـة 
 مــع األ

ُ
كثر  ّم ب أو األ الشــار  مــن عالقتــنی كالنســبة بــنی أو كلهيمــا، وقــد فصــل بــأ

ه فصـل بعالقـة بينـه وبـنی ّنـندىن، فه األه الثـاين، وكالنسـبة بينـه وبـنی عّمـوبنی جّد 
كّل  أ   .بهيما مثال  أخيه مع أبيه وأمن  بيه وبعالقة 

ـــوهكـــذا تتصـــاعد وتتنـــازل النســـب وتتشـــعّ  ـــأ ة العالقـــات وكثرهتـــا حـــّت ب بقّل ه ّن
إذاأعال ق أو  سبة بنی شاصنی عل عشر   نتتوقّ  قد ن كانـت ن ذلـك: فـتبنّی  كثر، و

كلّ إة، وها حاصلة بالوالدة كانت العالقة نسبيّ تلك العال ق كلّ  هـا أو بعضـها ن حصلت 
 ة. مثال  بالرضاع كانت العالقة رضاعيّ  ولو واحدة من العشر 
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 - سـباب فـرمي النكـاح كمـا سـيأ يتأحـد أال  هـي  - ا كانت املصاهرةلّ  :134مسألة 
ين: زواج وقرابـة، أ  عـل فهـي تتوّقـ قرباء اآلخـر أض حد الزوجنی وبعأعالقة بنی  مـر

الرجـل مبنزلـة  تكـن مرضـعة ولـد جـل ذلـك  ل، وألوّ والرضاع یقوم مقام الثـاين دون األ
 زوجته لتحرم عليه 
ُ
 مّ أ

ُ
 الرضـاعيّ  ّم ها ولكـن األ

ُ
ة النسـبيّ  ّم ة لزوجـة الرجـل تكـون مبنزلـة األ

ة لزوجتـه املـدخول هبـا البنـت الرضـاعيّ  ّن أیكن قد دخل ببن ا، كمـا    نإاها فتحرم و
 كزوجـة االبـن بـن الرضـاعّي ة فتحـرم عليـه، وكـذلك زوجـة االتكون مبنزلة بن ـا النسـبيّ 

  االبن.فرم عل  ب النسّب كزوجة األ ب الرضاعّي بيه، وزوجة األأرم عل ف النسّب 
صـل برضـاع ة املحضـة قـد فالعالقـة الرضـاعيّ  ّن أا سـبق ّ ـ قد تبنّی  :135مسألة 

اعنی واحــد كاحلاصــلة بــنی املرتضــع وبــنی املرضــعة وصــاحب اللــم، وقــد فصــل برضــ
  .نیصاحب اللم واملرضعة الرضاعيّ  هي  وَّ بَّ أكاحلاصلة بنی املرتضع وبنی 

ــد فصــل برضــاعات متعــّد  ــوق ــثال  ندة، ف ــان لصــاحب اللــم م ك ــن جهــة  ذا  أب م
یضـا  أب مـن أ خيـر ع وكـان لأیضا  أب مـن الرضـاأ ب الرضاعّي الرضاع وكان لذلك األ

نی للمرتضـــع جـــداد   رضـــاعيّ أكـــان اجلميـــع  كثـــر أىل عشـــرة آبـــاء أو إوهكـــذا ، الرضـــاع
ين، ومجيع املرضعات جّد واملرتضعة األ ع ات عل املرتضات اهما، فتحرم مجيع اجلّد خير

كـان لليـّد كما فرم املرتضعة عل مجيع األ  عـل مـثال  األ الرضـاعّي  جداد، بل لـو 
ُ
 خـتأ

ة ته العليا من الرضاع ولـو كانـت لليـّد لكوما عمّ  ؛خيرة حرمت عل املرتضع األرضاعيّ 
 العليا للمرتضع 
ُ
 لكوما خالته العليا من الرضاع.  ؛خت حرمت عليهأ

 ّنـأقد عرفت فيمـا سـبق  :136مسألة 
ُ
ة بـنی ة الرضـاعيّ خـّو ه یشـترط يف حصـول األ

یتفــرّ املرتضــعنی اّفــ ومــة ك مراعــاة هــذا الشــرط يف العمع عــل ذلــاد صــاحب اللــم، و
 خ وأة والعمّ  العّم  ّن أل ؛یضا  أواخلوولة احلاصلتنی بالرضاع 

ُ
ب، واخلال واخلالـة خت لأأ
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 خ وأ
ُ
 أ

ُ
 بو الشار أو أ، فلو ارتضع ّم خت لأ

ُ
د صـاحب ن اّفـنة من امرأة فه مع صبيّ مّ أ

ــألــك الشــار أو خالتــه مــن الرضــاعة، وة ذة عّمــاللــم كانــت الصــبيّ  حــد یتّ    ا إذاّم
  صاحب اللم فحيث  

ُ
 بيـه أو أة بـنی ة الرضـاعيّ خّو فصل األ

ُ
تكـن  ة  ه مـع الصـبيّ ّمـأ

 فرم عليه.  ته أو خالته فلمهي عمّ 
ن لـم منتسـب إذا حرمت مرتضعة عل مرتضع بسبب ارتضاعهما مـ :137مسألة 

   . خوة اآلخرإمهنما عل  خوات كّل  أىل حرمة إذلك  يؤّد   ىل رجل واحد  إ
كـان الرضـاع سـابقا  عـل  ال فرق يف نشر  :138مسألة  احلرمـة بالرضـاع بـنی مـا إذا 

 رضع ا بنته أو أج الرجل صغيرة فالعقد وما إذا كان الحقا  له، مثال  إذا تزوّ 
ُ
 ه أو مّ أ

ُ
 ختـهأ

 خيــه أو بنــت أأو بنــت 
ُ
كــامال   خيــه بلبنــهأختــه أو زوجــة أ وحرمــت  بعــل العقــد رضــاعا  

 بالرضاع بنتا  أو  ا تصير ّم أل ،الصغيرة عليه
ُ
 خ أو بنت أختا  أو بنت أ

ُ
 خت له. أ

   بــنی الفقهــاء ا الرضــيعة فاملشــهور هترضــعت الزوجــة الكبيــرة ضــّرَّ أإذا  :139مســألة 
ــأ (علــهيمتعــاىل رضــوان اهلل ) ــؤّد  هّن ــإهي ي ّب ــا حرمــة مو ــبىق ىل حرم ــا عــل زوجه دة وت

إاّل  اة الرضيعة إذا   تكن املرضعة مدخوال  هبزوجيّ   فـرم و  یكن الرضاع بلم زوجها و
 دة. یضا  موبّ أهي 

، وكذا إ دة حمّل ولكن حرمة الكبيرة املرضعة موبّ  ة الرضـيعة بقاء زوجيّ إشكال معلقا 
 
ُ
ــن، فوىليف الصــورة األ ــ ه يتمــلّن ــة مجعّي ــا  حرم ــا مع ــالفهيــا حرم م ــرك مراعــاة  ة، ف تت

 العقد عل الرضيعة. االحتياط باالجتناب عن الكبيرة وجتدید مقتض  
ين حد األأل ميكن هنّ أ (علهيمتعاىل رضوان اهلل )بعض الفقهاء ذكر  :140مسألة  خو

يق الرضاع وذلك ب خر  عل نفسه حمرما  لزوجة اآل نأ ـع  مُثَّّ  ج طفلـةن یتـزوّ أعن طر ُترضَّ
 لـه النظـر  تنـدوج يف حمارمـه فييـوز م زوجتـه، وبـذلك أاملرضـعة  خيه لتصير أمن زوجة 
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عـن  ر عنـه كمـا یلزمهـا التسـتّ  ر  ب علهيـا التسـتّ   املحارم، والىلإ النظر  هيا فيما  وز لإ
كـان  ذاإ اّل إ یتـرك مراعـاة مقتضـ  االحتيـاط فيـه، فال شكالإ ، ولكن هذا حمّل جنّب األ

م بـنی تقـّد  فرق حينئـذ   بال ق الغرض املذكور ه يقّ نّ نخ فاأل غير  الرضاع بلم رجل آخر 
كـان للمـرأة زوج سـابق قـد  ،ره عنهّخ أ الرضاع وتالزواج عل  فلـو 

ُ
ـعت صـبيّ أ ة بلبنـه رضِّ

 صــبحت أا ّمــأل ،خهي زوجــة األأعليــه املرضــعة  خــو زوجهــا الثــاين حرمــتأجهــا فتزوّ 
ُ
 ّم أ

 زوجته من الرضاعة. 
ّبـأإذا  :141مسألة   د   رضعت امرأة طفـال  لـزوج بن ـا حرمـت البنـت عـل زوجهـا مو

كـان العفـل مـن م بلـم غأيب البنـت أرضعته بلـم وبعل نكاحها، سواء أ يـره، وسـواء أ
ه ّنـأ وقـد مـّر  ،تضع وزوجتـه بنـت للمرضـعةب للمرأالبنت زوج  ّن أل ؛هتام من ضّرَّ أبن ا 

بعلـه أذا منـع منـه سـابقا  ننی، فوالد املرضعة النسبيّ أینك  يف  نأيب املرتضع أيرم عل 
 .  الحقا 

كان العفل من رضعت زوجة الأإذا  :142مسألة  رجل بلبنه طفال  لزوج بنته سواء أ
بعــالن عقــد  (علــهيمتعــاىل رضــوان اهلل ) بــنی الفقهــاء هتا، فاملشــهور بنتــه أم مــن ضــّرَّ 

ّبــ والد أيب املرتضــع يف أزوجهــا بنــاء  مــهنم عــل حرمــة نكــاح د   عــل البنــت وحرم ــا مو
  ذلك. االحتياط يفمقتض  تترك مراعاة  فال -  كما مرّ  - صاحب اللم

تنی السابقتنی بعد الرضاع يف مفروض املسأل م إذا تّ بناء عل ما تقّد  :143مسألة 
لــه   ــز  الرضــاع بعــد وفاهتــا   للــزوج جتدیــد العقــد علهيــا، ولــو تّ   ــز  طــالق البنــت  

 الرضاع قبل وفاهتا.  خواهتا كما كان احلكم كذلك لو تّ أیعقد عل  نأ
وهـو  - ماملتقّد  ثر األ ب عليه نظير یترتّ  رأة طفال  البهنا  رضعت املأإذا  :144مسألة 

مـة املرتضـع أو املرتضـعة كحر ثـار اآل ب عليـه سـا ر ولكن یترّتـ - حرمة زوجة االبن عليه
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 ته. والد عمّ ه وخاال  أو خالة ألوالد عمّ ة ألا  أو عمّ لصيرورته عمّ  ؛تهه وعمّ والد عمّ أعل 
هتما مــن رضــعت جــّد أ مُثَّّ  خيــه الصــغيرةأبابنــة  ير لــو زّوج ابنــه الصــغ :145مســألة 
 طـــر  األ

ُ
كـــان هـــو الـــذكر إاملرتضـــع  ّن أل ؛حـــدمها انفســـخ نكاحهمـــاأ ّم ب أو األ ن نفـــ ن 

 رضـعته جّد أن إعّمـا  لزوجتـه، و ب صـار ته من طر  األرضعته جّد أ
ُ
 ّم تـه مـن طـر  األ

 إو ،خاال  لزوجته صار 
ُ
ه ل وخالـة لـوّ  األة لزوجهـا عـلنىث صـارت هـي عّمـن كان هو األ
 حال.  هّي أعل الثاين، فيبعل النكاح عل 

ن يبعــل نكــاح أ اّمــنف الرضــاع العــارىء املبعــل للنكــاح،إذا حصــل  :146مســألة 
إّمــرضـــعت الزوجــة زوجهــا الرضـــيع، أكمــا إذا  رضــاعهاناملرضــعة ب ن يبعــل نكـــاح أ او

ن يبعـل أ اّمـإو رضـيعة،هتا الرضعت الزوجة الكبيرة املدخول هبا ضـّرَّ أاملرتضعة كما إذا 
يبىقعت املرأة طفال  لزوج بن ا، رضأنكاح غيرمها كما إذا  يف  قاق الزوجة للمهر استح و

ــع عــل   إاجلمي
ُ
ــان اإلوىل فشــكال يف الصــورة األ ك ــا إذا  ــل رضــيم ــد قب اع وانفســاخ العق

 یغرمـه الـزوج ماحتياط فهيا، وهل تضمن املرضعة االمقتض  تترك مراعاة  الدخول فال
الصحي  هو ، عها مبعال  لنكاح غيرها؟ قوالنرضاإقبل الدخول فيما إذا كان  املهر  من

 التصال .  استحبابا   حوط، واألعدم الضمان
 ّرِّ یكــون حم الرضــاع ال ّن أقــد عرفــت ســابقا   :147مســألة 

ــ   إذا مــا  حــد أق بــه یتحّق
ين السبعة املعروفة و كـان ح ن حصل به عنوان خاّ  إالعناو الدة لكـان اصـال  بـالولو 

یتفرّ أمالزما  مع  ين السبعة، و فـرم املـرأة عـل زوجهـا  ه النّ أعل ذلك ع حد تلك العناو
 رضعت بلبنه: أفيما إذا 

 خاها أو أ .1
ُ
 ن صارت بذلك إخ ا، وأ

ُ
 ختا  لولد زوجها. أ

 خهيا أو أولد  .2
ُ
 ة أو خالة لولد زوجها. ن صارت بذلك عمّ إخ ا، وأ
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حــدى إترضــع  نأة لولــد زوجهــا، ومثلــه بــذلك جــّد ن صــارت إولــد ولــدها، و .3
 
ُ
  ّن نخرى، فزوج  الشار ولد ولد األ

ُ
 ة لولد زوجها. جّد  خرى تصير األ

  ا. ها أو عمّ با  لعمّ أالزوج بذلك  ن صار إ ا، وها أو عمّ عمّ  .4
 با  خلااها أو خال ا. أالزوج بذلك  ن صار إا، وخااها أو خال  .5
ا ّمــأهـا أو ابــن خااهـا، وبـا  البــن عمّ أالــزوج بـذلك  ن صـار إ، وا أو خااهــاهـولـد عمّ  .6
الـزوج یصـب  أبـا  البـن  ّن أل ؛شـكالإفرم عليه بـال   ا أو خال ا فالرضعت ولد عمّ أ لو
 محمرّ  غير ة أواخلالة  ا أو خال ا وزوج العمّ  ا أو البن خال ا فيكون مبنزلة زوج عمّ عمّ 

 .  عل املرأة ذاتا 
 وج أو خا الزأ .7

ُ
 ن صارت بذلك إخته، وأ

ُ
 خي زوجها أو ا  ألمّ أ

ُ
 خته. أ

 ن صارت بذلك إولد ابن الزوج، و .8
ُ
 ا  لولد ابنه. مّ أ

 ن صارت بذلك إولد بنت الزوج، و .9
ُ
 ا  لولد بنته. مّ أ

 ولد  .10
ُ
 ن صارت بذلك إخت زوجها، وأ

ُ
 ا  لولد مّ أ

ُ
خـي أرضعت ولد أو ا لمّ أخته، وأ

 ا تصب  ّم شكال ألإ فرم عليه بال زوجها فال
ُ
خيـه، أخيه فتكون مبنزلـة زوجـة أا  لولد مّ أ

. حمرّ  خ غير وزوجة األ  مة عل الزوج ذاتا 
 ن صارت بذلك إته، والزوج أو عمّ  عّم  .11

ُ
 ته. الزوج أو عمّ  عّم  ّم أ

 ن صارت بذلك إخال الزوج أو خالته، و .12
ُ
 خال الزوج أو خالته.  ّم أ

ـــر إ للزوجـــة  ـــوز  ال :148مســـألة  ـــد الغي ـــك حـــّق  رضـــاع ول ـــا  إذا زاحـــم ذل زوجه
 یأذن زوجها اها يف ذلك.    ما

مكــن أة عليــه بســبب الرضــاع وجنبّيــأإذا اعتــر  الرجــل حبرمــة امــرأة  :149مســألة 
 جها. ن یتزوّ أیسعه    صدقه
قته املـرأة حكـم بـبعالن وصـّد  - ن عقد علهيـاأبعد  - ع  حرمة املرأة عليهذا اّد إو
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، و املثل إذا كان قد دخل هبا و  هر ا مالعقد وثبت اه ا إذا ّمـأتكـن عاملـة باحلرمـة وقتئـذ 
 اها.  یكن قد دخل هبا أو كان قد دخل هبا مع علمها باحلرمة فال مهر   

اعتــرا  الرجــل حبرمــة املــرأة اعتــرا  املــرأة حبرمــة رجــل علهيــا قبــل العقــد أو  ونظيــر 
 .  بعده فييرهي فيه التفصيل اآلن  الذكر

طفــال حـــذر   مـــن رضـــاع األإوىل منـــع النســـاء مــن االسترســـال يف األ :150ألة مســ
 ة. ىل العالقة الرضاعيّ إلتفات ا بال مالزواج املحرّ وحصول  نسيامّن 

ينأب ماملحرّ یثبت الرضاع  :151مسألة   : مر
 يوجب العلم أو االطمئنان بوقوعه.  كثر أشار أو  خبار إ :لّو األ

رجـل مـع امـرأتنی أو بشـهادة  وقوعه، ويف ثبوته بشـهادة شهادة عدلنی عل :الثاين
بع أنساء   . یترك مراعاة مقتض  االحتياط فيه فال ،شكالإو

ــفَّ  مُ تقبــل الشــهادة عــل الرضــاع إاّل  ال :152مســألة  ن یشــهد الشــهود عــل أة، بــلَّ ّصَّ
،  االرتضاع يف احلولنی باالمتصا  من الثدهي ىل إمخس عشرة رضـعة متواليـات مـثال 

 م من الشروط. ما تقّد  آخر 
أو یشـهد  ،ماملحرّ  الرضاعیشهد عل وقوع  نأب ،لقة وامليملةتكيف الشهادة املع وال

لَّ  ّن أمثال  عل   ُد فالنة أو فالنة بنُت فالن  من الرضاع، بل یسأل منه التفصيل. فالنا  وَّ
ة أو ّيـيف وقوع الرضاع أو يف حصـول بعـض شـروطه مـن المكّ  لو شّك  :153مسألة 

كـان االحتيـاط مـع الظـّن إة مثال  بىن عـل العـدم، ولكيفيّ ا     بوقوعـه جامعـا  للشـرا ط ن 
.  - بل مع احتماله -  حسنا 

لرضاع الولد املرضعة املسـلمة العاقلـة ذات الصـفات  ن  تار أینبغي  :154مسألة 
ل   ، فيف اخلبر قا  وُخل  احلميدة خَّ ا مـن يرضـع : )انظـرو(عليـه السـالم) املـؤمننی مير أعن  قا 
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ــأ ــد  ّن نوالدكــم ف  اءشــموالع واحلمقــاءالكــافرة ن تسترضــع أینبغــي  ( والعليــه یشــّب الول
دة وقبيحة الوجه، كما یكره استرضاع الزانية من اللم احلاصل من الزنـا أو املـرأة املتوّلـ

 من الزنا. 

 الثالث: املصاهرة وما يلحق هبا مر األ
عينـا  أو  امّ إالنكاح حلرمة  موجبة  خراآلاء قربأحد الزوجنی مع أاملصاهرة عالقة بنی 
 يف املسا ل التالية:  مجعا  عل تفصيل یذكر 

ــن زوجــة  :155مســألة  ــه وجــّد أفــرم عــل االب  أل - ن عــالإه وبي
ُ
ــان أم أل ك  - ّم ب 

كان الزواج دا يّ حرمة دا يّ  ، وسواء دخل األأا  ة، سواء أ م أبزوجته  ب أو اجلّد م منقععا 
كا  نی. نی أم رضاعيّ نا نسبيّ ال، وسواء أ

 أل - ب زوجـة ابنـه، وعـل اجلـّد فـرم عـل األ :156مسألة 
ُ
كـان أم أل زوجـة  - ّم ب 

، وســواء ن نــزل حرمــة دا ّيــإحفيــده وســبعه و كــان النكــاح دوامــا  أم انقعاعــا  ة، ســواء أ
كانوا نسبيّ   نی. نی أم رضاعيّ دخل االبن أو احلفيد أو السبط بزوجته أم ال، وسواء أ

 أل - ن علــونإاهتا وفــرم عــل الــزوج أم زوجتــه وجــّد  :157لة مســأ
ُ
كــّن أم أل ، ّم ب 

كـان العقــد دوامــا  أم حرمـة دا ّيــ - نسـبا  ورضــاعا   ة، ســواء دخـل بزوجتــه أم ال، وســواء 
، وسواء كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.   انقعاعا 

نت كانـت زلت، من بن نإ الزوج بنت زوجته املدخول هبا وفرم عل :158مسألة 
زوجتـه  فرم عليه بنـت بيه، كما الأرم البنت عل ابن الزوج وال عل ف أو من ابن، وال

، و غير  لـه الـزواج  هي  ـوز أ، لزومـا   حـوطا فرم عليـه مجعـا  عـل األّن إاملدخول هبا عينا 
 مهنا إذا خرجت 
ُ
اط ا قبـل ذلـك فيحتـّمـأعصمته مبوت أو طالق أو غيرمهـا، وها عن مّ أ



 63/  املصاهرة وما یلحق هبا - أسباب التحرمي - كتاب النكاح 

 ة زواج البنت وال ببقاء زوجيّ يكم بصّح  زواج مهنا، ولو فعل  بعدم ال
ُ
 . ّم ة األ

ــ ال :159مســألة  ــن تكــون يف حِّ أت الزوجــة بــنی فــرق يف حرمــة بن ــزوج أو ال،  ر ي  ال
 تكون موجودة يف زمان زوجيّ  نأبنی  وال

ُ
ة، فلو أو ولدت بعد خروجها عن الزوجيّ  ّم ة األ

جت وولدت من الـزوج الثـاين بنتـا  فـرم هـذه تزوّ  مُثَّّ  هاقطلّ  مُثَّّ  عقد عل امرأة ودخل هبا
 ل. وّ البنت عل الزوج األ

نزال عـل فرجهـا مـن اإلیكيف  ر، والبُ ل والّدُ بُ فرق يف الدخول بنی القُ  ال :160مسألة 
یكـون يف حـال اليقظـة أو  نأفـرق يف الـدخول بـنی  ن حبلت به، وكذا الإدخول و غير 

 منه أو مهنا.  النوم اختيار   أو جبر   
 خ عــل العّمــنكــاح بنــت األ یصــّ   ال :161مســألة 

ُ
 خــت عــل اخلالــة إاّل ة وبنــت األ

بـنی علـم  و طتلفـنی، والفرق بنی كون النكاحنی دا نی أو منقععـنی أ ذمما من غير نب
العهمــا العهمــا عــل ذلــك وعــدم اّط بــنی اّط  واخلالــة حــال العقــد وجهلهمــا، وال ةالعّمــ
، فلو تزوّ أ  جازتـا جـاز أن نجازهتما، فـإته عل فت صّح ذمما توقّ إجهما علهيما بدون بد  

إاّل  یج فسكتتاإ بعل، وو . أ جازتاه صّ  أ مُثَّّ  ن علمتا بالتزو  یضا 
 ة واخلالـة عـل بنـ  األنكاح العمّ   وز  :162مسألة 

ُ
ة ن كانـت العّمـإخـت وخ واأل

فسهما وال يف فسـخ عقـد بنـ  نأال يف فسخ عقد  وليس اهما اخليار واخلالة جاهلتنی، 
 األ

ُ
 .  ختخ واأل

فـرق بـنی  ه النّ أبنی الدنيا مهنما والعليا، كما  ة واخلالةفرق يف العمّ  ال :163مسألة 
 تنی. تنی مهنما والرضاعيّ النسبيّ 

يف  ر يؤثّ  ن كان رجوعهما بعد العقد  نذن، فرجعتا عن اإل مُثَّّ  ذنتاأإذا  :164مسألة 
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ج اعتمـاد   عليـه يبلغه الرجوع وتـزوّ  ذن السابق، فلو  له بعل اإلن كان قبإالبعالن، و
 جازة الالحقة. ته عل اإلفت صّح توقّ 

سـقاط، فلـو  یسقط باإلحّت  ا  اهما كاخليار ذمما ليس حقّ إ اعتبار  ّن إ :165مسألة 
، ولو اشترط  ر يؤثّ  یكون اهما ذلك بعل الشرط و  ال نأاشترط يف ضمن عقدمها  شيئا 

 یكــون لــه العقــد عــل بنــت األ نأمــا علهي
ُ
كــان ذلــك بنفســه خ أو األ ذنــا  إخــت فرضــيتا 

ذن يف العقـد هيما اإلجرا ه، ولو اشترط علإذلك، ولكن اهما الرجوع عنه قبل  مهنما يف
مث اإل یســـتتبع ســـوى فهمـــا عنـــه الولكـــن للّ  ،علهيمـــا وجـــب علهيمـــا الوفـــاء بالشـــرط

 تأذنا.    نإالعقد  یصّ   وال
ة يف السـابق مهنمـا حكـم بصـّح  خهيـا وشـّك أة وابنـة ج بالعّمـإذا تـزوّ  :166مسألة 

 ج بنـت األالعقدين، وكذلك فيما إذا تـزوّ 
ُ
كـان عـن ّنـأيف  خـت وشـّك خ أو األ ذن إه هـل 

 ذن مهنما. ة وحصول اإلم ال حكم بالصّح أة أو اخلالة من العمّ 
كـان با نـا  صـّ  نة أو اخلالـة، فـق العمّ إذا طلّ  :167مسألة  خ العقـد عـل بنـ  األ ن 

 
ُ
بعـد انقضـاء  ذممـا إاّل إذلـك مـن دون   ز  ا   ن كان رجعيّ إد العالق، وخت مبيرّ واأل
 ة. العّد 

ل بن ـا حرمـت عليـه البنـت ن یعقد عـأته قبل إذا زىن خبالته أو عمّ  :168مسألة 
، ولو زىن بامرأة عل األ   ا. ج بنیتزوّ  ال نأوىل حوط األة فاألجنبيّ أحوط لزوما 

ج هبا یتزوّ  ال نأوىل حوط األفاأل - خالته وعّمته غير  - إذا زىن بامرأة :169مسألة 
 ن نزل. إعال، وال ابنه و نإبوه وأ

 .  ربُ ل والّدُ بُ حكام املذكورة بنی الزناء يف القُ فرق يف األ ال :170مسألة 
ــل أو اللمــس ال :171مســألة  ــوطء عــن شــهبة وال التقبي ــاء ال  النظــر  أو یلحــق بالزن
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 فرم عليه بن ا.  لهيا بشهوة  إ ته أو ملسها أو نظر خالته أو عمّ  لبشهوة وحنوها، فلو قبّ 
ــألة  ــد ال :172مس تــه أو يوجــب التحــرمي، فلــو زىن بعمّ  الزنــاء العــارىء عــل العق

كـان الزنـ البنـت والـدخول هبـا  خالته بعد العقد عـل  اء فـرم عليـه، وكـذلك فيمـا إذا 
 . قبل الدخولبعد العقد و
يف كونـه سـابقا  عـل العقـد أو طار ـا  بـىن عـل  إذا علـم بالزنـاء وشـّك  :173مسألة 
 الثاين. 

   وز  ال :174مسألة 
ُ
تنی م رضـاعيّ أتنی كانتـا ختـنی نسـبيّ اجلمـع يف النكـاح بـنی األ

 نج بدوامــا  أو انقعاعــا  أو بــاالختال ، فلــو تــزوّ 
ُ
 تــزوّ  مُثَّّ  ختــنیحــدى األ

ُ
 خرى بعــلج بــاأل

 وّ العقد الثاين دون األ
ُ
جهمـا ن تزوّ أبـ - وىل أم ال، ولـو اقتـرن عقـدمهال، سواء دخل باأل

 إبعقد واحد أو عقد هو عل 
ُ
بعـال  - خـرى يف زمـان واحـد مـثال  حدامها ووكيله عل األ

 .  معا 
  :175مســألة 

ُ
یخ إذا عقــد عــل األ ن نحــد العقــدين أو كلهيمــا فــأختــنی وجهــل تــاو

، و بعالممال تقارمما حكم باحتم یعلم السابق من  يتمل التقاون ولكن     نإمعا 
 مـا يّ أالتعامـل مـع   ـوز  فـال حـدمها وبعـالن اآلخـر أة مجاال  بصـّح إالالحق فقد علم 

ة مهنمـا أو ق الزوجـة الواقعّيـقهمـا أو طّلـن طلّ نلزوجة مادام االشتباه، وحينئذ  فـمعاملة ا
شــرة الثابــت املعا حــّق  بــال - نفــاق أو بدونــهإلمــع ا - عــل هــذا احلــال رضــيتا بالصــبر 

كم الشـرعّي أ ترضيا بالصبر  ق و یعلّ    نإشكال، وإ للزوجة عل زوجها فال  جبـره احلـا
 نـة، و ـّد حـدامها معيّ إق ن یعّلـأعل العالق ولو ب

ُ
خـرى برضـاها بعـد د العقـد عـل األ

 ة انقضاء عّد 
ُ
له العقـد عـل  دخول فييوز ا مع عدم المّ أوىل إذا كانت مدخوال  هبا، واأل

 الثانية بعد العالق مباشرة. 
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كــان قبــل الــدخول فعليــه للزوجـــة نقهمــا واحلــال هــذه، فـــإذا طلّ  :176مســألة  ن 
ن كـان املهـران نالـدخول فلهـا عليـه متـام مهرهـا، فـ ن كان بعدإة نص  مهرها، والواقعيّ 
ا االشـتباه ّنـإو لـم احلـّق ات فقـد عاخلصوصـيّ  فقا يف اجلنس وسـا ر ة واتّ نی يف الذمّ كّليّ 

، فـأ ذلـك یكـون االشـتباه يف احلـّق  ، ويف غيـر فيمن لـه احلـّق  ن تراضـوا بصـل  أو نیضـا 
إاّل   ىلإالرجوع  تعنّی  غيره فهو و

ُ
ختنی كان اها نصـ   القرعة، مفن خرجت بامسها من األ

  تســتحّق    أو متامــه و مهرهــا املســمّ 
ُ
،األ يل نعــم مــع الــدخول هبــا فيــه تفصــ خــرى شــيئا 

 یسعه املقام.  ال
كـان العـالق رجعّيـنإذا طّلق زوجتـه فـ :177مسألة  نكـاح  یصـّ   وال  ـوز  ا  فـالن 

 
ُ
عّدة  ن القة  ّ ن كان با نا  كالعالق الثالث أو كانت املعلّ إتنقض عّدهتا، و   خ ا ماأ

 لـه نكـاح  املدخولـة واليا سـة جـاز   اها كالصـغيرة وغيـر
ُ
ت خ ـا يف احلـال، نعـم لـو كانـأ

 حوط لزوما  له عدم الزواج من ة فاألعا  هبا وانقضت مّدهتا أو وهب املّد متمتّ 
ُ
خ ا قبل أ

 ن كانت با نة. إة وانقضاء العّد 
كـان األإتنی يف النكـاح واجلمع بنی الفـاطميّ   وز  :178مسألة  حـوط اسـتحبابا  ن 

 تركه. 
ــت مصــرّ إفــرم الزوجــة عــل زوجهــا بزناهــا، و ال :179مســألة  ــك،  ةن كان عــل ذل

 قها الزوج. یعلّ  نأ - مع عدم التوبة - وىلواأل
له   وز  ، فاللزوما   حوطبد   عل األأإذا زىن بذات بعل حرمت عليه  :180مسألة 

ة أو غيرهــا، نكاحهــا بعــد مــوت زوجهــا أو زوال عقــدها بعــالق أو فســخ أو انقضــاء مــّد 
سلمة والكافرة، والصغيرة والكبيـرة، ع هبا، واملفرق يف ذات البعل بنی الدا ة واملتمتّ  وال

ــر، وال يف  واملــدخول هبــا وغيرهــا، والعاملــة واجلاهلــة، وال يف البعــل بــنی الصــغير  والكبي
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 الزاين بنی العا  بكوما ذات بعل واجلاهل بذلك، واملكره عل الزناء وغيره. 
عليـه  فـرم  زنـاء  موته قبل وقـوع التبنّی  مُثَّّ  دَّ زوجهاإذا زىن بامرأة ُفقِّ  :181مسألة 
لزنـاء يف وقـوع ا  احلال وشّك تتبنّی    نإا مّ أهتا، وله الزواج مهنا بعد انقضاء عّد  فييوز 

 . لزوما   حوطله الزواج مهنا عل األ  وز  قبل موت الزوج أو بعده فال
ــّد  :182مســألة  ــامرأة يف الع ــإذا زىن ب ــه ة الرجعّي ــد   عــل األأة حرمــت علي  حــوطب

ة املتعـة ة الوفـاة وعـّد ة البا نـة وعـّد كعـّد  - ةالرجعّيـ ة غيـر الزناء بذات العـّد  امّ أ، ولزوما  
 هتا. تزو ها بعد انقضاء عّد  هبا، فللزاين املزيّن  يوجب حرمة فال - والوطء شهبة

ة ا كانـت رجعّيـّمـأیعلم ب ة و ا كانت يف العّد ّم أعلم بو زىن بامرأةلو  :183مسألة 
ة ة رجعّيـا كانـت يف عـّد ، نعـم لـو علـم بأّمـباقيـا  عـل الشـّك  حرمـة مـادام أو با نة فـال

 احلرمة.  بىن عليف انقضاهئا  وشّك 
یشكل صـّحة الـزواج ة لو زىن بامرأة ليس اها زوج وليست بذات عّد  :184مسألة 

ــره   بعــد توب ــا، و ــوز إاّل  هبــا ــك إاّل یتزوّ  نألغي ــا قبــل ذل ــرأة  نأ جه مشــهورة تكــون ام
ج بالرجـل التزوّ  یشكل صّحةتتوب، كما  نأالزواج هبا قبل  یشكل صّحةه نّ نفبالزناء، 
بتهبالزناء إاّل  املشهور    یترك مراعاة مقتض  االحتياط يف املوارد املذكورة. فال ، بعد تو
ا سـواء ج هبـحبيضـة قبـل التـزوّ  وىل استبراء رحم الزانية من ماء الفيور حوط األواأل

 . م غيرهأ الزاين ذلك بالنسبة اىل
 بـد   أوقبه ولو ببعض احلشفة حرمـت عليـه إذا الط البال  بغالم فأ :185مسألة 

ُ
 ّم أ

إن علـت إن نزلـت، وامللـوط و  ، وبنتـه و
ُ
 ات مـهنّن فـرق يف ذلـك بـنی النسـبيّ  ختـه، والأ

یان احلكم املـذكور ات، واألوالرضاعيّ  كـان الال ـط غيـر فيمـ حوط لزوما  جر بـال  أو  ا إذا 
 . یكن امللوط غالما    
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خهيـــا أو ابهنـــا حرمــت عليـــه عـــل أبهيــا أو أالط ب مُثَّّ  ج امـــرأةإذا تـــزوّ  :186مســألة 
  .لزوما   حوطاأل

حينمــا عبــث بــالغالم أو بعــده بــىن عــل  یقــاباإل قيف فّقــ إذا شــّك  :187مســألة 
  .قهبتحقّ  العدم، وكذا لو ظّنَّ 

إذا شّك يف أّنه كان بالغا  حنی اللـواط بـىن عـل إذا شـّك  و يف أّن امللـوط  عدمـه، و
 به كان غالما  يف حينه بىن عل أّنه كان كذلك.

 فرم عل الال ـط بنـت  ال :188مسألة 
ُ
فـرم  خيـه، كمـا الأخـت امللـوط وال بنـت أ

 
ُ
  بنته وال الال ط وال ّم عل امللوط أ

ُ
 .   ظهرخته عل األأ

 الرابع: االعتداد وما حبمكه مر األ
ة كانـت أو هتا من الغيـر، رجعّيـاما  أو متعة يف عّد يرم الزواج باملرأة دو :189مسألة 
يرهـا، فلـو ة الوفاة أو غيرها، مـن نكـاح دامئ أو منقعـع أو مـن وطء شـهبة أو غبا نة عّد 
بـد   أج هبا حرمت عليـه حبرمة الزواج فهيا وتزوّ  علمة وا يف العّد ّم ألرجل أو املرأة بل ثبت
ة أو حبرمــة الــزواج فهيــا ا يف العــّد ّمــأ بهلنیذا كانــا جــاإیــدخل هبــا بعــد العقــد، و   نإو

ّبـ - ر   ُبـولـو ُد  - ن كان قـد دخـل هبـانج هبا بعل العقد، فوتزوّ  یضـا  أد   حرمـت عليـه مو
إاّل   ة. الزواج هبا بعد متام العّد  جاز  و

یج امـرأة لـه و أل إذا وكّ  :190مسألة  یعـنّی الزوجـة، فزّوجـه امـرأة ذات  حد   يف تزو
مضـاه قبـل أن نىل العقد الصحي ، وحينئذ  فإالنصرا  وكالته  ؛ا  ضوليّ وقع العقد ف ةعّد 

هي عليه التفصيل اآلنـ  هتا فييرذلك حبكم الزواج مهنا يف عّد  كانة خروجها من العّد 
إاّل  ه مـن امـرأة ولّيـ ، وهكـذا احلـال لـو زّوج الصـغير يوجب التحـرمي  كان لغو   والذكره، و
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هتا مضاه بعـد البلـوغ والرشـد قبـل انقضـاء عـّد أ إذا جب احلرمة إاّل يو ه النّ نة فذات عّد 
 باحلال وجهلهما به. فرق يف ذلك بنی علم الوكيل والوّل  عل التفصيل املذكور، وال

ة كومـا كـذلك ـــجه ر ــن غيــن كان الزواج باطال  مــرأة ذات عّدة ولكــو تزّوج بامــول
خـت الزوجـة أو اخلامسـة أو أو الـزواج أو املـّدة  متعة من دون فدیـد املهـر كالزواج  -

ُ
بأ

ــوّل  غيــر  بــالبكر  فهــل يوجــب التحــرمي  -املســتقّلة يف شــوون حياهتــا مــن دون إذن ال
ّبــد عــل النحــو املتقــّدم أم ال؟ فيــه إشــكال فــال یتــرك مراعــاة مقتضــ  االحتيــاط يف  املو

لـزواج یصـدق عليـه ا ذلك، نعم إذا كان بعالنه من جهـة فقـد بعـض األركـان حبيـث ال
  يوجب احلرمة.  

یج امــرأة معيّ إذا وكّ  :191مسـألة  اهــا يف ذلــك يّ إجــه  فزوّ نــة يف وقـت معــنّی لــه يف تــزو
ل عاملا  باحلنة، فالوقت وهي ذات عّد  ن إوبـد   أكم واملوضوع حرمت عليه ن كان املوّك 

ـل جـاهال  هبمـا وكان الوكيل جاهال  هبما، خبال  م كـان الوكيـل إا لو كان املوّك  عاملـا  ن 
 مع الدخول هبا أو علمها باحلال.  فرم عليه إاّل  ا الّم نهبما ف

ة، فلـو وطـ ء ة وطء الشهبة أو الزىن باملعتـّد یلحق بالزواج يف العّد  ال :192مسألة 
ة العـّد  إاّل  ،ة كانـتة عـّد ة أيّ بديّ يف احلرمة األ ر يؤثّ  هتا  شهبة أو زىن باملرأة يف حال عّد 

 .   كما مرّ  لزوما   حوطعل األ ةه يوجب احلرمنّ نا فهيا فة إذا زىن هبالرجعيّ 
ذلك من العقد علهيا يف احلال مينعه  ة الرجل  إذا كانت املرأة يف عّد  :193مسألة 

ة ة الرجعّيـة لـه بالعـّد هتا، نعم فيمـا إذا كانـت معتـّد  انقضاء عّد حّت  یلزمه االنتظار  فال
عقــد الــزوج عــل  یصــّ   قــة أو حمكــا  والومــا زوجــة لــه حقييبعــل منــه العقــد علهيــا لك

ن هيــب أ ن  عــل عقــدها دوامــا  جــاز أراد أتــه، فلــو كانــت عنــده زوجــة منقععــة وزوج
یعقد علهيا عقد الدوام يف احلال، خبال  ما اذا كانت عنـدمّد  راد أه زوجـة دا ـة وهتا و
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اع عقـد االنقعـاع یقإله   وز  ه النّ نبا ن، ف قها لذلك طالقا  غير  علها منقععة فعلّ  نأ
 ة. بعد خروجها من العّد  علهيا إاّل 

يف صــورة  ةبدّيــالــذهي هــو شــرط للحرمــة األ - يف الــدخول هــل یعتبــر  :194مســألة 
كــان الــدخإة وة، أو یكـيف وقــوع العقــد يف العـّد ن یكــون يف العــّد أ - اجلهـل ول واقعــا  ن 

إن كان األحوط ، لوّ األ الصحي  هوبعد انقضاهئا؟ قوالن،   هو الثاين.ابا  استحبو
 لـــه الـــزواج هبـــا بالعـــدم وجـــاز  حكـــم ،م الأة ا معتـــّد ّمـــأيف  إذا شـــّك  :195مســـألة 

ــو شــّك  وال خبــرت هــي أهتا ويف انقضــاء عــّد   ــب عليــه الفحــر عــن حااهــا، وكــذا ل
قا تُ ّم نفباالنقضاء  حوط لزومـا  تركـه  فـاألاّل إمـة، وتكـن مّ     الزواج هبـا مـا و وز  صّدَّ

 من صدقها.  قیتحقّ    ما
یج كـان يف العـّد  ّن أإذا علم  :196مسألة   - موضـوعا  أو حمكـا   - ة مـع اجلهـلالتـزو
أو ال، بـىن عـل عـدم الــدخول  بـد   أعليـه   فـرمحـّت ه قـد دخـل هبـا ّنـأيف  ولكـن شـّك 

 فرم عليه.  فال
م ال، فيبـن أحـدمها هـل كـان عاملـا  أ ّن أيف  وكذا لو علـم بعـدم الـدخول لكـن شـّك 

 ة. بديّ يكم باحلرمة األ والعدم العلم عل 
حرمت  وعلم حبرمة الزواج مبثلهاذات بعل  اّم أثبت له ج بامرأة لو تزوّ  :197مسألة 
ين هـا مـع جهلـهجیدخل، ولو تزوّ  م  أد   دخل هبا عليه موبّ  املوضـوع أو  - بأحـد األمـر
ا لو مّ أ، وبذلك زوجة مع علم الیدخل هبا حّت  عليه لو   فرم فسد العقد و  - احلكم

 . لزوما   حوطد   عل األعليه موبّ  فتحرمدخل هبا 
ق مبـدأها، كمـا إذا تشرع فهيا لعدم فقّ  ة و ج بامرأة علهيا عّد إذا تزوّ  :198مسألة 

مبـدأ  ّن نفـ - الوفـاة  عهنا زوجها يف الفترة الفاصلة بنی وفاته وبلوغها خبر ج باملتوّف تزوّ 
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بعـل العقـد، ولكـن هـل  ـرهي عليـه حكـم  - كمـا سـيأ يت بـر هتا من حـنی بلـوغ اخلعّد 
یج يف  م ال فلـه أعلم باحلكم واملوضـوع أو الـدخول، د   مع العليه موبّ  ة لتحرمالعّد التزو

الثاين  والصحي  هو ة بعده؟ قوالن،جتدید العقد علهيا بعد العلم بالوفاة وانقضاء العّد 
 ه. ن كان االحتياط يف حملّ إو

ی  باخلعبــــة  ــــوز  ال :199مســــألة  ــــدعوة أ - التصــــر يا  إهي ال ــــزواج صــــر  - ىل ال
یض هبا لذات البعل وال لذات العّد  وال مـن مـن كونـه سـببا  ة مـع عـدم األة الرجعيّ التعر
، ووزها عــل زوجهــا بــل معلقــا  عــل األلنشــ ــأحــوط لزومــا  ة البا نــة ســواء ا ذات العــّد ّم

كانــت عــّد  ال كومــا  شــرعا  مــن زواجــه مهنــا لــو مــانع ملــن ال - م غيرهــا فييــوزأة الوفــاة أ
یض اهــا باخلعبــة بغيــر  - ةمعتــّد    زو ــ ء، بــللفــاا املســ ينة املنافيــة للحيــااأل التعــر

ی  اها بذلك ولو من غير   زوجها السابق.  التصر

 اخلامس: استيفاء العدد وما يلحق به مر األ
بع زوجات داأمن كانت عنده  :200مسألة  بع مادامت األعليه اخلامسة  فرم  ةو و

 لـه الـزواج بـ  ز  ا   طالقا  رجعيّ  حداهّن إق يف عصمته، فلو طلّ 
ُ
بعـد خروجهـا  خرى إاّل أ

بـنی الفقهـاء )رضـوان  قها با نا  فاملشـهور ا لو طلّ مّ أة وانقعاع العصمة بيهنما، ومن العّد 
كال شــإ ه حمــّل هتا، ولكّنــج باخلامســة قبــل انقضــاء عــّد التــزوّ  جــواز علــهيم(  اهلل تعــاىل

  .یضا  أهتا ىل ان اء عّد إ یترك االحتياط بالصبر  فال
بعـة  وجوب الصبر  لزوما   حوطاأل ّن نف حداهّن إوهكذا احلال لو ماتت   شـهر أعليـه أو

بالفســخ أو االنفســاخ  حــداهّن إا لــو فـاوق ّمــأمســة، وام قبــل زواجــه مـن اخلاوعشـرة أّيــ
  .هتاىل انقضاء عّد إ الصبر   ب فال
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 .  موضوع لوجوب الصبر املدخول هبا واليا سة فال ة كغير هيا منه عّد تكن عل ولو  
ولـو عقـد  ،با  بعـل الثـاينثنتنی مرتّ اإذا عقد ذو الزوجات الثالث عل  :201مسألة 

عل مخس يف وقـت واحـد ما شاء، وكذا لو عقد  يّ أ ل:  تار علهيما يف وقت واحد قي
بعا  مهنّن أ قيل:  تار    الصورتنی بعالن العقد. يف الصحي ولكن  ،و
بــع دا ــاتأن كانــت عنــده إو أن یتــزّوج منقععــا    ــوز  :202مســألة  نعــم ینبغــي ، و

  بسبب ذلك. يراعي عدم الوقوع يف بعض املحاذير  أن
و أرجعتـان ل بيهنـا ة ثـالث طلقـات لّلـالرجـل زوجتـه احلـرّ  إذا طّلـق :203مسألة 

 لـه نكاحهـا حـّت   ـوز  حرمـت عليـه، وال ر نكاح رجل آخـل بيهنا یتالّ  حبمكهما و  ما
 تنك  زوجا  غيره بالشروط اآلتية يف كتاب العالق. 

حرمـت  يهنا نكاحان لرجـل آخـر ة بق الرجل زوجته تسعا  للعّد إذا طلّ  :204مسألة 
، بـل األأعليه  ،عـّديّ یكـن العـالق    نإو قـة تسـعا  معلقـا  حـوط لزومـا  فـرمي املعلّ بـد    ا 

 يف كتاب العالق إن شاء اهلل تعاىل.  العالق العّدهّي وسيأ يت معىن 

 وعدم الکفاءة السادس: الکفر  مر األ
كـان  دوامـا  أو ج الكـافر ن تتـزوّ أللمسـلمة   ـوز  ال :205مسـألة  ا  صــليّ أمتعـة سـواء أ

كــان أو غيــره، كتابّيــ كــان مرتــّد أا   كــان أو عــن مّلــم  للمســلم  ة، وكــذا ال  ــوز    عــن فعــرة 
ا ّمــأة، وة عــن فعــرة كانــت أو مّلــوال املرتــّد  ار صــنا  الكّفــأة مــن الكتابّيــ غيــر ج یتــزوّ  أن

. ج هبا متعة، واألالتزوّ   زيوفي ةة والهيوديّ النصرانيّ   حوط لزوما  ترك نكاحها دواما 
حـوط لزومـا  شكال واألإة ولو متعة زواج املسلم من امليوسيّ  يف جواز  :206مسألة 
م عـل قسـمنی، ّمـإق عنـدنا حقيقـة دیـهنم، وقـد یقـال: یتحقّ  ا الصابئة فلممّ أالترك، و
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نی ا يّ املنـد نكاحهم، ومهنم الصـابئة  وز  ة فالمن الوثنيّ  نی وهمانيّ الصابئة احلرّ مفهنم 
كـان احلكـم مـا ذكـر، ونفيلحقهم حمكهـم، فـ وهم طا فة من النصارى  اّل إن ثبـت ذلـك 

.  لزوما   حوطفاأل  الترك معلقا 
ذمـا، إلـو انقعاعـا  عـل املسـلمة مـن دون ة والـزواج بالكتابّيـ وز  ـ ال :207مسألة 

 حوط لزوما  تركه. شكال أیضا  واألإذما ففيه نا الزواج انقعاعا  بمّ أو
لو وقع صحيحا  عندهم وعـل طبـق مـذههبم  ار العقد الواقع بنی الكفّ  :208مسألة 

ــ ــار يرّت كــان الزوجــان كتــاب ب عليــه آث ــر أنی يّ الصــحي  عنــدنا، ســواء أ ــابيّ  م غي م أنی كت
ــأ طتلفــنی، حــّت  ىل عقــد إيــتج  ل و وّ ا عــل نكاحهمــا األقــرّ أه لــو أســلما معــا  دفعــة ّن

اآلتيـة، نعـم  یضا  يف بعض الصـور أحدمها أل طبق مذهبنا، بل وكذا لو أسلم جدید ع
كـان نكـاحهم مشـتمال  عـل مـا یقتضـي الفسـاد ابتـداء  واسـتدامة حـدى إكنكـاح  - لو 

 سالم. سالم حكم اإلجرى عليه بعد اإل - مات عينا  أو مجعا  حرّ امل
كان كتابيّ وّ ة بقيا عل نكاحهما األسلم زوج الكتابيّ أإذا  :209مسألة  م أا  ل، سواء أ

كان إسالمه قبل الدخول غيره ا  ة كتابّيـالكتابّيـ ذا أسلم زوج غيـر إوم بعده، أ، وسواء أ
كـان بعـده  نإخول انفسـخ النكـاح يف احلـال، والـدن كان إسالمه قبـل نم غيره فأكان 
ق ینتظـر  یفّرَّ انقضـاهئا بقيـا عـل سـلمت الزوجـة قبـل أن نة فـىل انقضـاء العـّد إ بيهنمـا و

إاّل   سالم الزوج. إ انفساخه من حنی ه یتبنّی نّ أ انفسخ مبعىن نكاحهما، و
كـان قنم غيرهـا فـأة كانـت املسـلم كتابّيـ سلمت زوجـة غيـر أإذا  :210مسألة  بـل ن 

كـان بعـده فاملشـهور إالدخول انفسخ النكاح يف احلال، و بـنی الفقهـاء )رضـوان اهلل  ن 
إاّل ســأن نة فــفــه عــل انقضــاء العــّد توقّ  تعــاىل علــهيم( ــه و  لم قبــل انقضــاهئا فهــي امرأت

حوط لزومـا  شـكال فـاألإ لـو عـن  نت منه حنی إسالمها، ولكن هـذا الا باّم أانكش  
 ة. سلم قبل انقضاء العّد أد العقد إذا رقا بالعالق أو  ّد ن یفتأ
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بعا  أ ات وأسلمن فاختار كتابيّ  وبع غير أمن  كثر أسلم الزوج عل أإذا  :211مسألة  و
بـع كتابّيـأسلم عـل أولو  البوا ،انفسخ نكاح  كـّن ات ثبـت عقـده علـهيّن و  كثـر أ، ولـو 

بعا  وبعل نكاحأ لّير    البوا . و
كـان نة أو فعـرة، فـت الزوجـة عـن مّلـة أو ارتّد عن ملّ  الزوج إذا ارتّد  :212مسألة  ن 

تكن علهيا  ة یا سة أو صغيرة بعل نكاحها و االرتداد قبل الدخول هبا أو كانت الزوج
مـن فـيض وجـب علهيـا  ا إذا كان االرتداد بعد الدخول وكانت املرأة يف سّن مّ أة، وعّد 
بعالن نكاحها عـل   توقّ یو - قاآل يت بياما يف كتاب العال - ة العالقعّد  ن تعتّد أ

ضاهئا ب  الـزواج سالم قبل انقىل اإلإمهنما عن ارتداده  ذا رجع املرتّد نة، فانقضاء العّد 
إاّل    .كش  بعالنه عند االرتدادان عل حاله، و

 ن تعتـّد أعليـه زوجتـه ووجـب علهيـا الزوج عن فعرة حرمـت  إذا ارتّد  :213مسألة 
عـل  املدخول هبا واليا سـة والصـغيرة مبـّن  حينئذ  عل غير ة ة الوفاة، وثبوت العّد عّد 

بته ورجوعه  ، والاالحتياط اللزومّي   ـا ة يف بقاء زوجيّ ثناء العّد أسالم يف ىل اإلإتنفع تو
ــ ،بــنی الفقهــاء )رضــوان اهلل تعــاىل علــهيم(  عــل املشــهور  ،شــكالإ لــو عــن  ه الولكّن

یأ يت أ بعد جتدید العقد اّل إو الفراق أ ةالزوجيّ  ثر أ حوط لزوما  عدم ترتيبفاأل و العالق و
 ة الوفاة يف كتاب العالق. عّد  مقدار 

 أو متعــة بعــض املنتحلــنین یــنك  دوامــا  أللمــؤمن أو املؤمنــة   ــوز  ال :214مســألة 
م ذكــرهم يف كتــاب تقـّد  نالــذيكالنواصــب وغيـرهم  همكفـربن يكــم ســالم ّ ـلـدين اإل
 العهارة. 

زواج املؤمنـة  ة، كما  ـوز الناصبيّ  زواج املؤمن من املاالفة غير    وز :215مسألة 
يـؤّدهي  من أنإذا خي  عليه أو علهيا  يرم عل كراهة، نعم الناصّب  من املاال  غير 
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  من أداء الوظا   الشرعّية وفق مذهب اإلمامّية.حنرا  يف العقيدة أو املنع الإىل ا
ــة النكــایشــترط يف صــّح  ال :216مســألة  ــو زّوج ح متّك ــزوج مــن النفقــة، نعــم ل ن ال
ىل الصـغيرة مـن دون إة بالنسـبة علهيا وكـان يف ذلـك مفسـد القادر  ا بغير الصغيرة ولهّي 

 جازهتا بعد كمااها. إ  عل ا  فيتوقّ مزامح ا مبصلحة غالبة وقع العقد فضوليّ 
ومـــه، ة العقــد وال للزیكــن شــرطا  لصــّح  ن  إن مــن النفقــة والــتمكّ  :217مســألة 

د عيـزه ا لـو جتـّد نه مهنا حنی العقد فضال  عّمـ عدم متكّ للمرأة لو تبنّی  یثبت اخليار  فال
قبـل العقـد عنـد  اليسار  ظهار نلو دّلس الرجل نفسه عل املرأة بعهنا بعد ذلك، ولكن 

 ا لـواهـا فضـال  عّمـ اخليـار  تثبـ خالفـه تبـنّی  مُثَّّ  ا  عليهاخلعبة واملقاولة ووقع العقد مبنيّ 
عدمـه، كمـا سـيأ يت يف  تبـنّی  مُثَّّ  بنحو االشتراط أو التوصـي  يف مـا العقـد اليسار  ذكر 

 . ثامنالفصل ال
یض يف املـرض املتّ  یصّ   :218مسألة  ذا نل مبوتـه بشـرط الـدخول، فـصـنكاح املـر

ة علهيـا عـّد  للمـرأة وال ميـراث وال  مات يف مرضه بعل العقد وال مهـر یدخل هبا حّت   
ــنل مبوتــه قبــل الــدخول فصــكــذا لــو ماتــت املــرأة يف مرضــه ذلــك املتّ مبوتــه، و ه يبعــل ّن
 .  ربُ ل والّدُ بُ يف الدخول بنی القُ فرق  الونكاحها، 

یض  صل بـاملوت الـذهي یكـونباملرض املتّ  احلكم املذكور  ّر ت  :219مسألة  املـر
خـال   فق املـوت بـه عـليوم خفي  اتّ  ٰ  مُحّ  یشمل مثل معه يف معرض ااهالك، فال

 العادة. 
غيــره، فلــو مــات يف  ّم م یعــأىل املــوت إهي احلكــم بــاملرض الــذهي يــؤّد  وهــل  ــتّر 

ـ مرضه قبل الدخول بسبب آخر  فهـل يوجـب  ع أو مـرض آخـر بُ مـن قتـل أو افتـراس سَّ
 االحتياط. مقتض  تترك مراعاة  فال ،ذلك بعالن نكاحه أم ال؟ فيه وجهان
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یلــة أب  راض الــ  تســتمرّ مــلأ عمــوم احلكــم املــذكور  :220مســألة  صــحاهبا فتــرة طو
يبــة مــن املــوت، فــالفيمــا یقــع يف شــكال، إاّل إ حمــّل  مقتضــ  تتــرك مراعــاة   أواخرهــا القر

 االحتياط يف غيره. 
، فييـوز  :221مسألة  بّيـ املسلم كفؤ املسلمة واملؤمن كفؤ املؤمنة شرعا  یج العر ة تـزو
یفة ب س،وبالعك ااهالّي  ة بغير ، وااهاليّ بالعيمّي  صحاب أوكذا ذوات البيوتات الشر

 اس وحنوه. الصنا ع الدنيئة كالكنّ 

 حرامالسابع: اإل مر األ
یج دواما  ومتعة حال االحـرام :222مسألة   - مـةرِّ املـرأة حُم  تكـن    نإو - يرم التزو
كان  یج له مبباشرته أم بتوكيل الغيـر، حُم  إسواء أ ـرِّ یقاع التزو كـان الوكيـل أو حُمِّ كـان اّل  مـا    ،

یفسـد العقـد يف مجيـع الصـور التوكيل قبل اإل  مـع جهـل املـذكورة حـّت  حرام أو حالـه، و
. ا مع علمه باحلرمة فتحرم عليه موبّ مّ أرم باحلرمة، وح  الرجل الُ   د  

 - د مع العلم والبعالن مع اجلهـلمن التحرمي املوبّ  -  فرق فيما ذكر ال :223مسألة 
بـنی  رة واجبـة، أو مندوبـة، والب، أو منـدوب، أو لعمـواجـ حـرام حلـّج إلیكـون ا بنی أن
 ه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره. یكون حّي  أن

ــن تتــزوّ أللمحرمــة   ــوز  ال :224مســألة  كــان الرجــل حُمِّ ، ولــو فعلــت بعــل اّل  ج ولــو 
، ومع علمها باحلرمة فرم عليه موبّ    .لزوما   حوطد   عل األالعقد معلقا 

 رامـــحة اإلـــجه ن كان باطال  من غيـر ــم ولكراــحيف حال اإل وجو تزّ ــل :225مسألة 
 كـــالزواج ب -

ُ
شـــكال إفهـــل يوجـــب التحـــرمي أو ال؟ فيـــه  - خـــت الزوجـــة أو اخلامســـةأ
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كـان بعالنـه لفقـد بعـض األحتياط يف ذلـكتترك مراعاة مقتض  اإل فال ركـان ، نعـم لـو 
 يوجب احلرمة.  یصدق عليه الزواج   حبيث ال

ــللمُ   ــوز  :226مسـألة  لــه  ة، وكــذا  ــوز ة الرجعّيــرم الرجــوع يف العــالق يف العـّد ح 
ن یعقـد لـه بعـد أمـا  يف رِّ ل حُم  ن يوكّ أحالله، بل وكذا إن یعقد له بعد أ يف اّل  ل حُمِّ يوكّ  نأ
 حالاهما. إ

 الثامن: اللعان وما حبمكه مر األ
كم الشرعّي أإذا تالعن الزوجان  :227مسألة  شروط اآلتية يف كتـاب بال - مام احلا

. نفصال وحرمت املرأة عل الرجل موبّ ا - اللعان  د  
، ويف ثبساء بالزىن حرمت عليه موبّ ر  إذا قذ  الزوج امرأته اخلَّ  :228مسألة  وت د  

 حوط لزوما  ترك الزواج مهنا. فاأل ،شكالإ اءزوجته الصمّ التحرمي يف قذ  

 السابعالفصل 
 يف النکاح املنقطع

یقال له . أل( )املتعة( و)النكاح املؤّج  :و  یضا 
فــه عــل عقــد مشــتمل عــل النكــاح املنقعــع كالنكــاح الــدامئ يف توقّ  :229مســألة 

 تكـيف من العرفنی، كما ال د الرضا القلّب یكيف يف وقوعه جمرّ  نی، فال اب وقبول لفظيّ إ
بـــا   - ـــاأل الكتابـــة وال االشـــارة مـــن غيـــر  - عـــل األحـــوط وجو ومـــا  حـــوط لزرس، واألخ 
بّيــ عقــده یكــون نأ یكــيف غيرهــا مــن اللغــات املفهمــة ة ملــن یــتمكّ باللغــة العر ن مهنــا، و

 ن من التوكيل. ن متكّ إن مهنا واملتمكّ  غير  ملعناه يف حّق 
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ـكَّ ن  أجـُت( و)عـت( و)زوّ  اب يف هذا العقد ثالثة: )متّ الفاا اإل :230مسألة  ُت( ح 
 جارة.كلفظ التمليك وااهبة واإل بغيرها ینعقد  اب به، والا حصل وقع اإلهّي أف

یتحقّ   ـاب كقولـه: )قبلـُت اء الرضـا بـذلك اإلنشـإعـل  لفـظ داّل  ق القبـول بكـّل و
(، ولو قال: )قبلُت( أو )رضيُت( واقتصر  یجَّ أو النكاحَّ  ك ى.  املتعةَّ أو التزو

كـأن یقـول الرجـل: )أتزوّ  وم( املعلـ ة املعلومـة عـل املهـر ّد ُجـكِّ يف املـولو بدأ بالقبول 
ة املعلومة عل الصـداق فتقول املرأة: )نعم(، أو یقول الرجل: )قبلُت التزّوج بكِّ يف املّد 

 جُتكَّ نفسي( صّ . املعلوم( فتقول املرأة: )زوّ 
قالـت املـرأة  ة واملهـر الزوجان العقد املنقعع وبعـد تعيـنی املـّد  إذا باشر  :231مسألة 

ـكَّ ُتـكَّ نفسـي، أو أن  ح  كَّ طاطبة الرجـل: )أن   ، يف املـّد ح  ة املعلومـة ُت نفسـي منـكَّ أو لـكَّ
عل الصداق املعلوم( فقال الرجل: )قبلُت النكاح( صّ  العقـد، وكـذا إذا قالـت املـرأة: 

، يف املــّد جُتــكَّ نفســي، أو زوّ )زوّ  ة املعلومــة عــل الصــداق جــُت نفســي منــكَّ أو بــكَّ
یج ىل إكَّ نفســي عُتــ)متّ  (، وهكــذا إذا قالــت املــرأة:املعلــوم( فقــال الرجــل: )قبلــُت التــزو

 جل املعلوم بالصداق املعلوم( فقال الرجل: )قبلُت املتعة(. األ
سم املـرأة فاطمـة مـثال  فقـال وكيـل املـرأة: اسم الرجل أمحد واال غيرمها وكان ولو وكّ 

ــكَّ )أن   ــك ّ وَّ ُت مُ ح  ــكَّ أمحــد ُم ــكَّ ن  أ  فاطمــة، أو لَّ ّك  وَّ لَّ ــ ُت ح  ــن ك ّ وَّ   فاطمــة مُ لَّ ّك  وَّ ُم ، أو م ــكَّ لَّ
ـك ّ وَّ مُ  ، أو لُ لِّ ـك ّ وَّ كَّ نــة عـل الصــداق املعلـوم( فقــال وكيـل الــزوج: ة املعيّ كَّ أمحــد، يف املـّد لِّ

ة املعلومة عل الصـداق املعلـوم( صـّ  العقـد، وكـذا  أمحد يف املّد  ِّ ك ّ وَّ )قبلُت النكاحَّ لُ 
كَّ أمحد مُ ك ّ وَّ جُت مُ لو قال وكيلها: )زوّ  ، ك ّ وَّ  فاطمـة مُ لَّ ك ّ وَّ جت مُ لَّ  فاطمة، أو زوّ ك ّ وَّ لَّ ـكَّ لَّ

، أو  ُ ك ّ وَّ أو من مُ  كَّ ـكَّ أمحـد، يف املـّد ك ّ وَّ لِّ نـة عـل الصـداق املعلـوم( فقـال وكيلـه: ة املعيّ لِّ
یجَّ ُلــ نـة عـل الصــداق املعلـوم(، وهكــذا لـو قــال ة املعيّ  ِّ أمحـد يف املــّد ك ّ وَّ )قبلـُت التـزو
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كَّ أمحد مُ ك ّ وَّ عُت مُ وكيلها: )متّ  ال جل املعلوم بالصـداق املعلـوم( فقـىل األإلَّ  فاطمة ك ّ وَّ لَّ
 جل املعلوم بالصداق املعلوم(. ىل األإ ِّ أمحد ك ّ وَّ وكيل الزوج: )قبلُت املتعةَّ لُ 

كـان املباشـر  ـكَّ املـرأة: )أن   مـا، فقـال وّل للعقـد ولهّي  ولو  كَّ أمحـد ح  فيـدَّ ـكَّ أو حَّ ُت ابنَّ
، أو من ُت ابن  أو حفيد يت فاطمح  كَّ ابن  أو حفيد يت فاطمة، أو أن   كَّ كَّ أو حفيدَّ ة ابنَّ

ك أمحد، يف املّد  كَّ أو حفيدِّ ، أو البنِّ كَّ كَّ أو حفيدِّ ة املعلومـة عـل الصـداق املعلـوم(، ابنِّ
كَّ أمحد ابنـ  أو حفيـد يت فاطمـة، أو زوّ املرأة: )زوّ  أو قال وّل  كَّ أو حفيدَّ جـُت جُت ابنَّ

ـــكَّ أو حفيـــدِّ  ، أو مـــن ابنِّ ـــكَّ أو ابنـــ  أو حفيـــد يت فاطمـــة ابنـــكَّ أو حفيـــدكَّ ، أو بابنِّ كَّ
كَّ أمحــد، يف املــّد  عــُت املــرأة: )متّ  ة املعلومــة عــل الصــداق املعلــوم(، أو قــال وّل حفيــدِّ

جـل املعلـوم بالصـداق املعلـوم( ىل األإكَّ أمحد ابنـ  أو حفيـد يت فاطمـة ابنكَّ أو حفيدَّ 
یجَّ أو املتعـةَّ البـن أو حلفيـدهي أمحـد  ة يف املـّد فقال وّل الـزوج: )قبلـُت النكـاحَّ أو التـزو

 املعلومة عل الصداق املعلوم( صّ  العقد. 
كــان املباشــر یإة وتعــر  كيفّيــ  خــر صــيال  ويف اآلأحــد العــرفنی ألــه يف  قــاع العقــد لــو 

، أو يف وكــيال  أو ولّيــ ىل إحاجــة  م فــالا تقــّد وكــيال  ّ ــ ا  ويف اآلخــر حــد العــرفنی ولّيــأا 
 التفصيل. 

، ذاتــا  أو لعــارض   - دوامــا   نكاحهــا  ــوز  مــن ال كــّل  :232مســألة   - عينــا  أو مجعــا 
 خ الزوجـة أو أ بنـت نكاحها متعة، حّت   وز  ال

ُ
ع هبمـا مـن دون مّتـالت  ـوز  خ ـا فـالأ

ن إة وة والهيودّيـع بالنصـرانيّ بـأس بـالتمتّ   ا أو خال ا، نعـم الذن الزوجة ال  هي عمّ إ
 .  ما مرّ ك لزوما  حوط نكاحهما دواما  عل األ  وز  كان ال

املهــر، فلــو عقــد بــال ذكــره يف العقــد  یشــترط يف النكــاح املنقعــع ذكــر  :233مســألة 
ميلكـه  ا الّ ـ ذلـك بعـل، وكـذا لـو جعـل املهـر  عمد   أو جهال  أو نسيانا  أو غفلة أو لغيـر 
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ير، وكذا لو جعله من مال الغ املسلم كاخلمر   ه بعد العقد. ذنه ورّد إمع عدم  ير واخلنز
 ة، كمـــا یصـــّ  ة وكّليـــا  يف الذّمـــعينـــا  خارجّيـــ ن  عـــل املهـــر أ یصـــّ   :234مســألة 

ة القابلـة ا  مـن احلقـوق املالّيـة، بل وحّقـال  صاحلا  للعوضيّ  عل منفعة أو عمال  حملّ  نأ
 وحنوه.  التحيير  لالنتقال كحّق 

 امليهـــول،  املتعـــة بـــاملهر تصـــّ   معلومـــا  فـــال ن یكـــون املهـــر أ یعتبـــر  :235مســـألة 
با  واأل یكـن معلومـا   نأيف املعاوضـات، بـ  النحو املعتبـر یكون معلوما  عل نأحوط وجو

 هبا.  بالكيل يف املكيل وبالوزن يف املوزون وبالعّد يف املعدود وباملشاهدة فيما یعتبر 
، بل یصّ   للمهر  تقدير  ال :236مسألة  كـان  مبا تراضـيا عليـه قـّل أو كثـر  شرعا  ولـو 

 م. ا  من طعاكفّ 
لكـن اسـتقراره بتمامـه مشـروط بالعقـد، و ع هبـا متـام املهـر متلك املتمّتـ :237مسألة 

ة خالاها بالتمكنی الواجـب علهيـا مبقتضـ  العقـد، فلـو أخّلـت بـه يف بعـض املـّد إبعدم 
ام ا أّيـن ثلثـا  فثلثـا  وهكـذا، وأّمـإن نصفا  فنصـفا  وإبنسب ا  ن یضع من املهر أكان للزوج 

فيه الوطء عل الزوج م ا يرم علهيا التمكنی بالوطء فهيا وكذا ما يرُ  ّ حيضها وحنوها 
یـنقر هبـا  ء مــن املهـر، وهـل تلحــق هبـا يف ذلـك فتــرات  حرامـه فــالإدومـا كحـال 

  نِّ د  ُمـ نة للعقـد مـن مـرضة املعيّ یتعار  حصوله للمرأة خالل املّد  عدم متكيهنا لعذر 
حوط اسـتحبابا  التصـال  ن كان األإو   حلوقها هباالصحيالزم أو غيرمها أم ال؟  أو سفر 
 لهيا. إبالنسبة 

عــل النحــو  ال  بُ الــوطء ُقــخــالل عــدم التمكــنی مــن املنــاط يف اإل :238مســألة 
مـن االسـتمتاعات املتعارفـة، فلـو  مات واملقارنـات دون غيـرهاملتعار  مبا لـه مـن املقـّد 

 هــر، ولــو امتنعــت مــن ســا ر یســقط  ء مــن امل خّلــت هبــا مــع التمكــنی مــن الــوطء  أ
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بـالوطء فهيـا فـيف سـقوط الزوج عـن االسـتمتاع  ة مع عيز االستمتاعات يف بعض املّد 
تشـترط عليـه  ، هـذا إذا  یتـرك مراعـاة مقتضـ  االحتيـاط فيـه فـال شكالإ بعض املهر 

إاّل  . فاملناط هو اإلعدم الدخول هبا و   خالل بغيره من االستمتاعات معلقا 
 ة جـاز ع هبا عن التمكنی يف متام املـّد ذا خا  الزوج من لّل  املتمتّ إ :239مسألة 

 نه من نفسها. قساطا  حسبما متكّ ألهيا إودفعه  له تقسيط املهر 
 أو مرض مثال  أو مـات أو تركهـا اختيـار   حـّت  لو ُحبس الزوج أو سافر  :240مسألة 
كـان إ ء و یسـقط مـن املهـر  ة ولو بتمامها  مضت املّد  دخول، وكـذا ذلـك قبـل الـن 

 . لزوما   حوطاأل ة علثناء املّد أاحلال لو ماتت هي يف 
ن كان بعده إ، وول لزمه نص  املهرن كان قبل الدخنة فلو وههبا املّد  :241مسألة 
ـقيُ  فـال ،عـوامأأو  ة ساعة وبقيت مهنا شهور ن مضت من املّد إلزمه اجلميع و  ط املهـر ّسَّ

 عل ما مض  مهنا وما ب . 
 اهــا زوج أو كانـت  ن ظهـر أبــ -  فســاد العقـدلــو تبـنّی  :242مسـألة 

ُ
وجتــه أو خــت زأ

 
ُ
كـان  بلكانت له استعادته، اها قبل الدخول، ولو قبضته  مهر  فال - ها مثال  مّ أ لو تلـ  

 قـّل أن كانـت جاهلـة فلهـا إا ّمـأدخل هبا وكانت عاملـة بالفسـاد، و نإعلهيا بدله، وكذا 
ين مــن املهــر األ ، فــ ملثــل متعــة الا   ومهــر املســمّ  مــر كــان مــا ندوامــا  یــد منــه أخــذت أن  ز

 استعاد الزا د. 
یـذكره عمـد   أو نسـيانا   جـل، فلـو  األ یشترط يف النكاح املنقعع ذكر  :243مسألة 

 . بعل متعة بل معلقا  ذلك  أو غفلة أو حياء  أو لغير 
رادا طـال أو أل مـا لهيمـا یتراضـيان عـإجل شـرعا  بـل هـو لأ تقدير  ال :244مسألة 
ید من حمتمل عمر   وز  قصر، نعم ال  بعل العقد، اّل إو كلهيما وألزوجنی حد اأ جعله أز
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ــتَّ ة مــن مــّد  كمـا یشــكل جعلــه أقـّل  ومــن هنــا  ،لهيمــاإشـيئا  مــن االســتمتاع بالنسـبة  ُع سَّ
ــة وحنــوه - أو الصــغيرة ة العقــد عــل الصــغير یشــكل صــّح  مــع عــدم  - لغــرض املحرمّي

ــ یتــرك مراعــاة مقتضــ  االحتيــاط يف  بوجــه، فــال نــة لالســتمتاع فهيــاة املعيّ املــّد ة قابلّي
 .ذلك

یـــادة  نـــا  بالزمـــان بنحـــو الیكـــون معيّ  جـــل أنيف األ ّدَّ ُبـــ ال :245مســـألة  يتمـــل الز
كـان مقــّد  وال كــان جمهــوال   تنی مــن دون التقــدير ة واملـرّ ر   بــاملرّ النقصـان، فلــو  بالزمـان، أو 

ين أو  كشهر  كثر واأل قّل د   بنی األيوم  من الشهر، أو كان مرّد من السنة أو  كشهر  أو شـهر
بــأس مبــا یكــون مضــبوطا  يف نفســه  دراك الثمــرة بعــل العقــد، نعــم الإأو  قــدوم احلــاّج 

   تشايصه عل الفحر.توقّ  نإو

ده بــنی الثالثــنی والتســعة ا  مــع تــرّد ة شــهر   هاللّيــبــأس لعــل املــّد  ال :246مســألة 
ين، أو اليـوم مـع عـدم معرفـة مـا بـ   الشـهر  ىل آخـر إجـل بأس لعـل األ كما ال والعشر
 مهنما.

، أو إذا قالت: )زوّ  :247مسألة  طلقت اقتضـ  أ( مثال  و ىل شهرإجُتكَّ نفسي شهر  
 ن تعـنّی أعنـه بـ ةمنفصـلة ن جُتعـل املـّد أ لزومـا   حـوطعـل األ  ـوز  صال بالعقد، والاالتّ 
مــانع مــن  ســبوع مــن حــنی وقــوع العقــد، نعــم الأمبــدأه بعــد  ة شــهر   مــثال  وجتعــلاملــّد 

یج من حال العقد. اشتراط تأخير   االستمتاع مع كون التزو

البنـاء عـل عـدم بلـوغ   ازجـيف ان اهئـا  شـّك  مُثَّّ  نـةة معيّ لو جعل مـّد  :248مسألة 
 ن.ن یتيقّ أىل إجلها أ

جـل أو بـذل بل انقضاء األدا ا  ومنقععا  ق جتدید العقد علهيا یصّ   ال :249مسألة 
ين ال ة شهر   وأراد أنة، فلو كانت املّد املّد   یعقـد علهيـا مُثَّّ  ةأن هيهبـا املـّد  ّدَّ ُبـ تكون شهر
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ين، وال  وز و عل املّد   ة شهر   بعـد الشـهر و عل املّد  یعقد علهيا عقد   آخر  نأ ة شهر

ين.  یصير ل حّت وّ األ  امليموع شهر
 خـر عل اآل - يف ما العقد - یشترط نأمن الرجل واملرأة  لكّل    وز  :250مسألة  

، أو تــرك بعــض ة أو يف زمــان معــنّی ات يف متــام املــّد ة أو املــرّ تيــان لــيال  أو مــار   أو املــرّ اإل
املنافيـة ملقتضـ   ذلـك مـن الشـرا ط السـا غة غيـر   الدخول، وغيـر االستمتاعات حّت 
ــه الوفــاء بالعقــد، فييــب عــل ــا املشــروط علي ــه،   الشــرط م ــو  یســقعه املشــروط ل فل

له ما سوى ذلك  له الدخول، و وز   ز  یدخل هبا   ال اشترطت املرأة عل الرجل أن
 من االستمتاعات ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك مبقاوب ا جازت له. 

ع هبـا، ولكـن یلحـق بـه الولـد ذن املتمّتـإع من دون العزل للمتمتّ   وز  :251مسألة 
یلحـق بـالوطء اإلتنّبـ من غيـر  ن عزل الحتمال سبق املّن إلت ومح لو نـزال يف فـم ه، و

       ده منــه، ولــو نفــاه جزمــا  انــت ى ظــاهر   للــزوج نــيف الولــد مــع احتمــال توّلــ  ــوز  الفــرج، وال
.  إذا كان قد أقّر  مع احتمال صدقه إاّل  - لعان بال -  به سابقا 

رجعـة  براهئـا، والإة أو ا تبنی املرأة بانقضاء املـّد ّن إطالق يف املتعة و ال :252مسألة 
 للزوج يف عّدهتا. 

 ة زوجتـه إذا كانـت فيـه مصـلحة للصـّب بـراء مـّد إ الصـغير  لوّل   وز  :253مسألة 
ید عل زمن صَّ ن كانت املّد إو وبع عشرة سنة وكانت أ الصّب  باه، كما إذا كان عمر ة تز
.مّد   ة املتعة سنتنی مثال 

مــن فــالن مــثال  أو ج تتــزوّ  كــأن ال - قــا  عــل  ءة معلّ برأهــا املــّد أإذا  :254مســألة 
 براء. بعل اإل - معلقا  
 براء وبعل الشرط. صّ  اإل - مثال   -ج فالنا  تتزوّ  ال نأبرأها بشرط أولو 
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یئـة مهنـا ةن يبرهئـا املـّد أاحلها عل ولو ص  - عـل حنـو شـرط النتييـة - أو تكـون بر
 صّ  الصل  ووجب عليه اإل ج بفالنتتزوّ  وال

ُ
لـزواج وىل وحرم علهيـا ابراء يف الصورة األ

كم الشرعّي جباره عليه ولو بالتوّس إاها  يبرهئا جاز  يف الصورتنی، فلو خال  و  ، ل باحلا
یج و جت به صّ  ولو خالفت فتزوّ   ن كانت آمثة. إالتزو

ن نمكــان، فــج بفــالن وجــب علهيــا ذلــك مــع اإلتتــزوّ  نأولــو كانــت املصــاحلة عــل 
كم الشرعّي جبارها عليه ولو بالتوّس إله  امتنعت جاز   . ل باحلا

جنی، ولـو شـرطا التـوارث أو یثبت بالنكاح املنقعع تـوارث بـنی الـزو ال :255مسألة 
یث   تترك مراعاة مقتض  االحتياط فيه.  شكال، فالإ حدمها فيف نفوذ الشرطأتوو

ن محلـــت منـــه، إا عـــل زوجهـــا وع هبـــجتـــب نفقـــة الزوجـــة املتمّتـــ ال :256مســـألة 
إذا اشترطت ذلك يف عقد املتعة أو يف ضـمن  من زوجها املبيت عندها إاّل  تستحّق  وال

 الزم.  عقد آخر 
تحقاقها النفقــة العقــد املنقعــع ولــو مـع جهــل الزوجــة بعــدم اســ یصــّ   :257مسـألة 
يـرم علهيـا اخلـروعل الزوج من جهة  یثبت اها حّق  واملبيت، وال ذن إ ج بغيـر جهلها، و

كـان األإو ،ه ال مـع عـدم املنافـاةزوجها إذا كان خروجهـا منافيـا  حلّقـ حـوط اسـتحبابا  ن 
. أالترك معه   یضا 

عيا  حــدمها مــّد أن يف الــدوام واالنقعــاع فقــد یكــون إذا تنــازع الزوجــا :258مســألة 
، كمـــا إذا اّد  واآلخـــر  وج عـــ  الـــزعـــت الزوجـــة دوام العقـــد وطالبـــت بالنفقـــة واّد منكـــر  
 اها برّد بعض املهـر يّ إع  الزوج االنقعاع معالبا  أو اّد  ،استحقاقها للنفقة نكر أاالنقعاع و

ــالتمكنی يف بعــض املــدةإل ــدوام منكــرواّد  خالاهــا ب ة اســتحقاقه لــذلك مــع عــت هــي ال
ويف املثال الثاين هو  ،ل هي الزوجةوّ عي يف املثال األواملّد ، خالل بالتمكنیاعترافها باإل
 بالعكس.  مر احلال فيكون األ له موافقا  لظاهر إذا كان قواها أو قو إاّل الزوج، 
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یان املـذكورتان  وقد یندوج النزاع املذكور  يف باب التداعي كمـا إذا اجتمعـت الـدعو
خــالل بــالتمكنی يف بعــض لإ ملهــر بعــض ا ع  الــزوج االنقعــاع معالبــا  الزوجــة بــرّد فــاّد 
يوافـق قـول  یكـن هنـاك ظـاهر  ه إذا  نّ نف، اه بالنفقةيّ إعت هي الدوام معالبة واّد  ةاملّد 
 حدمها یكون النزاع من باب التداعي و رهي عليه حمكه. أ

 ،ة علهيـاعـّد  هتا قبل الـدخول فـالة املتعة أو وههبا مّد إذا انقضت مّد  :259مسألة 
كــان بعــده و إو هتا حيضــتان كاملتــان، ة وعــّد یا ســة فعلهيــا العــّد  غيرة والتكــن صــ ن 
، وتكيف فهيا حيضة واحدة عـل األ وال بـا  فـيض ملـرض وحنـوه  ن كانـت الإحـوط وجو

، ولـو حـّل األأهتا مخسة ووهي يف سّن من فيض فعّد  بعـون يومـا  ة جـل أو وههبـا املـّد و
تنی بعـد مـن حيضـتنی تـامّ  ّدَّ بُ  ة بل الفسب تلك احليضة من العّد  ثناء احليض  أيف 

 .انت املرأة حا ال  هذا فيما إذا ك،  ذلك عل ما مرّ 
كـان األإ، ون تضـع محلهـاأهتا ا لو كانت حامال  فعـّد مّ أو  ن تعتـّد أحـوط اسـتحبابا  ن 
. أمخسة و ومن انقضاء حيضتنی أو مضّي جلنی من وضع محلها بعد األأب  وبعنی يوما 

، وإام وعشرة أيّ  شهر أبعة ع هبا من الوفاة فهي أوة املتمتّ ا عّد مّ أو بعد أن كانت حا ال 
 ن كانت حامال  كالدا ة. إجلنی مهنا ومن وضع محلها األ

ن یسأل أ لزوما   حوطاألوع هبا مؤمنة عفيفة، تكون املتمتّ  نأ یستحّب  :260مسألة 
ا بعــد ّمــأ، وإذا كانــت مّ مــةة عــّد  ّمــا ذات بعــل أو ذاتأمــن عــن حااهــا قبــل الــزواج 

اخلـال   ظهـر سـأل ون لـو ولكـ اهّتامهـا إن بلغـه مـا يوجـبو السـؤال نبغـيی الزواج فال
   ترّتب عليه حمكه.

 شـكلتذا كانت مشـهورة بالزنـا إع بالزانية عل كراهة، نعم التمتّ   وز  :261مسألة 
 .یترك مراعاة مقتض  االحتياط فيه فال ،بعد توب ا ع هبا إاّل التمتّ  صّحة
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 الثامنالفصل 
 العيب والتدليس يف خيار 

حــد العيــوب أب إذا علــم بعــد العقــد بوجــود العيــ  یثبــت للــزوج خيــار :262مســألة 
 ة التالية يف زوجته: الستّ 
كـان  - اجلنون .1 ّيـأولو  غمـاء ومـرض وهـو اخـتالل العقـل، ولـيس منـه اإل - ا  دواو

 وقات. لعروض احلالة املعهودة يف بعض األالصرع املوجب 
 ذام. اجلُ  .2
  . رَّ البَّ  .3
 ر،وَّ عَّ بـال   نتا مفتوحتنی، وال اعتبـار ن كاإالعيننی و عن العم ، وهو ذهاب البصر  .4
ش وهــو مَّ عَّ يف الليــل فقــط، وال بــال   ة يف العــنی توجــب عـدم البصــر وهــي عّلــ شـابالعَّ  وال

یة مع سيالن الدمع يف غالب االوقات.   ضع  الرؤ
  مانة.والّزَّ قعاد اإل يبل  حّد    نإج، ورَّ العَّ  .5
 ،أم ال احلمـل الـوطء أومنـع مـن سواء  ُقُبلالوهو حلم أو عظم ینبت يف  ،لفَّ العَّ  .6

یلحق به التحام املهبل إذا كان مانعا  عن الوطء.   و
 فضـاة حـنیزوجته مُ العيب للزوج فيما لو علم بكون  يف ثبوت خيار  :263مسألة 

بعـد  ة أو الفرقـة إاّل الزوجّيـ اهما عدم ترتيب أثر  لزوما   حوطشكال، فلو فسخ فاألإالعقد 
 جتدید العقد أو العالق. 

ــإ :264مســألة  ــأ وجودهــا قبــل العقــد، وا یفســخ العقــد بعيــوب املــرأة إذا تبــنّی ّن ا ّم
كان قبل الوط اعتبار  د بعده فالیتيّد  ما  أو بعده.  ءبه سواء أ
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كــان يف الــزوج أحــد العيبــنی  یثبــت خيــار  :265مســألة  العيــب للزوجــة فيمــا إذا 
 التالينی: 

 نه ما ميكنه الوطء به. م يبقَّ  حبيث   وهو قعع الذكر  ّب،اجلَّ  .1
 یالج. معه عل اإل یقدر  العضو حبيث ال انع من انتشار ، وهو املرض املنَّ العَّ  .2

كـان  یثبت اخليار  :266مسألة  كـان سـابقا  عـل العقـد أم  للزوجة يف اجلـّب سـواء أ
 . بعد العقد والوطء معا  حادثا  بعده أو 

ــإ :267مســألة  كــان الــزوج أعــن املعلــق للزوجــة يف ال اخليــار  ا یثبــتّن هي فيمــا إذا 
عـل  ل وطهئـا وقـدر عـ یقدر  ا لو  مّ أطهئا وعن وطء غيرها من النساء، وعاجز   عن و

د به بنی السابق عل العقد واملتيّد  فرق يف ثبوت اخليار  اها، وال خيار  وطء غيرها فال
اهـا  ثبـوت اخليـار  ي الصـحف - مـثال   -مـّرة  د بعد الوطءا املتيّد مّ أبعده قبل الوطء، و

 ینبغي ترك االحتياط بالعالق لو اختارت الفسخ.  ن كان الإو أیضا   بسببه
ب العيـ ثبـوت خيـار  (علـهيمتعاىل رضوان اهلل )مجع من الفقهاء  ذكر  :268مسألة 

 حد العيوب التالية: أللزوجة فيما إذا كان يف الزوج 
كان سابقا  عل العقد أم حادث .1  ا  بعده أو بعد العقد والوطء. اجلنون، سواء أ
 إ، وهو صاءاخلِّ  .2

ُ
 نثينی. خراج األ

 جاءالوِّ  .3
ُ
  ثرمها.أنثينی حبيث يبعل ، وهو رّض األ

 اجلذام.  .4
 البر .  .5
 العم .  .6

 د بعد العقد. هبا يف املتيّد  یثبت اخليار  خيرة الهذه اخلمسة األ ّن إ :وقالوا
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لو فســـات وشـــكال،إ ه العيـــوب حمـــّل للزوجـــة يف هـــذ صـــل ثبـــوت اخليـــار أولكـــن 
 بعد جتدید العقد أو العالق.  ة أو الُفرقة إاّل الزوجيّ  ثر أعدم ترتيب  اماهلزوما  حوط فاأل

ال مـن طـر  الرجـل وال مـن  من العيوب املوجبة للايـار  العقم ليس :269مسألة 
 طر  املرأة. 
يف النكــاح الــدامئ مــن جهــة العيــب يف الرجــل أو املــرأة یثبــت  اخليــار  :270مســألة 
 واملنقعع. 

يّ   رعتبت :271مسألة   مـن الرجـل يف عيوب كّل  خذ هبذا اخليار ة يف األة العرفيّ الفوو
ید من املتعار ، فلو أّخ إيف  واملرأة، مبعىن عدم التأخير  مـن  حضـور  ره النتظار عماله أز

عمـال إانيـا  يف عرفـا  تو یكـن حبـّد یعـّد    ننذلـك فـ ره يف الفسخ وعدمه أو لغيـر یستشي
إاّل    اخليــار  ّيــ یســقط و ة مــن زمــن العلــم بثبــوت العيــب وثبــوت ســقط، والعبــرة بالفوو
 له أو غـافال  عنـه أو ناسـيا  جـاز  بسببه، فلو كان جاهال  بالعيب أو بثبوت اخليار  اخليار 

يّ   ة. ة العرفيّ له الفسخ مت علم أو التفت مع مراعاة الفوو
قـراره، إنـة عـل صـاحبه وبالبيّ  قرار نالعيـوب املـذكورة بـمن  یثبت كّل  :272مسألة 

ت العيــوب الباطنــة للنســاء ، وتثبــالعــن يف كمــا یثبــت بشــهادة رجلــنی عــادلنی حــّت 
 وبع نسوة عادالت كما يف نظا رها. أبشهادة 

نة ُحكـم لـه عي بيّ ن كان للمّد نا اختلفا يف ثبوت العيب وعدمه، فإذ :273مسألة 
إاّل  نكـل عـن ن إحكـم لـه، و ن حلـ  املنكـر نىل املنكـر، فـإه اليمـنی طلـب توجيـ فله و

كم  عي جاز ه عل املّد يرّد  احلل  و  كم الوالیـة عـل  ّن أيكم عليه، كمـا  نأللحا للحـا
، و رّد  كم اليمنی عل املّد  ن رّد املنكر إاحلل  عل املّدعي استظهار   عي فحلـ  أو احلا

 الدعاوى واملنازعات.  ل يف سا ر ن نكل حكم عليه كما هو احلاإحكم له، و
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 ضيت املرأة بالصـبر ن رنمة، فحد العرق املتقّد أإذا ثبت عن الرجل ب :274مسألة 

إاّل  كم الشرعّي إمرها أاها رفع   جاز معه فهو، و  لـهمنـه، فيؤّج الستاال  نفسها  ىل احلا
ن نكم، فـلـدى احلـا  سنة كاملة من حنی املرافعة، وحبكم التأجيل امتناعه من احلضور

إاّل ثناء هذه املّد أغيرها يف  ئوطهئا أو وط كـان اهـا الفسـخ فـور   حسـبما  ة فال فسـخ، و
طلبـت الفسـخ  مُثَّّ  ن تقمي معـهأور   سقط خيارها، وكذا اذا رضيت م، فلو   تفسخ فتقّد 

 ه ليس اها ذلك. نّ نبعد ذلك ف
كم اإللرجل الفسخ بعيب املرأة من دون   وز  :275مسألة  ، وكـذا لشـرعّي ذن احلا

ىل إمعه لزمها الرجوع  املرأة بالصبر  املرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العن إذا   ترضَّ 
كم، لكن من جهة ضرب األ مـن جهـة نفـوذ فسـاها،  وظا فه ال ه مننّ أجل حيث احلا

كـان اهـا التفـرّ ذا ضرب األنف الـوطء مـن دون  ر ة وتعـّذ د بالفسـخ عنـد انقضـاء املـّد جل 
 كم. مراجعة احلا
 یقـدر  الـزوج ال ّن أ نیا يّ خّصـاء األطّبـكاألإذا علم بشهادة أهل اخلبرة  :276مسألة 

 . ىل متام السنةإ مرأة فسخ العقد من دون االنتظار يّق لل بد   أعل الوطء 
واء وقـــع مـــن الـــزوج أو الزوجـــة، الفســـخ بالعيـــب لـــيس بعـــالق ســـ :277مســـألة 

ــ حكامــه والأمله تشــ فــال يســب مــن  فيــه شــروطه، فــال یعتبــر  مــه والب عليــه لوازتترّت
مـــن احلـــيض والنفـــاس  ّو فيـــه اخللـــ یعتبـــر  ىل املحّلـــل والإمـــة املحتاجـــة الثالثـــة املحرّ 

 العدلنی.  حضور  وال
كــان بعــد  إذا فســات املــرأة بعيــب الرجــل اســتحّق متــام املهــر  :278مســألة  إن 

إن كان قبله   ا تسـتحّق عليـه فيـه نصـ  ستحّق شـيئا  إاّل يف العـن فنّمـت الدخول، و
 .  املهر
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ت املـرأة ن كان الفسخ بعد الدخول اسـتحقّ نذا فسخ الرجل بأحد عيوب املرأة فإو
كـان الفسـخ إصغيرة أو یا سة كما يف العالق، وذا كانت إ اّل إة وعلهيا العّد  متام املهر  ن 
 ة علهيا. عّد  شيئا  وال تستحّق  قبله  

ن نفـ ، احلـال للرجـل بعـد الـدخولع التدليس وتبنّی ا ممّ أیكن تدليس، و هذا إذا  
س نفس املرأة واختار كان املد كـان دفعـه إاملهر، و تستحّق  الفسخ   ّلِّ لـه  لهيـا جـاز إن 
س غيـر إ، واها كما مرّ  فعليه متام املهر  البقاء ن اختار إدته، واستعا الزوجـة  ن كان املـدّلِّ
ن يرجـع بـه ألهيـا إولكن يـّق لـه بعـد دفعـه  بالدخول عل الزوج    یستقرّ املسمّ  فاملهر 

س.   عل املدّلِّ
یج بالسـالمة إلتدليس بتوصي  املرأة للرجل عند ق ایتحقّ  :279مسألة  رادة التزو

 خبـار ق باإلیتحّقـ ذلـك سـببا  لغـروره وخداعـه، فـال ار من العيب مع العلم به حبيث صـ

یج أو لغير  ال كوت عن بيان العيب مـع العلـم بـه لسیضا  باأقه فقّ  الزوج، والظاهر  للتزو
 السالمة منه.  قدام الزوج بارتكاز إو

ليـه إهـو الـذهي یسـند  لرجـوع عليـه بـاملهر من یكون تدليسـه موجبـا  ل :280مسألة 
یج، من ولهّيا الشرعّي   بهيا وجّدها وأك أو العريّف  التزو

ُ
هـا وخااهـا وعمّ  خهيـا الكبيـر أّمها وأ

یتصـّد عـن رأهيـم  إاّل  تصـدر  ن ال ّ  لعـادة، لـهيم فيـه يف العـر  واإون لتزو هـا وترجـع و
عـن رأیـه  إاّل  تصـدر  ة عالقـة وارتبـاط هبـا حبيـث الن لـه شـّد جانب  ّ ومثلهم بعض األ

یكـون هـو املرجــع يف   و
ُ
يـركن مورهـا املهّمــأ  یلحــق مبـن ذكــر  ق هبــا، بـلليــه فيمـا یتعّلـإة و

یسع  يف ا جنّب األ یتـوىّل  ـوسـا ل اال اد إلذهي يراود عند العرفنی و  تال  يف البـنی و
 .  مربيان اجلهات ذات العالقة هبذا األ

ه یثبـت ّنـأ العيوب ال  مّر  يف غير  - التدليس یثبت يف النكاح خيار  :281مسألة 
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كان نقصـا  عـن حد الزوجنیأعل عيب يف  ر عند التستّ  - العيب بسبهبا خيار  ، سواء أ
كــالعور صــليّ اخللقــة األ یــادة ة  هيــام بوجــود صــفة علهيــا كاللحيــة للمــرأة، أو عنــد اإل أو ز
 وجود اها كالشر  والنسب واجلمال والبكارة وحنوها.  كمال ال

فيما إذا كان عدم العيـب أو وجـود  ق التدليس املوجب للايار یتحقّ  :282مسألة 
یلحــق هبمــا توصــي   صــفة المكــال مــذكور   يف العقــد بنحــو االشــتراط أو التوصــي ، و

صفا  بأحدمها قبل العقد عند راءته متّ إجة بصفة المكال أو عدم العيب أو الزو الزوج أو
 ا  عليه. یقاع العقد مبنيّ إ مُثَّّ  اخلعبة واملقاولة

د سـكوت الزوجـة وولهّيـا مـثال  عـن العيـب مـع اعتقـاد الـزوج عـدم ق مبيـرّ یتحقّ  وال
قـد صـفة المكـال العيوب املوجبة للايار، وأوىل بـذلك سـكوهتما عـن ف وجوده يف غير 

 مع اعتقاد الزوج وجودها. 
جتـه عـل ه من بن فـالن فتزوّ نّ أإذا خعب امرأة وطلب زواجها عل  :283مسألة 

كـان اهـنّ أمة فبان حد الوجوه الثالثة املتقّد أذلك ب ن نالتـدليس، فـ ا خيـار ه من غيرهم 
  ء اها.  ن كان قبله فالإإذا كان بعد الدخول و فلها املهر فسات 
بـا  قبـل مـة فبانـت ثيّ حـد الوجـوه املتقّد أب ا بكـر ّم أج امرأة عل إذا تزوّ  :284لة مسأ
ــةقرارهــا أو بالبيّ نب - العقــد ــار  - ن ــه خي ــان ل ــو تزوّ  ك ــدليس، ول ــا باعتقــاد البكــارة الت جه
یكـن لـه  ا  عل ثبوهتا فبـان خالفهـا  یقاع للعقد مبنيّ إ وصي  والت یكن اشتراط وال و 

 وااها قبل العقد. ن ثبت زإالفسخ و
با  ففسخ حيث یكـون لـه الفسـخ، فبانت ثيّ  ا بكر ّم أجها عل إذا تزوّ  :285مسألة 

كـان بعـده اسـتقرّ إن كان قبل الـدخول فـال مهـر، ونف س، ورجـع بـه عـل املـدّلِّ  املهـر   ن 
، واذا اختار  تستحّق  س  ن كانت هي املدّلِّ إو كمـا  - البقاء أو   یكن له الفسـخ شيئا 
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ن یـنقر مـن أكـان لـه  - صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصي  أو بنـاء يف
، فمثلها بكر   وثيّ  مهرها بنسبة ما به التفاوت بنی مهر     ما ة دینـار املسمّ  ذا كان املهر نبا 

بعها وهـو مخسـة  نی دینار   ینقر من املا ةا  ستّ ّيب   وثمثلها بكر   مثاننی دینار وكان مهر  و
 ذلك من العيوب. یثبت األرش يف غير  وال، رون دینار   وعش

ݑ الالفصل   اسعٮݧ
 يف املهر

یسمّ  ، وهو ما تستحقّ أ  الصداق و ه املرأة لعله يف العقد، أو بتعيينـه بعـده، أو یضا 
 سيأ يت تفصيله.  بسبب الوطء أو ما هو حبمكه عل ما

یكـون  نأهـر   بشـرط ن  علـه مأ ن ميلكه املسـلم یصـّ  أما ميكن  كّل  :286مسألة 
، أو منفعـة لعــنی  لوكــة مــن دار ال  عرفــا  عــل األمتمـّو  كــان أو دینــا  ، عينــا   أو  حــوط لزومـا 
یصــّ   عقــار   عمــل الــزوج نفســه كتعلــمي حــّت  جعلــه منفعــة احلــّر  أو حيــوان أو حنوهــا، و

كــّل   ا  قــابال  للنقــلا  مالّيــجعلــه حّقــ صــّ  یل، بــل عمــل حمّلــ صــنعة أو ســورة وحنــوه مــن 
 وحنوه.  التحيير  واالنتقال كحّق 

ن إما ترا  عليه الزوجـان و ة، فيصّ  يف جانب القلّ  للمهر  تقدير  ال :287مسألة 
ــ   قــّل مــا ــ ــرج بســبب القّل ــ -  عــل مــا مــرّ  - ةة عــن املالّي ة مــن احلنعــة، وكــذا كحّب

ما ة هـو مخسـالسـّنة و به مهر  یتياوز  ال نأ له يف جانب الكثرة، نعم یستحّب  تقدير  ال
یادة.  مهر  جعل املهر  راد التياوز أدرهم، فلو   السنة وبذل الز
حـد أمهرهـا أهبـام والتردیـد، فلـو مبا  رج عن اإل من تعينی املهر  ّدَّ بُ  ال :288مسألة 
ــرّد  ــر أد   أو خياطــة الشــيئنی م ــذلك بعــل امله ــوبنی ك ــع دون العقــد، و حــد ث ــان اهــا م ك
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یــ نأ املثــل إاّل  الــدخول مهــر  التفــاوت،  فيتصــاحلان يف مقــدار همــا قيمــة قلّ أد عــل يز
يف البيــع وشــهبه مــن املعاوضــات،  معلومــا  عــل النحــو املعتبــر  یكــون املهــر  نأ یعتبـر  وال

برة مـن ها أو ذرعهـا كُصـن جهـل كيلهـا أو وزمـا أو عـّد إفيكيف مشاهدة عـنی حاضـرة و
 اضــرة مــن اجلــوز ن القمــاش وصــبرة حالععــام وقععــة مــن الــذهب وطاقــة مشــاهدة مــ

 مثال ذلك. أو
ینصر   صّ   تعينی ا  أو دار   من غير خادما  أو بيت لو جعل املهر  :289مسألة  ىل إو

لقيمـة یععهيـا فـراده يف اأحال الزوجنی، ومـع االخـتال  بـنی  الصن  املتعار  بلحاا
، والفرد الوسط عل األ با  ن الثالثـة املـذكورات مـ كـم يف غيـر  ـرهي هـذا احلحوط وجو

 . یضا  أ موالنواع األأ
ير  ان عل مخر يّ ج الذمّ لو تزوّ  :290مسألة  سلما قبـل أالعقد واملهر، فلو  صّ   أو خنز

. أالقيمة  ملزت حدمها قبلهأسلم أ نإيه، ومستحلّ بض فللزوجة قيمته عند الق  یضا 
 اّل املثـل إ واهـا بالـدخول مهـر  العقـد وبعـل املهـر  صّ   أحدمها ج املسلم عٰل ولو تزوّ 

 التفاوت.  قيمة منه فيتصاحلان يف مقدار  قّل أ  املسمّ  یكون املهر  نأ
فيـه  ه خّل فبان مخـر   بعـل املهـر نّ أ عل صدقها ما يف ظر  معنّی أإذا  :291مسألة 

، وهــل تســتحّق   ،مثلهــا بالــدخول؟ وجهــان عليــه مهــر   أو یثبــتعليــه مثلــه خــاّل   قععــا 
  .لوّ األ والصحي  هو الوجه

فيـه  مالـه فبـان خالفـه بعـل املهـر  أو شـيئا  باعتقـاد كونـه مـال الغيـر  املهر ولو جعل 
، وهل تستحّق أ  ،بدلـه مـن املثـل أو القيمـة؟ وجهـانمثلهـا بالـدخول أو  عليه مهـر  یضا 

 الثاين.  والصحي  هو الوجه
 یـذكر  العقد الدامئ، فلو عقـد علهيـا و ة ليس شرطا  يف صّح  املهر  ذكر  :292مسألة 
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: )زوّ أب - صال  أ   مهر جـُت جُتـكَّ نفسـي(، أو قـال وكيلهـا: )زوّ ن قالت الزوجة للزوج مثال 
ن قالت: أب حت بعدم املهر العقد، بل لو صرّ    فالنة(، فقال الزوج: )قبلت( صّ  لَّ ّك  وَّ مُ 
یقال اهذامهر(، فقال: )قبلُت( صّ   جُتكَّ نفسي بال)زوّ    مهـر یقاع العقد بالهي إلأ - ، و
یض : - ة الُبض  عقدها مهر )مُ يف  یذكر  البضع( وللمرأة ال    )تفو ضَّ   ع(.فّوِّ

ن یتراضـيا بعـد العقـد عـل  ء، سـواء أ جـاز  مهـر  إذا وقع العقد بال :293مسألة 
كان بقدر  یتعنّی  املثل أو أقّل  مهر  أ كثر، و یكون كاملذكور منه أو أ  يف العقد.   ذلك مهر   و

املــرأة  تســتحّق  فقـا عــل تعيينــه بعـده  یتّ  و  مهــر  إذا وقــع العقـد بــال :294مسـألة 
الـه ن یععهيـا شـيئا  حبسـب حأعليـه  قها حينئـذ  فتسـتحّق إذا طلّ  قبل الدخول شيئا  إاّل 
یقـال لـذلك الشـيء: )املتعـة(،واإل واليسار  من الغىن والفقر  ولـو انفصـال قبـل  عسار، و

حــدمها أوال متعــة، وكــذا لــو مــات  ال مهــر   شــيئا   تســتحّق  العــالق   غيــر   مر  أالــدخول بــ
 مثااها. أ ت عليه بسبب الدخول مهر ا لو دخل هبا استحقّ مّ أقبله، و

كـّل  يف مهـر  املعتبر  :295مسألة  مـورد يكـم بثبوتـه مالحظـة حـال املـرأة  املثـل يف 
دب والشر  واجلمال والمكال ة والعقل واألوالبكارة والنيابة والعفّ  وصفاهتا من السّن 

ونقصـانه،   ارتفـاع املهـر مـا لـه دخـل يف العـر  والعـادة يف ها، بل یالحـظ كـّل ضدادأو
هبا وعشيرهتا وبلدها وغير أفتالحظ   املهر  اهتا ال   تل  مقدار ذلك من خصوصيّ  قاو

. أحال الزوج يف ذلك  كما تالحظباختالفها،   یضا 
یفـّو يف العقد يف اجلملـة  املهر  یذكر  نأ  وز  :296مسألة   ىلإ هوتعيينـقـديره ض تو

: )زوّ أحد الـزوجنی بـأ  جُتـكَّ نفسـي عـل مـا فكـم، أو أحكـم مـنن تقـول الزوجـة مـثال 
كم الذهي فـّو ناملهر( فيقول الرجل: )قبلُت(، ف يف العقـد  املهـر  ليـه تقـدير إض ن كان احلا

يف طــر   يف طــر  الكثــرة وال ال بقــدر  ر یتقــّد  يكــم مبــا یشــاء و  نألــه  هــو الــزوج جــاز 
  .ال  ة مادام متمّو قلّ ال
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یض منصرفا  ولو حبسب االرتكاز    ـز  دونـه    ومـاعـن حـّد معـنّی  نعم إذا كان التفو

ا ة مبـا شـاءت وأّمـاها تقديره يف طر  القّلـ ىل الزوجة جاز إن كان احلكم إتعيينه فيه، و
 - وهـو مخسـما ة درهـم - ةالسـنّ  ميضي حمكها فيمـا زاد عـل مهـر  يف طر  الكثرة فال

. عل األ با   حوط وجو
كم قبــل احُلكــم وتقــدير  :297مســألة  وقبــل الــدخول فللزوجــة  هــر امل إذا مــات احلــا
كـان احُلكـم إاملثـل  مات بعد الـدخول فلهـا مهـر  نإاملتعة و كـان إا ّمـأىل الـزوج، وإن  ن 
 ة. السنّ  ن یكون الثابت هو مهر أيبعد  ىل الزوجة فالإاحُلكم 

 مــرأة نكــاح امــرأة ا إذا جعــل مهــر  :298مســألة 
ُ
  خــرى ومهــر أ

ُ
خــرى نكــاح املــرأة األ

ج امرأتان بـرجلنی تتزوّ  نأغار( وهو   بـ )نكاح الّشِّ وىل بعل النكاحان، وهذا ما یسمّ اآلُ 
  كـــّل  یكـــون مهـــر  نأعـــل 

ُ
 غيـــر  ن بيهنمـــا مهـــر یكـــو خـــرى والواحـــدة مهنمـــا نكـــاح األ

 بنـــ ، أو جُتـــكَّ : )زوّ  خـــرحـــد الـــرجلنی لآأیقـــول  نأالنكـــاحنی، مثـــل 
ُ
خـــ ، عـــل أ

كَّ أو تزوّ  نأ نِّ بنتَّ  جَّ
ُ
كـّل  أ یكون صداق  ، و كَّ   ختَّ

ُ
یقـول اآلخـرمهنمـا نكـاح األ :  خـرى( و

 جُتكَّ بن ، أو )قبلُت وزوّ 
ُ
 خ ، هكذا(. أ

 ن يزوّ أمعلوم وشـرط عليـه  مبهر  مها اآلخر حداإج ا لو زوّ مّ أو
ُ
معلـوم  خـرى مبهـر جـه األ

جُتـكَّ بنـ ، أو ن یقـول: )زوّ أ، مثـل ةشـروط الصـّح   سـا ر ر العقـدان مـع تـوفّ  یضا  صـّ  أ
 
ُ
یقول اآلخـرن ُتزوّ أعل  خ  عل صداق ما ة دینار أ ك، هكذا( و ، أو بنتَّ كَّ نِّ ُ ختَّ :  جَّ

 جُتكَّ بن ، أو )قبلُت وزوّ 
ُ
 يزوّ  نأعل ما ة دینار( بل وكـذا لـو شـرط  خ أ

ُ
خـرى جـه األ

نِّ بنتك( فقال: )قبلـُت ن ُتزوّ أبن  عل  جُتكَّ یقول: )زوّ  نأصال  مثل أمهر    یذكر  و  جَّ
 یـذكر  ه  ّنـإحيـث الشـروط، لكـن  سـا ر  ر العقـدان مـع تـوفّ  ه یصـّ  ّنـنجُتك بنـ ( فوزوّ 

 م. املثل بالدخول كما تقّد  مهنما مهر  كّل  تستحّق  املهر 
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 لهيـا صـّ  إیدفعـه  ن الأتـه  وكـان مـن نيّ معـنّی  ج امرأة عل مهر إذا تزوّ  :299مسألة 
 .  العقد ووجب عليه دفع املهر

اهـا ومقـدار    ر   مـن املهـر جعـل مقـدا نأبـ باها مثال  يف املهـر أشرك أذا إ :300مسألة 
ــه أل ــثال  عــل بهيــامن ين م بهيــا، ســقط تكــون عشــرة مهنــا أل نأ، أو جعــل مهرهــا عشــر
.  یستحّق  ب فالاه لأمسّ  ما  شيئا 

تععيه شـيئا  مـن مهرهـا صـّ ، وكـذا لـو  نأولكن اشترط علهيا  شركه يف املهر ی ولو  
ا  مـن بتـدا يّ اا لـو كـان شـرطا  ّمـأ   عـل مهرهـا لشـرطها عليـه ذلـك، وجعل لـه شـيئا  زا ـد

 یصّ .  الزوج له فال
بهيـا أو أقارب البنت كأه یأخذ بعض نّ أما تعار  يف بعض البالد من  :301مسألة 

 
ُ
 ها أو مّ أ

ُ
ء   ليس جز - هبا( لسان بعض بـ )شير    يفوهو املسمّ  - خ ا من الزوج شيئا  أ
كـان إه يؤخذ زا د   عل املهـر، وحمكـه أّنـ بل هو  ء آخر  من املهر  ععـا ه وأخـذه إن 

ط يف البــنی یتوّســ نخ ألععــ  شــيئا  لــأأكمــا إذا  - بعنــوان اجلعالــة بــازاء عمــل مبــاح
يريض   و
ُ
یسـع  يف رفـع بعـض املوانـعأ ه، بـل يف تـيّ شـكال يف جـوازه وحلّ إ فـال - ختـه و

یب لـه وعـد یكـن  ن  إعا ـه، وعإم سـلعنة الـزوج عـل اسـترجاعه بعـد استحقاق القر
یب بعيب نفس منه وعإن كان نبعنوان اجلعالة ف كـان ألإعاء الزوج للقر جـل جلـب ن 

ضــا البنــت عــل   رم لتوّقــأكــان رضــاه يف نفســه مقصــود   لــه أرضــا ه ســواء إخـاطره و
یب لكنأ  ازجرضاه   للزوج استرجاعه مادام قا ا  بعينه.   وز  خذه للقر
ــأو ــزوجّم  ّن إععا ــه مــن جهــة اســتاال  البنــت حيــث إوكــون  ا مــع عــدم رضــا ال

یب مانع من متشـية األ یج مبـا بـذل اهـا مـن املهـر مـع رضـاها بـالتز مـر القر خـذه أفيحـرم  و
كله، و وز  .  وأ  للزوج الرجوع فيه باقيا  كان أو تالفا 
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، وومـؤّج  - أجـل هي بـالأ - ه حـااّل  كلّ  ل املهر أن  ع  وز  :302مسألة  ن  عـل أال 
، وال وبعضـه مـؤّج بعضه حااّل   جـل ولـو يف اجلملـة مثـل ل مـن تعيـنی األيف املؤّجـ ّدَّ ُبـ ال 
 مثل زمان  مهبما  حبَّ  جل ووضع احلمل وحنو ذلك، ولو كان األ ووود املسافر 

 ما أو ووود تا 
 التأجيل.  يَّ غِّ ا  ولَّ یضأ املهر  ما صّ  العقد وصّ   مسافر 

 یسـّلمه، فلـو  ب عل الزوج تسـلمي املهـر، وهـو مضـمون عليـه حـّت  :303مسألة 
یط وال ولو من دون تعّد   - تل  قبل تسليمه ولقيمتـه  كان ضـامنا  ملثلـه يف املـثّ   - تفر

كـان التلـ  بفعـل أجنـّب يف القيمّي  لّيـرت بـنی الرجـوع عليـه والرجـوع عـل  ، نعم لـو 
 . جنّب له الرجوع به عل األ  الزوج جاز ن كان لو رجعت علإوالزوج، 

إاّل ننا  فوجدت به عيبا  فصدقها شيئا  معيّ أإذا  :304مسألة   كـان ن رضيت به فهو و
كه بـاألإه مـن املثـل أو القيمـة، ولـيس اهـا اها رّده بالعيب واملعالبة ببدلـ رش، كمـا مسـا

 . املثل مهر ىل إ - مع الرّد والدخول - الرجوع اليس اه
با  الصل . حدث يف الصداق عيب قبل القبض فاألإذا  :305مسألة   حوط وجو
 فللزوجـة االمتنـاع مـن التمكـنی قبـل قبضـه سـواء حـااّل   إذا كان املهر  :306مسألة 

سـها فلـيس اهـا االمتنـاع بعـد ذلـك نته من نفداء أم ال، ولو مكّ نا  من األكان الزوج متمكّ 
 - خذت بعضـه احلـالأوقد  - ال  ه أو بعضه مؤّج كلّ  لو كان املهر  امّ أن تقبضه، وأجل أل

 بعد.  جل و  تقبض املهر ن حّل األإع من التمكنی وفليس اها االمتنا
امتناعهـا عـن التمكـنی فيمـا إذا وطهئـا بتمكينـه مـن  ا یسـقط حـّق ّن إ :307مسألة 

، فلـو وطهئـا جبـر   أو يف حـال كـا نفسها اختيار   كـراه مـن إن متكيهنـا عـن النـوم وحنـوه أو 
 ها يف ذلك. یسقط حقّ  جانب الزوج أوغيره  

  فيه هببة أو معاوضة أو   بالعقد، فلها التصرّ املسمّ  املرأة متلك املهر  :308مسألة 



 (  3مهناج الصاحلنی )ج / 98 

 - ر   ُبـال  أو ُد بُ ُقـ - بالـدخول  ـا لتمامـه إاّل ملكيّ   تسـتقرّ  ، نعـم اللو قبل القبضغيرمها و
ــزوج بكارهتــا بزاإقيــل: ويف حكــم الــدخول  ــة ال ــنل  ه حمــّل صــبعه مــن دون رضــاها ولكّن

بــا  التصــال شــكال، فــاألإ وكــذلك فيمــا إذا ألزمهــا مبراجعــة العبيبــة إلزال ــا ، حوط وجو
  لعدم متّكنه من الوطء بدون ذلك.

ن ن  وبـ  نصـفه، فـاملسـمّ  ق قبل الدخول سـقط نصـ  املهـر إذا طلّ  :309مسألة 
تركة ن كان عينا  صـارت مشـإته من نصفه، وعه بر ت ذمّ یكن قد دف كان دینا  عليه و 

كـان دفعـه  ، وإلهيـا اسـتعاد نصـفه إبينه وبيهنا، ولـو  كـان باقيـا  كـان تالفـا  اسـتعاد إن  ن 
 ىل الغيـر إويف حكم التلـ  نقلـه  ،ا  ن كان قيميّ إه ا  ونص  قيمتن كان مثليّ إنص  مثله 

رت: بـنی ليّ  -  كالبيع خبيار - بناقل جا ز ير ىل الغإا لو كان انتقاله مهنا مّ أبناقل الزم، و
كـان األإص  العـنی، وبـنی دفـع بـدل النصـ ، والرجوع ودفع ن حـوط اسـتحبابا  هـو ن 

 راد الزوج عنی ماله. أل فيما إذا وّ األ
بـنی الفقهـاء )رضـوان  إذا مات أحد الزوجنی قبـل الـدخول فاملشـهور  :310مسألة 

كـالعالق یكـون  ّن أ الصحي  ولكنة متام املهر، حقاق املرأاست اهلل تعاىل علهيم( املوت 
كــان األإخصوصــا  يف مــوت املــرأة، و   املهــر ســببا  لتنصــي حــوط اســتحبابا  التصــال  ن 

 خصوصا  يف موت الرجل. 
ـمتّ  - إذا حصـل للصـداق نـاء :311مسألة  ـة وك  الداّبـ نِّ مَّ صـل كسِّ  مُثَّّ  - الشـيرة  رِّ بَّ

كــان لــه نصــ  مثطلّ  ، ولــه أقهــا قبــل الــدخول  ا لــو ّمــأو نصــ  قيمتــه وقــت تعيينــه مهــر  
ىل إ ء منــه  يـرّد  مجيعـه للزوجـة وال كـان - تـاج واللــمكالّنِّ  - حصـل لـه نـاء منفصـل

يف الصداق كان له النصـ   صدقها حيوانا  حامال  عل وجه یدخل احلملأالزوج، ولو 
  ن ولدته عندها.إومهنما 
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كـان اهـا نصـ  طلّ  مُثَّّ  صدقها تعلمي صنعةأإذا  :312مسألة  جـرة أقها قبـل الـدخول 
 جرة. ها قبل العالق رجع علهيا بنص  األتعليمها، ولو كان قد عّلم

قها قبل الدخول رجع علهيـا بنصـفه، ولـو طلّ  مُثَّّ  برأته من الصداقألو  :313مسألة 
 . وبنص  قيم ا يف القيمّي  كان عينا  ووهب ا له رجع علهيا بنص  مثلها يف املثّ  

 ها قبل الدخول رجـع بنصـ  املهـر قطلّ  ععاها عوضا  عن املهر مُثَّّ أإذا  :314ألة مس

 بنص  العوض.  ال
كـان املهـر  :315مسألة  كـان لـه قطلّ  مُثَّّ  برأتـه مـن نصـفهأدینـا  و لو  هـا قبـل الـدخول 
كــان عينــا  ووهبتــه نصــفها مشــاعا  أو بشــيء   حــدمها عــل اآلخــر أيرجــع  البــا  و  ، ولــو 

يرجع علهيا بنص  مثل املوهوب أو نص  قيمته. نا  كمعيّ   ان البا  بيهنما و
ىل إقها قبل الـدخول فـيف عـود النصـ  الزوج فعلّ  غير  ع باملهر إذا تبرّ  :316مسألة 

با  التصال  بيهنما. شكال فاألإىل الزوج إع أو املتبرّ   حوط وجو
یسـقط  صـ  املهـر ه يـبىق اهـا نّنـأم قها قبل الدخول فقد تقـّد إذا طلّ  :317مسألة  و

ــاّل   تعــُ   نصــ  اآلخــر، ولكــن هــذا فيمــا إذا  ال ك ــا   إاّل  عــن النصــ  الب ، و  أو بعضــا 
 من النص .  كثر أفيكون الساقط 

وكيلها الـذهي وّلتـه ب ولها من طر  األبهيا وجّد ذلك أل للمرأة العفو  وز  ما  وز وك
با  حالعفو عن اجلميع واأل ب واجلّد لأ  وز  أمرها، لكن ال يراعيا مصلح ا  نأوط وجو

 وكالته عهنا يف ذلك.  الوكيل فيتبع حّد ا صل العفو ومقداره، وأمّ أيف 
كــان املهــر  :318مســألة  ســقاطه عــن نة الــزوج یصــّ  العفــو عنــه بدینــا  عــل ذّمــ إذا 

يتـاج  بـراء  والإسـقاط فيكـون  إذا قصـد هبـا اإلهبته له إاّل  برا ه منه، وال یصّ  إته وذمّ 
اه فيحتـاج هببتـه ومتليكـه إّيـ العفـو عنـه إاّل  یصّ   عينا  فال املهر ا لو كان مّ ألقبول، وىل اإ
 ىل القبول والقبض. إ
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كــان عليــه مهــر نالــزوج بكــارة املــرأة ب ا أزال غيــر إذ :319مســألة  مثلهــا بكــر    كراههــا 
 سواء أزااها بالوطء أم بغيره. 

ــ :320مســألة  ــوطء لشــهبة ب ــان ال ك ــر ن اشــتبه األأإذا  ــان  - املــرأة عــل م ك ســواء أ
یكــون الــوطء  نأفــرق بــنی  املثــل مــن غيـر  ن اهـا مهــر كــا - الـواط ء عاملــا  باحلــال أم ال

كـان املهـر ، بعقد بعقد باطل أو ال املثـل فـاألحوط لزومـا   املسـّم  أقـّل مـن مهـر  نعم إذا 
كـان أاحلـال بـاملوطوءة بالشهبة عاملـة بلو كانت و التصال  يف ما به التفاوت بيهنما، ن 
 اها.  مهر  االشتباه من طر  الواط ء فقط فال

 العقد كان املهر یكن له مال حنی    ننصغير   ف ب أو اجلّد إذا زّوج األ :321مسألة 

، وأن ضمنه من زّوجه كان عليه نن كان له مال فإعل من زّوجه، و یضمنه    نإیضا 
یـد مـن مهـر  كثر ثـل أو كانـت امل كان يف مال العفل إذا   یكـن أز  مصـلحة يف تزو ـه بـأ

إاّل  ــ العقــد صــّ   منــه، و   يف مــال العفــل عــل إجازتــه بعــد املســمّ    ثبــوت املهــر وتوّق
 املثل.  ثبت عليه مهر   ز    ننف ،البلوغ

قبل  فعّلق بل  الصغير  مُثَّّ  الذهي كان عليه املهر  ب أو اجلّد إذا دفع األ :322مسألة 
بـا  حوط فاأل ،وجهان ب أو اجلّد ىل األإىل الولد أو إ ملهر الدخول، فيف عود نص  ا وجو
 التصال  بنی العرفنی. 

ق الدخول وعدمه، فاّدعت إذا اختل  الزوجان بعدما طّلقها يف فقّ  :323مسألة 
ة كما إذا عاشـا معـا  مـّد  -  ن كان قواها موافقا  للظاهرنالزوج ذلك، ف قه وأنكر الزوجة فقّ 

فـالقول قواهـا بيميهنـا،  - هّي مهنمـا عـن الـدخولأو غيـره أل شرعّي  من دون وجود مانع
إاّل   كان القول قول الزوج بيمينه.  و

بنـاء   - نـة عليـهن كانـت لـه بيّ إدم نة عل العـقامة البيّ نن یدفع اليمنی عن نفسه بأوله 
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نة عـل عـدم فتشهد البيّ  - ع  عليه عن ميينهنة املّد بيّ غناء إمن  الصحي عل ما هو 
عــت بقـاء بكارهتــا فيمــا إذا اّد  أو حنــوه، أو تشــهد عــل لـتال  بيهنمــا بعــد العقــد لسـفر ا

 ال  وفرض املنافاة بينه وبنی بقاهئا كما هو الغالب. الدخول ُقبُ 
ن نالـزوج، فـ عته الزوجة وأنكرهفاّد  صل املهر أإذا اختل  الزوجان يف  :324مسألة 

ــدخول و  ــك قبــل ال ــان ذل ــایكــن اهــا بيّ  ك ــة ف ــان بعــد ن ك ــذا إذا  ــه، وك ــه بيمين لقول قول
ید من مهر الدخول واّد   قّل أاملثل أو ما هو  عت عليه مهر ّد اا إذا املثل، وأمّ  عت عليه أز

لهيــا أو عفوهــا عنــه أو إدا ــه أنــة عــل ن یقــمي الــزوح البيّ أ منــه فــالقول قواهــا بيميهنــا، إاّل 
إقام البيّ أن نبه وحنو ذلك ف ير ل الغتكفّ  ن حلفـت ن فله علهيـا اليمـنی، فـاّل نة حكم له و

كم  عي جـاز ه عل املـّد ترّد  ن نكلت عن احلل  و إحكم اها، و يكـم علهيـا،  نأللحـا
، فاحلل  عل املّد  يرّد  نأله  ّن أكما  ت الزوجة اليمنی عل الـزوج أو ن رّد نعي استظهار  
كم عليه فحل  حكم له، ورّد   ن نكل حكم عليه. إها احلا

كـان القـول قـول الـزوج  صل املهـر أتوافقا عل إذا  :325مسألة  واختلفـا يف مقـداره 
ين الشرعيّ  بيمينه إاّل  عت كون عـنی مـن ة، وكذا إذا اّد إذا أثبتت الزوجة دعواها باملواز

 نة. القول قوله بيمينه وعلهيا البيّ  ّن نالزوج ف مهر   اها وأنكر  - أو بستان كدار  - عياناأل
 ،ه حــاّل معّيــلّنــإلتعييــل والتأجيــل، فقالــت املــرأة: ا ختلفــا يفاإذا  :326مســألة 
كــان القــول قواهــا بيميتكــن بيّ  و  ،له مؤّجــّنــإوقــال الــزوج:  هنــا، وكــذا لــو اختلفــا يف نــة 

یادة األ  ه سنتان. نّ أع  ه سنة واّد نّ أعت ّد اجل، كما إذا ز
 ا بيميهنا. نة، فالقول قواهبيّ  ع  تسليمه والواّد  إذا توافقا عل املهر  :327مسألة 
، فـ مُثَّّ  مهرها لهيا قدر إإذا دفع  :328مسألة  كـان ناختلفـا يف كونـه هبـة أو صـداقا  ن 

عي ااهبــة هـو الــزوج یقصــد مـن وراء ذلــك اســترجاع عي الصــداق هــي الزوجـة ومــّد مـّد 
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ــه قا ــا   ــالقول قواهــا بيميهنــا، و املــال لبقا  ــزوج إبعينــه ف كــان مــّدعي الصــداق هــو ال ن 
ن فالفا حكـم برجـوع نندراجه يف باب التداعي، فايبعد  الزوجة فالبة هي عي ااهومّد 
 ىل الزوج. إاملال 

ــ :329مســألة  ــورد إّن ــدوج امل ــداعي فيمــا إذا املــذكور ا ین ــاب الت ــول    يف ب یكــن ق
إاّل  ظاهر ة طالفا  للأحدمها خاّص  ّدم قـول خصـمه بيمينـه، قـ مبقتض  العر  والعادة، و
حظـة حـال الـزوجنی ععا ـه ومالإتـه ونوعـه وزمـان يّ حيث كمّ یكن املال من  كما إذا  

 عي للصداق بيمينه. م حينئذ  قول الزوج املّد ه یقّد نّ نمناسبا  للهبة ف
مــنی يف مجلــة مــن املســا ل مــن تقــدمي قــول الــزوج أو الزوجــة مــع الي وكــذلك مــا مــّر 

إاّل  ا هو فيما إذا  ّن إالسابقة  مه بيمينـه إذا قـول خصـقـّدم  یكن قولـه طالفـا  للظـاهر، و
كبيــر   متــام مهرهــا حــ ّن أعــت الزوجــة ّد ایكــن كــذلك، كمــا إذا    اّل معّيــل وكــان مبلغــا  
جيـل املوافـق اهمـا يف عـ  الـزوج التأّد اال  يف العـر  والعـادة، و عل مثلـه مهـر   معّيـ ال

 م حينئذ  قوله بيمينه. ه یقّد نّ نمنه ف مقدار 

وط املذکورة يف الن  کاحتمكيل يف الشر
شرط سا  ، و ـب عـل  یشترط يف ضمن عقد النكاح كّل  نأ  وز  :330مسألة 

 يــار يوجــب اخل ره الفــه أو تعــّذ العقــود، لكــن للّ  املشــروط عليــه الوفــاء بــه كمــا يف ســا ر 

ن یعــنّی اهــا أتقــوم خبدمــة البيــت أو شــرطت عليــه  نأللمشــروط لــه، فلــو شــرط علهيــا 
يوجب ذلك  ء بالشرط،    عن الوفافت أو للّ خادمة تعيهنا يف شوون البيت، فتالّ 

 ن أمث املتاّل . إو اخليار 
كرة أو كـون  نعم لو كان الشـرط وجـود صـفة يف أحـد الـزوجنی مثـل كـون الزوجـة بـا
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 التدليس.  م يف خيار أوجب اخليار، كما تقّد   خالفها  فتبنّی الزوج هاليّ 
اشـترطت املـرأة يف عقـد  كـأن - إذا اشـترط مـا  ـال  مقتضـ  العقـد :331مسألة 

.  - االستمتاع هبا معلقا   یكون للزوج حّق  ال نأقعاع االن  بعل العقد والشرط معا 
كـأن اشـترطتال  ولو اشترط ما   العـالق واجلمـاع  مـر أیكـون  نأاملـرأة  املشروع 

بـة وحنـو ذلـكهتضـّرَّ  یععي الزوج حّق  ال نأبيدها، أو  بعـل الشـرط  ا مـن النفقـة واملقاو
 لعقد. وصّ  ا

وامــا  وال انقعاعــا  ال للــزوج يف عقــد النكــاح د اشــتراط اخليــار   ــوز  ال :332مســألة 
 م. للزوجة، فلو شرطاه بعل الشرط وصّ  العقد كما تقّد  وال

الــــزوج يف عقــــد النكــــاح أو يف غيــــره إذا اشــــترطت الزوجــــة عــــل  :333مســــألة 
یلزم الزوج العمل به، یتزوّ  ال نأ ن إج صـّ  زواجـه وولكن لو تـزوّ ج علهيا صّ  الشرط و

 .  كان آمثا 
تكون وكيلة عن الـزوج يف طـالق نفسـها  نأتشترط الزوجة  نأ  وز  :334مسألة 

مية موجبـة حلبسـه أو عـدم طو نة من سفر ا معلقا  أو يف حاالت معيّ إمّ  نفاقـه إیل أو جر
قــت ذا طلّ نميكنــه عزاهــا، فــ ، فتكــون وكيلــة يف طــالق نفســها والعلهيــا شــهر   وحنــو ذلــك
 نفسها صّ  طالقها. 

 ها لـزم الشـرط حـّت یفتّضـ ال نأیعأها أو  ال ا اشترطت يف العقد أنإذ :335مسألة 
یلحقـه حكـم  م الـوطء مـن حيـث طالفـة الشـرط و ، فلو خـال  حـريف النكاح الدامئ

 .  الزىن، ولو أذنت هي بعد ذلك جاز
 غيـره أو يف يف بلـد معـنّی  یسـكهنا يف بلـدها أو نأإذا اشترطت عليـه  :336مسألة 
 تسقعه.    یلزمه العمل بالشرط ما  منزل طصو
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 العاشرالفصل 
وجّية   يف احلقوق الز

حقوقــا  بعضــها واجــب وبعضــها  مــن الــزوجنی عــل اآلخــر  لكــّل   ّن إ :337مســألة 
 ام ثالثة: ، والواجب مهنا عل أقسمستحّب 

بـة وغيرهـا  نـهن متكّ أالـزوج عـل الزوجـة، وهـو  حّق  :لّو القسم األ مـن نفسـها للمقاو
 لعـذر  متنعـه عهنـا إاّل  وقـت شـاء وال هّي أعات الثابتـة لـه مبقتضـ  العقـد يف سـتمتامن اال

كــان ذلــك منافيــا  حلّقــه يف ذنــه إإلــرج مــن بي ــا مــن دون  ال نأیضــا  أ، وشــرعّي  ذا 
. اال  ستمتاع هبا بل معلقا 

یــارة  نأینبغــي للرجــل  :338مســألة  رضــاهم أقرباهئــا وعيــادة میــأذن لزوجتــه يف ز
مـــا یقتضـــيه اإلمســـاك  قـــدار مب  ـــب عليـــه ذلـــك بـــل ،وتشـــييع جنـــا زهم وحنـــو ذلـــك

  ، وليس له منعها من اخلروج إذا كان للقيام بفعل واجب علهيا.باملعرو 
 بغيـر  - اخلـروج مـن البيـت غيـر  - فعـالاأل يرم عل الزوجـة سـا ر  ال :339مسألة 

 ستمتاع مهنا. نافيا  حلّقه يف االیكون م نأ ذن الزوج إاّل إ
ق تتعّلـ زوجـة خدمـة البيـت وحوااـه الـ  الالزوج عـل ال یستحّق  ال :340مسألة 

 ذلــك حــّت  ســتمتاع مــن الكــنس أو اخلياطــة أو العــبخ أو تنظيــ  املالبــس أو غيــر باال
إن كان یستحّب  ،س  املاء ومتهيد الفراش  تقوم بذلك.  نأاها  و

ــزوج، وهــو  حــّق  :القســم الثــاين ــاس ینفــق علهيــا ب نأالزوجــة عــل ال الغــذاء واللب
ليـه عـل مـا سـيأ يت تفصـيله، إليـه حبسـب حااهـا بالقيـاس إفتـاج  مـا واملسكن وسـا ر 

هييرها رأسا  و علها  ال نأ، وا أو یظلمها أو یشاكسها من دون وجه شرعّي يؤذهي ال نأو
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بعـة یتــر ال نأوال هـي معّلقـة، وكاملعّلقـة ال هـي ذات بعـل  یـد مـن أو  شــهر أك مقاوب ـا أز

 عل ما تقّدم يف املسألة التاسعة. 
بعـة إ عـل الصـبر  تقـدر  إذا كانـت الزوجـة ال :341مسألة    حبيـث خـا شـهر أىل أو

بـا  املبـادرة يواقعهـا فـاأل الزوج وقوعهـا يف احلـرام إذا   ىل مواقع ـا قبـل متـام إحوط وجو
 وبعة أو طالقها وللية سبيلها. األ

ـالقَّ )اآلخـر، وهـو من الـزوجنی عـل  كّل  حّق  :لقسم الثالثا هي بيتوتـة الـزوج أ (مس 
بع ليال  عل ما سيأ يت تفصيله، فهذا حّق  عند زوجته ليلة من كّل  مشترك للزوجنی،  أو

 حدمها كان لآخـر أسقعه أجابة، ولو به و ب عليه اإل ا معالبة اآلخر مهنم لكّل    وز 

للزوجة یسقط  مهنما، فالنفقة مثال  حّق  ة بكّل  قوق املاتّص معالبته وتركه، خبال  احل
لـه الـتاّ   للـزوج  ـوز  نفق، والتمكـنی مـثال  حـّق أ ب علهيا القبول لو  بنسقاطها وال

 م. س  القَّ  نت الزوجة خبال  حّق  ب عليه القبول لو مكّ  عنه وال
ید فبات عند إحداهّن  :342مسألة  يلـة  ـب عليـه ل إذا كان للرجل زوجتان أو أز

، فـأيبيت عند غيرها  نأ بـع وبـات عنـد إحـداهّن نیضـا  كـّن أو بـع  طـا  علـهيّن  ذا  يف أو
 عل بعض.  یفّضل بعضهّن  ليلة وال مهنّن  ليال  لكّل  

إذا كانــت عنــده ثــالث فــ يبيــت عنــد  نأليلــة  ــب عليــه  ذا بــات عنــد إحــداهّن نو
 
ُ
ينی يف ليلتنی وله األ  رابعة. بالليلة ال حداهّن إل یفّض  نأخر

إ  ا يف ليلـة لزمـه املبيـت يف ليلـة حـدامهإذا كانت عنده زوجتان وبات عند و
ُ
خـرى أ

 
ُ
وللثانيــة ليلــة واحــدة، وبعــد ذلــك  حــدامها ثــالث ليــال عــل إل نأخــرى، ولــه عنــد األ

 ن شاء شرع فيه عل النحو املتقّدم. إشاء ترك املبيت عند اجلميع و نإ
ّنه إذا كانت عنـده زوجـة واحـدة أ عاىل علهيم(بنی الفقهاء )رضوان اهلل ت واملشهور 
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كـّلِّ  إذا كانــت عنـده زوجــات متعــّد  كانـت اهــا يف  بــع ليــال ليلـة ولــه ثـالث ليــال، و دة أو
كـّل   ب عليه القسم بيـهنّن  بـع ليـال، فـ يف  بـع كانـت لكـّل  نأو  مـهنّن  ذا كانـت عنـده أو

وهكـذا، فلـيس لـه ليلـة  ر متام الـدوإو  ب عليه االبتداء بنحداهّن  الدور  ذا ّتَّ نليلة، ف
كـّل  إذا كانت له زوجتان فلهما ليلتـان مـن  بـع ليـال  بل یكون مجيع لياليه لزوجاته، و أو

إذا كانت له ثالث زوجات كانت اهّن  ل ثالث ليـال والفاضـل لـه، والعمـ وليلتان له، و
مــا تقــّدم   املاتــار مــن واحــدة ولكــن كثــر خصوصــا  يف األاســتحبابا  هبــذا القــول أحــوط 

 صا  يف الواحدة. خصو
يـبىق عنـدها  أنم هو ما ذكرناه من املبيت بس  الواجب من القَّ  املقدار  :343مسألة 
یلزمــه  حــوال، والشــاا  واألختال  األااملتعــار  و تلــ  ذلــك بــ باملقــدار  يف ليل ــا

يبـا  مهنـا عـل النحـو  نأیلزمـه مضـاجع ا يف الفـراش بـ مواقع ا يف ليل ا، وهل ینـام قر
بنی الفقهـاء )رضـوان اهلل تعـاىل    مععيا  اها وجهه بعض الوقت أم ال؟ املشهور املتعار
. هو األن كان إشكال وإ لو عن  ه الذلك ولكنّ  علهيم( با   حوط وجو

 ع هبـا هـذا احلـّق وجوب املبيت بالزوجة الدا ة فليس للمتمتّ   تّر  :344مسألة 
كانت واحدة أم   .   كثرأسواء أ

ىل زوجهـا بعـوض أو بدونـه إهتـب حّقهـا يف املبيـت  نأزوجـة لل  وز  :345مسألة 
هتـب  نأقبـل صـر  ليلتـه فيمـا یشـاء، واهـا  ننبنی القبول وعدمه، فـ ن له اخليار فيكو

 اها بقبواها.  احلّق  ليل ا لضّرهتا بر  الزوج فيصير 
 املبيت للصغيرة وال للمينونة حال جنوما وال للناشزة، یثبت حّق  ال :346مسألة 

یسقط بالسفر   وليس له قضاء.  و
ب بــثالث ل عرســها بســبع ليــال، والثّيــأوّ  لصــير البكــر  یســتحّب  :347مســألة 
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 یقضي تلك الليال لنسا ه السابقات.  نأيه  ب عل بذلك عل غيرمها، وال النتتفّض 
كـان لـه اال راد الشـروعأإذا  :348مسألة   بتـداء بـأهّي مـهنّن يف القسـمة بـنی نسـا ه 

 التعينی بالقرعة.  استحبابا   حوطوىل واألكان األن إشاء و
یة بنی الزوجات يف اإل تستحّب  :349مسألة  تفات وطالقة الوجه لنفاق واالالتسو
 ليلة عند صاحب ا. یكون يف صبيحة كّل  نأواملواقعة و

 الفصل احلادي عشر
 والشقاق أحکام النشوز يف 

 ن من الزوج: من الزوجة، وقد یكو قد یكون النشوز  :350مسألة 
ق خبروجهـا عـن طاعـة الـزوج الواجبـة علهيـا، وذلـك بعـدم الزوجة فيتحّقـ ا نشوز مّ أ

یـدخل يف ذلـك عـدم ا یستحقّ متكينه  ّ  ة رات املضـاّد زالـة املنّفـإه من االستمتاع هبـا، و
ينی مع اقتضاء الـزوج اهـاع واالللتمتّ  ، وكـذا خبروجهـا لتذاذ مهنا، بل وترك التنظي  والتز

ق بترك طاعته فيما ليس واجبا  علهيا كادمة البيت یتحقّ  ذنه، والإا من دون من بي 
 .  ا مرّ وحنوها  ّ 
نفــاق مـن حقوقهــا الواجبــة عليـه، كتــرك اإلق مبنــع الزوجــة الــزوج فيتحّقـ ا نشــوز ّمـأو

یذاهئا ومشاكس ا من دون إة، أو علهيا، أو ترك املبيت عندها يف ليل ا، أو هيرها باملرّ 
 . شرعّي  ر مبرّ 

 تســتحّق  متكــنی الــزوج مــن نفســها معلقــا    إذا امتنعــت الزوجــة مــن :351مســألة 
ذا امتنعـت مـن التمكـنی يف بعـض ا إّمـأ، وجـت مـن عنـده أم الالنفقة عليـه، سـواء خر

، أو خرجـت مـن بي ـا بغيـر مقبـو حيان ال لعـذر األ بـنی  ذنـه كـذلك فاملشـهور إ ل شـرعا 
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، ولكـن األأالنفقة  تستحّق  ا الّم أ هيم(علتعاىل الفقهاء )رضوان اهلل  بـا  یضـا  حـوط وجو
 شكال. إ بال یسقط بالنشوز  فال ا املهر مّ أعدم سقوطها بذلك، و

م س  ها يف القَّ الزوجة يف النفقة یسقط به حقّ  حّق  كما یسقط بالنشوز  :352مسألة 
كــّل  بعــة  واملواقعــة  یســتمرّ  شــهر أأو ، و ذا رجعــت ناحلــال كــذلك مادامــت ناشــزة فــ  أیضــا 
 ستحقاق. وتابت رجع اال

ــزوج  إذا نشــزت الزوجــة جــاز  :353مســألة  ــه، إرجاعهــا ى إلیتصــّد  نألل ىل طاعت
ا يف املضـــيع إذا احتمـــل نفعـــه، ینفـــع الـــوعظ هيرهـــ   ننهـــا أّوال  فـــظَّ عِّ يَّ  وذلـــك بـــأن

ــ كــأن ــه مــن قبــل، ّول إلهيــا ظهــره يف الفــراش، أو یعتــزل فراشــها إذُي ــان یشــاركها في ك ا 
كـان يُ لـه ضـ یضـا  جـاز أذلـك  ر يـؤثّ    ننف هبا إذا  ـل معـه رجوعهـا ر عـة وتـرك ىل العاإؤّم 

یقتصــر  یــ يتمــل معــه التــأثير، فــال مقــدار  قــّل أمنــه عــل  النشــوز، و ادة عليــه مــع  وزالز
إاّل      ريا  وال شـدید   مـؤثّ مِّ د  یكن ُمـ   قوى ماقوى فاألىل األإ جتدرّ  حصول الغرض به، و

ـــدما ايف  ـــالزم اأو ســـوداد ب ـــك بقصـــد اإل نأمحـــراره، وال  صـــالح ال التشـــيّف یكـــون ذل
 نتقام، ولو حصل بالضرب جنایة وجب الُغرم. واال

إذا   یّتاـذ  نأعل نشوزها فليس للـزوج  صّرتأو املتقّدمةجراءات تنفع معها اإل و
ــ جــراء  آخــر إها ضــّد  كــان قولّي اد یعــخبــال  اإل - لــه فعلــه  ــوز  ال ا  كنیعادهــا مبــاســواء أ
یج علهيــا  ــوز  مبــا كــالعالق أو التــزو كــان فعلّيــ - لــه  ــأو  كفَّ  ك ر  ا  

ُ
شــعرها أو  ذمــا أو جــّر أ

كم الشـرعّي إمره أله رفع  ذلك، نعم  وز  ها أو غير حبس ليلزمهـا مبـا يـراه مناسـبا   ىل احلا
ير   وحنوه.  كالتعز

ا املعالبـة لهـالزوج عل زوجته مبنعها حقوقها الواجبة عليـه ف إذا نشز  :354مسألة 
كم الشـرعّي إمرهـا أینفـع فلهـا رفـع    ننهبا ووعظه وفذيره، ف ولـيس اهـا هيـره  ىل احلـا

 هي عليه. ضربه والتعّد  وال
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 ة اهـا مـع معالب ـا جـاز إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته املستحقّ  :355مسألة 

كإمرهـا أاهـا رفـع  ذنه، و ـوز إتأخذها من ماله بدون  نأاها  جبـاره إل م الشـرعّي ىل احلـا
اذ وسـيلة لتحصـيل معاشـها ىل اّلـإ تواضعرّ  هذا وال ذاك ر یتيّس    نننفاق، فعل اإل

ــام إ ــب علهيــا    طاعتــه حــال اشــتغااها بتلــك الوســيلة، وهــل اهــا االمتنــاع عــن القي
 یترك.  شكال، واالحتياط الإتلك احلال أم ال؟ فيه  قه يف غير حبقو

ىل إمرهـا أفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجـة نوج عن اإللزإذا امتنع ا :356مسألة 
كم الشرعّي  كم بلـزوم أ، احلا ين عليـه: حـد األأبلغه احلا ن ننفـاق أو العـالق، فـا اإلّمـإمـر
ين و امتنع عن األ  -   عليـهولو ببيع عقاره إذا توّقـ - نفاق علهيا من مالهميكن اإل مر

كم  جباره عل العالق جاز إ وال إذا كان الزوج غير قها بعلهبا، یعلّ  نأللحا عـل  قـادر  و
اهـا  یفعل جاز    ذانمعه، ف بالصبر  ترضَّ  ل زوجته وجب عليه طالقها إذا  نفاق عاإل
كم الشرعّي إمرها أترفع  نأ جبـاره عليـه إ ر ن امتنع وتعّذ نالزوج بالعالق، ف فيأمر  ىل احلا

یقـــع كم، و  بـــنی احلاضـــر  فـــرق فيمـــا ذكـــر  والالعـــالق با نـــا  يف الصـــورتنی،  طّلقهـــا احلـــا

 . هوالغا ب وسيأ يت حكم املفقود يف حملّ 
كـان عـاجز   عـن اإل نفاقإذا امتنع الزوج عن اإل :357مسألة  نفـاق عـل زوجتـه أو 
كم الشـرعّي  یتسـىّن  ال لكـي ؛خفـاء موضـع اقامتـهإعلهيا فتعّمد  فيمـا إذا رفعـت  - للحـا

  ـوز فيف هذه احلالـة  بة املتقّدمة،جراءات املترتّ اذ بشأنه اإلیتّ  نأ - ليهإمرها أالزوجة 

كم  م العالق یتقّد  عليه تنفيذ ما ر یقوم بعالق زوجته تلبية لعلهبا فيما إذا تعّذ  نأللحا
 . بالغ وغيرهمن اإل

كلّ  إذا هيـــر  :358مســـألة  ارت كاملعّلقـــة ال هـــي ذات زوج ا  فصـــّيـــزوجتـــه هيـــر   
كم الشرعّي إمرها أاها رفع  ، جاز قةهي معلّ  وال ين: ، فُيلزم الـزوج بأحـد األىل احلا ا ّمـإمـر
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يها لتـتمكّ  ن مـن الـزواج مـن رجـل آخـر، العدول عن هيرها وجعلها كاملعّلقـة، أو تسـر
جبــاره الوســا ل املشــروعة إل كــّل اســتنفاد  بعــد - للحــاكم ذا امتنــع مهنمــا مجيعــا  جــاز نفـ

 یعّلقها بعلهبا ذلك.  نأ - مكنهألو  احلبس حّت 
یقع بـنی بـذل  فـرق فيمـا ذكـر  ا  حسـب اخـتال  املـوارد، والالعالق با نا  أو رجعّيـ و

 الزوج نفق ا وعدمه. 
ىل زوجتـه كمـا لـو كـان حمكومـا  إعـل العـود  قـادر  ا كان الـزوج غيـر إذ :359مسألة 
یلـة فصـارت كاملعلّ باحلبس مـّد  یعّلقهـا إذا  نأاختيـاره، فهـل  ـب عليـه  قـة بغيـر ة طو

حوط شـكال، فـاألإأم ال؟ فيـه  مـع بـذل الـزوج نفق ـا عـل هـذا احلـال صـبر الب ترضَّ   
با  له اال  یفـرج اهلل حـّت  نتظار عالق، ولكن إذا امتنع فعلهيا االستيابة لعلهبا يف الوجو
 تعاىل عنه. 
كسـها بغيـر  :360مسألة  یشا اهـا  ، جـاز وجـه شـرعّي  إذا كان الزوج يـؤذهي زوجتـه و

كم الإمرهــا أرفــع  يُ اإلشــرعي ليمنعــه مــن ىل احلــا لزمــه باملعاشــرة معهــا یــذاء والظلــم و
ــ ــاملعرو ، ف إاّل نب ــ مبــا - مــع اإلمكــان -  عــّزرهن نفــع و ــراه، ف كــان اهــا یأینفــع    نني ضــا  

كم الشرعّي إميكن  ن امتنع منه و ناملعالبة بالعالق، ف  . جباره عليه طّلقها احلا
جبة، أو هّم بعالقها لكراهته اها الوا إذا ترك الزوج بعض حقوقها غير  :361مسألة 

یج علهيا، فبذلت له ماال  أو بعض حقوقها الواجبة من قَّ  ، أو هّم بالتزو ة م أو نفقس  مثال 
ا لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو مّ أاستمالة له صّ  وحّل له ذلك، و

قهـا  ـا أو ليعلّ ذيّ أن م مبا ترك من حّقها أو ليمسك عذلك فبذلت ماال  ليقو الشت وغير 
 . ىل البذلإیكن من قصده إجلا ها    نإر من یده حرم عليه ما بذلت، وفتال

كم  إذا وقع نشوز  :362مسألة  من الزوجنی ومنافرة وشقاق بنی العرفنی بعث احلـا
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َّ حَّ  صـالح ورفـع الشـقاق لإ - من جانب الزوجة حمكا  من جانب الزوج وآخر  - نی  مكَّ
 من اجلمع أو الفراق بنذمما كما یأ يت.  مبا رأیاه صاحلا  

ــة حلصــول  ،و ــب علهيمــا البحــث واالج ــاد يف حااهمــا وفيمــا هــو الســبب والعّل
عليــه رأهيمــا وحمكــا بــه نفــذ عــل   مــا اســتقرّ مرمهــا فكلّ أیســعيان يف  مُثَّّ  ،الشـقاق بيهنمــا

یلزم علهيما الرضا به بشرط كونه ، كما لو شرطا عل الـز الزوجنی و یسـكن  نأوج سا غا 
هيــا أو ال أو يف الزوجــة يف البلــد الفــاليّن  یســكن معهــا يف  مســكن طصــو  أو عنــد أبو

  الدار 
ُ
 ّمه أو أ

ُ
واحدة وحنو ذلك،   ّرهتا يف دارتسكن معها ُض  خته ولو يف بيت منفرد أو الأ
، عليه ما قبضته قرضا  وحنو ذلـك جل أو ترّد أىل إّل احلا له باملهر تؤّج  نأأو شرطا علهيا 

ـسا   كما إذا شرطا عليه ترك بعض حقـوق الضـّرة مـن قَّ  خبال  ما إذا كان غير  م أو س 
 نفقة أو غيرمها. 

يـــق :363مســـألة  ینفـــذ    - بفدیـــة أو بـــدوما - إذا اجتمـــع احلمكـــان عـــل التفر
فّرقـا،  شـاءا نإمجعـا و شـاءان إما إذا شرطا علهيما حنی بعهثما بأّم  حمكهما بذلك إاّل 

یدان ذلك.  ماا يف العالق وبذل الفدیة حينمهأو استأذنا  ير
يق ال ّن إوحيث  ن وقوعه عنـد اجتمـاع الشـرا ط، م ّدَّ بُ  بالعالق فال یكون إاّل  التفر

 ذلك.  العدلنی وغير  يواقعها فيه وعند حضور    یقع يف طهر  بأن
بــا  حــوط األ :364مســألة  ــیكــون احلَّ  نأ وجو یكــون  هــل العــرفنی، بــأنأ ان مــنمكَّ

هـال  اهـذا أهلهمـا أیكـن  هـل أو  أیكـن اهمـا    ننهلهـا، فـأهلـه وحكـم مـن أمن حكم 
كـّل   نأ یعتبر   من غيرهم، والتعنّی  مر األ واحـد، بـل لـو  مهنمـا حكـم یكـون مـن جانـب 

ید تعنّی أاقتضت املصلحة بعث   . ز
كم حَّ مكَّ إذا اختل  احلَّ  :365مسألة  ـان بعـث احلـا َّ ـنی  مكَّ  فقـا عـل یتّ ن حـّت ي  رَّ  آخَّ
  ء. 
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تـه صـالح، مفـن حسـنت نيّ ة وقصد اإلخال  النيّ إینبغي للحمكنی  :366مسألة 
ِإِ ﴿يف هـذا املقـام  (جّل شأنه)ىل ذلك قوله إصل  اهلل مسعاه، كما يرشد أفيما فّراه  ِن 

ݧاِرِ يِ  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݢݧ ݢ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ِإٖيدݧ ِݦݦݦݦِٰلاص  ًِاِيِ ح  ِف ِ و  ِِق   . ﴾اٰمِه ِنِ يِ بِ ِالل 

  عشرالثاين الفصل
 والديف أحکام األ

 یلحق ولد املرأة بزوجها يف العقد الدامئ واملنقعع بشروط:  :367مسألة 
ا مع مّ أو، الفرج نزال عل ظاهر نزال أو احتماله، أو اإلدخوله هبا مع العلم باإل :لّو األ

یقة مانتفاء األ ين ودخول ما ه يف فرجها بعر  ر
ُ
بة وحنوهـا، واحتمـال كـون خرى كاألأ نبو

یتــرك مراعــاة مقتضــ  االحتيــاط يف  فــال ،شــكالإاق الولــد بــه لهــا مــن ما ــه فــيف إحلــمح
 ذلك.

ىل زمـن الـوالدة، إق الـدخول أو مـا حبمكـه مـن حـنی فّقـ شـهر أة مضّي سـتّ  :الثاين
 یلحق بالزوج. من ذلك احلنی   شهر أة من ستّ  قّل كامل أل جاءت املرأة بولد حّي   فلو

ّيــســنة ة احلمــل وهــو قصــ  مــّد أعــن  عــدم التيــاوز  :الثالــث فلــو غــاب عهنــا  ،ةمقر
 یلحق به.  من سنة وولدت بعدها   كثر أزوجها أو اعتزاها 

ن إلـه نفيـه و  ـوز  الولد بـالزوج وال قت الشروط الثالثة حلقإذا فقّ  :368مسألة 
كـان العقـد إینـتيف عنـه لـو نفـاه  مهـا بـالفيور، والا لـو اهّت فيور   فضال  عمّ  وطهئا آخر  ن 
ّنـه نمكن إحلاقه بـه، فأا كان العقد منقععا  وجاءت بولد خبال  ما إذ عان،بالل دا ا  إاّل 

لعـان لكـن عليـه اليمـنی مـع  له نفيه لكن لو نفاه ینتيف منـه ظـاهر   مـن غيـر   ز    نإو
 دعواها أو دعوى الولد النسب. 
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لـه نـيف الولـد ملكـان   ـز  ثناء اجلماع ومحلـت  أإذا عزل عن زوجته  :369مسألة 
ه، أو احتمـال بقـاء  ء مـن املـّن تنّبـ قبل النزع من غير  احتمال سبق املّن زل مع الع

یلحـق بـالعزل يف ذلـك مـا إذا یـالىل اإلإرى وحصول اللقاح به عند العـود يف املي ج، و
كّ  نأ جامع من غير  مُثَّّ  نزل قبل الدخولأ  امليرى وخلّو  ث اآللة باملّن د من عدم تلّو یتأ

 .  منه متاما 
ق نفيـه عـن نفسـه مـع فّقـ احلكم بلحوق الولـد بـالزوج وعـدم جـواز  :370ة مسأل

ا مـع حصـول العلـم لـه ّمـأواحتمال كونه منـه، و بصورة الشّك  الشروط املتقّدمة  تّر 
يـــق فحـــر الـــدم أو غيـــره مـــن العـــرق العلمّيـــ - خبالفـــه فعليـــه  - ة احلدیثـــةمـــن طر

 یعمل مبقتض  علمه.  نأ
حلـــاق الولـــد أو ق الـــدخول املوجـــب إلجـــان يف فّقـــإذا اختلـــ  الزو :371مســألة 

يف والدتــه  أو اختلفــا ،وجنكــره الــزأفاّدعتــه املــرأة ليلحــق الولــد بــه وحبمكــه وعدمــه،  مــا
صـل أفـاق يف ة مـع االتّ أو اختلفـا يف املـّد  ،تـت بـه مـن خـاوجأا ّمـأفنفاها الزوج واّدع  

واّدعـت هـي خالفـه  شـهر أة و ما حبمكـه والـوالدة، فـاّدع  والدهتـا لـدون سـتّ أالدخول 
ید من وله بيمينه، ولو اّدع  والدته ألكان القول ق نكـرت هـي فـالقول أقص  احلمل وأز

یلحق به الولد والقو  باللعان.  ینتيف عنه إاّل  اها بيميهنا و
أتــت بولــد،  مُثَّّ  جــتت وتزوّ ق زوجتــه املــدخول هبــا فاعتــّد لــو طّلــ :372مســألة 

 شـهر أة مـن سـتّ  قـّل كمـا إذا ولدتـه أل - لوّ مكن حلوقه بـاألأميكن حلوقه بالثاين و   ننف

فهــو  - لوّ ألقصــ  احلمــل مــن وطء اأعــن  جتــاوز  لثــاين ولتمامهــا مــن غيــر مــن وطء ا
یتبـنّی وّ لأ ّبـ بـذلك بعـالن نكـاح الثـاين لتبـنّی ل، و د    وقوعـه يف العـّدة وفـرم عليـه مو

  .عل تفصيل تقّدم اهايّ إلوطئه 
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یـد مـن كـأن ولدتـه أل - لوّ ن أمكـن حلوقـه بالثـاين دون األأب -  مرن انعكس األإو ز
        ،حلـق بالثـاين قصـ  مـن وطء الثـايناأل إىل احلمـل قّل ل وألوّ احلمل من وطء األ كثر أ
یــد مــن ن ولدتــه ألأبــ - ميكــن حلوقــه بأحــدمها   نإو ل وّ قصــ  احلمــل مــن وطء األأز
  .هنماانت ى م - من وطء الثاين شهر أة من ستّ  قّل وأل
ــ - ن أمكــن حلوقــه هبمــاإو مــن وطء الثــاين ودون  شــهر أة ن كانــت والدتــه لســتّ أب
 فهو للثاين.  - ّولقص  احلمل من وطء األأ

أتـت بولـد فهـو  مُثَّّ  ة لشـهبةالرجعّيـ يف عّدهتا غير  لو طّلقها فوطهئا آخر  :373مسألة 
مـا  وهي - خيرةيف الصورة األ ّن أ وبع املتقّدمة إاّل األ بعد العّدة فتييء فيه الصور  جكالتزوّ 
والقرعـــة بيهنمـــا  خير وجهـــنی ومهـــا: اللحـــوق بـــاأل - مهنمـــا مكـــن اللحـــوق بكـــّل  أإذا 
 الثاين.  الصحي  هو الوجهو

ــ  ة ووطهئــا الغيــر ة أو ان ــت املــّد ع هبــا إذا وههبــا زوجهــا املــّد وهكــذا احلــال يف املتمّت

 شهبة يف عّدهتا. ل
  ة منـــه فوطهئـــا آخـــرة زوج أو يف العـــّدة الرجعّيـــإذا كانـــت يف عصـــم :374مســـألة 

ميكـن    نإیلحـق بـه، و قـه بأحـدمها دون اآلخـر مكـن حلوأن نأتـت بولـد، فـ مُثَّّ  شهبةل
یعمل مبا تقتضيه أمهنما  مكن حلوقه بكّل  أن إاللحوق هبما انت ى عهنما، و قرع بيهنما و

 القرعة. 
لشـهبة وجـاءت  عـّدة الغيـر  امرأة ليست بذات بعـل وال يف ئإذا وط :375مسألة 

 مكـن حلوقـه بكـّل  أمـن واحـد و كثـر أوقه به یلحق به ولو وطهئا لشـهبة مكن حلأبولد و
 قرع بيهنم. أمهنم 

حــدمها أوجنی أو لــزوج واحــد ولــدين واشــتبه إذا ولــدت زوجتــان لــز :376مســألة 
 عمل بالقرعة.  باآلخر 



 115 / أحكام األوالد - كتاب النكاح 

 ر یتيّسـ قّدمـة ونظا رهـا فيمـا إذا  املت ىل القرعـة يف املـواردإا يرجـع ّنـإ :377مسألة 
ـــرفـــع اإل ـــإالرجوع شـــكال واالشـــتباه ب یقـــة علمّي ج ـــادات لهـــا االنـــة ال تتالّ ة بيّ ىل طر
ــكمــا یقــال ذلــك بشــأن بعــض الفحوصــات العبّ  - ةالشاصــيّ  هــا مــن خلّو  ة احلدیثــةّي

إاّل  - عهنا بة    و  ىل العمل بالقرعة. إتصل النو
شهبة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حالل، ة جنبيّ األ ئإذا وط :378مسألة 

إذا كان اها زوج رجعت   عتداد من وطهئا شهبة. ليه بعد االإو
 ئالـواطجهـل شـرعا  مـع  املسـتحّق  املـراد بـوطء الشـهبة الـوطء غيـر  :379مسألة 

كان جاهال  قاصر    م ذلـك يف د   كما تقّد یكون مترّد  ال نأر   بشرط م مقّص أبذلك سواء أ
 (. 93) املسألة

ـــد  ئإذا وطـــ :380مســـألة  ـــت یلحـــق الول ـــه فســـاحقت بكـــر   فحمل الرجـــل زوجت
اجللد كما سيأ يت يف  الزوجة الرجم والبكر  بصاحب النعفة كما یلحق بالبكر، وتستحّق 

 إذا ذهبت بكارهتا بالوالدة.  البكر  ه، وعل الزوجة مهر حملّ 
یلحــق الولــد يف فرج جنــّب أرجــل  دخلــت املــرأة مــّن أإذا  :381مســألة  هــا أمثــت و

 ذا كان الولد نكما یلحق باملرأة، ف بصاحب املّن 
ُ
 ،ج هبـاالتـزوّ  لصاحب املّن   ز  نىث  أ

 مث علهيا يف ذلك. أجها يف فرجها فحملت منه ولكن ال زو دخلت مّن أوكذا احلكم لو 
ا ج هبــتــزوّ  إذا زىن بــامرأة ليســت بــذات بعــل وال يف عــّدة الغيــر مُثَّّ  :382مســألة 
ولـو زىن بـامرأة  ،ه مـن احلـاللالولد من احلالل أو احلرام يكم بأنّ  ّن أیعلم  فولدت و 
 ج بن تزوّ إیتوارثان و نه وولدت كان الولد ولد حرام فالفحملت م

ُ
 ّمه بعد احلمل. أ

 د من ولد الزىن إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حالل. املتولّ  :383مسألة 
كـان مـن سـفاح إاّل إاحلمـل وسقاط إ  وز  ال :384مسألة   ن 

ُ
 ّم  فيمـا إذا خافـت األ
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كـــان یتســـّبب يف وقوعهــا يف وجــوده عـــل نفســها مـــن اســـتمرار  ر الضــر حـــرج بـــال   أو 
ا بعـد ولـوج الـروح ّمـأتليه الـروح، و   سقاطه ماإ اها حينئذ   ّنه  وز ن، فیتحّمل عادة ال

إذا  - عــل األحــوط لزومــا  واحلــرج  حــّت يف حــال  الضــرر  -ســقاط اإل  ــوز  فيــه فــال و
 أ

ُ
ـــو  ّم ســـقعت األ ب أو شـــار ثالـــث ســـقعه األأمحلهـــا وجبـــت علهيـــا دیتـــه، وكـــذا ل
ـــ وســـيأ يت بيـــان مقـــدار ، كالعبيـــب رث ه مـــن كتـــاب اإلالدیـــة ومـــن تكـــون لـــه يف حمّل

 .(1)اتوالدی
املعّدة لذلك بشرط  للمرأة استعمال ما مينع احلمل من العقاقير   وز  :385مسألة 

وج به وعدمه، وقد ذكرنا مجلـة یلحق هبا ضرر   بليغا  بال فرق يف ذلك بنی رضا الز ال نأ
 حكام فدید النسل يف رسالة مستحدثات املسا ل فلتراجع.أمن 

 الفصل الثالث عشر
 أحکام الوالدة وما يلحقهايف 

 ها ما ی : مهّ أها واجبة وبعضها مندوبة وللوالدة واملولود سن وآداب بعض
ینبغي مساعدة املرأة عنـد والدهتـا، بـل  ـب ذلـك كفایـة إذا خيـ   :386مسألة 

 علهيا أو عل جنيهنا من التل  أو ما حبمكه. 
ــو توّقــ جانــب لــزم منی عــل الرجــال األو اللمــس املحــرّ أ   توليــدها عــل النظــر ول

أو اللمــس    عــل النظــر لــه الــزوج أو النســاء أو حمارمهــا مــن الرجــال، ولــو توّقــیتكفّ  نأ
حــرج تعــنّی  وال نــا  مــن توليــدها مــن دون عســر الــزوج وكــان متمكّ  منی عــل غيــر حــرّ امل

حينئــذ  اختيارهــا، هــذا يف حــال اهــا  رفــق حبااهــا، فييــوز أتكــون القابلــة  نأ اختيــاره إاّل 
                                                 

 .(518) و (517)   األّول اجلزء الحظی 73 املسألة( املسا ل مستحدثات) يف ذكرت وقد (1)
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 ّدَّ ُبـ  ـب ذلـك، نعـم ال بـل قـد جنـّب ن يوّلدها األأ فييوز  ا عند االضعرار مّ أو االختيار 
كّل   قتصار معه من اال  الضرورات تتقـّدر  ّن نالضرورة ف عل مقدار  للمس والنظر من ا يف 

 بقدرها. 
س   یستحّب  :387مسألة  ذان يف مـن مـن الضـرر، واألُل املولود عند وضعه مع األغَّ

ّنـه عصـمة مـن الشـيعان الـرجمي كمـا ورد يف اخلبـر، نقامـة يف اليسـرى فذنه اليمىن واإلأ
یستحّب  مسـاء ، وتسـميته باأل(عليـه السـالم)ت وتربة احلسنی یضا  فنيكه مباء الفراأ و

 مسـاء مـاصـدق األأ ّن إ: ) الولـد عـل الوالـد، ويف اخلبـر ذلـك مـن حـّق  ّن ناملستحسنة ف
مسـاء أوتلحق هبـا  ،(أمجعنی اء صلوات اهلل علهيمنبيمساء األأ هاخيرو (1)ةالعبوديّ ب يمسّ 
بعـة  ّنهأ (ه وآله اهلل عليصّل ) وعن النّب  ،(علهيم السالم)ّئة األ قـال: )مـن ولـد لـه أو

یكـره احدهم بـأیسّم   وأوالد  كـان امسـه أيـه ن یكنّ أمسي فقـد جفـاين(، و بـا القاسـم إذا 
، كمــا یكــره تســميته بحمّمــ یســتحّب (صــلوات اهلل علــهيم)ّئــة عــداء األأمســاء أد    ، و
یق بــوزن شـــعره ذهبــا  أو فّضــیتصــّد  نأيلــق رأس الولــد يــوم الســـابع، و نأ كـــره ة، و
. نأ یترك موضعا   يلق من رأسه موضعا  و

مـس الـ  سـّن فهيـا حـدى اخلإالوليمة عنـد الـوالدة وهـي  تستحّب  :388مسألة 
 نّ يف الّسُ  یعتبر  حداها عند اخلتان، والإ ّن أالوليمة، كما 

ُ
یقاعها يف يوم الوالدة، إوىل ة األ

ّنتان إذاوتتأّد ل، ام قال بأس بتأخيرها عنه بأيّ  فال  خا يف اليوم السابع أو قبله ی الّسُ
. يف يوم اخلتان بقصدمها فأو    مجيعا 

بـأس  يف اليـوم السـابع مـن والدتـه وال ن  ـا الصـّب أ للوّل  یستحّب  :389مسألة 
ــه، وهــل ــأخيره عن ــه   ــوز  بت ــه ترك ــ   نأىل إل ــه أيبل ــه فيعصــي  نأم  ــب علي ــه قبل  تن

                                                 

 .الكرمي وعبد الرحمي وعبد اهلل عبد:  حنو یكون ما املقصود (1)



 (  3مهناج الصاحلنی )ج / 118 

   ه.ن كان االحتياط يف حملّ إل ووّ األ هو والصحي ن عذر؟ وجهان، یفعل ذلك من دو   لو
سـلم أذا إ الكافر  ّن إ  ا نفسه، حّت  نأ بل  وجب عليه حّت   ا الصّب  ذا  إو
 به.  ر یتضرّ    ما ن طعن يف السّن إطتون  ب عليه اخلتان و غير 

م مندوبا  أة العوا  واجبا  كان اخلتان واجب لنفسه، وشرط يف صّح  :390مسألة 
يف العـوا  الواجـب بـنی مـا فـرق  ه، والفه وليّ الذهي یعّو  ز املميّ  غير  طوا  الصّب عدا 
ة الصـالة و منـدوبنی، ولـيس اخلتـان شـرطا  يف صـّح أاو عمـرة واجبـنی  حلـّج  ء   جـز كان

 العبادات.  فضال  عن سا ر 
اة ن تقعـع اجللـدة السـاترة للحشـفة املسـمّ أالواجـب يف اخلتـان  احلـّد  :391مسألة 

ة( حبيث تظهر)ا بـ فَّ تستأصـل تلـك اجللـدة    نإمـن بشـرهتا و ثقبة احلشفة ومقدار   لُغل 
 ـب  غلـ  والیصـدق عليـه األ ال ة، وباجلملة  ب قععها مبقـدار متام احلشف یظهر  و 

ید من ذلك. أالقعع   ز
 سالم. فيه اإل یعتبر  ّيا  فالا  أو ذمّ بأس بكون اخلّتان كافر   حربيّ  ال:392مسألة 

املـو  عـل  مـرار إ ن اسـتحّب إطتونا  سـقط اخلتـان و لو ولد الصّب  :393سألة م
 ة. نّ صابة الّسُ إل املحّل 

كـان أو ا تستحّب  :394مسألة   لعقيقة عـن املولـود ذكـر   
ُ
یسـتحّب أ  یعـّق  نأ نـىث، و

ـــر  لعـــذر  ر ن تـــأّخ إو -  ميـــوت قبـــل الظهـــر إاّل أن - عنـــه يف اليـــوم الســـابع  عـــذر  أو لغي

عـن  یعـّق  عـّق عـن نفسـه، بـل لـو   ر  بلـ  وكبـحـّت  عـن الصـّب  یعـّق  بل لـو  ، یسقط  
 نعام الثالثـة: الغـمتكون من األ نأ ّدَّ بُ  عنه بعد موته، وال یعّق  نأبأس  نفسه يف حياته فال

عهنـا  ئق بثمهنـا نعـم  ـزعهنـا التصـّد  ئ ـز وال، بـلواإل والبقـر  - كان أو معز    ضأنا   -
 
ُ
 عنه اجزأته عن العقيقة.  ضّحية، مفن ضحيّ األ
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یستحّب   .مسهنا(أرها خي ّن إ: ) خباركون العقيقة مسينة، ويف بعض األت نأ و
یســتحّب    نأ قيــل: و

ُ
ســليمة مــن العيــوب ة مــن كومــا ضــحيّ جتتمــع فهيــا شــروط األ

واملعـز،  من سنتنی يف البقر  قّل أبل ومن مخس سننی كاملة يف اإل قّل أوعدم كون سهّنا 
ا هـي شـاة ّن إ: ) خباریثبت ذلك ويف بعض األ يف الضأن ولكن   شهر أعة من سب قّل أو

 
ُ
  ء(.  فهيا كّل  ئة  زضحيّ حلم ليست مبنزلة األ

یسـتحّب  كسـر  ینبغـي تقعيـع العقيقـة مـن غيـر  :395مسألة  ن لـّر أ عظامهـا، و
ــالربع و ــحّصــ ا مشــتملة عــل الرِّّ  تكــون نأالقابلــة مهنــا ب ــوَّ  لج  ــق ت وز و ــ ،كرِّ وال ي فر

یــدع  علهيــا مج نأ كمــا  ــوز  ،العقيقــة حلمــا  ومعبوخــا   اعــة مــن املــؤمننی، تعــبخ و
یدعون للولـدیكون عددهم عشرة مفا زاد ی نأفضل واأل كلون مهنا و یكـره  ،أ كـل  نأو یأ

  ن یعوله والحد  ّ أب أو مهنا األ
ُ
 حوط استحبابا  اها الترك. بل األ ّم سّيما األ

  ال :396مسألة 
ُ
  حفظه یتوقّ    جرة إذاأجمانا  وال ب رضاع ولدها الإ ّم  ب عل األ

جرة أ  حفظه عليه، بـل اهـا املعالبـة بـن توقّ إانا  و ب علهيا إرضاعه جمّ  ال اعليه، كم
بيه إذا أن مال الولد إذا كان له مال ومن م - امعلهيال يف الزا د  - إرضاعه يف احلولنی

، نعـم لـویكن لـه مـال وكـان األ   ب موسـر   أو یكـن األ یكـن للولـد مـال و    ب موسـر  
 إوكان متوّف وكذا جّده 

ُ
 ا بنفسـها أو باسـتييار ّمـإانـا  إرضـاعه جمّ  ّم ن عـال تعـنّی عـل األ

 مرضعة 
ُ
حـوط نفاقهـا عليـه كمـا هـو األإجرهتـا علهيـا بنـاء  عـل وجـوب أخـرى وتكـون أ
 ه. سيأ يت يف حملّ  عل ما لزوما  

ــأبن حــّق أ ّم األُ  :397مســألة  ــدها مــن غيرهــا، فلــيس ل ب تعيــنی غيرهــا رضــاع ول
أو بــدون  قــّل أجرة أبــ رضــاعاإلتقبــل جرة وكانــت غيرهــا أ إذا طالبــت بــرضــاع الولــد إاّل إل
 یسترضــع لــه  نأب حينئــذ  لــأ ّن نجــرة فــأ

ُ
    خــرى، ويف هــذه الصــورة إذاأ

ُ
 ّم تقبــل األ

 جرة. من األ بنزا ه شيئا   تستحّق  رضعته هي بنفسها  أولدها و بنرضاع الغير 



 (  3مهناج الصاحلنی )ج / 120 

 أرضاع وعة باإلب وجود متبرّ إذا اّدع  األ :398مسألة 
ُ
ة نیكن له بيّ  و  ّم نكرت األ

 عل وجودها كان القول قواها بيميهنا. 
 بلـم  يرضع الصـّب  نأینبغي  :399مسألة 

ُ
ـ ُ  )مـا مـن لـم :ّمـه فـيف الـنّر أ بـه  عَّ ضِّ

 عظم بركـة عليـه مـن لـم أ الصّب 
ُ
كـان هنـأ كشـراف ا  - اك مـرّج  لغيرهـاّمـه(، نعـم إذا 

 
ُ
 بأس باسترضاعها له.  فال - ّم وطيب لبهنا خبال  األ

ين شهر   والرضاإيسن  :400مسألة  مـن  قّل أرضاعه إینبغي  ع الولد واحد   وعشر
بواه عل فعامه قبل ذلـك أفق رضاعه فوق حولنی كاملنی، ولو اتّ إینبغي  ذلك، كما ال
 .  كان حسنا 
یتعّلــق هبــا مــن مصــلحة حفظــه ورعایتــه  الولــد وتربيتــه ومــاحضــانة  :401مســألة 
كـاملنیأ - ة الرضـاعتكـون يف مـّد  يّ  مـن حـّق  - عـن حـولنی  یـه بالسـو   ــوز  ة، فـالأبو

 یفصـــله عـــن  نأب لـــأ
ُ
كـــان إة وّمـــه خـــالل هـــذه املـــّد أ  ن 

ُ
وىل حـــوط األنـــىث، واألأ

 له ذلك إذا كان یضّر    وز بل ال، ن كان ذكر   إ يبل  سبع سننی ویفصله عهنا حّت  ال نأ

   حباله.
ـــرق األ :402مســـألة  ـــل إذا افت ـــوان بفســـخ أو طـــالق قب ـــد الســـنتنی  نأب ـــ  الول يبل

   
ُ
من توافقهمـا عـل  ارسـة  ّدَّ بُ  ج من غيره، فالتتزوّ    يف حضانته ما ّم یسقط حّق األ

  ة  حّقهما املشترك بالتناوب أو بأّية كيفيّ 
ُ
 فقان علهيا. خرى یتّ أ

 إذا تزوّ  :403مســـألة 
ُ
ب ســـقط حّقهـــا يف حضـــانة الولـــد بعـــد مفارقـــة األ ّم جـــت األ

تثبـت اهـا احلضـانة   ة، ولو فارقها الزوج الثـاين ب خاّص األ وصارت احلضانة من حّق 
خری.

ُ
 مّرة أ
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ــات األ :404مســألة  ــد اخإذا م  ب بع
ُ
ــاأل ــه ف ــد أو قبل  حــّق أ ّم تصاصــه حبضــانة الول

بـه أومـن جـّده وجّدتـه لـه وغيرمهـا مـن  يـهبأل من الوّص  - يبل  نأىل إ - حبضانته قاو
 سواء أتزّوجت أم ال. 

ـــألة    :405مس
ُ
ـــت األ ـــن حضـــان ا اخـــتّر  ّم إذا مات ـــيس األ يف زم ب حبضـــانته ول

 لوصهّيا وال أل
ُ
هبا حّق أّمها فضال  عن با  بهيا وال أل  يف ذلك.  قاو

یكن له  و  ذا فقدنب، فمن طر  األ بوان فاحلضانة لليّد إذا فقد األ :406مسألة 
احلضـانة  ثبـوت حـّق  علهيم( بنی الفقهاء )رضوان اهلل تعاىل  فاملشهورب وال لأ وّص 
د والتسـاوهي بعد، ومع التعّد قرب مهنم مينع األرث األقارب الولد عل ترتيب مراتب اإلأل

الترايض لزوما  حوط شكال، فاألإ لو عن  یقرع بيهنم، ولكن هذا ال يف املرتبة والتشاّح 
كم الشرعّي ئستم مع االبيهن . أ ذان من احلا  یضا 

  إذا سقط حّق  :407مسألة 
ُ
ع أو جـرة مـع وجـود املتبـرّ أرضاع ولدها لعلهبـا إيف  ّم األ

 ،یضــا  أم ال؟ وجهــانأذلــك فهــل یســقط حّقهــا يف حضــانته  ر لعــدم اللــم اهــا أو لغيــ
 ّق رضــاع وثبــوت حــاإل لعــدم التنــايف بــنی ســقوط حــّق  ،عــدم الســقوط والصــحي  هــو
  مكاناحلضانة إل

ُ
 مع كون رضاعه من امرأة  ّم كون الولد يف حضانة األ

ُ
ا حبمـل ّمـإخرى أ

 
ُ
.  ىل اللم أو بنحضار إىل املرضعة عند احلاجة إالولد  ّم األ  املرضعة عنده مثال 

ين أو غيرمها احلضانة من األ یشترط فيمن یثبت له حّق  :408مسألة  یكون  نأبو
كـان األیكون مسلما   نأالولد، و قال  مأمونا  عل سالمةعا ب إذا كان الولد كذلك، فلو 

كـافر     ت اختّصـ - سـالموالولـد حمكـوم باإل - جمنونا  أو 
ُ
كانـت مسـلمة ّمـه حبضـانته إذا أ

ــو انعكــس األ ة، وهكــذا احلــال يف بيــه خاّصــأ كانــت حضــانته مــن حــّق  مــر عاقلــة، ول
 غيرمها. 
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  احلضانة كما هـي حـّق  :409مسألة 
ُ
ب أو غيرمهـا عـل التفصـيل املتقـّدم واأل ّم لـأ

 ملــن یثبــت لــه حــّق  ولــيسجبــروا علهيــا، أللولــد علــهيم، فلــو امتنعــوا  كــذلك هــي حــّق 
ين مــن األ لكــّل   ، نعــم  ــوز ليــه بقبولــهإینتقــل  لكــيیتنــازل عنــه لغيــره  نأاحلضــانة  بــو

 ة حضانته أو بعضها. ىل متام مّد إبالنسبة  التنازل عنه لآخر 
یكااهـا إملن عليه احلضـانة  العفل، فييوز  جتب املباشرة يف حضانة ال :410مسألة 

.  ىل الغير إ  مع الوثوق بقيامه هبا عل الوجه الالزم شرعا 
عـة إذا كانت متبرّ  جرة عل حضانة ولدها إاّل خذ األأ تستحّق  ّم األُ  ّن إ  :411مسألة 

 ب أو غيره الولد عن ع حبضانته، ولو فصل األهبا أو وجد متبرّ 
ُ
یكـن  عـدوانا   ّمـه ولـو أ

 ها يف حضانته بقيمة أو حنوها. عليه تدارك حقّ 
، فتن  :412مسألة   حد حـّق یكن أل ذا بل  رشيد    ني احلضانة ببلوغ الولد رشيد  

ين فضال  عن غيرمها،  األاحلضانة عليه حّت   بل هو مالك لنفسه ذكر   كان أم بو
ُ
نىث، أ

نعم إذا كان انفصـاله عهنمـا شاء مهنما أو من غيرمها، ىل من إنضمام يف اال فله اخليار 
 له طالف ما يف ذلك.   ز   ما الناشئة من شفق ما عليه  ذيّ أيوجب 

 عشر رابعالفصل ال
 يف النفقات

بعة: الزوجيّ أسباب أجتـب النفقـة بأحد   .  ضعرارة، والقـرابة، وامللـك، واالو

وجيّ  .1  ةالز

كانـت دا ـة ومعيعـة لـه فيمـا  جـة عـل الـزوج فيمـا إذاجتب نفقة الزو :413مسألة 
نفقـة للزوجـة  ال  مـع الشـرط، كمـاع هبـا إاّل نفقـة للزوجـة املتمّتـ طاعته علهيا، فـالإ ب 
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ــ یضــا  بيــان مــاأ(، وقــد تقــّدم 351م يف املســألة )تقــّد  الناشــزة عــل تفصــيل   ق بــه یتحّق
ىل العاعـة إذا تابـت وعـادت نفقة الناشزة مشروط بعدم توب ا فـسقوط ن ّن إو النشوز 

 رجع االستحقاق. 
ا ّمـأة، ونفـاق عـل الزوجـة بـنی املسـلمة والكتابّيـفرق يف وجوب اإل ال :414مسألة 

إاّل  ن تابت قبل مضّي ننفقة اها ف ة فالاملرتّد  مـن زوجهـا بانـت  العّدة استحّقت النفقة و
 كما تقّدم. 

 مــع ل بــنی العقــد والزفــا  إاّل النفقــة للزوجــة يف الزمــان الفاصــ تثبــت :415مســألة 
ینة عل اإل للزوجـة  النفقـة وال تثبـت، سقاط ولو كانت هي التعـار  اخلـارجّي وجود قر

كـان زوجهـا صـغير   غيـر إة بالغـالسـتمتاع مهنـا، وكـذا الزوجـة القابلة لال الصغيرة غير   ذا 

كــان  لغـا  بالــو كانـت الزوجــة مراهقـة وكــان الـزوج مراهقــا  أو و یســتمتع مهنـا، نقابـل أل أو 
 يف ة مع متكيهنا لـه مـن نفسـهاالزوجة للنفق تاستحقّ  بالغة ج مراهقا  وكانت الزوجةالزو
 ستمتاع مهنا. االمن  هسعی ما

ن حـيض أو م تسقط نفقة الزوجة بعدم متكيهنا له من نفسها لعذر  ال :416مسألة 
ما لو كان  عذر ذلك، ومن ال   أو غير نِّ د  عتكا  واجب أو مرض مُ احرام أو إنفاس أو 

 خافت من سرایته إلهيا باملباشرة.  د  ع  مُ  الزوج مبتل مبرض
ن كانـت إوجتـه يف سـفره كانـت نفق ـا عليـه وإذا استصحب الزوج ز :417مسألة 

ليه من إا فتاج سفرها وحنوها  ّ  جور أا يف احلضر، وكذا  ب عليه بذل من نفق  كثر أ
يـرتبط  ضـرووهّي  رت الزوجـة بنفسـها يف سـفر حيث السـفر، وهكـذا احلكـم فيمـا لـو سـاف

یضة وتوّقـ  عالجهـا عـل السـفر  بشوون حياهتا كأن كانت ّنـه  ـب نىل طبيـب فإ مر
 سفرها.  جور أعل الزوج بذل نفق ا و
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داء  لواجب يف ذّم ا كأن اسـتعاعت أالواجب كما إذا كان  ره من السفر ا يف غيمّ أو
ذن أهي الواجب الذ غير  بنذن الزوج، وكذا يف السفر  ستحبايّب اال ، أو نذرت احلّج للحّج 

ن إ ـب عليـه بـذل نفق ـا فيـه كاملـة و ولكـن جـوره،أليس عليه بذل  نّنهففيه الزوج 
ید من نفق ا يف احلضر كانت الواجـب  يـر غ ذنـه اهـا يف السـفر إ، نعـم إذا عّلـق الـزوج أز
 . حينئذ   تستحّقها عليه   أو بعضا  وقبلت هي بذلك سقاطها لنفق ا فيه كاّل  إعل 

 دامت يف العّدة كمـا تثبـت لغيـر  ة ماتثبت النفقة لذات العّدة الرجعيّ  :418مسألة 

، ولـو كانـت ناشـزة وطلّ  قة، من غير املعلّ  قـت يف حـال فرق بنی كومـا حـا ال  أو حـامال 
ــة نشــوزها   ــت ورجعــت إاّل  تثبــت اهــا النفق ــر كالزوجــة الناشــزة غىل العاعــة إ إذا تاب  ي

كانت عن طالق أو فسخ إاّل ا ذات العّدة البا نة فتسقط نفق مّ أاملعّلقة، و إذا  ا سواء أ
 تضــع محلهــا، النفقــة والســكىن حــّت  ّمــا تســتحّق نكانــت عــن طــالق وكانــت حــامال  ف

بة أو املنقضـية مـّد  وال  عهنـا هتا، وكـذا احلامـل املتـوّف تلحق هبا املنقععة احلامل املوهو
 . من نصيب ولدها ة محلها ال من تركة زوجها والنفقة اها مّد  ّنه النزوجها، ف

ة دعواهـا ن حصل الوثوق بصّح نّما حامل فأقة با نا  إذا اّدعت املعلّ  :419مسألة 
استكشـا   ر هبـا عـل احلمـل عنـد النسـاء، أو تيّسـ مارات ال  یسـتدّل ىل األإاستناد   

إاّل  هـلأعند الثقة مـن  حااها بنجراء الفحر العّبّ  قبـول قواهـا  ب ـ   اخلبـرة فهـو، و
  .د دعواهانفاق علهيا مبيرّ واإل

 مـر كـس األمهنـا مـا دفـع إلهيـا، ولـو انع عيدَّ اسـتُ   عدم احلمـلتبنّی  مُثَّّ  نفق علهياأولو 

 ام محلها. يّ أدفع إلهيا نفق ا 
، بـل الضـابط القيـام مبـا فتـاج للنفقـة شـرع تقـدير  ال :420مسألة   الزوجـة يفليـه إا 

دام والكســـوة والفـــراش والغعـــاء واملســـكن واخلـــدم وآالت معيشـــ ا مـــن الععـــام واإل
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ید وأثاث املنـزل وغيـر  ىل زوجهـا، ومـن إا یليـق بشـأما بالقيـاس ذلـك ّ ـ التدفئة والتبر
زمنـة واحلـاالت مكنـة واألا  وكيفـا  حبسـب اخـتال  األالواض  اخـتال  ذلـك نوعـا  وكّمـ

.  والتقاليد اختالفا   عرا واأل  فاحشا 
مّب إفبالنسبة  مّب  بيت شعر ا یناسهبا كوخ أو ىل املسكن مثال  و ی  أو البادیة وو ا يف الر

لبسـة ىل األإملدینة، وكـذا بالنسـبة ة أو حيرة منفردة املرافق يف اأو شقّ  اها من دار  ّدَّ بُ  ال
مّب   ىل ثياب إحاجة  تكفهيا ثياب بدما من غير  او

ُ
مّبـأ یـادة علهيـا مـن الز ّدَّ ُبـ ا الخـرى وو

ینة، نعم ما تعبثياب التيمّ  لبسـة النفيسـة األ ار  عند بعض النسـاء مـن تكثيـر ل والز
لبسـة من لبس بعـض األ ا تعار  عند مجع مهنّن خاوج عن النفقة الواجبة، فضال  عمّ 

ــرّ  ــرّ م ــلخر  مُثَّّ  تنی يف بعــض املناســباتة أو م ــه اســتبداله ب ــ  عن ــا  أو هيئــة يف  طتل نوع
 
ُ
 خرى. املناسبات األ

ليـه إام عنـد حاجـة الزوجـة جـرة احلّمـأمن النفقة الواجبة عـل الـزوج  :421مسألة 
كان لالغتسال أو للتنظي  إذا   ستحمام يف البيت أو كان مات االأ اها مقّد ت يّ  سواء أ

ی  الوالدة و ّن أعسير   علهيا لبرد أو غيره، كما ذلك  یـة جـرة العبيـب واألأمهنا مصاو دو
ــ  ــة ال ــر  املتعارف ــل  یكث ــاج إلهيــا عــادة، ب ــذلكاالحتي ــا وك یصــر  يف ســبيل عــالج  م

یكن ذلك    ما ىل بذل مال كثير إن احتاج إفق االبتالء هبا ومراض الصعبة ال  یتّ األ
 ا  عل الزوج. حرجيّ 

 النفقة الواجبة للزوجة عل قسمنی:  :422مسألة 
لععـام والشـراب والـدواء   االنتفـاع بـه عـل ذهـاب عينـه كاما یتوّقـ :لّو القسم األ

حاج ــا عنــد حلــول الوقــت  وحنوهــا، ويف هــذا القســم متلــك الزوجــة عــنی املــال مبقــدار 
ه اها تفعل بـه مـا تشـاء، واهـا املتعار  لصرفه، فلها معالبة الزوج بتمليكه إّياها وتسليم
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يبي  اها االمبا  عله فت تصرّ  - كما هو املتعار  - جتزاءاال ة منـه سـتفادفها يف بيته و
كل وتشرب ّ ا  ليـه، إدام والشـراب حسـب حاج ـا يف البيت مـن الععـام واإل رهيوفّ فتأ
 تعالبه هبا بعد ذلك.  نأما اها عليه من النفقة فليس اها وحينئذ  یسقط 

ن املسـتقبل، ولـو دفـع إلهيـا يّق للزوجـة معالبـة الـزوج بنفقـة الزمـا ال :423مسألة 
كيّ أنفقة  نفقـت أن أبـ اّمـإ عـل نفسـها تصـرفها ة و املّد وانقضت  مثال   سبوع أو شهر أام 

ج اسـتردادها، نعـم لـو خرجـت حد كانت ملكا  اها وليس للـزوأنفق علهيا أمن غيرها أو 
 عبا نــا  يــوزّ حــدمها أو نشــوزها أو طالقهــا أة مبــوت ســتحقاق قبــل انقضــاء املــّد عــن اال

یســترّ ّيــاملــدفوع عــل األ ة، بــل ىل مــا بــ  مــن املــّد إنســبة د مهنــا بالام املاضــية واآلتيــة و
ثناء اليوم أحدى تلك العوارض يف إدفع إلهيا نفقة يوم واحد وعرضت  فيما إذا وكذلك

 د البا  من نفقة ذلك اليوم. یسترّ  نّنهف
كول كـاخلبز إن یـدفع أالزوج بنی  ر یتايّ  :424مسألة   والعبـيخ ىل الزوجـة عـنی املـأ

ــك، و ــا شــاكل ذل ــوخ وم ــدفع إلهيــا مواّد  نأواللحــم املعب ــدقيق واألی ــا كاحلنعــة وال   وزه
الثـاين  ذا اختـار ننـة، فـوىل عـالج وموإكـل عـداده لأإواللحم وحنو ذلك ّ ا يتـاج يف 

 عداد عل الزوج دون الزوجة. نة اإلوكانت مو
ــكَّ لَّ ه مَّ مت  وتســلّ دام عــل بــذل الــثمن وقيمــة الععــام واإل إذا تراضــيا :425مســألة   هت 

لزامهـا بقبـول الـثمن ولـيس اهـا إجب عـل الـزوج، ولكـن لـيس للـزوج واوسقط ما هو ال
 بتداء  هو العنی. الزامه ببذله فالواجب إ

شـكال يف إ ن كان مثل املسكن فالإینتفع به مع بقاء عينه، وهذا  ما :القسم الثاين
ــزوج  تســتحّق  الزوجــة ال ّن أ ــوان التمليــك، یدفعــه نأعــل ال ــراش  وهكــذا إلهيــا بعن الف

 أی، ّولكومـا حبكـم القسـم األ فالصـحي ا الكسـوة ّمـأ، ووحنوهـا ثاث املنزلأو والغعاء
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ستفادة مبـا هـو ملكـه أو مبـا اسـتأجره ّياها، واها االجتزاء باالإعل الزوج متليكها  تستحّق 
 أو استعاره. 
ــلُ فاَّ ة فلبســ ا إذا دفــع إلهيـا كســوة قـد جــرت العـادة ببقاهئــا مـّد  :426مسـألة   ت  قَّ
 يف الصـورتنی وجـب عليـه دفـع كسـوة مهنـا  بتقصـير  ة أو سرقت القبل تلك املّد 

ُ
خـرى أ

 ليس اها معالبة كسـوة  ةباقيسوة ة والكإلهيا، ولو انقضت املّد 
ُ
خـرى، ولـو خرجـت يف أ

كـان الـدفع إلهيـا عـل وجـه نأو طـالق فـ وت أو نشـوز سـتحقاق ملـة عـن االثناء املّد أ ن 
كـان عـل وجـه التمليـك ّمـأانـت باقيـة، ون كإله اسـتردادها  واالنتفاع جاز  متاعاإل ا إذا 

 فليس له ذلك. 
ه مـن النفقـة كيفمـا تشـاء، فتنقلـه   فيما متلكـتتصرّ  نأللزوجة   وز  :427مسألة 

   معـنّی ذا اشـترط الـزوج علهيـا تـرك تصـرّ إ اّل إو غيرهـا أجارة إو أو هبة أىل غيرها ببيع إ
اهـا نقلـه   ـوز  واالنتفـاع بـه فـال متـاعإمتليـك لمن دون  مهتتسلّ  ماا مّ أفيلزمها ذلك، و

 من الزوج.  ذن  ن باّل إالوجه املتعار     فيه بغير التصرّ  وال ىل الغير إ
ب النفقة الواجب بذاها للزوجة هو ما تقوم به حياهتا من طعام وشـرا :428مسألة 

، نفق ــا ا ّ ـا تســتدینه لغيــر  ــثــاث وحنوهــا، دون مـا تشــتغل بــه ذمّ أوكسـوة ومســكن و
رش جنایة أارة أو یثبت علهيا من فدیة أو كفّ   ب نفقته علهيا، وما فقه عل منتن وما

 وحنو ذلك. 
ب ینفقه عل زوجته وجب عليه فصيله بالتكّس  یكن عنده ما إذا   :429مسألة 

إذاالال ق بشأنه وحاله،  مخـاس منـه أخـذ مـن حقـوق الفقـراء مـن األ یكن متمّكنا     و
إذا   رات وحنوهـا مبقـدار اوالزكوات والكفّ  ذلـك لـه  ر یتيّسـ حاجتـه يف االنفـاق علهيـا، و

جتـب  نعـم  ـب عليـه فصـيلها مبثـل االسـتهياب والسـؤال، تبىق نفق ا دینـا  عليـه، وال
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الوفـاء  ن مـنة وعلـم بـالتمكّ مكنـه ذلـك مـن دون حـرج ومشـقّ أعليه االستدانة اهـا إذا 
هبـا عليـه من الوفاء احتمان ا إذا احتمل عدم التمكّ مّ أ، ودفيما بع ال  معتّد   به فيف وجو

 . یترك مراعاة مقتض  االحتياط يف ذلك فال شكالإ
ــأهــذا يف نفقــة الزوجــة، و  ــب الســعي  قــة الــنفس فليســت هبــذه املثابــة فــالا نفّم

 صـابة بضـرر عن اال والتوّ  ض ر    عليه حفظ النفس والعِّ یتوقّ  ما  مبقدار لتحصيلها إاّل 

 باالسـتععا  والسـؤال فضـال  عـن  ب فصـيله بأّيـة وسـيلة حـّت  ملقدار بلي ، وهذا ا
 ستدانة. االكتساب واال

كــان الــزوج عــاجز   عــن تــ :430مســألة  فــاق نأمنی نفقــة زوجتــه أو امتنــع مــن اإلإذا 
كم الشرعّي إمرها أاها رفع  علهيا مع قدرته جاز  تقّدم تفصيله يف الفصـل  عل ما ىل احلا

 .  ادهي عشراحل
كاّل   إذا   :431ألة مس  ،ا  أو كيفا   أو بعضا  كمّ فصل الزوجة عل النفقة الواجبة اها 
شارة اليـه، فلـو ته كما تقّدمت اإلفصله مهنا دینا  يف ذمّ  الزوج أو امتناعه ب  ما   لفقر 
 مات 
ُ
ترك ـا،  ىل ورث ـا كسـا ر إديونـه، ولـو ماتـت انتقـل  ته كسـا ر صل تركأمن  خرجأ

كم وحكـم هبـبته بالنفقة يف حينـه أو سـكتت عهنـا وسـواء قـّد سواء طال ا أم ال، رها احلـا
 نفـق الغيـر أأو  - باقتراض أو بدونـه - نفقت هي عل نفسهاأأو  وسواء عاشت بالعسر 

ذان يف ئهيـا دینـا  عـل ذّمـة زوجهـا مـع االسـتعل نفـق الغيـر أعا  من نفسـه، ولـو علهيا تبرّ 
كم الشرعّي  عـا  عـن نفـق علهيـا تبرّ أنفـق، ولـو أله ذّمة الـزوج مبـا  اشتغلت ذلك من احلا

 تشتغل ذّمة الزوج له وال للزوجة.  زوجها  
وكذا بالنسبة  ىل الزمان احلاضر إسقاط بالنسبة نفقة الزوجة تقبل اإل :432مسألة 

 زمنة املستقبلة. ىل األإ
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حاج ـا بـل يف استحقاق الزوجة النفقة عل زوجهـا فقرهـا و یعتبر  ال :433مسألة 
 حمتاجة.  ة غير ن كانت غنيّ إها عل زوجها وتستحقّ 

مـال یـيف یكـن للـزوج  ذا  نالنفس مقّدمة عـل نفقـة الزوجـة، فـنفقة  :434مسألة 
 ن زاد  ء صرفه إلهيا. ننفق عل نفسه فأبنفقة نفسه ونفقة زوجته 

وت يومـه قـ املقصود بنفقة النفس املقّدمـة عـل نفقـة الزوجـة مقـدار  :435مسألة 
ليــه يف معيشــته حبســب حالــه إا يتــاج ذلــك ّ ــ وليلتــه وكســوته وفراشــه وغعا ــه وغيــر 

 وشأنه. 
فاقهمـا عـل اسـتحقاق نفـاق وعدمـه مـع اتّ إذا اختل  الزوجان يف اإل :436مسألة 
 تكن للزوج بّينة.  قول قول الزوجة مع مييهنا إذا  النفقة فال

ا  فاّدعت الزوجة ووضعت وقد طّلقت رجعيّ إذا كانت الزوجة حامال   :437مسألة 
كـان قبـل الوضـع أعليه النفقة، واّدع  الـزوج  العالق كان بعد الوضع فتستحّق  ّن أ ّنـه 

ت ن حلفـت اسـتحقّ ن، فالقول قول الزوجـة مـع مييهنـا فـوقد انقضت عّدهتا فال نفقة اها
 له الرجوع إلهيا.   وز  عترافه فالاة، ولكن الزوج یلزم بالنفق

 یقـدر  ّنـه الأو عسـار فـاّدع  الـزوج اإل واليسـار  عسـار إذا اختلفا يف اإل :438لة مسأ

 نفاق، واّدعت الزوجة یساره، كان القول قول الزوج مع ميينه. عل اإل
كـان  ّنه صار أمواله وأذا كان الزوج موسر   واّدع  تل  نعم إ معسـر   فأنكرتـه الزوجـة 

 القول قواها مع مييهنا. 
ّنا هو فيمـا إمع اليمنی يف املوارد املتقّدمة تقدمي قول الزوج أو الزوجة  :439مسألة 

إاّل    إذا یكـن كـذلك، فـيف   قـّدم قـول خصـمه بيمينـه إذا  یكن قوله طالفـا  للظـاهر، و
( إذا كانــت الزوجــة تعــيش يف بيــت الــزوج وداخلــة يف عيالــه وهــو 436مــورد املســألة )
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 م منــهتتســلّ تكــن  ّمــا  أاّدعــت  مُثَّّ  ه عنــد غيابــه،ینفــق علــهيم بنفســه أو بتوّســط وكيلــ
 یقبـل قواهـا إاّل    - احلال يف عدم استثناهئا عـهنم مع ظهور  - ةنفق ا خالل تلك املّد 

 تكن اها بّينة كان القول قول زوجها بيمينه.    ننبالبّينة ف

 القرابة .2

ين حّق یثبت لأ :440مسألة  كـان  - بت للولـدنفاق عل ابهنما، كما یثاإل بو ذكـر   
 أو 
ُ
 بـنی الفقهــاء )رضـوان اهلل تعـاىل علــهيم( نفـاق عــل أبيـه، واملشـهور اإل حـّق  - نـىثأ

ين عل بن ما كمـا یثبـت عـل نفاق لأاإل ثبوت حّق  ّنـه مـع فقـد الولـد أو أبهنمـا، وابو
هتم بنــاء والبنـات وبنــاهي أبنـاء األأنفـاق اهمــا عـل أوالد أوالدهــا اإل إعسـاره یثبـت حــّق 

 قرب. قرب فاألاأل
نفاق للولد مـع اإل ثبوت حّق  بنی الفقهاء )رضوان اهلل تعاىل علهيم( یضا  املشهور أو
قرب، ومـع فقـده أو إعسـاره قرب فـاألن عال األإبيه وه ألب أو إعساره عل جّد فقد األ
 فعل 
ُ
 فقـدها أو إعسـارها فعـل أبهيـا و ّمه، ومعأ

ُ
 ّمهـا وأيب أبهيـا وأ

ُ
  يبأأبهيـا و ّم أ

ُ
 ّمهـا وأ

ُ
 ّم أ

 
ُ
 قرب فاألها وهكذا األمّ أ

ُ
 و ّم قرب، ويف حكم آباء األ

ُ
 هاهتا مّ أ

ُ
ىل إب مـن تقـرّ  ب وكـّل األ ّم أ

 األ
ُ
 كـأيب  ّم ب باأل

ُ
 ب واأل ّم أ

ُ
  ّم أ

ُ
 ب واأل ّم أ

ُ
لـهيم نفقـة الولـد ب وهكـذا فتيـب عأيب األ ّم أ

 مع فقـد آبا ـه و
ُ
صـول مـن يف األّنـه إذا اجتمـع إليـه، وإقرب قـرب فـاألّمـه مـع مراعـاة األأ

شـكال إ لو عـن  ، وما ذكروه القربقرب فاألنفاق عل األاإل ومن يف الفروع یثبت حّق 
خـوات خـوة واألالعمـودين مـن اإل نفـاق لغيـر اإل یثبـت حـّق  ، واللزومـا   حـوطأن كان إو
 خوال واخلاالت وغيرهم. عمام والعّمات واألواأل

بن اق كما لو كان للشار أب مع نفااإل إذا تعّدد من یثبت عليه حّق  :441مسألة 



 131 / القرابة -النفقات  - كتاب النكاح 

يّ اجلميــع كفایــة أو اال عــل بــن واحــد فــيف ثبــوت احلــّق امــن  كثــر أأو  ة شــتراك فيــه بالســو
 حوط لزوما  لغيره القيام به. االشتراك فاأل یلزمه عل تقدير  یقم البعض مبا ذا  نوجهان، ف

یـب فقـره، مبعـىن عـدم ونفـاق عــل الیشـترط يف وجـوب اإل :442مسـألة  جدانــه قر
ومسـكن وحنـو  دام وكسـوة وفـراش وغعـاءإليه يف معيشته فعال  مـن طعـام وإيتاج  ملا

كــان فقيــر   شــرعا  إنفــاق عــل الواجــد لنفقتــه فعــال  و ــب اإل ذلــك، فــال ميلــك  هي الأن 
نا  من فصـيلها باالسـتععاء أو السـؤال ن كان متمكّ نالواجد اها ف ا غير مّ أنة سنته، وومو
 شكال، نعم لو استعع  فإ نفاق عليه بالجوب اإلمينع ذلك من و  

ُ
نفقته  ععي مقدار أ

يبه اإل  ة الفعليّ  كـان متمكّ  ب عل قر نـا  مـن فصـيلها نفـاق عليـه، وهكـذا احلـال لـو 
كـان متمكّ خذ من حقوق الفقراء من األباأل نـا  مخاس والزكوات والصـدقات وغيرهـا، أو 

فيمــا بعــد ن مــن وفا ــه ال عــدم الــتمكّ ة أو مــع احتمــقتــراض ولكــن حبــرج ومشــقّ مــن اال
  ـب الفـیفـاء اإل قتـراض ووجـود حمـّل ة يف االا مـع عـدم املشـقّ ّمـأاحتماال  معتـّد   بـه، و

 نفاق عليه. اإل
كـان ذلـك بالقـدرة عـل تعّلـم ننا  من فصـيل نفقتـه باالكتسـاب فـولو كان متمكّ  ن 

يبـه  بـال ه ترك التعّلم فب صنعة أو حرفة یيف مدخواها بنفقته ولكنّ  نفقـة وجـب عـل قر
كتســاب مبــاألــو یــتعّلم، وهكــذا احلــال    نفــاق عليــه مــااإل عليــه فّملــه  یشــّق  مكنــه اال

یكتسـب  شـاا  و لـبعض األ شـغالشأنه كـبعض األیناسب  ال ثقال أو مباكحمل األ
يبه اإلنّ نلذلك ف  نفاق عليه. ه  ب عل قر
كـالقوهّي یناسـب حالـه و ن كان قادر   عل االكتساب مبـاإو عـل محـل  القـادر  شـأنه 
با  ض األثقال، والوضيع الال ق بشأنه بعاأل شـغال األ ولـه بعـض شغال، ومن كان كسـو

نفـاق عليـه، نعـم لـو فـات عنـه زمـان اإل  ـب  ا  للراحـة، ترك ذلـك طلبـ وقد ع والصنا
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كتســابه  ــإحمتاجــا  فعــال  بالنســبة  حبيــث صــار ا  عــل فصــيل قــادر  ام غيــر ىل يــوم أو أّي
ّنـه لـو تـرك أختيـاره، كمـا اقد حصـل ب ن كان ذلك العيز إنفاق عليه وجب اإلنفق ا و

كعلـب  مهـّم  أو دیـّن  دنيـوهّي  شـتغاله بـأمر لعلب الراحـة بـل ال االشتغال باالكتساب ال
 نفاق عليه. یسقط بذلك التكلي  بوجوب اإل العلم الواجب  

یج مبـنأإذا  :443مسألة  یقـوم بنفق ـا دا ـا  أو منقععـا  یليـق هبـ مكن املرأة التـزو ا و
 ،نفــاق علهيــا أم ال؟ وجهــانبهنــا اإلا ــب عــل أبهيــا أو  فــال در فهــل تكــون حبكــم القــا
 . الثاين والصحي  هو الوجه

ق أو اُلن  نفاق كون اُلن  اإل یشترط يف ثبوت حّق  ال :444مسألة  ق عليـه مسـلما  فِّ فَّ
، وال ق عليه كونه ذايف اُلن   أو عادال  فيمـا عـدا  - فيـه من عم  وغيره، نعم یعتبر  عّلة   فَّ

يناأل بيّ  ال نأ - بو  و من حبمكه. أا  یكون كافر   حر
ــاإل یشـــترط يف ثبــوت حـــّق  ال :445مســألة  ، ق بـــالبلوغ والعقـــلنفــاق كمـــال املنفِّ

نفـاق اإل یثبـت لـه حـّق  واملينون عـل مـن ینفق من مال الصّب  نأ فييب عل الوّل 
 علهيما. 

یب قدرة الُ یشترط يف وجوب اإل :446مسألة  ق عل نفقتـه بعـد فِّ ن  نفاق عل القر
 ـب  ة  كفایـة نفسـه وزوجتـه خاّصـ نفقة نفسه وزوجته الدا ـة، فلـو حصـل لـه قـدر 

با ــه، ولــو زاد مــن نعليــه اإل نفــاق فقــة نفســه وزوجتــه  ء صــرفه يف اإلنفــاق عــل أقر
 د الولد، ولو تساووا وعيـز مقّدم عل ول بعد، فالولدقرب مهنم مقّدم عل األعلهيم واأل

یــع امليســور  بوجــنفــاق علــهيم مجيعــا  عــن اإل يّ  توز كــاعلــهيم بالســو ن ّ ــا یقبــل ة إذا 
إاّل  ميكهنم االنتفاع به، و یع و كـان األإیقتـرع بيـهنم، و نأوىل حوط األ فـاألالتوز  قـربن 

 نفاق عل أهّيم شاء. يف اإل ر یتايّ  ّنهأ
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لـزواج یـيف بنفقـة ا الزواج وكان ما لدیه من املال الىل إاجة ذا كان حبإ :447مسألة 
، جاز  يبه معا  ليـه أو احلـرج إ يبل  حّد االضـعرار    نإیصرفه يف زواجه و نأله  ونفقة قر

 يف تركه. 
يبــه وكــان متمكّ  یكــن عنــده مــا إذا   :448مســألة  نــا  مــن فصــيله ینفقــه عــل قر

إاّل عليه ذ كتساب الال ق بشأنه، وجبباال الفقـراء أو اسـتدان خـذ مـن حقـوق أ لك و
 عن نفقة زوجته.  ىل العاجز إ( بالنسبة 429تقّدم يف املسألة ) ما لذلك، نظير 

، بل الواجـب القيـام مبـالنفقة الق تقدير  ال :449مسألة  یب شرعا  یقـمي حياتـه مـن  ر
 سـبما مـّر دام وكسوة ومسكن وغيرها مع مالحظة حاله وشـأنه زمانـا  ومكانـا  حإطعام و

 يف نفقة الزوجة. 
ــألة  یــبس مــن اإللــي :450مس ــاق الواجــب للقر كــان أو والــد    - نف ــد     بــذل - ول

ی  زواجه من الصداق وغيره و ب سـّيما يف األ ال اسـتحبابا   حـوطأن كان ذلك إمصاو
 ىل الزواج وعدم قدرته عل نفقاته. إمع حاجته 
یب ليس من اإل :451مسألة  ثبـت عليـه  دفع مـا ه، والديون داءأنفاق الواجب للقر

 رش جنایة وحنو ذلك. أارة أو من فدیة أو كفّ 
ودون زوجتـه،  خوتـهإ ّمـمأل ؛عل الولد نفقـة والـده دون أوالده ب  :452مسألة 
یضـا  بنـاء  أ ـب عليـه نفقـة أوالد ولـده  الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعـمو ب عل 

 جّده.  تقّدم من وجوب نفقة الولد عل عل ما
ــألة  ــاق عــل يف اإل ئ ــز :453مس ــال لــه عــل نف ــذل امل ــب ب ی  متــاعوجــه اإلالقر
أو يبيحه  ن ميّلكهأله یكن  ن بذله له من دون متليك  ن ب متليكه له، ف واالنتفاع وال

عادتـه إالك، ولو ارتزق بغيـره وجبـت عليـه إذا كان مأذونا  يف ذلك من قبل امل إاّل  للغير 
 .   عل هذا التقدير  فيه حّت ماذونا  بالتصرّ  یكن   ليه ماإ
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یب بذل الععـام واإليف اإل ئ ز :454مسألة   دام وحنومهـا لـه يف دار نفاق عل القر

ق والاُلن     ليه يف دار إ ب نقلها  فِّ
ُ
جابتـه إجتـب  خرى، ولو طلب املنفـق عليـه ذلـك  أ

كـــان لـــه عـــذر  إاّل  ـــ مـــن اســـتيفاء النفقـــة يف بيـــت املنفـــق إذا  و بـــرد أو وجـــود أ  ّر  مـــن حَّ
 يؤذیه هناك أو حنو ذلك.  من

تقبـل  ، والىل الزمـان احلاضـرإبة سـقاط بالنسـقـارب تقبـل اإلنفقـة األ :455مسألة 
 زمنة املستقبلة. ىل األإقاط بالنسبة ساإل

ــو ُتتــدارك نفقــة األ ُتقضــ  وال ال :456مســألة  قــارب لــو فاتــت يف وق ــا وزمامــا ول
ــن  مــن الُ  بتقصــير  لزوجــة كمــا مــّر، نعــم لــو أخــّل يف ذّمتــه، خبــال  نفقــة ا  تســتقرّ  ق والفِّ

كم الشــرعّي إأمــره  نفــاق الواجــب عليــه ورفــع مــن لــه احلــّق باإل فــأذن لــه يف  ىل احلــا
 دا ه كما سيأ يت. أستدانه ووجب عليه اانة عليه ففعل اشتغلت ذّمته مبا ستداال

يبـه عـن بـذاها جـاز  إذا دافع وامتنع من وجبت عليـه نفقـة :457مسألة  ملـن لـه  قر
 جباره عليه ولـو بـالإ احلّق 

ُ
كم وإوء ُي ّل ، وإىل احلـا ن نجبـاره فـإميكـن    نإن كـان جـا ر  

كم الشـرعّي  یأخـذ منـه مبقـدار  نألـه  كان لـه مـال جـاز  إاّل نفقتـه بـنذن احلـا لـه   جـاز ، و
كم فتشـتغل ذّمتـه مبـا اسـتدانه و ـب عليـ نأ ه قضـا ه، یستدين عل ذّمته بنذن احلـا
كم رجـع  ن تعّذر إو  واسـتدان عليـه بنذنـه ىل بعـض عـدول املـؤمننیإعليه مراجعة احلا

 دا ه. أفييب عليه 

 امللك .3
ّنه  ب عل مالـك أ (علهيمتعاىل رضوان اهلل )مجع من الفقهاء  ذكر  :458مسألة 

واملـأوى  يصـله بنفسـه مـن الععـام واملـاء ليـه ّ ـا الإيتـاج  يبذل له مـا نأحيوان  كّل 
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يّ  وسا ر  كان حملّ ضروو كـان أم غيـره ل اللاته سواء أ ا  هلّيـا  أم وحشـيّ أحـم أو حمّرمـه طيـر   
ّيا  أم برّ   وحنل العسل وكلب الصيد.    دود القزّ ّيا  حّت حبر

بـا  للمالـك اإلشـكال، نعـم األإ لو مـن  ولكن هذا ال    نفـاق عليـه أو نقلـهحـوط وجو
أو غيره إذا كان مـن  ن من تأمنی نفقته، أو تذكيته بذب كّ یتم ىل منإ - ببيع أو غيره -

 ذلك تضييعا  للمال.  یعّد  املذّك  و 
ق بنعالفهــا یتحّقــ الهبيمــة وحنوهــا مــن احليوانــات كمــانفــاق عــل اإل :459مســألة 

إطعامها یتحقّ  إاّل نرض، فـق بتالي ا ترع  يف خصب األو   توّقـ ن اجتـزأت بـالرعي و
 كفای ا.  عن مقدار عل إعالفها مبا نقر 

وتركـه مـن دون طعـام  -  لوكا  كان أم غيـره - حبس احليوان  وز  ال :460مسألة 
  ميوت. وشراب حّت 

 ضطراراال .4
نقــاذ نفســه مــن ااهــالك أو كــل طعــام غيــره إلأىل إشــار   إذا اضــعرّ  :461مســألة 

جـب عليـه بذلـه لـه نقـاذ نفسـه وليـه إلإ   یكن مضـعرّ  یدانيه وكان املالك حاضر   و  ما
یشـترط  نأيبذله من دون عوض، نعم ليس له  نأ ب عليه  ّياه، ولكن الإطعامه إو

إاّل   املضعرّ  بذل العوض يف احلال مع عيز   عّد  تنعا  مـن البـذل وسـيأ يت حمكـه عنه و
  .(463يف املسألة )
 :  بعوض فهنا صور  املالك بذل طعامه للمضعرّ  إذا اختار  :462مسألة 

ىلاألأ  مثــل   معــنّی، وحينئــذ  یثبــت لــه عــل املضــعرّ  العــوض مبقــدار  یقــّدر  ال نأ :و
. ن كان قيميّ إا  وقيمته ن كان مثليّ إبذله  ما  ا 
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یضا  غير   یكون املضعرّ  نأ :الثانية مـع املالـك بشـأن عـوض  عل املساومة قادر  مر
م املالـك بـذل وحينئذ  یلزصال بولّيه أو وكيله اهذا الغرض، تّ ميكن املالك اال الععام، و 

عليـه  یسـتحّق  كـل بنفسـه والألنـا  مـن ایكـن متمكّ    إذا يؤكلـه نأطعامه له بـل یلزمـه 
 ملثل أو القيمة كما يف الصورة اسوى ا

ُ
 وىل. أل

ــادر   عــل املســاو  یكــون املضــعرّ  نأ :الثالثــة ــك يف مقــدار ق العــوض أو  مة مــع املال
 عّدة حاالت:  صال بوكيله أو ولّيه، وهناتّ مكن االأ

یا  لـثمن املثـل أو العوض فيتعنّی  فق العرفان عل مقدار یتّ  نأ .1 كـان مسـاو  سواء أ
 منه.  كثر أأو  أقّل 

، وحينئـذ   یعـّد  ال منـه مبقـدار  كثـر أعلب املالك لععامـه مثـن املثـل أو ی نأ .2 جمحفـا 
عـل املالـك بذلـه  یقبلـوا وجـب ه أو وكيله القبول، ولكن إذا  أو وليّ    ب عل املضعرّ 

يرم تصرّ للمضعرّ  ، وال   فه فيه حينئذ  مـا، و بدلـه مـن  یضـمن للمالـك إاّل  یكـن قاصـر  
 املثل أو القيمة. 

، وحينئـذ  فـ یعلب املالك نأ .3 جبـاره عـل إ  مكـن املضـعرّ أن نلععامـه مثنـا  جمحفـا 
كم الشرعّي إل یكون كذلك ولو بالتوّس  ال القبول مبا إاّل فله ذلك،  ىل احلا  لزمه القبـول و

ــ مبــا ــ ، ف ــ  مــا بل ــه بل ــا  مــن نیعلب ــان متمّكن ك ــه األأن  ــه وجــب علي ــه دا  ــه ب داء إذا طالب
 نه. متكّ  یتبع كان عاجز   یكون يف ذّمته نإو

جبـاره إ  للمضـعرّ  إذا امتنع املالـك مـن بـذل طعامـه ولـو بعـوض جـاز  :463مسألة 
، وجتب مساعدته يف ذلك إذا  خذه منه قهأعليه و  جباره مبفرده. إیكن متمّكنا  من  ر  

كـل ذلـك الععـام إلإين مجيعـا  إذا كان املالـك وغيـره مضـعرّ  :464مسألة  نقـاذ ىل أ
عــل نفســه بتقــدمي  الغيــر  ار  ــب عــل املالــك إیثــ یدانيــه   نفســهما مــن ااهــالك أو مــا
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كـان إشـكال وإله ذلـك أم ال؟ فيـه  ولكن هل  وز ليه، إطعامه  يف جـوازه  الصـحي ن 
 بعض املوارد. 

 للغيــر   ـز  هنمــا حبـّد ااهـالك أو مــا حبمكـه  هّي مأ یكـن اضـعرار  إذا   :465مسـألة 

 الغيـر  یثـار إ  لـه ب عـل املالـك بذلـه، نعـم يـرّج   الك قهر   عليه، كما  خذ طعام املأ

 عل نفسه. 
 یثـار إلـه    ـز شرا  عل ااهالك أو مـا حبمكـه  املالك باإل إذا اختّر  :466مسألة 

 .  ولو بعوض كما مرّ  یثار ن انعكس وجب اإلإا دون ذلك، ونقاذه  ّ إل الغير 
من واحد وجـب علـهيم  كثر أكان موجود   عند ىل طعام وإ  إذا اضعرّ  :467مسألة 
ذا قـام بـه واحـد نفـ - واحد ىل كّل إمع اجتماع شرا ط الوجوب بالنسبة  - بذله كفایة

 سقط عن غيره. 
نقـــاذ نفســـه مـــن ااهـــالك أو ليـــه إلإ  وجـــوب بـــذل الععـــام للمضـــعرّ  :468مســـألة 

 ذهي نفس حمترمة.  املؤمن بل یشمل كّل   باملضعرّ  حبمكه ال  تّر  ما
كل طعام الغير، فهـل بنی األ  املضعرّ  مر أ إذا دار  :469مسألة  كل من امليتة مثال  وأ

كل امليتة إذا كان املالك غا با  فلم یتيّس   وز  كل طعامه أم ئاالست له ر له أ ذان منه يف أ
كـان املالـك حاضـر   فهـل لزمه تقومي الععام عل نفسه واألی إذا  كل منـه دون امليتـة؟ و

ــه ــذل طعام ــه ب ــه أم یســعه اال  ــب علي ــدل ليضــعرّ ل ــن الب ــاع م ــل امليتــة؟ أىل إ  متن ك
  .ل وعدم الوجوب يف الثاينوّ يف األ اجلواز  الصحي  هو
و أصـال بـه تّ ميكـن اال و  لك غا با  حنی حصول االضعرار كان املا إذا :470مسألة 
مثنه وجعلـه يف  كل من طعامه بعد تقدير يرفع اضعراره باأل نأ  ه فللمضعرّ و وليّ أبوكيله 
كم الشـرعّي إاملراجعـة لزومـا  حـوط مـن مثـن املثـل، واأل قـّل أیكون  ذّمته، وال لـو  ىل احلـا

 وجد ومع عدمه فنىل عدول املؤمننی. 
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 جتـرهي يف االضـعرار  ىل طعـام الغيـر إ التفاصـيل املتقّدمـة يف االضـعرار  :471 مسألة

فيـه   مورد اضـعرّ  مواله كالدواء والثياب والسالح وحنوها، فيف كّل أالععام من  ىل غير إ
 ـب  من االغتصاب وحنوه  يف مال غيره حلفظ نفسه أو عرضه ىل التصرّ إالشار 

  فيه مبا يرفع اضعراره بعـوض أو بدونـه، التصرّ عل املالك مع حضوره الترخير له ب
 الضرورة مع ضمانه العوض.    يف ماله بقدر مع غياب املالك التصرّ   للمضعرّ  و وز 

حكامه املقّدسة وحفـظ نـواميس أفت صيانة الدين احلني  وإذا توقّ  :472مسألة 
ق ن  موااهم وجب، وليس للمُ أشاا  من أنفاق شار أو إ املسلمنی وبالدهم عل فِّ

حـد بعـوض أحـد، ولـيس لـه معالبـة أیقصد الرجوع بالعوض عل  نأيف هذا السبيل 
 . لاياملبذله يف هذا  ما



 كتاب العـالق 

 کتاب الطـالق

قة: الفصل األّول ق واملطّل  وط املطّل   والطالق يف شر
 يف أقسام الطالق وبعض أحکامه: الفصل الثاين

 يف العدد: الفصل الثالث
وجها: الفصل الرابع  يف أحکام املفقود ز

 
 





 کتاب الطـالق

 وفيه فصول: 

 لّو الفصل األ
قة والطالق ق واملطّل  وط املطّل   يف شر

ق .1 وط املطّل   شر
 ق ّلِّ یشترط يف املع :473مسألة 

ُ
 :  مورأ

كـان إو بتوكيـل الغيـر  مباشـرة وال ال طـالق الصـّب  یصـّ   البلوغ، فـال :لّو األ مر األ ن 
مراعـاة یتـرك  الشكال فـإته ا طالق من بلغها فيف صّح مّ أسننی، و يبل  عشر   ّيز   إذا  
 حتياط فيه. مقتض  اال

طالق ولّيـه  یصّ   بالتوكيل ال باملباشرة وال طالق الصّب  یصّ   كما ال :474مسألة 
كم الشرعّي  أبيه وجّده فضال  عن الوّص عنه ك  . واحلا
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كــان جنونـه إطــالق املينـون و یصـّ   العقـل، فــال :الثــاين مـر األ كــان أن  ّيــا  إذا  دواو
 جنونه.  العالق يف دور 

یعّلـق عـن املينـون املعبـق زوجتـه مـع  نأب ب واجلّد لـألأ  وز  :475مسألة 
یكـن لـه    ننفـ ،يه اجلنـون بعـد البلـوغمراعاة مصلحته، سواء أبل  جمنونا  أو عرض عل

كم الشرعّي إ مر أب وال جّد كان األ  . ىل احلا
ن طـال دوره بـل یعّلـق هـو إعنـه و طـالق الـوّل  یصـّ   فـال دواوهّي ا املينون األمّ أو
ــه ففاقإ حــال ــذا الســكران واملغمــ  علي ــه، وك ــنت ــوّل  یصــّ   ه الّن ــل  طــالق ال عهنمــا، ب

 فاق ما. إیعّلقان حال 
طـالق السـكران وحنـوه  یصـّ   یقصد الفـراق حقيقـة فـال نأالقصد، ب :الثالث مر األ
حالة النـوم أو هـزال  أو سـهو   بصيغة العالق يف  ظتلفّ  قصد له معتّد   به، وكذا لو ّ ن ال

يف الفرقــة،  ر يــؤثّ  ه الّنــنلغضــب الشــدید املوجــب لســلب القصــد فو يف حــال اأأو غلعــا  
 درِّ ُيـ أو مداراة لبعض نسا ه مثال  و  أو للحكایة أو للتلقنی وكذا لو أىت بالصيغة للتعلمي

 .  العالق جّد  
إاّل ن صــّد ناّدعــ  عــدم القصــد فيــه فــ مُثَّّ  إذا طّلــق :476مســألة   قته املــرأة فهــو و

 یسمع منه.   
 طالق املكره ومن حبمكه.  یصّ   االختيار، فال :الرابع مر األ

ا حبالــه ّ ــ  یضــرّ  مبــا یكرهــه بالتوعيــد عــل تركــه مبــا كــراه هــو إلــزام الغيــر اإل :477مســألة 
یلحـق بـهیستحقّ  ال مـره أمـا إذا  - موضـوعا  أو حمكـا   - ه مع حصول اخلو  له من ترّتبه، و

قـع منـه توعيـد أو هتدیـد، ی   نإخالفه ومن إضراره به لو  یكرهه مع خو  املأمور  بن اد ما
 طالفته.  به عل تقدير  ضرار باإل لغير من قيام ا وخا  املأمور  مره بذلكأوكذا لو 



ق - كتاب العـالق  143/  شروط املعّلِّ

 ل تقـدير بـه عـ الغيـر  ضرار إوقع الفعل طافة أحمكا  ما إذا  یلحق به موضوعا  وال وال

عصـمته لوقعـت  لو بقيت يف ّماأرأى  مُثَّّ  اه، كما لو تزّوج امرأةيّ إتركه من دون إلزام منه 
  .ة العالقذلك بصّح   یضرّ  ه النّ نىل طالقها فإقرباهئا فالتيأ أعليه وقيعة من بعض 

كـان الضــرر  وهكـذا الــدم  وّل ه كمـا إذا قــال ّ ــا یســتحقّ  د بـهّعــاملتو احلــال فيمــا إذا 
إاّل  طّلـــق  ) :للقاتـــل إاّل  طّلـــق  )أو قـــال الـــدا ن للغـــرمي: (،  قتلتـــكزوجتـــك و  زوجتـــك و

 طالقه يف مثل ذلك.  ّنه یصّ  نّلق، ففع (طالبتك باملال
تيان مبـا عدم اإل عل تقدير  - بهالذهي  ا  من ترتّ  د بالضرر املقصو :478مسألة 

ق بـه ّ ـن الواقع عل نفسه وعرضه وماله وعل بعض من یتعلّ  یعّم الضرر  ما - لزم بهأ
 مره. أه هيمّ 

ــر  :479مســألة  ــ یعتب ــراه ق اإليف فّق ــاملتو  یكــون الضــرر نأك ــ دّع ــا الب یتعــار   ه ّ 
ــل  عنــد العقــالء مُ  ذلــك العمــل املكــروه، حبيــث یعــّد  فّملــه ملثلــه جتّنبــا  عــن مثــل  يَّ

 
ىل إأ

شاا  يف فّملهم للمكـاره وبـاختال  العمـل  تل  باختال  األ مر أرتكابه، وهذا ا
مّبـــاملكـــروه يف شـــّد   عـــل تـــرك عمـــل معـــنّی  یعـــاد بضـــرر ا یعـــّد اإلة كراهتـــه وضـــعفها، فر
مّبـأليه، وإ آخر  جلاءإل موجبا   یعّد  ىل ارتكابه والإجلاء شار إلطصو  موجبا   ا یضا  و

 ل  شار مُ  یعّد 
 
أ  ل  مُ  یعّد   عل تركه والمعنّی  ىل ارتكاب عمل یكرهه بنیعاده بضرر إيَّ

 
أ يَّ

 .  یضا  بنیعاده مبثل ذلك الضررأمكروه له  ىل ارتكاب عمل آخر إ
یـة ّ ـ ي عنه بغير مكان التفّص إكراه عدم يف صدق اإل یعتبر  :480مسألة    یضـرّ  ا الالتوو
یـةمكـان التفّصـإفيـه عـدم  یعتبـر  سـتعانة بـالغير، وهـلواال  حباله كـالفرار ولـو مـن  - ي بالتوو
أم  - ضعراب املانع من استعمااها أو حنـو ذلـكة عهنا أو اجلهل هبا أو حصول اإلجهة الغفل

 . والصحي  هو القول األّول ،فيه ذلك؟ قوالن یعتبر  ال
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نـة جتّنبـا  حـدامها املعيّ إحـدى زوجتيـه فعّلـق إكرهه عـل طـالق أذا إ :481مسألة 
كرهـه أ، وكـذا لـو صـّ  فهيمـاد به بعل، ولو طّلقهما معا  بننشاء واحـد املتوّع  من الضرر 

ا لــو ّمــأحــدامها فقــط، وإواحــد فعّلقهمــا تــدو ا  أو طّلــق  عــل طــالق كلتهيمــا بننشــاء
حـدامها إقـنی فعّلـق ه عـل تـرك جممـوع العالكرهه عـل طالقهمـا ولـو متعاقبـا  وأوعـدأ

 
ُ
 يكـمبـه  املتوّعد بدا له فيه وبىن عل فّمل الضرر  مُثَّّ  یضا  أخرى عازما  عل طالق األ

وىل بعالن طالقب
ُ
  .األ

ا ق زوجته ثالث طلقـات بيهنـا رجعتـان فعّلقهـیعلّ  نأكرهه عل ألو  :482مسألة 
كـّل    د   بالضـرركـان متوّعـإذا  ، إاّل وقعـهأبعالن مـا ب يكم  واحدة أو اثنتنی   عـل تـرك 

 ل الضـرر بـدا لـه فيـه وبـىن عـل فّمـ مُثَّّ  تيـان بالبـا ا أو كان عازما  يف حينه عل اإلمهن

 غماضه عن البا  فتركه وحنو ذلك. إوقعه وأاحتمل قناعة املكره مبا  ّنهأ أواملتوّعد به، 
ته ولـيس ذلـك يف صـّح  د  فِّ يُ  يض به  ر مُثَّّ  كراهإوقع العالق عن أإذا  :483مسألة 

 ه الرضا. بَّ ّقَّ عَّ كالعقد املكره عليه الذهي تَّ 
یعّلـق وامتنـع  نأإذا كان عل حّق، فلو وجب عليـه  كراهال حكم لإ :484مسألة 

 كره عليه فعّلق صّ  العالق. أمنه ف

قة .2 وط املطّل   شر
قة  :485مسألة 

َّ
 یشترط يف املعّل

ُ
 :  مورأ

ق ع هبـا، بـل فراقهـا یتحّقـیصّ  طالق املتمتّ  ة، فالجة دا تكون زو نأ :لّو األ مر األ
ة يف صـّح  یعتبـر  ة املتعـة(، والیقول الرجـل: )وهبتـك مـّد  ة أو بذاها اها بأنبانقضاء املّد 

 عن احليض والنفاس وغيرمها. شهاد واخللّو لشروط املعتبرة يف العالق من اإلالبذل ا



قة - كتاب العـالق
َّ
 145/  شروط املعّل

طــالق احلــا ض  یصـّ   فــال تكـون طــاهرة مــن احلـيض والنفــاس، نأ :الثــاين مـر األ
، فلــو نقيتــا مــن الــدمنی  وال تغتســال مــن  وّلــاالنفســاء، واملــراد هبمــا ذات الــدمنی فعــال 

نی دمـنی مـن حـيض أو ل بـا العالق الواقع يف النقاء املتالّ مّ أاحلدث صّ  طالقهما، و
 ق العهـر جتناب عهنا وجتدید طالقها بعـد فّقـحتياط فيه باالیترك اال نفاس واحد فال

  تعليقها. مُثَّّ  أو مراجع ا
قة موارد:  العهر  عتبار اتستثىن من  :486مسألة 

َّ
 يف املعّل

. إطالقها و ن ال تكون مدخوال  هبا، فيصّ  أ .1  ن كانت حا ضا 
ــنن تكــون مســتبينة احلمــل، فأ .2 ن كانــت حا ضــا  بنــاء  عــل إطالقهــا و ه یصــّ  ّن

 ة. يف كتاب العهار  اجتماع احليض واحلمل كما مرّ 
ّما كانـت أعلم  مُثَّّ  مستبينة احلمل وهي حا ض لو طّلق زوجته غير  :487مسألة 

. وىل رعایة االن كان األإوطالقها  حامال  وقتئذ  بعل  حتياط فيه ولو بتعليقها ثانيا 
، فيصّ  أ .3 ق غا با  ام حيضها ولكـن مـع يّ أن صاد  إمنه طالقها و ن یكون املعّلِّ
 شرطنی:  ر توفّ 

احلاصل من العلـم  نانئطماالله استعالم حااها ولو من جهة  ر ن ال یتيّس أ :حدمهاأ
 ة. مارات الشرعيّ ة أو بغيره من األبعادهتا الوقتيّ 

ــا ــّد  نأ :ثانهيم ، واحــد عــل األ ة شــهر متضــي عــل انفصــاله عهنــا م بــا  حــوط وجو
 .  شهرأثالثة  مضّي  األوىلحوط األو

ين وصـاد  ل بأحـد الشـرطنی املـخـالولو طّلقها مـع اإل يكـم  ها  ام حيضـّيـأذكوو
 ة العالق. بصّح 

الشــرطنی املتقــّدمنی بــنی  ر ة طــالق الغا ــب مــع تــوفّ فــرق يف صــّح  ال :488مســألة 
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ق هو الزوج أو الوكيل الذهي فّو  نأ  العالق.  مر أليه إض یكون املعّلِّ
 مبـن كانـت ة املـذكورة يف طـالق الغا ـب  ـتّر املـّد  كتفـاء مبضـّي اال :489مسألة 
مـن  ّدَّ ُبـ فـال - مـن فـيض هي ال فـيض وهـي يف سـّن أ - ذا كانت مسـترابةنفيض، ف
ن احتمــل طــرّو إلــه طالقهـا و  ـوز  مــن حـنی الــدخول هبـا وحينئــذ   شـهر أثالثــة  مضـّي 

 احليض علهيا حال العالق. 
ق حاضر   لكن ال :490مسألة  ملـرض  - ىل الزوجة ليعلم حااهاإیصل  إذا كان املعّلِّ
ب، فاملنــاط انفصــاله عهنــا حبيــث فهــو مبنزلــة الغا ــ - ذلــك ســين أو غيــر  أو خــو  أو

ذا كانت املرأة تكت حااهـا عنـه واحليض، ويف حمكه ما إ یعلم حااها من حيث العهر  ال
 الشرطنی املتقّدمنی.  ر یعّلقها مع توفّ  نأله  ه  وز نّ نراد طالقها فأو

 ةمـّد  بعـد مضـّي  لـه طالقهـا إاّل   ـز  إذا انفصل عهنـا وهـي حـا ض   :491مسألة 
 یعلم بكوما حا ضـا  صـّ   قها بعد ذلك يف زمان  ، ولو طلّ یقعع بانقعاع ذلك احليض

ين آنفا  و ر طالقها مع توفّ    وقوعه يف حال احليض. تبنّی  نإالشرطنی املذكوو
هبا زوجها فيه ولو بغير  ن تكون طاهر   طهر   أ :الثالث مر األ هبـا زال، فلـو نإ   یقاو قاو
يواقعهـا، وتسـتثىن مـن  نأیعّلقها من قبل  فيض وتعهر مُثَّّ  حّت  نتظار لزمه اال يف طهر 
 ذلك: 

 املواقعة.  طالقهما يف طهر  ه یصّ  نّ نالصغيرة واليا سة ف .1
، ولو طلّ أاملواقعة  طالقها يف طهر  ه یصّ  نّ ناحلامل املستبنی محلها، ف .2  ق غيـر یضا 

ن إو ،بعالن طالقهـايكم بكانت حامال   اّم أ  ظهر مُثَّّ  امليامعة ر املستبنی محلها يف طه
. وىل رعایة االكان األ  حتياط يف ذلك ولو بتعليقها ثانيا 

ــ  الأاملســترابة،  .3 ــان لعــارض  فــيض وهــي يف ســّن  هي ال ك مــن فــيض ســواء أ
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یة يف  فاّ  اتّ  راد أه إذا ّنـنوغهـا فوا ل بلأرضاعها أو يف إام يّ أمثااها، كما يف أأم لعادة جاو
كـان يف طهـر إطالقها حينئـذ  و قها فيصّ  طلّ  شهر مُثَّّ أتعليقها اعتزاها ثالثة  املواقعـة،  ن 

 یقع العالق.  ة املذكورة فالاملّد  قها قبل مضّي ن طلّ إا مّ أو
بّ  ال :492مسألة  یكـون اعتزالـه عهنـا  نأيف املسـترابة  شـهر أر ثالثة یشترط يف تر

فق له املواقعـة بسـبب مـن یتّ    مُثَّّ  قها بعد ذلك، فلو واقعهایعلّ  نأجل ذلك وبقصد أل
طالقهـــا يف احلـــال  ن یعّلقهـــا صـــّ  أبـــدا لـــه  شـــهر مُثَّّ أثالثـــة  تن مضـــأىل إســـباب األ
 عتزال. ىل جتدید االإيتج  و 

لـه طالقهـا   ـز  واقعهـا فيـه   ج عـن زوجتـه يف طهـر إذا انفصل الـزو :493مسألة 
لــه  فييــوز  ا مــع الشــّك ّمــأآخــر، و ىل طهــر إ م انتقااهــا مــن ذلــك العهــر علــم بعــددام ی مــا

رمهـا انكشـا  مـع توفّ   یضـرّ  ة عـدم احلـيض، والطالقها بالشرطنی املتقـّدمنی يف شـرطيّ 
ين  طهــر وقــوع العــالق يف  املواقعــة، ولــو طّلقهــا مــع االخــالل بأحــد الشــرطنی املــذكوو

  امعها فيه.    ه يف طهر  وقوعإذا تبنّی  ة العالق إاّل يكم بصّح   
طالقهـا  یصـّ   نا   إذا واقعها يف حال احليض عمد   أو جهال  أو نسيا :494مسألة 
 بعـد حـيض آخـر، آخـر  یقاعه يف طهر إمن  ّدَّ بُ  الذهي بعد تلك احليضة، بل ال يف العهر 

ــة هــو كومــ ّن أل ــا هــو شــرط يف احلقيق ــد املواقعــة الم ــوجمــرّ  ا مســتبرأة حبيضــة بع ع د وق
 املواقعة.  طهر  غير  العالق يف طهر 

أو استصحاب عـدم  ق زوجته اعتماد   عل استصحاب العهر إذا طلّ  :495مسألة 
، و الدخول صّ   . فقّ  فتتبع ته واقعا  ا صّح مّ أالعالق ظاهر    ق الشرط واقعا 

ا ّمـأخبـرت أ مُثَّّ  فعّلقهـا الـزوج أو وكيلـه ا طـاهر ّمـأذا أخبرت الزوجـة إ :496مسألة 
یكون العمل عل خبرهـا األبالب یقبل خبرها إاّل  كانت حا ضا  حال العالق   ل وّ ّينة، و

 یثبت خالفه.    ما
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نكــره أو العــالق وقــع يف حــال احلــيض ّن أاّدعــت بعــده  مُثَّّ  إذا طّلقهــا :497مســألة 
 .  ما   یكن طالفا  للظاهر ،كان القول قوله مع ميينه جالزو

هبـام إلهيـا مبـا يرفـع اإل الق( أو یشير ن یقول: )فالنة طأنی املعّلقة، بتعي :الرابع مر األ
ــه زوجــة واحــدة فقــال: )زوجــ  طــالق( صــّ  واإل ــو كانــت ل ــه مجــال، فل ــو كانــت ل ، ول

ــ صــّ   ن نــوى معّينــة مهنمــا أو مــهنّن نوقــال: )زوجــ  طــالق( فــ كثــر أزوجتــان أو   لَّ وُقبِّ
 . علمعّينة ب ن نوى غير إمينی، و تفسيره من غير 

وط الطالق .3  شر
 ة العالق یشترط يف صّح  :498مسألة 

ُ
 : مورأ

ـأة وهـي قولـه: )الصيغة اخلاّصـ :لّو األ مر األ ق( أو )هـذه )فالنـة طـالِّ ق( أو تِّ طـالِّ ن 
ة عــل لفظــة قــة واملشـتمللفــاا الداّلـة عــل تعيـنی املعلّ شـبه ذلــك مـن األأطـالق( ومــا 
ـأیقـع العـالق بقولـه: ) )طالق(، فـال معّلقـة أو طـالق أو العـالق أو طّلقـت ي تِّ أو هـن 
ــأ(، فضــال  عــن الكنایــات كقولــه، )قتــكِّ فالنــة أو طلّ  ّيــخلّيــ تِّ ن  عــل  ة أو حبلــكة أو بر

بــك أو غا  قولــه، ن نــواه حــّت إیقــع بــه العــالق و ّنــه النذلــك، ف حلــ  بأهلــك( وغيــر او
هّي به  عتّدهي(ا) وِّ ن   . العالقالَّ

مــن زوجــة واحــدة بصــيغة واحــدة، فلــو كانــت  كثــر أیقــاع طــالق إ  ــوز  :499مســألة 
 طالق اجلميع.  عنده زوجتان أو ثالث فقال: )زوجتاهي طالقان أو زوجا يت طوالق( صّ  

اللغات مـع القـدرة  ة من سا ر یقع العالق مبا يراد  الصيغة املذكور ال :500مسألة 
 ئا  فييــزیضــأالتوكيــل  عنــه وعــدم تيّســر  ع العيــز ا مــّمــأالصــيغة، ویقاعــه بتلــك إعــل 
 یقاعه مبا يرادفها بأّية لغة كانت. إ
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ا مـع ّمـأبالكتابـة مـع القـدرة عـل النعـق، و شـارة والیقع العـالق باإل ال :501مسألة 
شـارة املفهمـة عـل حنـو یقاعـه بالكتابـة وباإلإمنـه  خـرس فيصـّ  عنـه كمـا يف األ العيز 
 شارة. عرفها عل اإلی وىل تقدمي الكتابة ملنحوط األمقاصده، واأل ا ر س  يبرز ما

یض العالق إلهي إذا خّير  :502مسألة  ا فاختـارت نفسـها بقصـد زوجته وقصد تفو
؟ فقـال: نعـم، ةهـل طّلقـت زوجتـك فالنـ :ا لـو قيـل لـه، وكـذیقع به العالق العالق  
 . العالقیقع به  ه النّ ننشاء العالق فإبقصد 

ته باملباشرة أو بتوكيل غيـره، ل غيره يف تعليق زوجن يوكّ أللزوج   وز  :503مسألة 
ــزو كــان ال ، بــل وكــذا لــه ســواء أ ــا  أم حاضــر   ــ نأج غا ب ل الزوجــة يف تعليــق نفســها يوّك

 بنفسها أو بتوكيل غيرها. 
ــا  أو يف حــاالت خاّصــيوكّ  نأ  ــوز  :504مســألة  ة كمــا لهــا يف طــالق نفســها معلق

  ـوز  ل فيـه بـل   للموّكـیكـون الشـرط قيـد نأیشـترط فهيـا  ( وال334م يف املسألة )تقّد 

( 1263ألة )يف املسـ  فهيـا كمـا مـرّ  التنييـز  لعـدم اعتبـار  ؛صل الوكالـةیكون تعليقا  أل نأ
 من كتاب الوكالة. 

ع معلـوم احلصول أو متوّقـ مستقبّ   مر أالتنييز، فلو عّلق العالق عل  :الثاين مر األ
 ة العالق بعل. قّوما  لصّح حمتمل احلصول مع عدم كونه م حاّل  مر أاحلصول، أو 
یـد ف) أو (طـالق نـتِّ أإذا طلعت الشمس ف)فلو قال:   ،بعـل (نـت طـالقأإذا جـاء ز

إذا عّلقه عل  ن كانـت هـذه )إىل یـده وقـال: إ شار أمعلوم احلصول كما إذا  حاّل  مر أو
كـان مقّو جمهـول احلصـول ولكّنـ حـاّل  مر أقه عل أو علّ  (طالق نتِّ أیدهي ف ة مـا  لصـّح ه 
 . صّ   (ن كنتِّ زوج  فأنت طالق)إالق كما إذا قال: الع

رجلــنی عــدلنی یســمعان  ق حبضــور یقــاع العــالإشــهاد، مبعــىن اإل :الثالــث مــر األ
 أو   یقل.  شهداانشاء، سواء قال اهما: اإل
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یعتبر   ر كـرّ  مُثَّّ  حـدمها ومسـع يف جملـس،أنشـاء، فلـو شـهد اجتماعهما حنی مساع اإل و
نعم لو شهدا بنقراره بالعالق  نفراده   یقع العالق،اب  جملس آخر يف اللفظ ومسع اآلخر 

 .داهئاأل الشهادة وال يف اجتماعهما ال يف فمّ  یعتبر   
یعتبــر  يــق  جملــس اإلنشــاء فــال حضــورمها و یكــيف مساعهمــا صــوت املنشــئ عــن طر

  .التلفون وحنوه عل األحوط لزوما  
 ىل الرجال. إمنضّمات  منفردات وال ال بشهادة النساء ومساعهّن  وال اعتبار 

الشهادة علهيـا،  يف الشاهدين معرفة املرأة بعيهنا حبيث تصّ   یعتبر  ال :505مسألة 
یكونا یعرفان هند   بعيهنا،    نإو فلو قال: )زوج  هند طالق( مبسمع الشاهدين صّ  

إن اعتقدا غيرها.   بل و
يف الشـاهدين،  به مـع عـدل آخـر  یكت ى زوج الإذا طّلق الوكيل عن ال :506مسألة 

یكـت ى بالوكيـل عـن الـزوج يف توكيـل الغيـر یكت ى باملوكّ  ّنه الأكما  مـع  ل مع عدل آخر، و
 .   عدل آخر

ب عليـه املوارد ّ ـا رّتـ ر املقصود بالعدل هنا ما هو املقصود به يف سا  :507مسألة 
یعة املقحكام، وهو من كان مستقيما  يف جاّد بعض األ ینحر  عهنا بترك  ّدسة الة الشر

نمن دون مُ واجب أو فعل حرام  ّم  ستقامة تنشأ غالبـا  مـن خـو  راسـخ يف وهذه اال ،ؤَّ
یكيف يف الكش  عهنا حسن الظاهر النفس،   . هي حسن املعاشرة والسلوك الدیّن أ و

ن اعتقـد إ يف الواقع بعـل العـالق واقعـا  وإذا كان الشاهدان فاسقنی :508مسألة 
 ن كانا عدلنی يف الواقـع صـّ  أعا  عدال ما، ولو انعكس احلال بكيله أو مها مالزوج أو و

ع عل واقع احلـال لن اعتقد الزوج أو وكيله أو مها معا  فسقهما، مفن اّط إالعالق واقعا  و
ـق، فيبـن عـل  حـراز إفيكفيه احتمـال  ا الشاّك مّ أعمل مبقتضاه، و عـدال ما عنـد املعّلِّ
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  ب عليه الفحر عن حااهما. بت عنده اخلال ، والالق ما   یثة العصّح 
یكون أحـد شـاهدهي  نمتناع عن أاالواألحوط لزوما  ملن یعر  نفسه بعدم العدالة 

  العالق.
 الع الزوجة عليه فضال  عن رضاها به. ة العالق اّط يف صّح  یعتبر  ال :509مسألة 

 الفصل الثاين
 وبعض أحکامه يف أقسام الطالق

 عالق عل قسمنی: ال :510مسألة 
ــالعــالق  :لّو األ القســم اجلامـــع للشرا ـــط املتقّدمــة  : العــالق غيــر  وهــو ،عّي د  البِّ

مكـان معرفـة حااهـا أو مـع إالـزوج مـع  ل أو النفساء حـال حضـور كعالق احلا ض احلا 
 غيبته كذلك. 
  طهــر  والعــالق يف

َّ
كــون املعّل مســتبينة قــة یا ســة أو صــغيرة أو املواقعــة مــع عــدم 

مــن انعزااهــا،  شــهر أالق املســترابة قبــل ان ــاء ثالثــة وطــ، مــل، والعــالق املعّلــقاحل
رَّ شهاد عدلنی، وطالق الُ إوالعالق بال   ذلك.  ه وطالق الثالث وغير ك 

ولكـن  - طـالق الـثالث عـل تفصـيل یـأ يت فيـه إاّل  - مامّيـةواجلميع باطل عند اإل
. كاّل    اة يرون صّح سالميّ صحاب املذاهب اإلأغيرهم من    أو بعضا 
رســال  ا مُ ّمـإطــالق الـثالث،  -  كمـا مـرّ  - البـدعّي قسـام العــالق أمـن  :511مسـألة 

(، و نأبــ ات صـــيغة العــالق ثــالث مـــرّ  ر ن یكــرّ أوالء  بــ اّمـــإیقــول: )هـــي طــالق ثالثــا 
یقول: )هي طالق، هي طالق، هي طالق( مـن دون لّلـل رجعـة يف البـنی قاصـد    كأن
 د العالق. تعّد 
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یلغ  اآلخـران، النحو الثاين یقع ويف راد أن نّول فـيف النحـو األ اّمـأو العالق واحد   و
، أبعالنه وعـدم وقـوع طـالق بـه ب حكمیقاع ثالث طلقات إبه ما هو ظاهره من  صـال 
هي املوجبـة للحرمـة أات یقـاع البينونـة احلاصـلة بـالعالق ثـالث مـرّ إوكـذا إذا قصـد بـه 

اعتبـاره  مُثَّّ  ال  وّ أ (هـي طـالق)یقـاع العـالق بقولـه: إراد أا ا إذّمـأ تنك  زوجا  غيـره، وحّت 
( ثانيا    عن بأن احتوت هذه الكلمة انشاء  مستقاّل   - مبثابة ثالث طلقات بقوله: )ثالثا 
 . طالق واحد فيقع به - انشاء العالق قبلها بقوله: )هي طالق(

ــ :512مســألة  ــر إذا طّل ــامّي اإل ق غي ــه بعــالق صــحي  عــل م ــه فاســد  مذزوجت هب
قتـه بعـد انقضـاء یتـزوّ  نأ - قرار   له عل مذهبـهإ - مامّي لإ حسب مذهبنا جاز 

َّ
ج معّل

قـة نفسـها إذا كانـت  عّدهتا إذا كانت ّ ن جتب علهيا العّدة يف مذهبه، كما  وز 
َّ
للمعّل

 ج من غيره كذلك. تتزوّ  نأة ماميّ من اإل
 يرى وقوعه ثالثا  وحرم ا عليه حّت زوجته ثالثا  وهو  مامّي اإل إذا طّلق غير وهكذا 

ــره  ــنك  زوجــا  غي  ت
ُ
ــّرَّ أ ــو رجــع إل قِّ ــه، فل ــبعالن رجوعــه، فييــوز عــل مذهب  هيــا حكــم ب

قتــه بعــد انقضــاء عــّدهتا إذا كانــت ّ ــن جتــب علهيــا العــّدة يفیتــزوّ  نأ مــامّي لإ
َّ
 ج معّل

قته اإل مذهبه، كما  وز 
َّ
 ج من غيره كذلك. تتزوّ  نأة ماميّ ملعّل

ــ :513ة مســأل ــر إذا طّل زوجتــه بعــالق صــحي  عــل مذهبــه فاســد  مــامّي اإل ق غي
القـه السـابق، وكـذا زوجتـه ة عـل طالصـّح  ىل مذهبنا یلزمه ترتيب آثار إرجع  مُثَّّ  عندنا
كــان إن رجعــت إالعــالق الصــحي  و ترتــب عليــه آثــار  ةمامّيــاإل غيــر  ىل مــذهبنا، فلــو 

لــه الرجـوع إلهيــا يف  ز ط املعتبـرة عنــدنا جـاوجدانـه للشــرا  ا  عـل تقــدير العـالق رجعّيــ
 بعقد جدید.  له ذلك بعدها إاّل   وز  العّدة وال

نــواع الثالثــة زوجتــه طــالق الــثالث بأحــد األ مــامّي اإل ق غيــر إذا طّلــ :514مســألة 
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ــ هي املوجبــة للحرمــة أ - ق البينونــة احلاصــلة بعــالق الــثالث بــهاملتقّدمــة معتقــد   فّق
ــار ترتيــ یلزمــه عند ــذ إاّل   ىل مــذهبنا إرجــع  مُثَّّ  - زوجــا  غيــره  تــنك تــة حــّت املؤقّ   ب آث

الث الواجد للشرا ط عندنا لكي یلزمه حكم طالق الث طالق واحد صحي  عليه، وال
 مبحّلل.  یسعه الرجوع إلهيا إاّل  ال

، وهـــو العـــالق اجلـــامع للشـــرا ط عـــّم بـــاملعىن األ العـــالق الســـّنّ  :الثـــاين القســـم
 . وهو عل قسمنی: با ن ورجعّي املتقّدمة، 

كانت اها عّدة ىل املإما ليس للزوج الرجوع  :لّو واأل  م ال.أعّلقة بعده سواء أ
كانـت إما یكون للزوج الرجوع  :والثاين لهيا يف العّدة سواء رجع إلهيا أم ال، وسـواء أ

 أم بوضع احلمل.  أم بالشهور  قراءباأل العّدة
ّولنی عـل ( وهو مركب من القسمنی األق العّدهّي )العال   بـوهناك قسم ثالث یسمّ 

 ما سيأ يت تفصيله.
ين للعالق السّنّ  ّن أكما   .مما تقّد  غير  هناك مصعلحنی آخر

يراد بـه:  ( يف مقابل العالق العّدهّي )العالق السّنّ  حدمها:أ  مّثَّ  یعلـق الزوجـة نأو
 يراجعها يف العّدة من دون مجاع. 

یقصد به خّر املعىن األب )العالق السّنّ  والثاين: يراجعهـا  یعّلق الزوجـة وال نأ( و
 جها من جدید. یتزوّ  مُثَّّ   تنقضي عّدهتاحّت 

 قسام: أالعالق البا ن عل  :515مسألة 
. إتبل  التسع و طالق الصغيرة ال    .1  ن دخل هبا عمد   أو اشتباها 
 طالق اليا سة.  .2
 العالق قبل الدخول.  .3
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 اها عّدة كما سيأ يت. وهذه الثالث ليس 
يف البـنی  - أو مـا حبمكهـا - العالق الذهي سـبقه طالقـان إذا وقـع منـه رجوعـان .4

 م. دون ما لو وقعت الثالث متوالية كما تقّد 
إاّل  ،طالق اخللع واملباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بـذلت .5 كانـت لـه الرجعـة  و
 أ يت. يسكما 

كم الشرعّي  .6 أداء حقوقها الزوجّية يف ع عن العالق وعن نزوجة املمت طالق احلا
كم  ، وكذلك طالق الزوج نفسـه بـأمر ( وما بعدها356املوارد املتقّدمة يف املسألة ) احلـا

 .أیضا   (356الشرعّي يف املورد املتقّدم يف املسألة )
ـ ا غيرهـا فهـو طـالق رجعـّي مّ أو ،قسام العالق البا نأهذه  يراجـع  نأق يـّق للمعّلِّ
 مادامت يف العّدة. املعّلقة 

ا كانـت حـامال  منـه بـدخول املدخول هبـا ولكهّنـ إذا طّلق زوجته غير  :516مسألة 
 منه عّدة احلامل.  ا  وتعتّد و بدونه كان طالقها رجعيّ أها بعالج لِّ بُ ما ه يف قُ 

املعّلقة با نا  مبنزلة األجنبّية من معّلقها النقعاع العصمة بيهنمـا متامـا   :517مسألة 
 رم علهيا اخلروج من بي ا بغير ي ثناء العّدة والأطاعته إ ب علهيا  فال ،د العالقمبيرّ 

 ت النفقـة عليـه حـّت نعم إذا كانـت حـامال  منـه اسـتحقّ  ،عليه النفقة تستحّق  ذنه والإ
 (. 418م يف املسألة )تضع محلها كما تقّد 

فييـب علهيـا  ،العـّدةا  فهـي زوجـة حقيقـة أو حمكـا  مادامـت يف ا املعّلقـة رجعّيـمّ أو
اهـا  بـل یسـتحّب  و ـوز  ،ةسـتمتاعات الزوجّيـه مـن االمتكينه من نفسها فيمـا یسـتحقّ 

ین ا له ظهار إ  وتسـتحّق  -عـل مـا سـيأ يت  -ذنه إ اها اخلروج من بيته بغير   وز  وال ،ز
یكـون كفهنـا وفعرهتـا عليـه ،ناشـزةتكـن  عليه النفقـة إذا   لـه النكـاح مـن   ـوز  وال ،و
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ُ
یتوارثـان إذا مـات  ،خ ا أو من اخلامسة قبل انقضاء عـّدهتاأ  وغيـر  ،ثناءهـاأحـدمها أو

 ذلك من األحكام الثابتة للزوجة أو علهيا. 
ــ  ــوز  ال :518مســألة  ســكناها عنــد   رجهــا مــن دار  نأا  ملــن طّلــق زوجتــه رجعّي
اهـا   وز  زناء، وكذا البرزها الأتأ يت بفاحشة مبّينة و نأ  تنقضي عّدهتا، إاّل العالق حّت 
 ق. داء واجب مضيّ  لضرورة أو ألذنه إاّل إا بدون اخلروج مهن
،  ّنه الأّ ا تقّدم  قد ظهر  :519مسألة  توارث بنی الزوجنی يف العالق البا ن معلقـا 

كـان العـالق يف حـال مـرض الـزوج بعد انقضاء العّدة، ولكنّ  ويف العالق الرجعّي  ه إذا 
مـن  - ا  شـهر   هاللّيـ عشـر  ثـناهي أ - حلـال قبـل انقضـاء السـنةومات وهو عـل هـذا ا

كتــاب  مــن (1062املســألة ) منــه عــل تفصــيل ســيأ يت يفحــنی العــالق ورثــت الزوجــة 
 ن شاء اهلل تعاىل. إرث اإل

ل رجعتـنی أو مـا حبمكهمـا حرمـت إذا طّلق الرجل زوجته ثالثا  مع للّ  :520مسألة 
كـّل  تنحّت  - ولو بعقد جدید - عليه رجعـة وطّلقهـا  ك  زوجا  غيره، سواء واقعها بعـد 

كــّل  املواقعــة أم   طهــر  غيــر  آخــر  يف طهــر  أم وقــع  طــالق يف طهــر  يواقعهــا، وســواء وقــع 
طلقهـا  مُثَّّ  راجعهـا مُثَّّ  طّلقهـا مُثَّّ  راجعهـا مُثَّّ  واحد، فلو طّلقهـا مـع الشـرا ط اجلميع يف طهر 

 حاضـت تركهـا حـّت  مُثَّّ  راجعهـا مُثَّّ  إذا طّلقهـا ايف جملس واحد حرمـت عليـه فضـال  عّمـ
 طّلقها.  مُثَّّ   حاضت وطهرتتركها حّت  مُثَّّ  طّلقها وراجعها مُثَّّ  وطهرت

قها ثالثا  بيهنا عقـدان العقد اجلدید حبكم الرجوع يف العالق، فلو طلّ  :521مسألة 
كمـا إذا طّلقهـا  - تكن اهـا عـّدة  تنك  زوجا  غيره، سواء  مستأنفان حُرمت عليه حّت 

م كانــت ذات عــّدة أ - طّلقهــا مُثَّّ  عقــد علهيــا مُثَّّ  طّلقهــا مُثَّّ  عقــد علهيــا مُثَّّ  قبــل الــدخول
 وعقد علهيا بعد انقضاء العّدة. 
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قهــا مبــوت أو طــالق حّلــت وفار املعّلقــة ثالثــا  إذا نكحــت زوجــا  آخــر  :522مســألة 
ذا طّلقهـا ثالثـا  نلعّدة من الزوج الثاين، فنقضاء اله العقد علهيا بعد ا ّول وجاز للزوج األ

 
ُ
كـان ذاك الـزوج الثـاين املإو  تنك  زوجا  آخر یضا  حّت أخرى حرمت عليه أ ـل يف ن  حّلِّ

 
ُ
بـنی  علهيـا وطّلقهـا ثالثـا  فاملشـهور  ذا عقـدنّول، فت لأذا فارقها حلّ نوىل، فالثالث األ

  .ضا  إذا نكحت زوجا  غيرهیأله  ا فّل ّم أالفقهاء )رضوان اهلل تعاىل علهيم( 
ن طّلقت ما ة إبعده و له بنكاح الغير  طالق ثالث وفّل  وهكذا فرم عليه بعد كّل 

يراجعهـا قبـل خروجهـا  مّثَّّ  یعّلقهـا نأ، وذلـك بـهّي إذا طّلقت تسعا  بالعالق العـّد  ة إاّل مرّ 
يواقعهـا يراجعها آخر مُثَّّ  یعّلقها يف طهر  مُثَّّ  من العّدة فيواقعها آخـر،  یعّلقهـا يف طهـر  مُثَّّ  و
عّلقها ثالثـا  ّول فجها األمنه فتزوّ  وخلت ذا نكحتنف  تنك  زوجا  آخر فتحرم عليه حّت 

 
ُ
 طّلقهــا ثالثــا   مُثَّّ  عقــد علهيــا مُثَّّ  لت لــه مبحّلــحّلــ مُثَّّ  وىلعــل مــج الــثالث األ

ُ
ولينی كــاأل

. حرمت عليه موبّ   د  
فيمـا إذا وقـع  إاّل  ة عـل املشـهور بديّ رمة األيوجب احل العالق التسع ال ّن إفالنتيية 
یعتبر  هّي العالق العّد   مران: أفيه  ثالث مرات، و

وقوع رجعة وعقد مسـتأن   یكيف وقوع عقدين مستأنفنی وال ل رجعتنی فالللّ  .1
 يف البنی. 

 رجعة.  وقوع املواقعة بعد كّل  .2
ة وواحـدة مهنـا با نـة، ب من ثالث طلقات اثنتان مهنـا رجعّيـمركّ  هّي فالعالق العّد 

.  كملت تسع طلقات حرمت عليه موبّ ذا وقعت ثالثة منه حّت نف  د  
یكـن اجلميـع    نإقـة تسـعا  معلقـا  وجتناب عـن املعلّ حوط لزوما  االهذا، ولكن األ

. طالقا  عّديّ   ا 
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قــة ّنَّ أم تقــّد  :523مســألة 
َّ
ــثال املعّل غيــره،   تــنك  زوجــا  ق حــّت ثــا  فــرم عــل املعّلِّ

ی  يف زوال التحرمي  عتبر و
ُ
 :  مورأ

 یكون العقد دا ا  ال متعة.  نأ .1
با   حوطیعأها الزوج الثاين، واأل نأ .2 یكـيف فيـه یكون الوطء يف الُقُبـ نأ وجو ل، و

ــة احلشــفة أو مــا ب ــوطء املوجــب للغســل بغيبو ــدخول مــن مقعوعهــا،  ال ــه ال یصــدق ب
 . استحبابا   ن كان أحوطإنزال ويه اإلف یعتبر  وال

 حـوطیكـيف كونـه مراهقـا  عـل األ زوج الثـاين بالغـا  حـنی الـوطء فـالیكون ال نأ .3
  .لزوما  

 یفارقها الزوج الثاين مبوت أو طالق.  نأ .4
 انقضاء عّدهتا من الزوج الثاين.  .5

قـة يف تتـزوّ  ا توجـب التحـرمي إذا  ّنـإالعلقات الـثالث  :524مسألة 
َّ
ثناهئـا أج املعّل

یدخل هبابعق من رجل آخر  إاّل  د دامئ و امـدم حكـم العـالق السـابق عليـه وتكـون  و
 مُثَّّ  ودخــل هبــا جــت املعّلقـة زوجــا  آخــر تنی فتزوّ ة أو مــرّ ق مــرّ معّلقــة، فلــو طّلـ كأّمـا غيــر 
  التحـرمي فرم عليه إذا طّلقها الثالثة بـل یتوّقـ ّول  جها األفتزوّ  مبوت أو طالقفارقته 

  عل ثالث تعليقات مستأنفة.
رقهــا الــزوج جــت وفاّمــا تزوّ أمــّدة فاّدعــت إذا طّلقهــا ثالثــا  وانقضــت  :525مســألة 

ّول للـــزوج األ  دعواهــا ُصـــّدقت فييــوز مـــة يفتكــن مّ   ن  نالثــاين ومضـــت العــّدة فـــ
ــر  ینكحهــا نأ ــد مــن غي ــّدعي ن كانــت مّ  إفحــر وتفتــيش، و بعقــد جدی مــة فيمــا ت

 حر عن حااها. حوط لزوما  عدم العقد علهيا قبل الففاأل
ت ـــــوحلّ  ت  ـــــهبا ُصّدقیكـــّذ  ول و ـــــت الدخـــــاّدعل فلّ ـــــل املحـــــإذا دخ :526مســـألة 
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عـل صـورة  وط االقتصار حیضا  ولكن األأن كّذهبا فيحتمل قبول قواها إو ّول،زوج األــلل
كـان قبـل نرجعـت عـن قواهـا، فـ مُثَّّ  صـابةاإل نان بصدقها، ولـو اّدعـتئحصول االطم ن 

 یقبل رجوعها.  ن كان بعد العقد علهيا  إله، و فّل  ّول علهيا  األ یعقد نأ
ـل بـنی املحـّرَّ يف  فرق يف الوطء املعتبر  ال :527مسألة  ـاملحّلِّ

َّ
فلـو وطهئـا  ل،م واملحّل

ما  حُم  ك كـ ى يف حرام أو يف الصـوم الواجـب أو يف احلـيض وحنـو ذلـيف حال اإل كالوطء ّرَّ
 ّول. حصول التحليل للزوج األ

مـه العـالق، یلز صل العـالق عـل زوجتـه  أیقاع إالزوج يف  لو شّك  :528مسألة 
يف عـدده بـىن عـل  يكم ظاهر   ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل العالق وشّك  بل
كــان العــر  األقــّل األ  يكــم مــع الشــّك  م غيرمهــا، فــالأم التســع أالــثالث  كثــر ، ســواء أ

ــر  ــ باحلرمــة غي ّب ــباحلرمــة األ والّول دة يف األاملو ــو شــّك بدّي ــثالث  ة يف الثــاين، ول بــنی ال
 ل. له باملحّلِّ  ّول فتحّل عل األ بىنوالتسع 

كــان القــول قولــه بيمينــه،  نكــر أطّلقهــا و زوجهــا ّن أالزوجــة إذا اّدعــت  :529مســألة 
كـان  كـاننكـرت أطّلقهـا و ّنـهأالـزوج ن انعكس بأن اّدع  إو القـول قواهـا بيميهنـا، ولـو 

قبـل  ّنـه طّلقهـاأاّدعـ  ن فاقهمـا عليـه بـأ زمان وقوع العالق بعد ثبوتـه أو اتّ نزاعهما يف
ــثال  حــّت  ــّدة  تســتحّق   الســنة م ــك امل ــة وغيرهــا مــن حقــوق الزوجــة يف تل ــه النفق علي
 شكال يف تقدمي قواها بيميهنا. إال ف هرواّدعت هي تأّخ 

ط بعدم كونه طالفـا  رد منوتقدمي قول الزوج أو الزوجة مع اليمنی يف هذه املوا ّن إ مُثَّّ 
إاّل  للظاهر   يف نظا رها.   یكن كذلك كما مرّ  ل خصمه بيمينه إذا  م قوقّد  و
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 تمكيل يف أحکام الرجعة
حقيقة أو  - العّدة یعّد  عمل من الزوج قبل مضّي  الرجعة هي صدور  :530مسألة 

نقضـاء اق البينونة بوقعه من العالق فيمنع من تأثيره يف فقّ أرجوعا  منه عّما  - حمكا  
 ة بعد انقضاء عّدهتا. يف الرجعيّ  رجعة يف البا نة وال العّدة، فال

ين: أق الرجعة بأحد تتحقّ  :531مسألة   مر
( أو )رجعُتـكِّ )راجعُتـ :نشاء الرجوع كقولـهإعل  م بكالم داّل یتكلّ  نأ :لّو األ أو  (كِّ
عُتــكِّ ) بّيــ یعتبــر  ىل نكــاحي( وحنــو ذلــك، والإارجتَّ كــان  لغــة   ة بــل یقــع بكــّل فيــه العر إذا 

 بلفظ یفيد املعىن املقصود يف تلك اللغة. 
قصـد  بالفعل اخلال عـنق تتحقّ  بفعل یقصد به الرجوع إلهيا، فال ن یأ يتأ :الثاين

لتقبيل بشهوة من دون قصد قه باللمس وا، نعم يف فقّ بشهوة  مثل النظر الرجوع حّت 
ق الرجـوع تحّقـيفا الـوطء ّمـأ، وحتيـاط فيـهیترك مراعاة مقتضـ  اال فال شكالإالرجوع 

ــه ذلــك، بــل    نإبــه معلقــا  و  عبــرة بفعــل الغافــل ن قصــد العــدم، نعــم الإویقصــد ب
 بــه غيــر یقصــد الفعــل كمــا ال عبــرة بالفعــل املقصــود  والســاهي والنــامئ وحنــوهم ّ ــن  

 ّما غيرها. أعتقاد ااملعّلقة كما لو واقعها ب
كـان اإلإبدونـه و شهاد يف الرجعـة، فتصـّ  اإل یعتبر  ال :532مسألة  شـهاد أفضـل ن 
الع الزوجة علهيا، فلـو راجعهـا فهيا اّط  یعتبر  وع التااصم والنزاع، وكذا الحذر   عن وق

 ت الرجعة. الع أحد صّح عند نفسه من دون اّط 
ىل نكــاح إذا قــال الوكيــل: )أرجعُتــكِّ نالتوكيــل يف الرجعــة، فــ یصــّ   :533مســألة 

عُت بك( قاصد   ذلك صّ .  ( أو موكّ  جَّ َّ ( 
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كـان ذلـك رجوعـا  وصـل العـالق أالـزوج  نكـر ألـو  :534مسألة  ن إوهـي يف العـّدة 
 علم كذبه. 
ة، ثناء العـّد أخباره به إذا كان يف إعاء الزوج ود اّد یثبت الرجوع مبيرّ  :535مسألة 

 لـه ّن أ مـر غایة األنة، بالبيّ  تقبل دعواه إاّل  تصّدقه الزوجة   ولو اّدعاه بعد انقضاهئا و 
، فلــــه (دوهيأال )نكرتــــه، ولــــو قالــــت: أها عــــل نــــيف الرجــــوع يف العــــّدة لــــو اســـتحالف

 یستحلفها عل نيف العلم.  نأ
لعــّدة بشـهادة رجلــنی عــادلنی، تثبــت دعـوى الرجــوع بعــد انقضـاء ا :536مسـألة 
ميـنی رجـل عـادل وتثبـت بشـهادة  رجـل عـادل وامـرأتنی عـادلتنی، وال بشهادة وكذلك
 . الزوج

كـان القـول قواهـا  ر نكأانقضاء عّدهتا و إذا رجع الزوج فاّدعت الزوجة :537مسألة 
ات واحـد ثـالث مـرّ  ا حاضـت يف شـهر ّمـأذا اّدعـت إكمـا  - مـةتكـن مّ   بيميهنا مـا  

 بالبّينة.  یقبل قواها حينئذ  إاّل  فنّنه ال - فانقضت عّدهتا
ــّد  فقــا عــل الرجــوعإذا اتّ  :538مســألة  م مهنمــا، وانقضــاء العــّدة واختلفــا يف املتق
القـول  كـانم انقضاء العـّدة، املتقّد  ّن أواّدعت هي  م هو الرجوعاملتقّد  ّن أفاّدع  الزوج 

یخ انقضـاء العـّدة معلومـا  وتـ ،مةتكن مّ   قول الزوجة بيميهنا ما   كان تاو یخ سواء أ او
، أم كان األ یخ. بالعكس، أم كانا جم مر الرجوع جمهوال   هول التاو

تكـون  هبـا قبـل العـالق لـئاّل  ولنكرت هـي الـدخأفـق وراجـع إذا طلّ  :539مسألة 
كـان القـول قواهـا مـع مييهنـا إاّل تكون له الرجعـة واّدعـ  هـو الـدخو علهيا عّدة وال إذا  ل 

 (. 323م توضيحه يف املسألة )عل ما تقّد  كان طالفا  للظاهر 
ـــألة  ـــّي الرجـــوع يف جـــواز  ّن إ :540مس ـــر  حكـــم شـــرعّي   العـــالق الرجع ـــل  غي قاب
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ــلإ ــار ابال  لإا  قــســقاط، ولــيس حّق ــزوالبيــع اخليــاوهّي يف  ســقاط كاخلي ــو قــال ال ج: ، فل
یسقط وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا  الرجوع(   سقعت ما كان ل من حّق أ)

 عوض.  صال  عنه بعوض أو غير 

 الفصل الثالث
 يف العدد

بّ ّيـأوهـي العدد مجـع )عـّدة(   ر املـرأة بعـد مفارقـة زوجهـا، أو بعـد الـوطء غيـر ام تـر

 ن شاء اهلل تعاىل. إرعا  لشهبة عل ما سيأ يت تفصيله ش املستحّق 
 يوجب العّدة  :541مسألة 

ُ
 :  مورأ

 العالق بأقسامه.  .1
 سالم أو الرضاع أو حنوها. الفسخ بالعيب أو غيره، واالنفساخ باالرتداد أو اإل .2
 د   عن العقد أو معه. ء بالشهبة جمرّ الوط .3
 نقعاع. ة أو هب ا يف عقد االانقضاء املّد  .4
 .الوفاة .5

 :حكام اجلميعأوفيما ی  

 عّدة الطالق. 1
  ـوز  معّينـة ال ةمـّد  من زوجها وجب علهيـا االعتـداد ت املرأةإذا طّلق :542مسألة 

 اها الزواج من غيره قبل انقضاهئا، وتستثىن من ذلك: 
يف فرجهـا  مـا ه ّنه ال عّدة علهيـا منـه، نعـم إذا دخـلنمن   یدخل هبا زوجها، ف .1
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ين: حد األأ، فاملوجب للعّدة حنوه وجبت علهيا العّدةلذب أو  ا دخول الـزوج، أو مّ إمر
یقة    ما.  دخول ما ه يف فرجها بعر

ینـزل، بـل    نإر   وُبـال  أو ُد بُ ق الدخول بـنیالج متـام احلشـفة ُقـیتحقّ  :543مسألة 
  نإو

ُ
یكيف يف مكان ّ ن ال إنزال له كمقعوع األ قعوع احلشـفة دخـول مقـدارها نثينی، و

فرق يف الـدخول بـنی كونـه يف حـال اليقظـة  ليه، والإدخال بالنسبة إلصدق ا یكيفبل 
ل هي املرأة من غير  لو كان اُلد  والنوم حّت  الرجـل، وكـذا ال فـرق بـنی وقوعـه  شعور  خِّ
 أو يف حالـة احلـيض، الصـوم الواجـب املعـنّی  رامـا  كمـا إذا دخـل هبـا يف مـار حالال  وح

 .  وكذا ال فرق بنی كون الزوج كبير   وصغير  
ة ن كانـــت اخللـــوة تاّمـــإد اخللـــوة مـــع الزوجـــة وجتـــب العـــّدة مبيـــرّ  ال :544مســـألة 

تقبيل أو دخال من مالعبة أو اإل جتب مبباشرهتا بغير  یكن مانع من الدخول، كما ال و 
 تفايذ. 

دخــل هبــا  نإیضــا  وأه ال عــّدة علهيــا ّنــنتمكــل تســع ســنوات، ف الصــغيرة الــ    .2
 م. زوجها اشتباها  أو عل وجه حمّرَّ 

یتحقّ إجتب علهيا العّدة و اليا سة، فال .3 بعـد  - ق اليـأسن كانت مدخوال  هبا، و
ّيـببلوغهـ - املـرأة سـّن  انقعاع دم احلـيض وعـدم رجـاء عـوده لكبـر  ة ا مخسـنی سـنة مقر

 . ة وغيرهاسواء يف ذلك القرشيّ 
ــراءاأل إذا طّلقــت ذات :545مســألة  ــوغ ســّن  ق ــل بل ــرّ  قب ــدم م ــأس ورأت ال ة أو الي

ين، وكــذلك ذات الشــهور  كملــت العــّدة بشــهر أیئســت  مُثَّّ  تنیمــرّ  ــّد  أو شــهر ت إذا اعت
ين  ت ثالثة. یئست أتّ  مُثَّّ  شهر   أو شهر

 . نةبالبيّ  یقبل قواها إاّل  اليأس   ا بلغت سّن ّم أاملرأة إذا اّدعت  :546مسألة 



 163/  عّدة العالق -العدد  - كتاب العـالق

 املعّلقة ال  جتب علهيا العّدة عل أقسام:  :547مسألة 
قة غير  :لّو لقسم األا

َّ
الفاصـل بيــن حيضـتنی مهنـا  احلامل ال  یكـون العهــر  املعّل

كانـت مسـتقيمة احلـيض، بـشهر، وعـّدهتا ثالثـة قـأمن ثالثة  أقّل  ن كانـت أروء سـواء أ
كـّل أغلـب النسـاء، أة كمـا هـو املتعـار  يف مـرّ  شـهر  فيض يف كّل   م كانـت فـيض يف 

یــد مــن مــرّ أ شــهر  كــّل ز ين مــرّ  ة، أو كانــت فــيض يف  كانــت معتــادة شــهر ة، وســواء أ
 بأقسامها أم ال. 

یكيف يف العهـر  طهار،األاملراد بالقروء  :548مسألة  كـان قوّ األ و ، ل مسـّماه ولـو  لـيال 
جـراء صـيغة العـالق واحلـيض إبـنی  ل زمـان طهـر یتاّلـ قهـا فحاضـت حبيـث  فلو طلّ 
جـت يف ان ـاء الثالثـة واحتا طهـار الذهي وقع فيه العالق من األ العهر يسب ذلك   

 ثالثة  طهار أىل إعّدهتا 
ُ
یة احليضة الرابعة، ولو للّ أ  ل زمان طهر  خرى فتن ي عّدهتا برؤ

الثالثـة  طهـار مـن األ اليسـير  ظة احتسب ذلك العهر بنی العالق واحليض ولو كان حل
یـة احليضـة الثالثـة،  وان ت عّدهتا كـان بعـالج  فـرق بـنی احلـيض العبيعـّي  الوبرؤ ومـا 

 .  وكذا احلال يف العهر
ل ولو حلظـة، وّ األ يف العهر    العهر م من كفایة مسمّ بناء  عل ما تقّد  :549مسألة 

ید من مـرّ أواحد   ن فيض املرأة يف شهرأمكان إو ن تنقضـي بـه أزمـان ميكـن  ة، فأقـّل ز
 مُثَّّ  امّيـأفيض ثالثة  مُثَّّ  ل حلظةوّ ن كان طهرها األأعّدة ستة وعشرون يوما  وحلظتان بال

فيض  مُثَّّ  اميّ أعشرة  العهر  قّل أترى  مُثَّّ  اميّ أفيض ثالثة  مُثَّّ  اميّ أعشرة  العهر  قّل أترى 
یة الدم األفبميرّ  خيرة خارجـة ه تنقضي العّدة، وهذه اللحظة األلوّ أحلظة من  خير د وؤ

 الثالث.  ة العهر   علهيا متاميّ ا یتوقّ ّن إعن العّدة و
ل بـنی حيضـتنی مهنـا الفاصـ احلامـل الـ  یكـون العهـر  املعّلقة غير  :القسم الثاين

ید، وعّدهتا ثالثة أشهر شهر أثالثة   .  أو أز
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فـيض مـع  مـل الـ  تكـون مسـترابة، وهـي مـن الااحل املعّلقة غيـر  :القسم الثالث
الــذهي تــرى احلــيض  تبلــ  احلــّد    ا لكومــا صــغيرة الســّن ّمــإمــن فــيض  كومــا يف ســّن 

دواء وحنــو ذلــك،  نقعــاع حيضــها ملــرض أو رضــاع أو اســتعمالا الّمــإغالــب النســاء، و
. أ شهر أوعّدهتا ثالثة   یضا 

 ل الشــهر وّ أذا طّلقهــا يف ن، فــااهــالّل  عــل الشــهر  يف الشــهور  املــدار  :550مســألة 

ــّدت  ــة إاعت ــ شــهر أىل ثالث ــا يف هاللّي إذا طّلقه ــاء الشــهر أة، و ــ ثن ــّدت بقّي ة شــهرها اعت
ين هالليّ  ين ومقدار   من الشهر وشهر ل ثالثـنی وّ األ الرابع تمكل به نقر الشهر  نی آخر
، مفن طّلقت يف غـروبيوما  عل األ با  ين مـ حوط وجو رجـب مـثال   ن شـهر اليـوم العشـر
ين يومـا  وجـب علهيـا أن  وكان الشهر رجـب باالعتـداد  تمكـل نقـر شـهر  تسعة وعشر

ين من شّو إ ال ت بـه مـن شـّو ما اعتـّد  ال ليكتمل بضّم ىل غروب اليوم احلادهي والعشر
. يّ أىل إ  ام العّدة من رجب ثالثون يوما 

كـّل املرأة إذا كانت فـيض ب ّن أم قد علم ّ ا تقّد  :551مسألة  ة مـرّ  شـهر أثالثـة  عـد 
عـّدة بـيض فقـد خرجـت مـن ال شـهر أت علهيـا ثالثـة ومـرّ  ل العهـر فعّلقها زوجهـا يف أوّ 
كـّل نّ أطهار، وال األ وكانت عّدهتا الشهور  ة حبيـث مـرّ  شـهر أثالثـة  ه إذا كانت فيض يف 

ا إذا ّمـأو الشـهور، ال طهـار حـيض فهيـا فهـذه عـّدهتا األ بـيض ال شـهر أعلهيا ثالثة   مترّ  ال
ــّل أمــثال  يف  ا فكانــت فــيض يف احلــّر اختلــ  حااهــ ــة  ق ــرد مــرّ  شــهر أمــن ثالث ة ويف الب
ن سـبق اهـا نفـ طهـار واأل ة اعتّدت بالسـابق مـن الشـهور مرّ  شهر أثالثة  فيض بعد كّل 

. أكانت عّدهتا  طهار أن سبق اها ثالثة إبيض كانت عّدهتا، و شهر أثالثة   یضا 
ارتفع عل خال   مُثَّّ  ةقيمة احليض فعّلقها زوجها ورأت الدم مرّ نعم إذا كانت مست
بـنی الفقهـاء )رضـوان اهلل تعـاىل  فاملشهور  محل أو سبب آخر  هنّ أعادهتا وجهل سببه و
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تضـع اعتـّدت بعـد ذلـك بثالثـة    ننمن يوم طالقهـا فـ شهر أتسعة  ا تنتظر ّم أ علهيم(
كـان هـو األإال وشكإ لو عن  ولكن هذا الوخرجت بذلك عن العّدة،  شهر أ  حـوطن 

  .لزوما  
كــان محلهــا بنراقــة مــاء إو - ة محلهــااملعّلقــة احلامــل، وعــّدهتا مــّد  :القســم الرابــع ن 

 تضع محلها ولو بعد العالق بساعة.  وتنقضي بأن - زوجها يف فرجها من دون دخول
كــ :552مسـألة  ان احلمـل الــذهي یكـون وضـعه هــو من ـ  عـّدة احلامــل شـامل ملـا 
  لو كان مضغة أو علقة. حّت  تاّم  ا  وغير سقعا  تامّ 

یــد   ثننیاحــامال  بــعّلقــة إذا كانــت امل :553مســألة  لــرج مــن العــّدة بوضــع  أو أز
 من وضع اجلميع.  ّدَّ بُ  حدمها بل الأ

بــه  یكــيف الظــّن  نــان بــه فــالئمــن العلــم بوضــع احلمــل أو االطم ّدَّ ُبــ ال :554مســألة 
 . تفد الظّن    نإة وة عل ذلك كالبّينیكيف قيام احلّي  ، نعمفضال  عن الشّك 

ــإ :555مســألة  ــان ّن ك ــّدة بالوضــع إذا  ــّدة، ا تنقضــي الع ــه الع ــا  مبــن ل احلمــل ملحق
مــن الزنــا قبــل  نــت حــامال  اتــه، فلــو كیلحــق بــه يف انقضــاء عّد  عبــرة بوضــع مــن   فــال

 كغيـر  قراء والشـهور ا بـاألّدة بالوضع بـل یكـون انقضـا هلرج من الع العالق أو بعده  

كمـا  - عـّدة لـه ّنـه الىل الـزاين ألإبالنسـبة  صال  الأله  ثر أهذا احلمل ال احلامل، فوضع 
ق ألإسبة بالن وال - سيأ يت  الولد ليس له.  ّن ىل املعّلِّ

 ئأو بعـده حبيـث یلحـق الولـد بـالواطنعم إذا محلت من وطء الشهبة قبل العالق 
ــالزوج فوضــعه موجــب ال ال ــّدة بالنســبة ب ــواطإنقضــاء الع ــزوج إبالنســبة  ال ئىل ال ىل ال

ق.   املعّلِّ
 لو ُوطئت شـهبة فحملـت و :556مسألة 

ُ
لُبعـد الـزوج عهنـا أو  ئحلـق الولـد بـالواطأ
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 وطئــت شــهبة عــل حنــو  مُثَّّ  طّلقهــا الــزوج، أو طّلقهــا مُثَّّ  ذلــك لغيــر 
ُ
 ئحلــق الولــد بــالواطأ

، وهــل تفعلهيــا اال لزومــا   حــوطواألتان أم ال؟ وجهــان، تــداخل العــّد عتــداد مهنمــا مجيعــا 
بعـده للعـالق  ّوال  لوطء الشهبة وتنقضي بالوضع، وتعتّد أ ، وعليه فتعتّد التداخل عدم

یكون مبد ها بعد انقضاء نفاسها.   و
قة احلامل  :557مسألة 

َّ
الـزوج،   نكرأا وضعت فانقضت عّدهتا وّم أإذا اّدعت املعّل
ر، أو اّدعــت احلمــل نكــأنكــرت هــي، أو اّدعــت احلمــل وأأو انعكــس فــاّدع  الوضــع و

مـــن حيـــث بقـــاء العـــّدة م قواهـــا بيميهنـــا يف مجيـــع ذلـــك نكرمهـــا، یقـــّد أوالوضـــع معـــا  و
یشـترط يف تقـدمي قواهـا  ر آثا من حيث سا ر  وانقضاهئا ال مـة تكـون مّ   ال نأاحلمل، و

إاّل   بالبّينة.  تقبل إاّل    يف دعواها و
یقــاع العــالق ووضــع احلمــل واختلفــا يف إفــق الزوجــان عــل إذا اتّ  :558مســألة 

تك(، : )وضـعتِّ بعـد العـالق فانقضـت عـّد  مهنما، فقـال الـزوج مـثال   ر م واملتأّخ املتقّد 
وقالــت الزوجــة: )وضــعُت قبــل العــالق فأنــا بعــُد يف العــّدة(، أو انعكــس فقــال الــزوج: 

، واّدعت الزوجة خالفه، إلهيا راد الرجوعأل العالق فأنت بعُد يف العّدة( و)وضعتِّ قب
فـرق يف ذلـك بـنی  بـال ،مـةتكـن مّ   يف بقـاء العـّدة وانقضـاهئا مـا   یقّدم قواها بيميهنا

 فقا عليه. حدمها وما اتّ أفقا عل زمان یتّ    ما
كـان الـزوج أو غا بـا  بلـ   :559مسألة  مبدأ عّدة العالق من حنی وقوعـه، حاضـر   
ة العـــّد  ة مبقـــدار بعـــد مضـــّي مـــّد  يبلغهـــا إاّل  طّلقهـــا غا بـــا  و أم ال، فلـــو  بـــر الزوجـــة اخل

 إلهيا.  انقضت عّدهتا وليس علهيا عّدة بعد بلوغ اخلبر  فقد
 فســب العــّدة مــن تعلــم وقــت وقوعــه حــّت  لــو علمــت بــالعالق و  :560مســألة 

ــأّخ   لزومــا   حــوطاألبــل ره عنــه، ذلــك الوقــت اعتــّدت مــن الوقــت الــذهي تعلــم بعــدم ت
 . إلهيا اخلبر  نی بلوغمن ح تعتّد  نأ



 167/  عّدة الفسخ واالنفساخ -العدد  - كتاب العـالق

ذا نتثبــت علهيــا العــّدة، فــ املــدخول هبــا ال املعّلقــة غيــر  ّن أم آنفــا  تقــّد  :561مســألة 
مّبـ مُثَّّ  رجع مُثَّّ  ا  بعد الدخولطّلق الرجل زوجته رجعيّ  ّنـه إا یقـال: طّلقها قبل الـدخول فر

بل  ب علهيـا العـّدة مـن صحي   ه غير ّنه طالق قبل الدخول، ولكنّ أل ؛عّدة علهيا ال
. فرق يف ذلك بنی كون العالق الثاين رجعيّ  حنی العالق الثاين، وال  ا  أو با نا 

طّلقهـا قبـل الـدخول  مُثَّّ  ثناء العّدةأجّدد نكاحها يف  مُثَّّ  ولو طّلقها با نا  بعد الدخول
 ب  اله ، ولكنّ هبعدم ثبوت العّدة  من حيثحكم العالق قبل الدخول  عليه   رِّ   

 ل. وّ كمال عّدهتا من العالق األإنا  العّدة بل الالزم ئعلهيا است
عـت م قواهـا بيميهنـا سـواء اّد لو اختلفا يف انقضـاء العـّدة وعدمـه قـّد  :562مسألة 

كانت عّدهتا باألنقضاء اال مـة يف قراء أو بالشـهور، نعـم إذا كانـت مّ  أو عدمه، وسواء أ
 - ات فانقضـت عـّدهتاواحـد ثـالث مـرّ  ضـت يف شـهر ّمـا حاأكما لو اّدعت  - دعواها

 بالبّينة.  یقبل قواها إاّل   

 نفساخعّدة الفسخ واال  .2
ــزوج أو الزوجــة عقــد النكــاح لعيــب أو :563مســألة  حنــوه، أو انفســخ  إذا فســخ ال

هي أ - ن كان ذلك قبـل الـدخول ومـا حبمكـهنالعقد بيهنما الرتداد أو رضاع أو غيرمها ف
ــزو ــاء ال ــادخــول م إاّل  أو كانــت صــغيرة أو یا ســة   - ج يف فرجه ــّدة و  تثبــت علهيــا الع
حامل  ن كانت غير إهتا فترة محلها ون كانت حامال  فعّد نعّدة املعّلقة، ف اعتّدت نظير 

ك حالـة واحـدة وهـي مـا إذا م، وتسـتثىن مـن ذلـعل ما تقّد  قراء أو الشهور هتا باألفعّد 
 عـّدة الوفـاة تعتـّد  نأّنه  ب عـل زوجتـه نرة، فرتداد الزوج عن فعاحصل االنفساخ ب

. ل هبا أو یا سة أو صغيرة عل األمدخو ن كانت غير إو - اآل يت بياما -  حوط لزوما 
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نفسـاخ مـن حـنی حصـواهما، فلـو فسـخ الـزوج فسـخ واالمبدأ عّدة ال :564مسألة 
صـول الفسـخ انـت عـّدهتا مـن حـنی حة كبعـد مـّد  ب مثال  و  يبل  ذلك الزوجة إاّل لعي
 إلهيا.  من حنی بلوغ اخلبر  ال

 عّدة الوطء بالشهبة .3
ّما زوجته وجبت علهيا العّدة، أوط ء الرجل امرأة شهبة باعتقاد  إذا :565مسألة 
كانت ذات بعـل ا  أم   جنبيّ أبكون الرجل سواء علمت  م كانـت أتعلم بذلك، وسواء أ

 خلّية. 
ة   جتـب علهيـا العـّدة، سـواء جنبّيـأبكومـا إذا زىن بـامرأة مـع العلـم  :566مسألة 

هبــا مــن غيــر ألبعلهــا  ، فلــو كانــت ذات بعــل جــاز محلــت مــن الزنــاء أم ال بّ  ن یقاو ر تــر
كـان األإج هبـا كـذلك، والتـزوّ  ة جاز كانت خليّ  نإو وىل اسـتبراء رمحهـا مـن حـوط األن 

 وغيره. ىل الزاين إج هبا سواء ذلك بالنسبة حبيضة قبل التزوّ  ماء الفيور 
اين زوجهـا فعاوعتـه يف الـز ّن أا إذا اعتقـدت ّمـأإذا كانت املرأة عاملـة باحلـال، وهذا 

 حوط لزوما  ثبوت العّدة علهيا بذلك. الوطء فاأل
بوضـع احلمـل لـو و  والشهور قراءة العالق باألة كعّد عّدة وطء الشهب :567مسألة 

علهيــا عــّدة العــالق  م، ومــن   یكــنعــل التفصــيل املتقــّد  محلــت مــن هــذا الــوطء
. أواليا سة ليس علهيا هذه العّدة  كالصغيرة  یضا 

ة يف مـّد  وطؤهـا لزوجهـا  ـوز  ا كانـت املوطـوءة شـهبة ذات بعـل الإذ :568مسألة 
كـان إو االستمتاعات مهنـا ر ا له س  وز عّدهتا، و ال تسـقط و، حـوط األوىل تركهـااألن 
 . ام العّدةيّ أنفق ا يف 
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هبـا يف زمـن  جیتـزوّ  لواطهئـا أن ة  ـوز كانت املوطـوءة شـهبة خلّيـ إذا :569مسألة 
 . له ذلك  وز  ّنه النعّدهتا خبال  غيره ف

یكـون  نألشهبة من حيث العـّدة وحنوهـا بـنی فرق يف حكم وطء ا ال :570مسألة 
إاّل  - ا  ة العقد مع فسـاده واقعـم صّح املعقود علهيا بتوهّ  ئن وطأب - د   عن العقد أو معهجمرّ 

 (.573فيما سيأ يت يف املسألة )
ــّد  :571مســألة  ــاة  أو املتعــةة العــالق ة بعــّد إذا كانــت املوطــوءة شــهبة معت أو الوف

أو مـات عهنـا فعلهيـا  أو وهب اها املـّدةطّلقها زوجها  مُثَّّ  طئت شهبة، أو ُوطئت شهبةفُو 
، فتان عل األعّد  با  مـل، فبعـد م عـّدة احلحـدمها تقـّد أن كانت حامال  مـن نحوط وجو

 
ُ
 وضعه تستأن  العـّدة األ

ُ
 سـبقم األن   تكـن حـامال  تقـّد إوىل، وخـرى أو تسـتمكل األ

 مهنما وبعد متامها تستقبل عـّدة 
ُ
املـرأة  ئإذا وطـخـرى مـن اآلخـر، وهكـذا احلكـم فيمـا أ

حوط تداخل عل األ تان مهنما من غير علهيا عّد  ّن نكذلك ف وطهئا آخر  مُثَّّ  رجل شهبة
، نعم با   ة بعد اشكال يف التداخل إذا وطهئا رجل شهبة مرّ  ال وجو

ُ
 خرى. أ

تان وطهئـــا شـــهبة فهـــل تتـــداخل العـــّد  مُثَّّ  ق زوجتـــه با نـــا  إذا طّلـــ :572مســـألة 
الصـحي  ، تتـداخل؟ قـوالن ّدة العالق أو التستأن  عّدة للوطء وتشترك معها ع بأن
یعّلقها  تنی من جنس واحد أو من جنسنی بأنل، من دون فرق بنی كون العّد وّ األ هو

 یعأها شهبة فتحمل منه.  مُثَّّ  یعأها شهبة أو یعّلقها حا ال   مُثَّّ  حامال  
یج مبـــدأ عــّدة وطء الشـــهبة امليــرّ  :573مســألة  حـــنی الفــراغ مـــن دة عـــن التــزو
یج الفاســد فهــل هــو كــذلك أو مــن حــنی تبــنّی ّمــأالــوطء، و كــان مــع التــزو  احلــال؟ ا إذا 
 حوط لزوما  الثاين. واأل ،نوجها
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 ع هباعّدة املتمتّ  .4
ــ :574مســألة        ة محلهــا، ويف احلا ــل املــدخول هبــاع هبــا يف احلامــل مــّد عــّدة املتمّت

ــر  - يف فهيــا حيضــة واحــدة عــل تكــ حيضــتان كاملتــان، وال - الصــغيرة واليا ســة غي
، هــذا إذا كانــت ّ ــن فــيض وحــوط واأل بــا  يف ســّن مــن  يفــيض وهــ ن كانــت الإجو

بعون يوما  وقد تقّدم ذلك يف املسألة )أفيض فعّدهتا مخسة و  (. 259و
ذا انقضـت نفـ، ة أو هب ـامبدأ عّدة املتمتع هبا من حنی انقضـاء املـّد  :575مسألة 

تنی ة  حاضـت خالاهـا مـرّ بعـد مـّد  إاّل  ا اهـا و  يبلغهـا اخلبـر تدوهي أو وههبـ هتا وهي المّد 
، فقد انقضت عّدهت  إلهيا.  ا وليس علهيا عّدة بعد بلوغ اخلبر مثال 

هتا وجبت علهيا عّدة الوفاة كما ثناء مّد أع هبا يف إذا مات زوج املتمتّ  :576مسألة 
ا لو مات بعد انقضـاء املـدة أو هب ـا وقبـل متـام عـّدهتا   تنقلـب عـّدهتا يف الدا ة، وأمّ 

ــأّمــا با نــة وقــد انقععــت عصــم ا، وأل ؛ة الوفــاةاىل عــّد  نقضــاء ا إذا مــات مقارنــا  لالّم
. أعدم ثبوهتا  الصحي علهيا، ولكن فيحتمل وجوب عّدة الوفاة   یضا 

 مُثَّّ  ة بعــد الــدخولوههبــا املــّد  مُثَّّ  إذا عقــد عــل امــرأة بالعقــد املنقعــع :577مســألة 
ــا  أو انقعاعــا  تزوّ  ــّد  مُثَّّ  جهــا دوام ــان حكــم طّلقهــا أو وههبــا امل ی ــدخول، فــيف جر ة قبــل ال
ــة املــّد ال ــل عــالق أو هب ــّدة علهيــاة قب ــوت الع ــدخول يف عــدم ثب ــه وجهــان، ،ال  وعدم

كمــال عــّدهتا إنا  العــّدة بــل الــالزم ئ ــب علهيــا اســت ه ال، ولكّنــالثــاين والصــحي  هــو
 
ُ
 وىل. األ

 عّدة الوفاة .5
م كبيـرة، أجـب االعتـداد عـل زوجتـه صـغيرة كانـت  الزوج وإذا تويّف  :578مسألة 
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ة، مدخوال  هبـا أم غيرهـا، دا ـة كانـت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابيّ یا سة كانت أم 
 والعاقل وغيره.  والصغير  فرق يف الزوج بنی الكبير  وال، عا  هبامتمتّ 

 ذا   تكــن الزوجــة حــامال  نلعــّدة تبعــا  لوجــود احلمــل وعدمــه فــا و تلــ  مقــدار 
جلـنی مـن بعـد األأت عـّدهتا ن كانـت حـامال  كانـإام، وّيـأوعشـرة  شـهر أوبعة أاعتّدت 
كـان قـنتـرى فـ مُثَّّ  ن تضـعأىل إهتا يف عـّد  احلامـل  ة ووضع احلمل، فتستمرّ هذه املّد  د ن 

بعـة أمض  عل وفاة زوجها حنی الوضـع  إاّل ّيـأوعشـرة  شـهر أو  ام فقـد ان ـت عـّدهتا، و
 ة. ن تمكل هذه املّد أىل إت يف عّدهتا استمرّ 

یة ااهالل اعتّدت وّ أ الزوج ن تويّف نة، فااهالليّ هي  شهر املراد باأل :579مسألة  ل وؤ
ن مـات إام، ويّ أاخلامس عشرة  ت إلهيا من الشهر ضمّ ات وهالليّ  شهر أوبعة أزوجته ب
 ات يف الوسـط وتمكـل نقـر الشـهر هاللّيـ شـهر أن جتعل ثالثـة أفعلهيا  ثناء الشهر أيف 

بـا  وتضـي  إلهيـا عشـرة حـوط وجاخلامس ثالثنی يومـا  عـل األ شهر ّول من الاأل ام ّيـأو
 
ُ
ثالثــنی يومــا   شــهر  كـّل  ن تعــّد أة بــعددّيــ فتســب الشـهور  نأوىل حــوط األخـرى، واألأ

. فتكون املّد   ة ما ة وثالثنی يوما 
ا  ن كان العـالق رجعّيـنلعّدة، فمات قبل انقضاء ا مُثَّّ  إذا طّلق زوجته :580مسألة 

ن كانـت حـا ال  نحـنی بلوغهـا اخلبـر، فـ ة الوفـاة مـنبعلت عـّدة العـالق واعتـّدت عـّد 
، و شهر أوبعة أاعتّدت  ومـن وضـع  جلنی مهنان كانت حامال  اعتّدت بأبعد األإوعشر  

متام عـّدة العـالق وال عـّدة إن كان العالق با نا  اقتصرت عل إاملعّلقة، و احلمل كغير 
 علهيا بسبب الوفاة. 

وفـاة زوجهـا كـذلك  ـب علهيـا  عنـد ن تعتـّد إكما  ب عل الزوجـة  :581مسألة 
ینــة اهــا ســواء يف البــدن أم يف  احلــداد مادامــت يف العــّدة، واملقصــود بــه تــرك مــا یعــّد ز
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اللباس، فتترك الكحل والعيب واخلضاب واحلمرة واخلعاط وحنوها كما جتتنب لـبس 
 صــفر واأل محــر ، وكــذا اللبــاس األنــواع احلــّ  أة وغيرهــا مــن ة والفضــيّ املصــوغات الذهبّيــ

مّب  لوان ال  تعّد وحنومها من األ ینة عند العر ، وو ا ّمـإسـود كـذلك ا یكـون اللبـاس األز
 .عا  ات املشتمل علهيا مثل كونه طّع ة تفصيله أو لبعض اخلصوصيّ لكيفيّ 

كــّل  نأعلهيــا  :وباجلملــة ینــة للمــرأة حبســب العــر   مــا یعــّد  تتــرك يف فتــرة العــّدة  ز
مكنــة زمنــة واألاختالفــه حبســب اخــتال  األ املعلــومالــذهي تعيشــه، ومــن  جتمــاعّي اال

 .والتقاليد
ینـة اهـا یعّد  ال ا مامّ أو  واالسـتحمام  ظفـار تنظيـ  البـدن واللبـاس وتقلـمي األ مثـل ،ز

يّ  فتـــراش بـــالفراش الفـــاخر واال ومتشـــيط الشـــعر  كن املز يوالســـكىن يف املســـا نی نـــة وتـــز
 فال بأس به.  ،أوالدها

فــرق بــنی  ة كمــا الد بــنی املســلمة والكتابّيــفــرق يف وجــوب احلــدا ال :582مســألة 
مـا عـل ولهّي   ـب ال أّنـه لصـغيرة واملينونـة، مبعـىن ب عل ا الوع هبا، الدا ة واملتمتّ  
ينی ما دامتا يف العّدة ّنهبما ال أن   .تز

ـــوّف  ال :583مســـألة  ـــزوج املت ـــرق يف ال ـــر ف ـــنی الكبي ـــل   ب ـــنی العاق والصـــغير، وال ب
واملينـون عنـد وفاهتمـا كمـا  ـب عـل  داد عـل زوجـة الصـغير واملينون، فييب احلـ

 والعاقل عندها.  زوجة الكبير 
يف  ة العـّدة بـل هـو تكليـ  اسـتقالّل احلداد ليس شرطا  يف صّح  ّن إ :584مسألة 

 ـب علهيـا  ة أو يف بعضـها  زماما، فلو تركته عصـيانا  أو جهـال  أو نسـيانا  يف متـام املـّد 
ج بعد انقضـاء العـّدة عـل اها التزوّ  ما اعتّدت بدونه فييوز  تدارك مقدار نافها، أو ئاست
 .   تقدير كّل 
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ــّد  ال :585مســألة  ــاة  ــب عــل املعت ــّدة الوف ــت أة ع ــذهي كان ــت ال ــبىق يف البي ن ت
لالعتداد  ىل مسكن آخر إمسكهنا واالنتقال  اها تغيير  ها، فييوز تسكنه عند وفاة زوج

كـان لضـرورة تقتضـيه، أو ف اخلـروج مـن بي ـا الـذهي تعتـّد يرم علهيا  فيه، كما ال يـه إذا 
مـا ذكـر، كمـا یكـره  أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم یكره اهـا اخلـروج لغيـر  داء حّق أل

 .  ااها املبيت خاوج بي
كـا :586مسألة  ا ّمـأن الـزوج حاضـر   مـن حـنی وقوعهـا، ومبدأ عّدة الوفاة فيما إذا 

يبلغها  إذا    حلاضرا وهكذا بالنسبة إىلىل زوجته، إ  بلوغ اخلبر كان غا با  مفن حنی إذا
خبارهـا مبوتـه، إمـن حـنی  ذلـك فتعتـّد  ة ملـرض أو حـبس أو غيـر بعد مّد  وفاته إاّل  خبر 
 . ماحتياط فهيتترك مراعاة مقتض  اال شكال فالإ عموم احلكم للصغيرة واملينونة ويف

، یكــون حّيــ نأب لالعتــداد مــن حينـه املوجـ خبــار يف اإل یعتبــر  :587مسـألة  ة شــرعا 
ــا  للعلــم أو االطمنــة عادیكــون بيّ  كــأن خبرهــا شــار بوفــاة زوجهــا أ، فلــو نــانئلــة أو موجب
ة صـّح  ظهـر  مُثَّّ  عتداد من حينه، ولو اعتـّدت ب علهيا اال ة خبره  تثق بصّح   ب و الغا
 نی ثبوت وفاته عندها. من ح تعتّد  نأباالعتداد السابق بل علهيا    تكت ِّ  اخلبر 

 الفصل الرابع
وجها  يف أحکام املفقود ز

 املفقود املنقعع خبره عن أهله عل قسمنی:  :588مسألة 
، وحمكها حينئذ  بلد هو ا ال تعلم يف أهّي من تعلم زوجته حبياته ولكهّن  :لّو القسم األ
، أو طالقــه، أو موتــه خبــر  ن يرجــع إلهيــا زوجهــا أو یأتهيــاأىل إ واالنتظــار  لــزوم الصــبر 

  .اها املعالبة بالعالق قبل ذلك فليس ،ارتداده
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يق لال و ة، طالت املّد  ذاإنعم  یكن له مـال ینفـق منـه علهيـا   به وصال تّ یكن طر
كم الشـرعّ  بعلـب  فيف جواز  ینفق علهيا ولّيه من مال نفسه و  طالقها من قبـل احلـا

  يه.اط فیترك مراعاة مقتض  االحتي مهنا إشكال فال
ة، ّنه قـد هيرهـا تاركـا  أداء مـا اهـا مـن احلقـوق الزوجّيـأ إذا ثبت لدى احلاكم الشرعّي و

مرهـا أفيمـا إذا رفعـت الزوجـة  - خفاء موضـعه لكـي ال یتسـىّن للحـاكم الشـرعّي إوقد تعّمد 
یلزمـه بیتّ  نأ - ليهإ یعّلقهـا لـو تعـّذ  ،داء حقوقهـا أو طالقهـاأا ّمـإ :مـرينحـد األأصـل بـه و  ر و
عّلقهــا فيمــا إذا طلبــت منــه ن یأ للحــاكم الشــرعّي  فــيف هــذه احلالــة  ــوز  ،امــه بأحــدمهاإلز

 (.  357حكم هذا املفقود حكم غيره املتقّدم يف املسألة ) ّن نذلك، ف
 موته وفيه حالتان:  تعلم زوجته حياته وال من ال :القسم الثاين

ىلاحلالة األأ  نفـاق و یقـوم ولّيـه باإلیكون للزوج مـال ینفـق منـه عـل زوجتـه، أ نأ :و
كما يف القسم  نتظار واال حلالة  ب عل الزوجة الصبر علهيا من مال نفسه، ويف هذه ا

مـن مـال زوجهـا أو مـن  ّول املتقّدم، وليس اهـا املعالبـة بـالعالق مـادام ینفـق علهيـااأل
 ة. ن طالت املّد إمال ولّيه و

 ینفـق علهيـا ولّيـه  زوجتـه، واللیكون للزوج مال ینفق منه ع ال نأ :احلالة الثانية
كم الشرعّي إمرها أن ترفع أاها  من مال نفسه، وحينئذ   وز  أو املأذون من قبلـه  ىل احلا

یــأمر  لهــافيؤّج  يف ذلــك بــع ســننی و ن انقضــت نة، فــبــالفحر عنــه خــالل هــذه املــّد  أو
بع و السننی األ كم ولّيـه بعالقهـا، فـ مـر أموتـه   حياتـه والتتبـنّی  و ـيُ   ن ناحلـا عـل  مدِّ ق 

ك یكن له وّل  جباره أو  إميكن    ننالعالق أجبره عل ذلك، ف م بنفسه أو طّلقها احلا
بعــة  ة عــن جنبّيــأذا خرجــت مــن العــّدة صــارت نام، فــّيــأوعشــرة  شــهر أبوكيلــه فتعتــّد أو

 ج ّ ن تشاء. تتزوّ  نأاها  زوجها وجاز 
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 تعة.  رهي يف امل هذا احلكم بالنكاح الدامئ فال تّر  و
 يـّق  ّنـه كمـا الأ (سـرارهمأقّدس اهلل )كلمات مجع من الفقهاء  ظاهر  :589مسألة 

مال للـزوج ینفـق   رمع عدم توفّ  ن تعالب بالعالق إاّل أاملعلوم حياته  زوجة املفقود غير ل
ىل إمرهـا أن ترفـع أاهـا  يـّق  ولّيه علهيا من مـال نفسـه كـذلك النفاق إمنه علهيا وعدم 

كم الش بع سنوإمعالبة  رعّي احلا  ات والفحر عن زوجها خالل ذلك إاّل ّياه بتأجيلها أو
اهـا  ّنـه يـّق أ صـحي ال زوج ومن مال ولّيه، ولكـننفاق علهيا من مال البعد انقعاع اإل

مـال الـزوج  یضـا  إذا احتمـل نفـادأنفـاق علهيـا البة بالتأجيل والفحـر يف حـال اإلاملع
  حياته أو وفاته. بل تبنّی نفاق علهيا قوانقعاع ولّيه عن اإل
بــع وقــد فحــر خالاهــا عــن الــزوج ّنــه لــو انقضــت الســنوات األأوفا ــدة ذلــك  و

نفـاق علهيـا مـن املعالبة بالعالق مـت انقعـع اإل لزوجته  حياته وال  اته جاز تتبنّی  و 
بـع سـنوات أ ىل االنتظار إحاجة  ماله ومن مال ولّيه من غير   و

ُ
خـرى وجتدیـد الفحـر أ

 عنه. خالاها 
ــألة  ــم حياتــه زوجــات  كانــت للمفقــود الــذهي ال إذا :590مس  تعل

ُ
يــرفعن  خــرى  أ

ــرهن أ كم  ــوز إم ــّن  ىل احلــا كم طالقه ــك للحــا ــزئ مبضــّي  أهي ،إذا طلــم ذل ــّد   ت ة امل
 ىل تأجيل وفحر جدید. إيتاج  الو حداهّن إاملذكورة والفحر عنه بعد طلب 

لزوجــة  يــّق  ّنــه الأ (علـهيمتعــاىل هلل رضــوان ا)بــنی الفقهـاء  املشــهور  :591مسـألة 
وبع سـنوات مـع أن مض  عل فقده إوم حياته املعالبة بالعالق منه واملعل املفقود غير 

كم الشــرعّي فّقــ مـــره أو ق الفحــر خالاهـــا عنــه إذا   یكـــن ذلــك بتأجيـــل مــن احلـــا
بــع أاالجتــزاء بــالفحر عنــه  الصــحي  هــوة، ولكــن بــالفحر عنــه خــالل تلــك املــّد  و

ــأمر ســنوا كم الشــرعّي  ت بعــد فقــده مــع وقــوع جــزء مــن الفحــر ب كــن ی   نإو احلــا
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كم بعـد إمرهـا أبتأجيل منـه، فلـو رفعـت الزوجـة  بـع سـنوات مـثال  مـن فقـد أىل احلـا و
كم بتيدید الفح مر أة زوجها مع قيامها بالفحر عنه خالل تلك املّد  ر عنـه ـــاحلا

بعالقها عل  مر أ ذا   يبل  عنه خبر نف - ب الفا دة عليهمع احتمال ترتّ  - اــمقدار   م
 ما تقّدم. 

املعلـوم حياتـه املعالبـة بـالعالق  لزوجة املفقود غيـر  يّق  ّنه الأتقّدم  :592مسألة 
مادام للمفقود مال ینفق منـه علهيـا أو ینفـق ولّيـه علهيـا مـن مـال نفسـه، فهـل احلكـم 

ة أم ال؟ ة أو أهلّيــحكومّيــ ســةع بنفق ــا مــن شـار أو مؤّس كـذلك فيمــا إذا وجــد متبـرّ 
العالق بالشـروط املتقّدمـة اهـا املعالبـة بـ فييـوز  ،والصحي  هو الوجه الثـاينوجهان، 
 ن وجـد مـن ینفـق علهيـا مـن غيـر إمن مال الـزوج أو مـن مـال ولّيـه و ینفق علهيا إذا  

یقنی.   هذين العر
ق منـه مـادام ینفـق لزوجة املفقود املعالبة بالعال يّق  الذهي ال الوّل  :593مسألة 

كم الشرعّي  بعالقهـا  - نفاقـه علهيـاإمـع عـدم  - علهيا من مال نفسه والذهي یأمره احلا
كـان للمفقـود وكيـل تنع منه هو أبو املفقـود وجـّده ألو بره عل العالق لو ام إذا  بيـه، و

 من جهة العالق.  ليه طالق زوجته كان حبكم الوّل إمفّوض 
وااهـارب،  بـنی املسـافر  - حكـاممـن األ فيما ذكـر  - ودفرق يف املفق ال :594مسألة 

ومـن  ثـر ألـه  فلم یظهـر  رت سفينته يف البحر ومن كان يف معركة قتال ففقد، ومن انكس
فانقععـت  ةالسلعات احلكوميّ عداء فذهبوا به، ومن اعتقلته اع العرق أو األخذه قّع أ
 و  یعلم مكان اعتقاله. خباره أ

یقـة معيّ ة خاّصـعن املفقـود كيفّيـ ليس للفحر :595مسألة   نـة، بـل املـدار ة وطر

، و تل  ذلك باختال   عل ما یعّد طلبا  وفحصا    املسـافر نـواع املفقـودين، فأوتفتيشا 
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ــيَّ ل  مســه وشاصــه أو حبِّ ااملفقــود يبعــث مــن یعرفــه ب ــه، أو  وجــوده للظفــر  ىل مظــاّن إه تِّ ب
فيـه مـن الـبالد، أو یعلـب مـن  د عنـه فيمـا يتمـل وجـودهىل مـن یعرفـه ليتفّقـإیكتب 
ــزوّ املســا ــن ال ين إلهيــا م ــ ار فر ــواحلّي ــرهم   اراج والتّي ــأوغي ــه يف مســيرهم ن یتفّق دوا عن

یستابر ومنازاهم ومق  سفارهم. أمهنم إذا رجعوا من  امهم و
ة بـأحوال اجلنـود املشـاركنی نّيـع  الَّ  ا املفقود يف جهبات القتال فتراجع بشأنه الـدوا ر مّ أو
 .   سرسرى العا دون من األفاقه العا دون من اجلهبات واأله رِّ كة أو یسأل عنيف املعر
ــأو ــر ا املعتقــل املفقــود فتســّم ــالشــرطة واجلهــات األ أل عنــه دوا  ة ذات العالقــة منّي

 وهكذا. 
بعـة  مقدار  :596مسألة   یعتبـر  وال - كمـا تقـّدم - عـوامأالفحـر حبسـب الزمـان أو

ه قـد فحـر نّ أصّدهي العلب عنه حبيث یصدق عرفا  يه تبل یكيف ف صال التاّم تّ فيه اال
 عنه يف تلك املّدة. 

املفقـود يف  مثاله، فاملسـافر الزم من الفحر هو املتعار  ألال املقدار  :597مسألة 
ت القـرا ن عـل عـدم انتقالـه مهنـا كـ ى البحـث إذا دّلـ طصوصة   طصو  أو جهة   بلد  
یعتـــىن  استقصـــاء البلـــد واجلهـــات، وال عتبـــر ی يف ذلـــك البلـــد أو تلـــك اجلهـــة، وال عنـــه

. إباحتمال وصوله   ىل بلد  احتماال  بعيد  
ثـره أانقعـع  مُثَّّ   يف زمـانّنه كان يف بلـد معـنّی أاملفقود إذا علم  سافر امل :598مسألة 

عنــه يف جوامعــه ال  يف ذلــك البلــد عــل النحــو املتعــار ، بــأن یســأل وّ أر عنــه یــتفّح 
یلـزم استقصـاء  ه ومستشفياته وسـيونه وحنوهـا، والهاتواقه ومتنزّ سأوجمامعه وفنادقه و

یالحـظ  تلك املحال بالتفتيش والسؤال بل یكت ى بالبعض املعتّد  به من مشـاهيرها، و
یسـأل عنـه  عنـه يف املحـاّل د املفقود وصنعته وحرفتـه فيتفّقـ هّي ذلك زِّ يف  املناسـبة لـه و
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املناسب له املدارس وجمـامع  علم فاملحّل بناء صنفه وحرفته، مثال  إذا كان من طلبة الأ
ــ ــم وهكــذا بقّي ــة العل ــه العلمــاء وطلب نی واحلــرفيّ  ار صــنا  كالتّيــة األالعلــم فيســأل عن

 اء وحنوهم. طبّ واأل
ـــد و  یظهـــر ا ذا تّ نفـــ ـــك البل ـــه  لفحـــر يف ذل ـــأمن ـــه والث ـــم موت ـــه،  ر، و  یعل حيات
كـتيفبقرا ن األ آخر  ىل حمّل  إيتمل انتقاله منه    ننف  حوال سقط الفحر والسؤال وا
بّ نقضاء مّد اب بـع سـننی كمـا تقـّدم، وة التر    بـه نتقـال احتمـاال  معتـّد ن احتمـل االإر أو
ــه منــه إلهيــا تفّحــنفــ ر عنــه يف تلــك اجلهــات، ن تســاوت اجلهــات يف احتمــال انتقال
یة وال يف كّل  ستقصاء بالتفتيش يف كّل یلزم اال وال یة قر بـبعض بلدة بلدة بل یكـت ى  قر
كــّل مــاكن املهّمــاأل ذا إّول، وألىل البلــد اإقرب قــرب فــاألمراعيــا  لأ جهــة   ة واملعروفــة يف 

ــه  ــبعض،  قــوى فــالالزم جعــل حمــّل أىل بعضــها إكــان احتمــال انتقال ــك ال الفحــر ذل
یكت ى بال  ىل غيره. إفحر فيه إذا بعد احتمال انتقاله و

كـان يف بلـ املسافر  ّن أهذا فيما إذا علم  ّنـه أا إذا علـم ّمـأو ، يف زمـاند معـنّی املفقـود 
ة ثره ك ى الفحر عنه مـّد أانقعع  مُثَّّ  يران والعراق ولبنان وااهندنك قعار كان يف بعض األ

بّ  إلهيا الرحال مع مالحظة صن  املفقود وحرفتـه  ر يف بالدها املشهورة ال  تشّد التر
 يف ذلك. 

إذا علم     ذا خـرج بـرّ إكـالعرا   - لـد معـنّی ىل بإه ّنه خرج من منزله قاصد   التوّج أو
یارة اإل ید ز  - انقعـع خبـره مُثَّّ  يف مشـهده املقـّدس خبراسـان (عليه السالم)مام الرضا ير

یقـه  یكيف الفحر عنه يف الـبالد ك البلـد، ويف نفـس ىل ذلـإواملنـازل الواقعـة عـل طر
يـق فضـال  عـ ب الفحر عنه يف األ ذلك البلد، وال كن البعيـدة عـن العر بالد ن الـما
 .  طرا  ذلك القعرأالواقعة يف 
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إذا علم  ید   للسفر ّنه خرج مأو ين توّجه وانقعـع أىل إیدوهي  أو هرب وال ن منزله مر
بّ ثــره لــزم الفحــر عنــه مــّد أ ليــه إطــرا  واجلوانــب الــ  يتمــل وصــوله ر يف األة التــر

ُعد احتمال توّج إ نظر يُ     به، والاحتماال  معتّد   ليه. إهه ىل ما بَّ
كم االستنابة يف الفحر و  وز  :599مسألة  كـان النا ـب نفـس الزوجـة، إللحا ن 

بــع ســنواتأىل إصــوا عنــه تفّح )ليــه فقــال: إمرهــا أذا رفعــت نفــ ت تصــّد  مُثَّّ ،(ن متضــي أو
هبا للفحر والعلب حّت أالزوجة أو بعض   ة ك ى.  مضت املّد قاو

مـهنم عـن حـال املفقـود  تشترط العدالة يف النا ب وفيمن یسـتابر  ال :600مسألة 
 قوااهم. أة نان بصّح ئطمل یكيف االب

ىل حنی إ فيلزم زوجة املفقود االنتظار  یسقط مّدة  الفحر  ر إذا تعّذ  :601مسألة 
ــه الأتيّســره، نعــم إذا علــم  ــ  ــدهي يف معرفــة حالــه وال ّن  طســقال  صــأ ثــر أب عليــه یترّت

با   حوط األة علاملّد  طالقها قبل مضّي   وز  وجوبه، ولكن ال  . وجو
ــ :602مســألة  ن احتمــل الوجــدان نة فــقبــل انقضــاء املــّد  ق الفحــر التــاّم إذا فّق

ان ســقط ن عــدم الوجــدن تــيقّ إالبــا  ولــو بعيــد   لــزم الفحــر، و  بــالفحر يف املقــدار
با   حوطة عل األىل متام املّد إ وجوب الفحر، ولكن  ب االنتظار   . وجو

بع واحتمـل وجدانـه بـالفحر بعـداأل ت السنواتإذا تّ  :603مسألة   ـب  ها  و
 ة املضروبة. بل یكت ى بالفحر يف املّد 

كم قبـل إ مـر ة بعـد رفـع األالبقـاء عـل الزوجّيـ اها اختيـار   وز  :604مسألة  ىل احلـا
ق ولو بعد فقّ  نأ

َّ
العالق،  هي ملزمة باختيار  جل، فليستق الفحر وانقضاء األتعّل
ــاأواهــا  ــار إالبقــاء  ر ن تعــدل عــن اختي ــذ  ال ىل اختي ــزم جتدیــد ضــرب  العــالق وحينئ یل
 ّول. جل والفحر بل یكت ى باألاأل

ـــألة  ـــوّل  :605مس ـــن ال ـــد العـــالق م ـــة بع ـــّدة الواقع كم عـــّدة طـــالق  الع أو احلـــا
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بعـة  كانت بقدر  نإو ، وهـو طـالق رجعـّي  شـهر أعّدة الوفاة أو النفقـة  فتسـتحّق  وعشـر  
إذا حضر يّ أ إذا مات إله الرجوع  ثناء العّدة جاز أالزوج  امها، و حدمها يف العـّدة ألهيا، و
وليس علهيـا حـداد بعـد العـالق يف  توارث بيهنما ه اآلخر، ولو مات بعد العّدة فالورث
 ام العّدة. يّ أ

ة أو بعـده قبـل العـالق  موت الزوج املفقود قبل انقضـاء املـّد إذا تبنّی  :606مسألة 
إذ كـتيفا تبـنّی وجب علهيا عّدة الوفـاة، و كـان التبـنّی   بعـد انقضـاء العـّدة ا  هبـا، سـواء أ

كان موتـه املتبـنّی ج التزوّ قبل  لشـروع يف العـّدة أم  وقـع قبـل امن غيره أم بعده، وسواء أ
ثنــاء العــّدة فهــل أ موتــه يف ا لــو تبــنّی ّمــأج مــن الغيــر، وناهئــا أم بعــد التــزوّ ثأبعــدها أم يف 

 والصـحي  هـو الوجـه ،؟ وجهـاناة من حنی التبنّی متامها أو تستأن  عّدة الوفنیكت ى ب
 الثاين. 

كـان قبـل العـالق نجـل فـجاء الزوج بعد الفحـر وانقضـاء األإذا  :607مسألة  ن 
 ّن أم كمـا لهيا كما تقـّد إة فله الرجوع ثناء العّد أن كان يف نن كان بعده فإفهي زوجته، و

ن نكــان بعــد انقضــاهئا فــ نإ منــه، وهتا وتبــنی تنقضــي عــّد بقاءهــا عــل حااهــا حــّت إلــه 
ليـه إرجوعهـا  ج فـيف جـواز ن   تتـزوّ إ، وسـبيل لـه علهيـا كمـا مـرّ  جت مـن غيـره فـالتزوّ 

 الثاين.  والصحي  هو القولوعدمه قوالن، 
ــنّی  :608مســألة  ــّد إذا تب مات عــل  بعــد العــالق وانقضــاء العــّدة عــدم وقــوع املق
، كأن تبنّی  الوجه املعتبر  ة عـل وجهـه، أو عـدم انقضـاء مـّد  ق الفحـر عدم فقّ شرعا 

بع سنوات، أو عدم فقّ أ نا ، ئك ولـو باالسـتق شروط العالق أو حنو ذلك، لزم التدارو
إذا كان ذلك بعد تزوّ  كـان الـزوج الثـاين قـد دإو، كـان بـاطال   جها من الغير و خـل هبـا ن 

  .لزوما   حوطبد   عل األأجاهال  باحلال حرمت عليه 
ن يبلـ  خبـره إلهيـا أوقع بعد موت زوجها املفقود وقبـل عقد علهيا ال ّن أ نعم إذا تبنّی 
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عـدم كومـا ل ؛ مـع الـدخولة حّت بديّ احلرمة األ يوجب ّنه الأ ن كان باطال  إاّل إفالعقد و
 (. 198ذات عّدة، كما تقّدم يف املسألة ) حنی وقوعه ذات بعل وال

مـارات العلـم مبوتـه األبسبب القرا ن وتراكم إذا حصل لزوجة الغا ب  :609مسألة 
كمإج بعد العّدة من دون حاجة ن تتزوّ أ اها بيهنا وبنی اهلل تعاىل جاز  ، ىل مراجعة احلا

كتفـاء اال يف دعـوى العلـم، نعـم يف جـواز  حد علهيا اعتراض ما   یعلم كـذهباوليس أل
ید الزواج هبا شـكال إ، یقـاع العقـد علهيـاإوكـيال  عهنـا يف  ، وكذا ملـن یصـير بقواها ملن ير
 (. 54كما تقّدم يف املسألة )

املفقـود  ّن أ من الفقهـاء )رضـوان اهلل تعـاىل علـهيم( كابر األبعض  ذكر  :610مسألة 
جـل والفحـر ات املتقّدمـة مـن ضـرب األعمـال الكيفّيـإمكـن أاملعلوم حياتـه إذا  غير 

وج لتالير زوجته ولكن كان ذلك موجبـا  لوقوعهـا يف املعصـية لعـدم صـبرها عـن الـز
كم الشـــرعّي   ـــوز  ـــادرة  للحـــا ـــة ىل طالقهـــاإاملب ـــال تلـــك إلعلهبـــا مـــن دون  تلبي عم
 ة املضروبة. ات، وكذلك إذا   یكن اها من ینفق علهيا خالل املّد الكيفيّ 
كم   ـوز  ن زوجته مـن الصـبر املفقود املعلوم حياته مع عدم متكّ  ّن أیضا  أ ر وذك للحـا
طالقــه مــن إيرجــ   ، وكــذلك املحبــوس الــذهي الة لعلهبــان یعّلقهــا اســتيابأ الشــرعّي 
، ولكن ما أاحلبس    .تاّم  غير  (هس سرّ قّد )فاده أبد  
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 کتاب اخللع واملباراة

 طالق اخللع
إذا كانــت  :611مســألة  ــة مــن الزوجــة الكارهــة لزوجهــا، و اخللــع هــو العــالق بفدی

كـان مبـاراة، وا یكـن  ة  الكراهـة مـن طـر  الـزوج خاّصـن كانـت إلكراهة من العرفنی 
 خلعا  وال مباراة. 

قة أىل إ ذا انضّم نلع واملباراة نوعان من العالق ففاخل
َّ
حدمها تعليقتان حرمت املعّل

ق حّت    تنك  زوجا  غيره. عل املعّلِّ
 یشترط يف اخللع مجيع ما تقّد  :612مسألة 

ُ
 : مورم اعتباره يف العالق وهي ثالثة أ

كــذ نــتِّ أة، وهــي هنــا قولــه: )غة اخلاّصــ: الصــيلّو األ ا( أو فالنــة أو هــذه طــالق عــل 
لعُتكِّ عل كـذا( أو ) عـة عـل كـذا( بكسـر  نـتِّ أوقوله: )خَّ تلِّ طتلعـة  أو فالنـة أو هـذه ُط 

عة عل  نتِّ أله: )فحلاقه بقوإل وّ يف األ یعتبر  شكال، والإته بالفت  ويف صّح  أو فهي طتلِّ



 (  3مهناج الصاحلنی )ج / 186 

ين خيف األ یعتبـر  كـذا( كمـا ال كــذا( و ه: )فهـي أو فأنـتِّ حلاقهمـا بقولــإيـر ن إطـالق عـل 
 یقــع بغيــر  لــع بالتقایــل بــنی الــزوجنی كمــا الیقــع اخل ، والاســتحبابا   حلــاق أحــوطكــان اإل

 م. العالق واخللع عل الهنج املتقّد  يِّ لفظَّ 
ع معلـــوم احلصــول أو متوّقـــ مســتقبّ   التنييــز، فلـــو عّلــق اخللـــع عــل أمـــر  الثــاين:
ة اخللـع بعـل، مـا  لصـّح ن یكـون مقّو أ حمتمل احلصول مـن غيـر  حاّل  أو أمر احلصول، 

ما  ه كان مقّو حمتمل احلصول ولكنّ  معلوم احلصول أو أمر  حاّل  مر أتعليقه عل   یضرّ  وال
 ن كنتِّ كارهة  ل(. إن كنتِّ زوج  أو إ ة اخللع كما لو قال: )خلعتكِّ لصّح 

 نشاء. رجلنی عادلنی یسمعان اإل ع حبضور لیقاع اخلإشهاد، مبعىن اإل الثالث:
ـق مـن البلـیشترط يف الزوج اخلالع مجيع مـا تقـّد  :613مسألة  وغ م اعتبـاره يف املعّلِّ

يف  سـننی جـار   شـر م يف طـالق مـن بلـ  عشـكال املتقـّد والعقل والقصـد واالختيـار، واإل
 مقتض  االحتياط فيه. مراعاة یترك  ُخلعه أیضا  فال

إاّل  ن الألع مضافا  إىل ذلك یشترط يف اخلاو عـا  بـل   یقـع خل یكون كارها  لزوجتـه و
 .   یضا  كارهة لزوجها كما مرّ أیكون مباراة إذا كانت هي 

قــة مــن یشــترط يف الزوجــة املاتلعــة مجيــع مــا تقــّد  :614مســألة 
َّ
م اعتبــاره يف املعّل

ومـا طـاهرة مـن ام، وكهبـرافعـة لإشـارة النة باالسم أو باإلكوما زوجة دا ة، وكوما معيّ 
يف    يواقعهـا زوجهـا فيــه إاّل  يف طهـر يف املـوارد املسـتثناة، وكومـا  احلـيض والنفـاس إاّل 

، وال خلـع الصـغيرة واملينونـة  العقل، فيصّ   فهيا البلوغ وال یعتبر  املوارد املستثناة أیضا 
یتوىّل   ما بذل الفداء.  ولهّي و

عة :615مسألة   أمران آخران:  - مافا  إىل ما تقّد مض - یشترط يف املاتلِّ
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یعتبر ن تكون كارهة لزوجها كما تقّد أ ل:ّو األ مر األ    يملهـا بلوغ كراه ا له حـّد  م، و
 قامة حدود اهلل تعاىل فيه. إة وعدم عل هتدیده بترك رعایة حقوقه الزوجيّ 

ـــأمـــن  عـــّم أالكراهـــة املعتبـــرة يف اخللـــع  :616مســـألة   ة ناشـــئة مـــنن تكـــون ذاتّي
مـن  ةعرضـيّ ن تكـون أذلك، و ظره وسوء خلقه وفقره وغير ات الزوج كقب  منخصوصيّ 
 لـال  ذوقهـا عمال الـ ة أو قيامه ببعض األیفا ه بعض حقوقها املستحبّ إجهة عدم 

 
ُ
 خرى. كالتزّوج علهيا بأ

والشـت والضـرب  یذاء الزوج اهـا بالسـّب إكان منشأ الكراهة وطلب املفارقة ذا إا مّ أو
 بعــليل والبــذ صــّ  ی الفــقهــا رادت للــير نفســها منــه فبــذلت شــيئا  ليعلّ أفــ وحنوهــا

 .  العالق خلعا  بل معلقا  
كـان منشـأ الكراهـة عـدم وفـاء الـزوج بـبعض حقوقهـا الواجبـة  ـكالقَّ ولو  والنفقـة  مس 

 .  طالقها خلعا   صّ  
ل بـاخللع و  ميلك الفدیـة،  قها بعوض مع عدم كراه ا   یصّ  لو طلّ  :617مسألة 

 - يف احلقيقـة - قاصـد   تبعـه هبـا أ إذا أوقعـه بصـيغة العـالق أو العـالق إاّل أصل  صّ  ی وال
قـد أخـذ العـالق شـرطا  فيـه، كمـا  وملك الفدیة بسبب مسـتقّل ، طالقها بدون عوض

ميلـك املـال  ه بعقد الصـل  املـذكور نّ نقها فیعلّ  نأذا صاحلته عل مال واشترطت عليه إ
إذا  ا  يف مـورده، حـّت ا  بـل یكـون رجعّيـن العالق حينئذ  خلعّيـیكو يه العالق، والوعل

ه إذا خال  ورجع نّ أ ه يرم عليه طالفة الشرط، غير نّ أ اشترطت عليه عدم الرجوع إاّل 
یثبت للزوجة اخليار  صّ      الشرط. يف فسخ عقد الصل  من جهة للّ  رجوعه و

ا  عـــن تبـــذل الفـــداء لزوجهـــا عوضـــن أ : - يف املاتلعـــة ا یعتبـــر ّ ـــ - الثـــاين مـــر األ
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یعتبر    ا یصّ  ن یكون  ّ أيف الفداء  العالق، و
ُ
نـا  اهـا يف ي  أو ما حبمكه كأن تبـذل دَّ  كهمتّل

كــان أو دَّ  ال  یكـون متمـّو  نأتـه، وذمّ  ن أاملســّم ، و ن زاد عـل املهـر إنـا  أو منفعـة وي  عينـا  
ن یكـون ألزومـا   حـوطبـل األ بعـل اخللـع، لـ  و  یعـنّی أیكون معلوما  فلو خالعها عل 

املكيـل وبـالوزن ن یكون معلوما  بالكيـل يف أيف املعاوضات ب ل النحو املعتبر معلوما  ع
  .هبا وباملشاهدة فيما یعتبر يف املعدود  ّد يف املوزون وبالع

وقـد  يف املهر  العلم به عل حنو العلم املعتبر  ك ى  ذا كان املبذول مهرها املسمّ إنعم 
یصّ  288بيانه يف املسألة )م تقّد  رضاع ولده ولكن مشروطا  بتعينی إجعل الفداء  (، و
كلّ املّد   جل. ال  مع ضبط األ ومؤّج جعله حااّل    ا  وز ا  يف ذمّ يّ ة، واذا جعل 

كراههـا إمع  یصّ   الزوجة، فال ن یكون بذله باختيار أيف الفداء  یعتبر  :618مسألة 
كان اإل  ن الزوج أم من غيره. كراه معل البذل سواء أ

كـ ن یكـونأيف الفـداء  یعتبر  :619مسألة   ل  دینـار أ لوكـا  للماتلعـة أو مـا حبمكـه 

، وال دارها إىل عشـر   ا أو منفعةعل ذمّ  لـو كـان  لوكـا  للغيـر، فلـو  یصـّ   سـنوات مـثال 
، نعــم ببــذل الفــداء لزوجهــا   یصــّ   جنــّب ع األتبــرّ   یصــّ  و البــذل صــّ  ی طالقهــا خلعــا 

طالقهــا بــدون  -يف احلقيقــة - قاصــد   هبـا  تبعــهأ ة العــالق أووقعــه بصــيغأذا إالعـالق 
یكون رجعيّ  ،عوض  .ختال  مواردها  أو با نا  عل حسب او

قهـا، أو قـام اها يف االفتداء مباله فبذلته لزوجها ليعلّ  ذن الغير أذا إوهكذا احلال فيما 
بـذل أون علهيا كما لو قالـت لشـار: )مضمببذل الفداء له من ماله عل وجه  الغير 
يـّق  ه یصـّ  ّنـنقها، فقن( فبذل له ذلك فعلّ ليعلّ  ل  دینار ألزوجي   البـذل والعـالق و

 للباذل الرجوع به علهيا لوقوع البذل منه بعلهبا. 
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ــ :620مســألة  ــر ل ــا الإمــن دون  و جعلــت الفــداء مــال الغي ــه أو م ميلكــه املســلم  ذن
كـان بصـيغة فيبعـل اخللـع بـل يبعـل معلقـا  إاّل  البـذل مع العلم بذلك بعل كاخلمر   إذا 

حينئـذ   ه یصـّ  نّ نعوض ف طالقها من غير  - يف احلقيقة - هبا قاصد   تبعه أالعالق أو 
 ا  أو با نا  عل حسب اختال  املوارد. رجعيّ 

ــو ج ــأمــع اجلهــل ب علــت الفــداء مــال الغيــر ول ــر ّن بــنی الفقهــاء  فاملشــهور  ه مــال الغي
 ولكــن الصــحي ، ع وضــماما للمثــل أو القيمــةة اخللــصــّح  اهلل تعــاىل علــهيم( )رضــوان

 .  بعالنه معلقا 
كــان املقصــود  بــان اخلــال  إاّل  مُثَّّ  ا خـــّل ّمــأعم وكــذا لــو جعلــت الفــداء مخــر   بــز إذا 

.  من اخلّل فداء فيصّ   جعل ذلك املقدار   خلعا 
ن ريض هبــا صــّ  نا معيبــة فــّمــأ نــة فتبــنّی إذا خالعهــا عــل عــنی معيّ  :621مســألة 

املصـاحلة يف الفـداء ولـو بـدفع  ، ولكن األحوط لزومـا  عند ـذ  يرضَّ  وكذلك إذا   ،اخللع
یضه باملثل أو القيمة. األ  رش أو تعو

من صداقها( وكانت بالغـة رشـيدة  ءبرهي تَّ ن  أوها ق  إذا قال أبوها: )طّلِّ  :622مسألة 
ــرأ قهــا  فعلّ  ــه مــن صــداقها، وهــل یصــّ  ذمّ  تب ــ ت ــا رجعّي ــا  عــل حســب طالقه ا  أو با ن

  .البعالن وجهان، والصحي  هواختال  املوارد؟ فيه 
قهـا بصـيغة العـالق برا ـه مـن صـداقها فعلّ إبهيا عل أنعم إذا كان عاملا  بعدم والیة 

 عوض صّ  كذلك.  طالقها من غير  - يف احلقيقة - هبا قاصد    تبعهأ أو
كمـا  - هّنـأ یقاعـات إاّل من العالق وهـو مـن اإل ن كان قسما  إاخللع و :623مسألة 
ين: بذل  ء من طر  الزوجة ءنشاإالعقود يف االحتياج إىل طرفنی و یشبه - عرفت
یقع ذلك علإقها الزوج، وليعلّ  ين:نشاء العالق من طر  الزوج مبا بذلت، و   حنو
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 لت. قها عل ما بذقها، فيعلّ ن یعلّ أم البذل من طرفها عل ن یقّد أ: لّو األ
ــاين: ــدأ الث ــالعالق  ئن يبت ــزوج ب ــذكر  حا  مصــرّ ال ــ ب ــده، العــوض فتقّب ل الزوجــة بع

 ل. وّ ن یكون الترتيب عل النحو األأ استحبابا  حوط واأل
ـإة اخللع املواالة بنی يف صّح  یعتبر  :624مسألة  ب نشاء البذل والعالق مبعـىن تعّقُ

یقـاع إالـزوج إىل  رأة فلم يبـادر ذلت املقبل انصرا  صاحبه عنه، فلو ب خر حدمها باآلأ
رضـوان ) اخللع، واشترط بعـض الفقهـاء  انصرفت املرأة عن بذاها   یصّ  العالق حّت 

ّيــ (علــهيمتعـاىل اهلل  دليــل عــل اعتبارهــا  ة بــنی البــذل والعــالق ولكـن الة العرفّيـالفوو
  .استحبابا   ن كانت رعای ا أحوطإو

أو  الق مبباشرة الـزوجنی أو بتوكيلهمـا الغيـر ن یكون البذل والعأ  وز  :625مسألة 
یعّلـأن يوكّ  باالختال ، و وز   لكـّل    ـوز ق عنـه، بـل ال شاصا  واحد   ليبذل عهنـا و

فيما هـو مـن طرفـه، فيكـون أصـيال  فيمـا يرجـع إليـه ووكـيال  فيمـا  خر ل اآلن يوكّ أمهنما 
 يرجع إىل العر . 

ــالتوكيــل يف اخللــع يف مج یصــّ   :626مســألة  بــه مــن شــرط العــوض ق يــع مــا یتعّل
ق هبا من استدعاء العالق یقاع العالق، ومن املرأة يف مجيع ما یتعلّ إوتعيينه وقبضه و

  العوض وتسليمه. وتقدير 
ن تبـدأ الزوجـة وتقـول: )بـذلُت أا ّمـنإذا وقـع اخللـع مبباشـرة الـزوجنی ف :627مسألة 

، أو أععيُتكَّ ما عليكَّ من املهر، أو الشيء ا قَّ تُ لِّ ، ذاّئ لكلكَّ نتِّ أ( فيقول الزوج: )نعّلِّ
عة ( وعل - الـالم بكسر  - طالق، أو طتلِّ ، أو عل ما أععيتِّ  ئن يبتـدأا ّمـإ ما بذلتِّ

بكـذا أو  عـةنـتِّ طـالق أو طتلِّ أفيقـول: ) - بعدما تواطئـا عـل العـالق بعـوض - الزوج
 عل كذا( فتقول الزوجة: )قبلُت أو رضيُت(. 
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العـالق من وكيلنی یقول وكيل الزوجـة طاطبـا  وكيـل الـزوج: )عـن ن وقع البذل وإو
ــ ــل ُم ــذلُت لُ لَّ ّك  وَّ قب ــة ب ــّك  وَّ   فالن ــر لِّ ــه مــن امله ــا علي عَّ ا  ليَّ  الكــذاّئ  أو املبلــ  كَّ م ــا أو لَّ ه

قَّ ليُ  ( أو یقـول: )عـن قبـلِّ   طـالق عـل مـا ِّ ّك  وَّ ( فيقول وكيل الزوج: )زوجة مُ اهعّلِّ لت 
بـذَّ

(. ّك  وَّ  خلعُت مُ  ِّ ّك  وَّ مُ  لت  كَّ عل ما بذَّ تَّ  لَّ
خر، كوكيل الزوجـة مـع الـزوج یقـول وكيلهـا طاطبـا  حدمها مع اآلأن وقع من وكيل إو

ـذلُت لَّ ّك  وَّ الزوج: )عـن قبـل ُمـ أو الشـيء  مـن املهـر  لـكَّ مـا عليـك   فالنـة أو زوجتـك بَّ
 ئ( أو يبتـدوج  طالق عل ما بذلت  ها( فيقول الزوج: )هي أو زقَّ عّلِّ ن تُ أعل  الكذاّئ 

ُتـكَّ أو زوجـ  فالنـة طـالق عـل كـذا( فيقـول وكيلهـا: )عـن ك ّ وَّ الزوج طاطبا  وكيلهـا: )مُ  لَّ
 لَّ  قبلُت ذلك(. ك ّ قبل موَّ 
  ِّ ّك  وَّ ُلـ   فالنـة بـذلُت لَّ ّك  وَّ ن كان وكيال  عن العرفنی یقول: )عن قبل مُ ن وقع  ّ إو

 ئ( أو يبتد طالق عل ما بذلت   ِّ ّك  وَّ زوجة مُ یقول: ) مُثَّّ  ها(قَّ ّلِّ عَّ ليُ  فالن الشيء الكذاّئ 
یقول: )زوجة مُ  یقـول مـن طـر   مُثَّّ  (يء الكذاّئ  طالق عل الش ِّ ّك  وَّ من طر  الزوج و

 (.   قبلُت لَّ ّك  وَّ الزوجة: )عن قبل مُ 
   زوجـ  بـذلُت لَّ ّك  وَّ لت الزوج يف البذل یقول: )عن قبـل ُمـالزوجة وكّ  ّن أولو فرض 
 
ُ
(.  مُثَّّ  ها(قَّ ّلِّ طَّ لنفسي كذا أل لت  ذَّ  یقول: )هي طالق عل ما بَّ

 أو نق  إذا استدعت العالق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: )طلّ  :628مسألة 
عة بكذا( فـيف وقوعـه ط نتِّ أن بكذا( فقال الزوج: )ع  لَّ اخ   حوط شـكال فـاألإالق أو طتلِّ
 (. ن تقول بعد ذلك: )قبلُت أبالقبول مهنا ب تباعهإ لزوما  

یقع فيه الرجوع ما   ترجع املرأة فيما بذلت، واها  طالق اخللع با ن ال :629ة مسأل
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 لهيا. إكان له الرجوع  ولو يف بعض ما بذلتهذا رجعت نة فالرجوع فيه ما دامت يف العّد 
رجوعهـا، فلـو  مكـان رجوعـه بعـدنرجوعها يف املبذول ب جواز  طشتری :630مسألة 

كــان اخللــألــه الرجــوع بــ  ــز    ، أو كانــت ن  ع طالقــا  با نــا  يف نفســه ككونــه طالقــا  ثالثــا 
كـان الـزوج قـد تـزوّ  ة اها كاليا سة وغير ن ال عّد الزوجة  ّ   ج باملـدخول هبـا، أو 

ُ
خ ـا أو أ

برابعة قبل رجوعها بالبذل، أو حنو ذلك   یكن اها الرجوع فيمـا بـذلت، وهكـذا احلـال 
، كما لـو رجعـت عنـد  فات زمان الرجوعحّت فيما لو   یعلم الزوج برجوعها يف الفدیة 

.  ثر أه ال نّ نة ف انقضت العّد ع عليه الزوج حّت لنفسها و  یّع   لرجوعها حينئذ 
إذا  ة إاّل حــدمها يف العــّد أعــة لــو مــات رث بــنی الــزوج واملاتلِّ تــوا ال :631مســألة 

 رجعت يف الفدیة مفات أحدمها بعد ذلك قبل انقضاهئا. 

 املباراةطالق 
حكام، ولتل  عنـه م من الشروط واألاملباراة كاخللع يف مجيع ما تقّد  :632ة مسأل

 يف 
ُ
 ثالثـة:  مور أ

ب عل ه یترتّ نّ نخبال  اخللع فمن الزوجنی لصاحبه،  ب عل كراهة كّل ا تترتّ ّم إ .1
 .   كراهة الزوجة دون الزوج كما مرّ 

ـــإ .2 ـــ كثـــر أیكـــون الفـــداء  ن الأه یشـــترط فهيـــا ّن  األوىلحـــوط ل األمـــن مهرهـــا، ب
أم زاد عليـه  ه فيه عل مـا تراضـيا بـه سـاوى املهـر نّ نمنه، خبال  اخللع ف قّل أیكون  نأ

 أم نقر عنه. 
ن یتبعـه بصـيغة العـالق، أومـا  حوط لز( فـاألبـارأُت نشاءها بلفظ )إه إذا أوقع نّ إ .3
كــذا( حــّت  ئ تــز فــال هــي  وطــالق أ نــتِّ أبقولــه )ف  یتبعــهبقولــه: )بــارأت زوجــ  عــل 

 .  د   كما مــرّ جمرّ  ن يوقعه بلفظ اخللعأ طالق(، خبال  اخللع إذ  وز 
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بعـد  - :ن یقـول الـزوجأد   بـیقاعها بلفظ العـالق جمـرّ إ - كاخللع - يف املباراة و وز 
 (. طالق عل ما بذلتِّ  نتِّ أ) - هاقَّ ّلِّ عَّ له شيئا  ليُ  بذلت   ݥما 

كــاخللع ال :633مســألة  الرجــوع فيــه للــزوج مــا   ترجــع  وز  ــ طــالق املبــاراة بــا ن 
لهيـا إلـه الرجـوع  ة جـاز ذا رجعـت فهيـا يف العـّد نة، فـالزوجة يف الفدیة قبل ان ـاء العـّد 

 م يف اخللع. عل حنو ما تقّد 





 اركتـاب الظه 

 کتـاب الظهار

 





 ارهکتـاب الظ
ر حرام، وموجـب لتحـرمي الزوجـة الُ  الظهار  :634مسألة  ارة مهنـا، ولـزوم الكّفـ ظـاهَّ

 إىل مقاوب ا كما سيأ يت تفصيله.  بالعود
  عّ  كظهـر  نتِّ أأن یقول الزوج طاطبا  للزوجة: ) صيغة الظهار  :635مسألة 

ُ
ي( ّمـأ

تبـدیل )عـّ (  )فالنـة(، و ـوز  أو یقول بـدل أنـت: )هـذه( مشـير   إلهيـا أو )زوجـ ( أو
، أباهها شألفظة )عّ ( و ذكر   یعتبر ال( بل ( أو )عندهي( أو )لدهّي بقوله )مّن  فيكيف صال 

  كظهر  نتِّ أیقول: ) نأ
ُ
 ي(. مّ أ

 أمن  زوجته لزء آخر  هلو شبّ  :636مسألة 
ُ
 - كرأسها أو یدها أو بعهنـا - ّم جزاء األ

ميهــا عــل  عــدم الوقــوع،  والصــحي بــه قــوالن،  نفســه فــيف وقــوع الظهــار قاصــد   بــه فر
   ه.كان االحتياط يف حملّ  نإو

 ب هالو شهّب  :637مسألة 
ُ
 ك نتِّ أن قال: )أه مجلة بمّ أ

ُ
  ي( أو )أنتِّ مّ أ

ُ
ي( قاصـد   بـه مّ أ

كبـر املنزلـة والتع علّو  التحرمي ال كـان إبـه و الظهـار  یقـع  ذلـك،  السـّن وغيـر  ظـمي، أو  ن 
 خالفه.  استحبابا   حوطاأل
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  ة غير حدى املحارم النسبيّ نب هاشهّب لو  :638مسألة 
ُ
 كا ّم األ

ُ
ة خـت والعّمـلبنت واأل

  عّل كظهر  نتِّ أل: )واخلالة فقا
ُ
مـات بالرضـاع حلـاق املحرّ إبـه، ويف  الظهـار  عقوخ ( أ

ضـ  االحتيـاط تتـرك مراعـاة مقت شـكال فـالإة يف ذلـك مـات النسـبيّ وباملصاهرة باملحرّ 
فـرم عليـه  بـبعض حمارمـه   هایشـهّب  نأ عـّل حـرام( مـن غيـر  نـتِّ أفيه، ولو قال اهـا: )

. أ ب عليه أثر یترتّ  و   صال 
كـان مـن طـر  ا الظهار  :639ألة مس لرجـل، فلـو قالـت املـرأة املوجب للتحـرمي مـا 
.  ر أيب أو أخي(   يؤثّ  عّل كظهر  نتَّ ألزوجها: )  شيئا 

ـــر  :640مســـألة  ر عـــدلنی یســـمعان قـــول الُ  وقوعـــه حبضـــور  يف الظهـــار  یعتب  ظـــاهِّ

 كالعالق. 
یعتبـر  ر يف الُ  و ــد وعــدم الغَّ والقصــ البلــوغ والعقــل واالختيـار  ظــاهِّ ن یكــ   نإب وضَّ

 .  سالبا  للقصد واالختيار
یعتبر  ر يف الُ  و يواقعهـا    حلـيض والنفـاس، وكومـا يف طهــر مهنـا خّلوهـا عـن ا ظـاهَّ

 فيــه عــل التفصــيل املتقــّد 
َّ
كومــا زوجــة  ، وهــل یعتبــر قــة، وكومــا مــدخوال  هبــام يف املعّل

 یترك.  فاالحتياط ال ،شكالإه ع هبا؟ فيعل املتمتّ  یقع الظهار  ة فالدا يّ 
ن أكـیقـع يف ميـنی  بالزوجـة، كمـا ال ضـرار إذا قصـد بـه اإل یقع الظهار  ال :641مسألة 
كلّ إنفسـه عـن فعـل كمـا لـو قـال: ) ه زجر كان غرض ـأف كِّ ُتـم  ن    عـّ  كظهـر  تِّ ن 

ُ
 ي( أوّمـأ

  تِّ عّل كظهر ن  أالصالة ف ن تركُت إبعث نفسه عل فعل كما لو قال: )
ُ
 (. يمّ أ

ين: معلق ومعلّ  یقع الظهار  :642مسألة    .قعل حنو
یصـّ   لوّ واأل التعليـق عـل الـوطء  ما   یكن منوطا  بوجـود  ء خبـال  الثـاين، و
  عّ  كظهر  نتِّ أیقول ) كأن

ُ
بتكِّ إي مّ أ  الزمـان التعليق عل غيـره حـّت  ( كما یصّ  ن قاو
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  عــّ  كظهــر  نــتِّ أكــأن یقــول: )
ُ
التعليــق عــل  یصــّ   نعــم ال ،(ةن جــاء يــوم اجلمعــإي ّمــأ

.   نفسه عنه أو عل ترك فعل بقصد بعهثا حنوه كما مرّ  تيان بفعل بقصد زجر اإل  آنفا 
.أو سنة  ة كشهر مبّد  د الظهار لو قيّ  :643مسألة   كان باطال 
ر ن كـان معلقـا  حـرم عـل الُ نبشـرا عه فـ ق الظهـار إذا فقّ  :644مسألة  وطء  ظـاهِّ

رالُ  ر، فله حّت  يّل  وال مهنا  ظاهَّ كّفر ن یكّفِّ  تلزمه كفّ  له وطؤها، وال حّل  ذا 
ُ
خرى بعد ارة أ

كفّ   رن یكّفـأالوطء، ولو وطهئا قبـل   إارتـان لزمتـه 
ُ
رادة العـود خـرى إلحـدامها للـوطء واأل

قـا  فيحـرم عليـه ّمـأاالسـتمتاعات قبـل التكفيـر، و سـا ر  فرم عليه والإليه، 
َّ
كـان معّل ا إذا 

ـق عالوطء بعد ح
َّ
ـق  ليـه، فلـو عّلقـه عـل نفـس الـوطء  صول املعّل

َّ
يـرم الـوطء املعّل

 ارة. جتب به الكفّ  عليه وال
 الظهار  ر بتكرّ  ر ا تتكرّ ّم أالوطء قبل التكفير، كما  ر ارة بتكرّ الكفّ  ر تتكرّ  :645مسألة 

 یترك االحتياط.  شكال فالإاده ففيه ا مع اّف مّ أد امليلس، ومع تعّد 
إذا عيـز  ارة الظهار كفّ  :646مسألة  ين متتـابعنی،  عنـه فصـيام عتق رقبـة، و شـهر
إذا عيز  . طعام ستّ نعنه ف و  نی مسكينا 

  إذا عيز  :647مسألة 
ُ
، و الثالثة صـام مثانيـة عشـر  مور عن األ عنـه  ن عيـز إيومـا 

. عل األ  ز ه االستغفار     حوط لزوما 
ر،  یكّفـلـه وطؤهـا حـّت  ا    يـّل هـا رجعّيـقطلّ  مُثَّّ  من زوجتـه إذا ظاهر  :648مسألة 

كـان العــالق با نـا  وتزوّ جها بعد انقضاء عـّد خبال  ما إذا تزوّ  ه ّنـنة فجهـا يف العـّد هتا أو 
ــو ارتــّد  لــه وطؤهــا بــال و ــوز  ط حكــم الظهــار یســق كــان قبــل نحــدمها فــأ تكفيــر، ول ن 

 تاب املرتّد  مُثَّّ  رجل عن فعرةهو ال و كانت املرأة یا سة أو صغيرة أو كان املرتّد أالدخول 
ــأتكفيــر، و لــه وطؤهــا بــال وجــاز  كــم الظهــار جهــا ســقط حوتزوّ  كــان االرتــداد بعــد ّم ا لــو 
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أهي  - ة أو هـيهـو الرجـل عـن مّلـ صـغيرة وكـان املرتـّد  الدخول و  تكن املرأة یا سة وال
ــّد ن، فــالرجعــّي  معلقــا  فحمكــه حكــم العــالق - املــرأة ــه   ــز  ة  يف العــّد  ن تــاب املرت ل
ر، ویعأها حّت  نأ كفّ  جها جاز تزوّ  مُثَّّ  هتان انقضت عّد إ یكّفِّ ارة، ولـو له وطؤها من دون 

 ارة. حدمها   تثبت الكفّ أمات  مُثَّّ  من زوجته ظاهر 
 تصـبر    نإاعتـراض، و مهنا عل ترك وطهئـا فـال ر ظاهَّ إذا صبرت الُ  :649مسألة 

كمأرفعــت  ــره بــنی ال، فيحضــالشــرعّي  مرهــا إىل احلــا ــر ره و ّي وبــنی  رجعــة بعــد التكفي
إاّل أ ن اختـار نطالقهـا، فـ ن انقضــت نمـن حـنی املرافعـة، فـ شـهر أ ثالثـة نظـرهأ حـدمها و

ين حبســهحــد األأ  تــر  ة و املــّد     تــار عليــه يف املععــم واملشــرب حــّت  قوضــيّ  مــر

كمقهــا احلــن امتنــع عــن كلهيمــا طلّ إحــدمها، وأ بــره عــل خصــو   أحــدمها، وال  ا
یقع با نا   الشرعّي    .و



 یـالءكتاب اإل 

 کتاب اإليـالء

 





 يـالءاإل کتاب

ة ا أبـد   أو مـّد ال  إمّ یالء هو احلل  عل ترك وطء الزوجة الدا ة ُقبُ اإل :650مسألة 
ید عل أوبعة أشهر   هبا.  ضرار لغرض اإل تز

 بـاحلل  عـل تـرك وطء ع هبـا، والیالء باحلل  عل ترك وطء املتمتّ ق اإلیتحقّ  فال
ید عل أوبعة أشهر، والالدا ة مّد  كـان لـدفع ضــرر  ة ال تز الـوطء عـن نفسـه أو  فيما إذا 

ر   ُبــن تكــون الزوجــة مــدخوال  هبــا ولــو ُد أیضــا  أفيــه  هنــا أو لنحــو ذلــك، كمــا یعتبــر ع
نعم تنعقد اليمنی يف مجيـع ذلـك  ،املدخول هبا ق باحلل  عل ترك وطء غير یتحقّ  فال
 ها مع اجتماع شروطه. ب علهيا آثاروتترتّ 

، فـاليف املؤل أن یكون با یعتبر  :651مسألة  یـالء یقـع اإل لغا  عاقال  طتـار   قاصـد  
ــواملينـون والُ  مـن الصـغير   ســلبه بـه الغضـب حـّت  ه وااهـازل والسـكران ومـن اشــتّد رَّ ك 

 . يبوبوامل نینّ العِّ  یقع من یالج فالأن یكون قادر   عل اإل یعتبر وقصده أو اختياره، 
بـه   باسم اهلل تعـاىل املاـتّر اّل إ - كمعلق اليمنی - یالءینعقد اإل ال :652مسألة 
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بيّ  یعتبر  ليه ولو يف مقام احلل ، والإطالقه إأو ما ینصر   ی   ظاللف ة، والفيه العر الصر
، بل املعتبر يف كون املحلو  عليه ترك اجلماع ُقبُ  صدق كونه حالفا  عـل تـرك ذلـك  ال 

ــ فيــه، فــيكيف قولــه: )ال  ظــاهر   لفــظ  ب العمــل ( أو )الُؤ أطَّ ( أو )ال كِّ ُعــكِّ   ُ جامِّ
َّ
( بــل مَّ أ ــكِّ ّسُ

َّ وِّ  مجع رأيس ورأسكِّ  وقوله: )ال  ة( إذا قصد به ترك اجلماع. ّدَّ سادة أو طِّ
ع امتناعــه عــن املواقعــة ن صــبرت املــرأة مــنیــالء بشــرا عه فــاإل إذا تّ  :653مســألة 
إاّل  كم الشرعّي  مرهاأن ترفع أ فلها فهو، و بعـة أشـهر، فـفيُ  إىل احلا كم أو ن رجـع ننظره احلا

إاّل وواقعها يف هذه املّد  ين حد األألزمه بأ ة فهو، و ن فعـل نا الرجـوع أو العـالق، فـّمـإمـر
إاّل أ  بـره  حـدمها، والأ   تـار عليـه يف املععـم واملشـرب حـّت  قحبسـه وضـيّ  حدمها و

، وحدمها معيّ أعل  كم، ولو طلّ لّ ن امتنع عن كلهيما طإنا  ا  ق وقع العالق رجعّيـقها احلا
 أو با نا  عل حسب اختال  موارده. 

كـان رجوعـه ب عيـز إذا  :654مسألة  العـزم عـل الـوطء  ظهـار ناملـؤل عـن الـوطء 
 القدرة عليه.  عل تقدير 
 ةـــوبعاأل ر ـــشهاأل ّن أ (علـهيمتعـاىل رضـوان اهلل )اء ــهـنی الفقـــب ور ـــهــاملش :655مسألة 

ين بعـدهاألاحـد أعل  بر ُ   مُثَّّ  فهيا املؤل نظر يُ  ال  - افـع إىل تبـدأ مـن حـنی التر - مـر
كم، وقيل: من حنی اإل كم أة  انقضت املّد یالء، فعل هذا لو   ترافع حّت احلا لزمه احلـا

ين مــنحــد األأب تتــرك مراعــاة مقتضــ  االحتيــاط يف  الوة، مــّد  مهــال وانتظــار إدون  مــر
 ذلك. 

نكـرت هـي فـالقول أعامهـا املـؤل وذا اختلفا يف الرجوع والـوطء فاّد إ :656مسألة 
 قوله بيمينه. 

ة خبـال  ن عقد علهيا يف العّد إیالء بالعالق البا ن ويزول حكم اإل :657مسألة 
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كم، ن خرج به من حقّ إه ونّ نف العالق الرجعّي  ها فليست اهـا املعالبـة والترافـع إىل احلـا
ة عـاد إىل احلكــم هتا، فلـو راجعهـا يف العـّد بانقضـاء عــّد  یـالء إاّل م اإليـزول حكـ لكـن ال
كم. ّول فلها املعالبة حبقّ األ  ها واملرافعة إىل احلا

ــزوج بعــد اإل :658مســألة  ــمــت وطهئــا ال ــه الكّف ــالء لزمت ــّد ی ــان يف م ك ة ارة ســواء أ
بّ   اليمنی عل كّل ه قد حنث نّ أل ،بلها لو جعلناها من حنی املرافعةر أو بعدها أو قالتر

كم بـه  مـر أة ومعالب ـا وله هذا احلنث بل وجـب بعـد انقضـاء املـّد  ن جاز إحال و احلـا
 ليير   بينه وبنی العالق. 

هب  یعتبـر  ه الّنـأعـن غيرهـا ب از ا متتـّمـأميـان، كمـا األ هـذه اليمـنی عـن سـا ر  ذا متتاز و

مرجـو  شـرعا  مـع  ر أو كونـه غيـقهـا راجحـا  شـرعا  يف غيرها مـن كـون متعلّ  یعتبر  فهيا ما
ّيـــرجحانـــه حبســـب األ ـــة العقال ّيـــغـــراض الدنيو ّي ة ة أو اشـــتماله عـــل مصـــلحة دنيو

 ة. شاصيّ 
نــة فــدافع عــن الرجــوع والعــالق إىل ة معيّ إذا آىل مــن زوجتــه مــّد  :659مســألة 

 ارة. ارة ولو وطهئا قبله لزمته الكفّ ة   جتب عليه الكفّ انقضت املّد  نأ
ــ ر تتكــرّ  ال :660مســألة  كــان الزمــان املحلــو  عــل تــرك  ر ارة بتكــرّ الكّف اليمــنی إذا 

 .  الوطء فيه واحد  





 انكتاب اللع 

 کتاب اللعان

 





 اناللع کتاب

یثبـت أو نيف ولـد   ة بنی الزوجنی أثرها دفع حّد  اللعان مباهلة خاّص  :661مسألة  ، و
 يف موردين: 

 ذا رم  الزوج زوجته بالزىن. إفيما  :لاألّو  املورد
يبــة وال مــع غلبــة الظــّن   ــوز  ال :662مســألة   للرجــل قــذ  زوجتــه بــالزىن مــع الر
يبة، بل وال بالشياع وال بسباببعض األ مـع اليقـنی  ثقة، نعم  وز شار  خبار نب املر
يــّد حـــّد القــذ  مــع نــة، بــل ذا   تعتــر  بــه الزوجــة و  یكــن لــه بيّ إُيصــّدق  ولكــن ال

 تية فيدرأ عنه احلـّد. ع للشروط اآلذا أوقع اللعان اجلامإ معالب ا إاّل 
ــّد أیشــترط يف ثبــوت اللعــان بالقــذ   :663مســألة  لعــان  عي املشــاهدة، فــالن ی
ة، كمـا یشـترط يف نـعم  فيحّدان مـع عـدم البيّ ن مهنا كاألعها ومن   یتمكّ یّد  فيمن  
حلـــّد قام ــا لــنيف اإ نــة تعــنّی ن كانــت لــه بيّ نة عــل دعــواه، فــنــتكــون لــه بيّ  ال نأثبوتــه 
 لعان.  وال
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ن یكــون القــاذ  بالغــا  عــاقال  أیشــترط يف ثبــوت اللعــان يف القــذ   :664مســألة 
ن الصـمم واخلـرس، كمـا یشـترط فهيـا تكون املقذوفة بالغة عاقلة وأیضا  سـاملة عـ نأو
نة وكـذا ة بل يـّد القاذ  مع عدم البيّ جنبيّ لعان يف قذ  األ ون زوجة دا ة فالتك نأ

یشترط فهيا أیضا  ، اع هبيف املتمتّ  یـدخل هبـا،  لعان فيمن   ن تكون مدخوال  هبا فالأو
إاّل  ن تكون غير أو  یدفع باللعان، نعم عليه لعان بل وال حـّد حّت   فالمشهورة بالزىن و

ير   نة. املتياهرة بالزىن إذا   یدفعه عن نفسه بالبيّ  يف غير  التعز
. ة من يّ فيما إذا ن ى ولد :الثاين املورد  ولد عل فراشه مع حلوقه به ظاهر  

ــّيــولد ُينكــر  نأللــزوج   ــوز  ال :665مســألة  عــل فراشــه مــع حلوقــه بــه  دة مــن توّل
 ن دخل بأظاهر   ب

ُ
، أو أه ومّ أ نزل عل فرجهـا واحتمـل دخـول أنزل يف فرجها ولو احتماال 

ــك إىل ــد مضــ  عــل ذل ــان ق ــه لــذب أو حنــوه، وك ــه في ــان وضــعه ســتّ  ما    ة أشــهرزم
هـذه احلالـة نـيف الولـد عـن  لـه يف  وز  ه النّ نة احلمل، فقص  مّد أ یتياوز  فصاعد   و 
 حد بأ ن كان قد فير إنفسه و

ُ
 قـرار بل  ب عليـه اإل مها بالفيور ا إذا اهّت ه فضال  عمّ مّ أ

 .تهيّ بولد
نـه مـن ما ـه مـن جهـة مـع علمـه بعـدم تكّو  - ولـو باللعـان - ن ینفيهأله   وز  نعم 
كــان یلحـق بــه حبســب علمـ ه بــاختالل شـروط االلتحــاق بـه، بــل  ـب عليــه نفيـه إذا 
ــ ظــاهر  ــه يف معــرض ترّت ــوال نفيــه، مــع كون حكــام الولــد عليــه مــن امليــراث أب الشــرع ل

 ذلك.  إىل حمارمه وغير  والنكاح والنظر 
ه قـد أىت مبـا يوجـب ّنـأن علـم نة مـن ولـد عـل فراشـه فـيّ إذا ن ى ولد :666مسألة 

نفـاه   یسـمع منـه هـذا  هـو بـذلك ومـع ذلـك قـّر أالشـرع، أو  بـه بسـببه يف ظـاهر وقه حل
 باللعان وال بغيره.  ینتيف منه ال النيف وال
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 ن قـال: )هـذاأالسـبب بـ د   عـن ذكـر ا جمرّ مّ إبه وقد نفاه  یعلم ذلك و  یقّر  ا لو  مّ أو
  باشـر أ   يّن إن قـال: )أالسبب ب ا مع ذكر مّ إليس ولدهي( و

ُ
یـّمـأ د عـل عـام ه منـذ مـا يز

 د نفيه لكن ینتيف عنه باللعان. عنه مبيرّ  ن   ینت ِّ إقبل والدته( فحينئذ  و
كـان الـزوج عـاقال  واملـرأة عاقلـة، إا یشرع اللعان لنيف الولد فيما ّن إ :667مسألة  ذا 
یعتبر  ا ولد مّ أتكون منكوحة بالعقد الدامئ، و نأو ،سرَّ اخلَّ و ممَّ الّصَّ  سالم ا من أیضا   و
ع عدم علمه باالنتفـاء، ولـو له نفيه م  ز    نإهبا فينتيف بنفيه من دون لعان و عاملتمتّ 
 كالــدخول ب - الشــرع ىت مبــا يوجــب اللحــوق بــه يف ظــاهر أه ّنــأُعلــم 

ُ
 ال ــــه مــع احتمــــمّ أ

عنـه بنفيـه و  یسـمع منـه ذلـك كمـا هـو  ینتـ ِّ  بذلك ومع ذلـك نفـاه   ّر قأأو  - نزالاإل
 يف الدا ة. كذلك 

لعـان مـع  ن تكون املرأة مدخوال  هبـا، فـالأيف اللعان لنيف الولد  یعتبر  :668مسألة 
نـة قامـت بيّ أالـدخول ف نكر أقـة احلمـل منـه فـعت املـرأة املعلّ عدم الدخول، نعم إذا اّد 

 اللعان.  تثب رخاء الستر إعل 
. ة اللعان لنيف الولد بنی كونال فرق يف مشروعيّ  :669مسألة   ه محال  أو منفصال 
یالزم كونه ولد زىن الحتمـال  انتفاء الولد عن الزوج ال ّن أمن املعلوم  :670مسألة 

بـل  ن جـاز إلـم الرجـل بعـدم التحـاق الولـد بـه وكونه عـن وطء شـهبة أو غيـره، فلـو ع
 ن يرمـي ألـه   ـوز  لكـن ال - عـل مـا سـبق - وجب عليه نفيـه عـن نفسـه

ُ
ه بـالزىن ّمـأ

ینسب ولده  ن ذلك. ىل الزىن ما   یتيقّ إا و
كان إبالولد   یسمع   إذا أقرّ  :671مسألة  ی  إنكاره له بعد ذلك سواء أ قراره بالصـر

یقـال لـه: )بـ  رَّ شِّ ب  ن يُ أأو بالكنایة مثل  نی( أو مـآارك اهلل لـك يف مولـودك( فيقـول: )بـه و
لولد مع ا الدة و  ینكر ه إذا كان الزوج حاضر   وقت الونّ إبل قيل:  ،اء اهلل تعاىل(ن شإ)
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 . تاّم  هذا غير  ولكننكاره بعد ذلك، إ  یكن له  انتفاء العذر 
كم الشرعّي  ال یقع اللعان إاّل  :672مسألة  وقوعه عند املنصـوب مـن ويف  عند احلا
ن يبــدأ أ، وصــورة اللعــان یتــرك مراعــاة مقتضــ  االحتيــاط فيــه فــال شــكالإقبلــه لــذلك 

یقول بعد قذفها أوالرجل  ن مـ  ملـن الصـادقنی فيمـا قلـُت يّن أبـاهلل  هُد ش  أنيف ولدها: ) و
بـع مـرّ أقذفها أو نـيف ولـدها( یقـول ذلـك  ن إ اهلل عـّ َّ  ة واحـدة: )لعنـُة یقـول مـرّ  مُثَّّ  ات،و

بع مرّ  مُثَّّ  من الكاذبنی( كنُت  ه ملـن الكـاذبنی ّنـأبـاهلل  هُد ش  أات: )تقول املرأة بعد ذلك أو
ــا  ــيف الولــد(يف مقالتــه مــن الرمــي بالزن  غضــب اهلل عــّ َّ  ّن إ)ة واحــدة: تقــول مــرّ  مُثَّّ  أو ن

 كان من الصادقنی(.  نإ
لفاا املذكورة، فلو قال أو قالت: ن تكون الشهادة واللعن باألأ ب  :673مسألة 

قسـم( أو )شـهد
ُ
ن( أو )الـرمحٰ  نـا شـاهد( أو أبـدال لفـظ اجلاللـة بــأت( أو ))أحل ( أو )أ

أو  صـادق( أو )لصـادق( يّن إملوجودات( أو قـال الرجـل: )انع ا)خالق البشر( أو بـ )ص بـ
  ذكر  )من الصادقنی( من غير 

ُ
)مـن  اب( أو )كـاذب( أوه لكـّذ ، أو قالـت املـرأة: )إّنـّم الأ

 بدل الرجل اللعنة بالغضب واملرأة بالعكس. أالكاذبنی(   یقع، وكذا لو 
تكـون  أنجـل بشـهادته، ون يبـدأ الرأنـة، و ب أن تكـون املـرأة معيّ  :674مسألة 

 بالغضب.  مُثَّّ  باللعن ويف املرأة بالشهادة مُثَّّ  البدأة يف الرجل بالشهادة
كم منه ذلـك، مهنما باللعان بعد طل تيان كّل إ ب أن یكون  :675مسألة  ب احلا
كم به   یقع.  ن یأمر أقبل  فلو بادر   احلا

ــأ لزومــا   حــوطاأل :676مســألة  بّي  مــع القــدرة علهيــا، و ــوز ة ن یكــون النعــق بالعر

 .  ربغيرها مع التعّذ 
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 لفاظهمـا اخلمسـة، وهـل یعتبـر أظ بن یكونـا قـا نی عنـد الـتلفّ أ ـب  :677مسألة 

كّل  یكونا قا نی معا  عند تلفّ  أن ه؟ ظه مبا  ّص مهنما عند تلفّ  مهنما أو یكيف قيام كّل   ظ 
  .فيه تترك مراعاة االحتياط وال ،وجهان

یقــ  الرجــل عــل ميينــه  ن  لــس احلــاكم مســتدبر أ تحّب یســ :678مســألة  القبلــة و
يَّ  وتق  املرأة عل یساره، ويضر   هما احلاكم قبل اللعن والغضب. ُظ عِّ من یستمع اللعان، و

 وبعة: أحكام أب عليه إذا وقع اللعان اجلامع للشرا ط مهنما یترتّ  :679مسألة 
  .انفساخ عقد النكاح والفرقة بيهنما .1
بـد   ولـو بعقـد جدیـد، وهـذان احلمكـان ثابتـان يف ألـه  ة، فال فـّل بديّ رمة األاحل .2

كان للقذ  أم لنيف الولد.   معلق اللعان سواء أ
الزناء عن الزوجة بلعاما، فلو  سقوط حّد القذ  عن الزوج بلعانه وسقوط حّد  .3
املـرأة  حـّدتالرجـل عـن حـّد القـذ  و رلّلـ العن ونكلت هي عـن اللعـان مُثَّّ  قذفها
 نة عل زناء الزوجة. لعان الزوج مبنزلة البيّ  ّن أل ؛الزانية حّد 

عـت ه لـو نفـاه واّد ّنـأن تالعنـا لنفيـه، مبعـىن إتفاء الولد عن الرجل دون املـرأة ان .4
ــوارث بــنی الرجــل والولــد، فــالكونــه لــه فتالعنــا    خــر، وكــذا حــدمها اآلأيــرث  یكــن ت

 إمـن انتسـب  توارث بنی الولد وكّل  ال
ُ
 ة واألواجلـّد  ة كاجلـّد بّو ليـه بـاأل

ُ
ب خـت لـأخ واأل

 ات خبال  اعمام والعمّ وكذا األ
ُ
 ة لـأخـواإل ّن إ ليـه هبـا حـّت إومـن انتسـب  ّم أل

ُ
 ّم ب واأل

 حبكم اإل
ُ
 . ّم خوة لأ

يــّد  ب نفســه بعــد اللعــان  كــّذ  مُثَّّ  إذا قــذ  امرأتــه بــالزىن والعهنــا :680مســألة 
حكام اللعان، ولـو اعترفـت أثنا ه يّد وال تثبت أكّذب يف   و  يزل التحرمي، ولو للقذ

بعا     .یثبت به احلّد علهيا  املرأة بعد اللعان بالزىن أو
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لد حلق بـه الولـد فيمـا عليـه مـن ما العن لنيف الوب نفسه بعدإذا كّذ  :681مسألة 
 يت تفصـيل يأب بـه وسـب وال مـن یتقـرّ يرثـه األ فيما له مهنا، فيرثـه الولـد وال حكام الاأل

 ن شاء اهلل تعاىل. إذلك يف كتاب امليراث 



 ودوالعه ميان والنذور كتاب األ 

 کتاب األميان والنذور والعهود

 ميانالفصل األّول: يف األ 
 الفصل الثاين: يف النذور

 الفصل الثالث: يف العهـود
 





 ودوالعه ميان والنذور کتاب األ 

 وفيه فصول: 
 لّو الفصل األ

 ميانيف األ 
یعلق علهيا احلل  والقسم أیضا   - اليمنی :682مسألة   عل ثالثة أنواع:  - و

كيـد   وفقيقـا  لأ :لاألّو  قـه يف املـايض أو أو عـدم فقّ   مـر  أق عـن فّقـ بـار خما یقع تأ
یـد بـاألاحلال أو االستقبال، كما یقال: ) مس( أو )واهلل هـذا مـال( أو )واهلل واهلل جـاء ز

) یسّم  مينی اإلخبار یأ يت عمرو غد    .  و
یقصد به حـّث  :الثاين جنـاح املقصـود إاملسـوول عـل  ما یقرن به العلب والسؤال و
یسمّ  (. أسألك باهلل أملناشدة( كقول السا ل: ))مينی ا  :و  ن تععين دینار  

ــال للقا ــل: )احلــالِّ ( و)اُلق   یق ــم(و ــم وللمســوول: )املحلــو  عليــه( و)اُلق   ،سِّ سَّ
 عليه(. 
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كيــد   وفق :الثالــث أو تركــه يف  مــر أیقــاع إيقــا  ملــا بــىن عليــه والتــزم بــه مــن مــا یقــع تأ
یســـمّ  ( أو )واهلل أل)واهلل أل : )ميـــنی العقـــد( كقولـــه: املســـتقبل، و ـــصـــومّنَّ غـــد    ركّن ت 

 التدخنی(. 
سـمنی: صـادقة وكاذبـة، م إىل قل املتقّد وّ تنقسم اليمنی من النوع األ :683مسألة 

كلّ واأل كانـــت عـــل هـــا مكروهـــة حبـــّد ميـــان الصـــادقة  املـــايض أو احلـــال أو  ذاهتـــا ســـواء أ
كـاليمنی  بر بل قد تعت - مةميان الكاذبة فهي حمرّ ا األمّ أاملستقبل، و من املعاص الكبيرة 

ــالغَّ  ــدعوىُم ــام فصــل ال ــة يف مق یســتثىن مهنــا اليمــنی  - وس، وهــي: اليمــنی الكاذب و
جتـب  املـؤمننی، بـل قـد عنـه أو عـن سـا ر  الكاذبة ال  یقصد هبا الشار دفع الظلم

كـان أو  د نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر فيما إذا كان الظا  هيّد  عرضـه، ولكـن إذا 
یــة وكــان إتفتــا  إىل مل بــا  رة لــه فــاألعارفــا  هبــا ومتيّســمكــان التوو هي يف ورّ ُيــ نأحوط وجو

ینـة موضـحة لقصـده، مفـثال   معناه الظاهر  ن یقصد بالكالم معىن غير أكالمه ب بدون قر
یته( فيما أ)ما ر :یقول ين هو؟أعتداء عل مؤمن فسأله عن مكانه وإذا حاول الظا  اال

یقصد به  ا كان قد رآه قبلاذ  ه   يره منذ دقا ق. نّ أساعة و
مث فيمـا سـوى اإل ب علهيـا أثـر یترّتـ م الل املتقـّد وّ اليمنی من النـوع األ :684مسألة 
هبـا  مـا تفصـلمـن دون علـم، نعـم  خباره عن تعّمد أو أخبـر إحلال  كاذبا  يف إذا كان ا

ة املقاّصـ ة كعـدم جـواز نـمعيّ  ب علهيا آثـار ة وتترتّ حكام خاّص أالدعاوى واملرافعات اها 
 . من اجلزء الثاين (886شارة إليه يف املسألة )ت اإلوقد مرّ 

شـياء املحترمـة سـة واألاهلل تعاىل من الـذوات املقّد  اليمنی بغير   زوجت :685مسألة 
تكـون  والصـال  أ ب علهيـا أثـر یترتّ  عنه، ولكن ال   صادقا  فيما  بر فيما إذا كان احلال
 الدعاوى واملرافعات.  قسما  فاصال  يف
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ب علهيـا  ء مـن م، وال یترتّ ال تنعقد اليمنی من النوع الثاين املتقّد  :686مسألة 
جنـاح إو  عليـه يف حنثـه وعـدم حالفه وال عل املحلإارة ال عل احلال  يف مث وال كفّ إ

 مسووله. 
و ـب تيـة الـ  تنعقـد عنـد اجتمـاع الشـروط اآلا اليمنی من النوع الثالث فهي مّ أو

 ارة، وهي موضوع املسا ل اآلتية. ب عل حنهثا الكفّ بّرها والوفاء هبا ويرم حنهثا وتترتّ 
بالنســبة إىل شــارة  بــاللفظ أو مــا هــو مبثابتــه كاإلال تنعقــد اليمــنی إاّل  :687مســألة 

 یعتبـر  یتـرك االحتيـاط يف غيـره، وال م، بـل العـن الـتكلّ  الكتابـة للعـاجز  تكيف خرس،األ

 قاهتا. ما يف متعلّ ة ال سيّ ربيّ فهيا الع
كــان املقســم بــه هــو اهلل تعــاىل ال تنعقــد اليمــنی إاّل  :688مســألة  دون غيــره  إذا 

، وذلك يصل ب مورأمعلقا 
ُ
 :  حد أ

یلحق به ما ال یعلق عل غيره كالرمحٰ  امسه املاتّر  ذكر  .1  ن.به كلفظ اجلاللة، و
ب القلــوب اركه فهيــا غيــره كمقّلــیشــ لــ  الة افعالــه املاتّصــأوصــافه وأذكــره ب .2
 شباه ذلك. أة وبرأ النسمة، وبصار، والذهي نفسي بيده، والذهي فلق احلبّ واأل

ن إو ليـه تعـاىلإطالقهـا عليـه بنحـو ینصـر  إفعـال الـ  یغلـب وصا  واألذكره باأل .3
فيمــا يبعــد ذلــك  مثــال ذلــك، بــل الأوالــرازق و ئا غيــره، كــالرّب واخلــالق والبــاوشــاركه فهيــ

 .   والسميع والبصير ليه يف مقام احلل  كاحلّي إليه يف نفسه ولكن ینصر  إینصر   ال
ن یكـــون املحلـــو  بـــه ذات اهلل تبـــارك أيف انعقـــاد اليمـــنی  املعتبـــر  :689مســـألة 

اهلل،  اهلل، أو وعظمةِّ  اهلل، أو لاللِّ  وتعاىل دون صفاته وما یلحق هبا، فلو قال: )وحّقِّ 
ــاءِّ  ی ــمِّ  رة  اهلل، أو وقــد أو بكبر ــعَّ هلل، أو لَّ ا اهلل، أو وعل ــه  (   تنعقــد إاّل اهللِّ   رُ م  إذا قصــد ذات

 سة. املقّد 
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یقـول:  نأنشـاء القسـم حبروفـه بـإن یكـون أيف انعقاد اليمـنی  ال یعتبر  :690مسألة 
بـاهلل  قسـمُت أأه بصيغ  القسم واحلل  كقولـه: )نشأكذا( بل لو  ّنَّ فعل)واهلل أو تاهلل أل

قســمُت( و)حلفـُت( بــدون لفــظ أیكـيف لفظــا ) ، نعــم الانعقـدت أیضــا   بــاهلل( أو حلفـُت 
 اجلاللة أو ما هو مبنزلته. 

 (علـهيم السـالم)ة ّئـواأل ( اهلل عليـه وآلـهصـّل ) احللـ  بـالنّب   ـوز  :691مسألة 
ی  والكعبـة املعّظ سـة وبـالقرآن النفـوس املقّد  وسا ر  مكنـة املحترمـة األ مـة وسـا ر الشـر
 ارة. مث وال كفّ إب عل طالف ا یترتّ  الاليمنی باحلل  هبا و تنعقد ولكن ال

 اهلل عليـه صـّل )تنعقد اليمنی بالبراءة من اهلل تعاىل أو من رسـوله  ال :692مسألة 
: )بر ت من اهلل، أو من  ن یقول مثال  أب (علهيم السالم)ة ئّ أو من دینه أو من األ (وآله

مث عـل حنهثـا، ب اإلترّتـ يف ر تـؤثّ  فعـل كـذا( فـالأن   إأو ن فعلت كـذا، إسالم دين اإل
یــأمث حالفهــا مــن غيــر نعــم هــذه اليمــنی بنفســها حــر ينهثــا وعدمــه،  نأفــرق بــنی  ام و

 مسكنی مـّد. طعام عشرة مساكنی لكّل إارة يف حنهثا وهي الكفّ  تثبتو
ك كـذا تـرأن   إفعـل كـذا، أو أن   إومثل مينی البـراءة يف عـدم االنعقـاد أن یقـول: ) 
( ولكن ال أو نصرايّن  نا هيودهّي أف  ینبغي صدورها من املسلم.  مثال 

ق اليمنی عل مشيئة اهلل تعاىل :693مسألة 
َّ
ن إكذا  فعلّنَّ ن قال: )واهلل ألأب لو عّل

ــق عــل مشــيئته شــاء اهلل( ــان مقصــوده التعلي ــاىل ال جمــرّ  وك ــرّ تع ك هبــذه الكلمــة د التب
ــد حــّت    ــان املحتنعق ك ــرك حــرام  فيمــا إذا  ــه فعــل واجــب أو ت ــو  علي إذا قصــد  إاّل ل

یعيّ   وجــّل  اهلل عــّز  ق ميينــه عــل مشــيئة غيــر ة، ولــو عّلــالتعليــق عــل مشــيئته التشــر
ید مثإكذا  فعلّنَّ قال: )واهلل أل نأب ( انعقدت عـل تقـدير ن شاء ز ن قـال نمشـيئته، فـ ال 

ــد: ) ی ــا شــئت أز ــأن ــذا( انعقــدت وفّق ك ــه، ون تفعــل  ــث بترك ــال: )  أشــأ( إق احلن ن ق
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، وهكذا احلال لـو عّلـأ ب علهيا أثر ه شاء أو   یشأ   یترتّ یعلم أنّ    ولوتنعقد،    ق یضا 
ــناملشــيئة ف غيــر  عــل  ء آخــر  ــ ه تنعقــد عــل تقــدير ّن ق عليــه فيحنــث حصــول املعّل

 .  یأت باملحلو  عليه عل ذلك التقدير   لو
ن یكـون احلـال  بالغـا  عـاقال  طتـار   قاصـد   أيف انعقاد اليمنی  یعتبر  :694مسألة 

واملينــون ولــو  تنعقــد ميــنی الصــغير ق اليمــنی، فــال   يف متعّلــعــن التصــرّ  حميــور  غيــر 
يّ أ  بـه الغضـب حـّت  ميـنی املكـره والسـكران ومـن اشـتّد  ا  إذا حل  حال جنونه، والدواو

ــف  قصــده أو اختيــاره، وال ميــنی الُ  ســلبه الغرمــاء مــن  ق بــه حــّق عّلــقــت مبــا تس إذا تعلّ لِّ
يف  یعتبــر  تــه، والم مبــا يف ذمّ أة قــت بعــنی خارجّيــموالــه، وال ميــنی الســفيه ســواء تعلّ أ

 .  مينی الكافر ن یكون مسلما  فتصّ  أاحلال  
ال تنعقـد ميـنی الولـد مـع منــع الوالـد، وال ميـنی الزوجـة مـع منـع الــزوج،  :695مسـألة 

ارة علهيمـا كفّ  حنث وال ، فالواجب أو ترك حرام ليه فعل فيما إذا كان املحلو  عحّت 
مث بــت علهيمــا آثارمهــا مــن اإلن ترتّ إ ــا بتــرك الواجــب أو فعــل احلــرام ويف صــورة طالف

 وغيره. 
كـان إب، أو حلفـت الزوجـة مـن دون ذن األإولو حل  الولد مـن دون  ذن زوجهـا، 

ذممـا ورضـامها يف إ تبـر ارة علهيما، وهـل یعما فال حنث وال كفّ يهنب والزوج حّل ميلأ
 مـع علمهمـا   تنعقـد مـن عا عـل حلفهمـا أو   يـاّل ل یّع ه لو  نّ أ حّت  - انعقاد مييهنما

 أو ال، بل یكون منعهما مانعا  عن انعقادهـا وحّلهمـا رافعـا  السـتمرارها، فتصـّ   - صلهاأ
 الثاين.  والصحي  هو ،وتنعقد يف الصورتنی املذكورتنی؟ قوالن

ك حـرام أو ا  أو تـرقها واجبا  أو مسـتحبّ تنعقد اليمنی فيما إذا كان متعلّ  :696مسألة 
أو فعل حرام أو مكـروه،  و مستحّب أقها ترك واجب تنعقد فيما إذا كان متعلّ  مكروه، وال
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  فعلـه عـل تركـه ن ترّج نالشرع ف متساوهي العرفنی يف نظر  قها مباحا  ا إذا كان متعلّ مّ أو
يّ غراض العقال يّ واأل أو العكس حبسب املنافع شـكال يف انعقادهـا فيمـا إ ة فـالة الدنيو

ــراج  وعــدم انعقادهــا فيمــا إذا تعلّ إذا تعلّ  ــأقــت بعرفــه املرجــو ، وقــت بعرفــه ال ا إذا ّم
يّ تساوى طرفاه حبسب األ قت بـه فعـال  ة للعقالء أیضا  فهل تنعقد إذا تعلّ غراض الدنيو

كـان متعلّ  إاّل  الثـاين والصـحي  هـو ،أو تركـا  أم ال؟ قـوالن قهـا مشـتمال  عـل مصــلحة إذا 
يّ  .  نعقدت اّم نفة ة شاصيّ دنيو  حينئذ 

كــان متعلّ  :697مســألة  قهــا مرجوحــا  شــرعا  كــذلك كمــا ال تنعقــد اليمــنی فيمــا إذا 
، كمـا لـو حلـ  عـل تـرك التـدخنی إىل  صـار  مُثَّّ  قت براج فيما إذا تعلّ  تنحّل  مرجوحـا 
، ولـو عـاد إىل الرجحـان   ميينه ه تنحّل نّ ن فعمره فضّره تركه بعد حنی آخر   تعـّد  حينئـذ 

 . اليمنی بعد احنالاها
ــألة  ــر  :698مس ــ یعتب ــدور   للحــال  يف ظرفــه وق اليمــنی أن یكــويف متعّل ن إن مق

 ه قـادر جنازه فعال  ولكّنـإعن  یعيز  شاهئا، فلو حل  عل أمر نإیكن مقدور   له حنی   

 ر ه أّخـله يف ظرفه ولكنّ  مقدور  حلفه، ولو حل  عل أمر  صّ   له ر عليه يف الظر  املقرّ 
ء الوقـت    إىل انقضـامسـتمرّ  -  ال عـن تعييـز - عنـه د لـه العيـز ن جتـّد أالوفاء به إىل 

كـان معـذور   يف تـأخيرهنن   یكن له وقت، فـإبد املحلو  عليه، أو إىل األ كمـا لـو  - ن 
مث عليـه إ ت ميينـه والاحنّلـ - ة عـل ذلـكحّيـنـه منـه الحقـا  أو قامـت عنـده اعتقد متكّ 

إاّل كفّ  وال یلحق بالعيز مث وثبتت عليه الكفّ  حلقه اإلارة، و  احلرج والعسـر  فيما ذكر  ارة، و

 الرافعان للتكلي . 
إذا انعقــدت اليمــنی وجــب عليــه الوفــاء هبــا وحرمــت عليــه طالف ــا  :699مســألة 
لو كانـت نسـيانا  ارة هي املاالفة عمد   فكفّ ارة حبنهثا، واحلنث املوجب للووجبت الكفّ 
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فرق يف اجلهل عن  ، والارةحنث وال كفّ  فيه فال كراها  أو عن جهل یعذر إأو اضعرار   أو 
ن یكــون يف املوضــوع أو يف احلكــم كمــا لــو اعتقــد اج ــاد   أو تقليــد   عــدم أبــنی  عــذر 

 انعقادها.  - بعد املاالفة - له تبنّی  مُثَّّ  انعقاد اليمنی يف بعض املوارد املاتل  فهيا
ن عـنّی لـه وقتـا  نفـ - كالصالة والصوم - ق اليمنی الفعلإذا كان متعلّ  :700مسألة 

ن أىت به إتيان به يف وقته وتيان به يف وقته، وحنهثا بعدم اإل، وكان الوفاء هبا باإلتعنّی 
ة عـن حمـّط نظـره خارجـ    رة جـّد زمنـة املتـأّخ ذلـك مـا إذا كانـت األ ت آخر، ونظيـر يف وق

إاّل يف اإل لــه التــأخير   ــوز  ه الّنــنحــنی احللــ  ف ن إو ،كــان حانثــا   تيــان بــه إىل حيهنــا و
كـان ولـو مـرّ نا بطلق كان الوفاء هبـأ  ـب  ة، والة وحنهثـا بتركـه بـاملرّ  ـاده يف أهّي وقـت 

حـّد یعـّد توانيـا   ولكن ال إىل ولو باالختيار  له التأخير  بل  وز  والبدار  وال الفور  التكرار 
  .داء الواجبأوتساحما  يف 

ـ ال نأكمـا إذا حلـ   - ق ميينـه التـركن كان متعلّ إو كـل الّثُ ن نفـ - نّخِّ دَّ ُيـ وم أو الیأ
ن أطلق كان مقتضاه التأبيـد إة يف ذلك الزمان، و اده ولو مرّ نبزمان كان حنهثا بقّيده 
ىت بـه أق احلنث، ولـو هّي زمان كان فقّ ة يف أة عمره ولو مرّ ىت به يف مّد أة العمر، فلو مّد 
 باملرّ  ة   ينث إاّل من مرّ  كثر أ

ُ
 ارة. عليه الكفّ  ر تتكرّ  وىل فالة األ

كــّل  :701مسـألة  كــان املحلــو  عليــه صــوم  رجــب مــثال  أو تــرك  يـوم مــن شــهر  إذا 
الوفـاء تعـّدد ام ّيـد االلتـزام وامللتـزم بـه بعـدد األن قصد تعّد نمنه ف مار  التدخنی يف كّل 

إاّل   یكـن لـه إاّل    - ق بـامليموعمنـه التـزام واحـد متعّلـ ن صـدر أبـ - واحلنث بعددها و
ق ام أو اسـتعمل الـدخان فيـه فّقـّيـث واحـد، فلـو تـرك الصـوم يف بعـض األوفاء أو حن

صـوم أو اسـتعمل الـدخان ن تـرك الإارة بعده وارة، وال حنث وال كفّ احلنث وثبتت الكفّ 
، عليـه حكـم الصـورة الثانيـة د فيمـا قصـده حـنی احللـ  جـرىولو ترّد ام، يّ األ يف سا ر 
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كل الثوم يف كّل أمخيس أو حل   ن یصوم كّل أومثله ما إذا حل    مجعة.  ن ال یأ
طعـام عشـرة مسـاكنی أو كسـوهتم، إنث اليمنی عتق رقبـة أو ارة حكفّ  :702مسألة 

ن شـاء إارات كتـاب الكّفـحكامهـا يف أام متواليـات، وسـتأ يت فصيام ثالثة أيّ  ن عيز نف
 اهلل تعاىل. 

 الفصل الثاين
 يف النذور

 ته فعل  ء أو تركه. عل ذمّ  تعاىلن  عل الشار هلل أهو  النذر  :703مسألة 
ــمبيــرّ  ینعقــد النــذر  ال :704مســألة  ــّدَّ  ة بــل الد النّي یعتبــر  ُب يف  فيــه مــن الصــيغة، و
كـأن یقـول النـاذر ا مـّر  ّ ه اشتمااها عل لفظ )هلل( أو ما یشاهب صيغة النذر  :  يف اليمـنی 

ضَّ للمـؤمننیَّ بسـوء(، ولـه التعـرّ  أدعَّ  نأعّ َّ  نِّ محٰ عّ َّ أن آ يت بنافلة الليل( أو )للرّ  )هللِّ 
 ة لغة هذا املعىن بأيّ  هييؤّد  نأ

ُ
بّيـ خـرى غيـر أ عـل   ، ولـو اقتصـر ملـن يسـهناة حـّت العر
كـــذا(   ینعقـــد و هلل  عـــىن )هلل(، ولـــو قـــال: )نـــذرُت من نـــوى يف ضـــميره إقولـــه )عـــّ  

تتــرك مراعــاة  شــكال فــالإصــوم( مــثال  فــيف انعقــاده  ّ  نــذر صــوم( مــثال  أو )هلل عــأ نأ
 االحتياط فيه. مقتض  

عـن  والقصـد وعـدم احليـر  البلـوغ والعقـل واالختيـار  يف الناذر  یعتبر  :705مسألة 
، وكذلك نذر  يّ  ن كانإو الصّب  فيلغو نذر  ،ق النذر  يف متعلّ التصرّ  ولو  - املينون ز  
ــأكــان  ّي ن ســلبه أبــه الغضــب إىل  حــال جنونــه، واملكــره والســكران ومــن اشــتّد  - ا  دواو

ــار، والُ  ــف  القصــد أو االختي ــلِّ ــذره مبــا تعّلــس إذا تعّل ــه حــّق ق ن ــه، أالغرمــاء مــن  ق ب موال
 ته. ة أم مبا يف ذمّ ق نذره بعنی خارجيّ والسفيه سواء تعلّ 
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ه يف جازتـه فيمـا ینـايف حّقـإذن زوجهـا أو إالزوجة بدون  نذر  یصّ   ال :706مسألة 
 احلــّج  يف غيــر  - جازتــهإذنــه وإة نــذرها يف مااهــا مــن دون االســتمتاع مهنــا، ويف صــّح 

یترك مراعاة مقتضـ  االحتيـاط  فال شكالإ - والدهيا وصلة رمحها  رّ والزكاة والصدقة وب
إذا كان قبلها فهل هـو كـذلك أم ا مّ أ ا له، وزوجيّ  يف حال ، هذا فيما إذا كان النذر فيه
 ّول. األ والصحي  هو ،ن كره الزوج؟ وجهانإذنه يف مثله فيلزمها العمل به وإ یعتبر  ال

ذنــه إفنــذرت عــن  - ذنــهإ فيمــا یعتبــر  -  ذن اهــا الــزوج يف النــذرأذا إ :707مســألة 
 به. انعقد، و  یكن له حّله بعد ذلك وال املنع عن الوفاء 

حـد أذا مـاه إأذن لـه الوالـد فيـه أم ال، ولكـن  الولـد سـواء نـذر  یصّ   :708مسألة 
یه عمّ أ ذره و  یلزمـه الوفـاء نـ ه احنـّل بسـببه راجحـا  يف حّقـ فلـم یعـّد  ق به النذر ا تعلّ بو

 ليه عل هذا النحو. إینعقد مع سبق توجيه الهني  به، كما ال
ــق، واملعلــق مـا   یكــن معلّ عــل قسـمنی: معلــق  النــذر  :709مسـألة 

َّ
قــا  عــل ومعّل

یســمّ  (،أن أعــّ   ع( كقولــه: )هللِّ التبــرّ    بـــ )نــذر  ء، و انعقــاده  صــحي وال صــوم غــد  
ق
َّ
 عل قسمنی:  - شكال يف انعقادهإوال  - ولزوم الوفاء به، واملعّل

بـا  عـدميّ ا  أو مر   وجودّيـأق عليه ذا كان املعلّ إوهو فيما  ، بّر   نذر  ل:ّو القسم األ  ا  مرغو
كان من فعله  یعتبر أفيه للناذر، سواء أ يـه ا يسن بـه متنّ ن یكون  ّ أ م من فعل غيره، و

یسوغ له  . طلبه من اهلل تعاىل و
ــرّ  النــذر  یصــّ   فــال ــو علّ ب ــرك واجــب أو    فيمــا ل قــه عــل فعــل حــرام أو مكــروه، أو ت
كــأن یقــول: ) مســتحّب  ــره،  عــاص أو شــاع بيــهنم النــاس بامل ن جتــاهر إمنــه أو مــن غي

(، أن أرات فلّلــه عــّ  املنكـ ــق عليــه فعــل نفســه إفيمــا  یعتبــر  الوصــوم غــد  
َّ
كــان املعّل ذا 

ك حــرام أو مكــروه، أو أو تــر مــن فعــل واجــب أو مســتحّب  - تعــاىل یكــون طاعــة هلل نأ
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یكـون  نأ بل  ـوز  - تهيتمل مبغوضيّ  ته، أو ترك مابفعل ما يتمل حمبوبيّ  انقياد   له
يّ مب ، له فيه منفعة دنيو ق تصـّد أن أن تركت التدخنی سنة فلّله عّ  إة كأن یقول: )احا 

 (.  مبا ة دینار
یقع نذر  ين:  البرّ  و  عل حنو

ق عليه، أو توفيقه الغير  اده للمعإعل  هلل تعاىل شكر  نذر  .1 
َّ
 اده، ومـن إعل  ّل

یضي أو إّول قوله: )األ (أن أساملا  فلّله عـّ  أعاد مسافرهي  نإن ش ى اهلل مر  صـوم شـهر  
یــارة احلســنی إومــن الثــاين قولــه: ) وّفــق  نإيــوم عرفــة، أو  (عليــه الســالم)ن وّفقــت لز

 ولدهي يف االمتحان، فلّله عّ  كذا(. 
كـأن یقـول لولـده: )حنو ا بعث للغير  نذر  .2 ـق عليـه، 

َّ
حفظـت القـرآن الكـرمي  نإملعّل

هبـه أن أو یقـول: )مـن رّد عـّ  مـال فلّلـه عـّ  ك( أبـذل لـك نفقـة حّيـأن أفلّله عّ  
 نصفه(. 

كـان املعّلـإزجر، وهو فيما  نذر  لثاىن:القسم ا كـان أو تركـا   - ق عليـهذا  مـر   أ - فعـال  
كان  با  عنه للناذر، سواء أ یعتبر مرغو ا يسـن ن یكون ّ ـأ من فعله أم من فعل غيره، و

یسوغبه متّن  نفـس  لزجـر  ان النـذر اهلل تعاىل، واذا ك قه منله طلب عدم فقّ   عدمه و
 مـر   أیكون  نأ غيره اعتبر  ذا كان لزجر إا  عليه، وقه أمر   شاقّ ن یكون متعلّ أ اعتبر  الناذر 

ـــذلك الغيـــر، ومثـــال األ ـــإن یقـــول: )أّول مبغوضـــا  ل ـــإدت الكـــذب أو ن تعّم دت ن تعّم
(، ومثال الثأن أفلّله عّ   الضحك يف املقابر  ن تركـت إن یقول لوارثـه: )أاين صوم شهر  
 ق لميع مال، أو تصّد أن أالصالة فلّله عّ  

ُ
 وص بثلث ترك  للفقراء(. أ

يّ  :710مسألة  ق عليه فعال  اختياو
َّ
 ن یكـون نـذر قابل أل فالنذر   ا  للناذراذا كان املعّل
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فلّله عّ   ر ن شربت اخلمإذا قال: )إهو القصد، مثال   ز  زجر، واملا ر یكون نذ نأو شكر 
النفس وصرفها عن الشـرب فأوجـب عـل نفسـه شـيئا  عـل  ن كان يف مقام زجر إكذا( 
كــان يف مقــام تنشــيط إفينعقـد، و زجــر  اهــا عنــه فهـو نــذر  شــربه ليكــون زاجـر    تقـدير  ن 

َّ  الــنفس وترغيهبــا فيعــل املنــذور  ــجــزاء  لصــدوره منــه وهتَّ كــان نــذر أ ؤِّ ّيُ  شــكر  ســبابه لــه 

 ینعقد.  فال
ق النذر يف م یعتبر  :711مسألة 

َّ
يف  ن یكـون مقـدور   للنـاذر أمن الفعل أو الترك  تعّل

نـذره،  ن كان معلقـا    ینعقـدإتا  ومعلقا  ن كان موقّ إعنه يف وقته  ظرفه، فلو كان عاجز   
إذا طرأ العيز   ام فعيـز يّ أصوم يوم أو  ء عليه، نعم لو نذر   ثناء احنّل والعنه يف األ و

بـا  لصـوم فـاألعن ا كـّل ن یتصـّد أحوط وجو عـل مسـكنی أو یـدفع لـه  ّد  يـوم ُ ـ ق عـن 
 ين ليصوم عنه. ّد مُ 

ق النذر يف متع یعتبر  :712مسألة 
َّ
ن یكون أیكون راجحا  شرعا  حنی العمل، ب نأ ّل

 ا يف صــّح  ا یعتبــر أو صــدقة أو حنوهــا ّ ــ طاعــة هلل تعــاىل مــن صــالة أو صــوم أو حــّج 
یصإأمر   ندب قصد القربة، أو  یـارة املـؤمننی التقرّ  ّ  ليه الشرع و ب به إىل اهلل تعـاىل كز

ولـو  - واجب أو مندوب يف كّل  وتشييع جنا زهم وعيادة املر  وغيرها، فينعقد النذر 
 ق بتركه.ذا تعلّ إحرام أو مكروه  ق بفعله، ويف كّل ذا تعلّ إ - ا  كان كفا يّ 

ن قصـد بـه معـىن راجحـا  كمـا لـو نفـ - و تركـهأكل طعـام أ ذا نذر إكما  - ا املباحمّ أو 
كلــه التقــّوهي عــل العبــادة أو بتركــه منــع  إاّل قصــد بأ  الــنفس عــن الشــهوة انعقــد نــذره و

 ینعقد.   
كـان متعّلـإ :713مسـألة  بــه  تيـان بــه و  یكـن یعلـمراجحـا  يف ظـر  اإل ق النــذر ذا 
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طرأ عليـه  مُثَّّ  به معىن راجحا   ن یقصدأتيان مبباح من دون اإل حنی النذر، أو نذر  الناذر 
  .یلزمه الوفاء به فالعقد نذره ین  الرجحان حنی العمل 

ــألة  كــذلك ذا   یكــن متعلّ إفيمــا  ینعقــد النــذر  كمــا ال :714مس قــه راجحــا  شــرعا  
ضــّره  مُثَّّ  معــنّی  صــيام شــهر  ، فلــو نــذر ئذا زال رجحانــه لــبعض العــواوإینعقــد فيمــا  ال

یقّو صّح  نلتتحّس  ترك التدخنی أو نذر الصوم فيه بعد حنی،   ى عل خدمة الدينته و

  ء عليه.  وال النذر  ضّره تركه احنّل  مُثَّّ 
 تيان بالصالة أو الصـوم أو الصـدقة أو أهّي عمـل راجـ  آخـر اإل لو نذر  :715مسألة 

ة لّيـن كانـت راجحـة بصـورة أوّ نة أو غيرمهـا، فـة أو مكانيّ نة زمانيّ ة معيّ د   خبصوصيّ مقيّ 
يّ  كما لو نذر  ة طار ة الصالة يف مسيد الكوفة أو الصوم يف يوم اجلمعة، أو بصورة ثانو

بعد عن أفرغ للعبادة وأالصالة يف مكان هو  ر مع كوما ملحوظة حنی النذر، كما إذا نذ
یاء بالنسـبة  ة باخلصوصـيّ  تيـان باملنـذور شـكال يف انعقـاد نـذره وتعـنّی اإلإ ليـه، فـالإالر

 لو أىت به فاقد   اها   یكن موفيا  بنذره. املعّينة، ف
، والصحي  الرجحان فيف انعقاد نذره وجهان ة خالية عنذا كانت اخلصوصيّ إا مّ أو
كـان منـذوره تعيــنی تلـك اخلصوصـيّ إعـم االنعقـاد، ن هـو داء ذلـك العمـل الــراج  ة ألذا 
 قه. لعدم الرجحان يف متعلّ  ؛د   هبا   ینعقد النذرنفس ذلك العمل مقيّ  ال

یعـنّی  صـالة و  د ك ى صوم يوم، ولو نـذر  العدصوما  و  یعنّی  لو نذر  :716مسألة 
صـدقة  قـوى، ولـو نـذر ل األعـ مفـردة الـوتر  ئركعتـان، بـل جتـز ئة جتـزّيـة والمكّ الكيفيّ 
فعـل طاعـة  ما یعلق عليـه اسـم الصـدقة، ولـو نـذر   جنسها ومقدارها ك ى كّل یعنّی  و 

يّب  ی أىت بعمل قر من صـالة  ق بشيء أو صالة ولو ركعة الوتر كيف صيام يوم أو التصّد و
 ذلك.  الليل وغير 
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يـق تعـنّی ن قّيـنام مثال  فصوم عشرة أيّ  لو نذر  :717مسألة  إاّل د بالتتـابع أو التفر   و
 ثـن عشـر اصـيام  - طـالقمـع اإل - یكفيـه هّنـنفصـيام سـنة  بيهنمـا، وكـذا لـو نـذر   لّير

صـوم  - طـالقمـع اإل - ه  ز ـهّنـنف صـيام شـهر  ، وهكذا احلال لـو نـذر قا  شهر   ولو متفرّ 
، والثالثنی يوما  ولو متفرّ  عـل  ذا كـان مقصـود   لـه حـنی النـذر إ یلزمه التتابع بيهنا إاّل  قا 

 وجه التقييد.
إذا فاتــه الصــوم املنــذور  األوىل رعایــة التتــابع يف  املشــروط فيــه التتــابع فــاألحوط و

  قضا ه.
،  جزأه صوم ما بنی ااهاللـنی مـن شـهر أ صوم شهر  لو نذر  :718ة مسأل ولـو كـان ناقصـا 

مـا مضـ   الحـق مبقـدار ال تباعه من الشـهر إز ه فنقر فهل   ثناء الشهر أولو شرع فيه يف 
؟ وجهان،إم یلزمه أّول األ من الشهر   الثاين.  والصحي  هو كماله ثالثنی يوما 

فهيمـــا   مهنـــا العيـــدان، فيفعـــر نـــة اســـتثننة معيّ صـــيام ســـ اذا نـــذر  :719مســـألة 
معه الصيام من مـرض   وز  ام ال  یعرض فهيا ما اليّ يف األ قضاء عليه، وكذا یفعر  وال

 . لكن  ب القضاء اس أو سفر أو حيض أو نف
د حـأحـد العيـدين أو أمخيس مثال  فصاد  بعضـها  صوم كّل  لو نذر  :720مسألة 

فعـر، و ـب عليـه أ مـن مـرض أو حـيض أو نفـاس أو سـفر  ر افعـالعوارض املبيحة لإ
 . ّول يف األالقضاء حّت 

 ارة. عمد    ب قضا ه مع الكفّ  فعر أ فصوم يوم معنّی  لو نذر  :721مسألة 
یفعـر  ضـرووهّي  ن كان غيـر إو له السفر   جاز صوم يوم معنّی  ذا نذر إ :722مسألة  و

قامـة بـل  ـب عليـه اإل ال ا جاء اليوم وهـو مسـافر ذإارة عليه، وكذلك یقضيه وال كفّ  مُثَّّ 
 والقضاء.  فعار له اإل  وز 

یـارة  لو نذر  :723مسألة   أو بعـض الصـاحلنی لـزم، (علـهيم السـالم)ة ّئـحـد األأز
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یكــيف احلضــور  ــُغ   ــب والوالســالم عــل املــزور،  و ــارة وصــالهتا مــع اإلس  ی طــالق ل الز
یـارة غيـره و  زِّ جُت  ما   ماإن عنّی إوعدم ذكرمها يف النذر، و یارتـه إز كـان ز فضـل، كمـا أن 

یارة من عّينه ذا عيز إه نّ أ یارة غيره بـدال  عنـه، و عن ز یـارة زمانـا  إ   ب ز ن عـنّی للز
ارة، وهـل  ـب معهـا القضـاء أم ال؟  فلو تركها يف وق ـا عامـد   حنـث وجتـب الكّفـتعنّی 
  .الوجوب والصحي  عدم ،وجهان

ماشــيا  انعقــد مــع  (عليــه الســالم)احلســنی  أو يــزور  ن يــّج أ ذر لــو نــ :724مســألة 
كبا  مع القدرة عـل املشـي فـ ار أو ز القدرة وعدم الضرر، فلو حّج  كـان النـذر نرا معلقـا   ن 

، وأ الوقت یعنّی  و  شـكال ولزمتـه إ  وقتـا  وفـات الوقـت حنـث بـالن عـنّی إعـاده ماشـيا 
، والصـحي  عـدم الوجـوب ،أم ال؟ وجهـان  ب مع ذلك القضاء ماشـيا   ارة، وهلالكفّ 

يق ومش  يف البعض.   وكذلك احلال لو ركب يف بعض العر
یارة ماشيا   احلّج  ليس ملن نذر  :725مسألة  یقـا   ركب البحر ن يأأو الز أو یسلك طر
يـق إ وحنـوه إاّل  من الهنـر  جل العبور وها ولو ألىل ركوب السفينة وحنإيتاج  كـان العر ذا 

يـق يف البحـر  لـك، ولـو احنصـر   عـل ذّر   منحصر   فيما یتوّقـاملتعار  ب كـان نفـ العر ن 
يق البرّ ن كان معلقا  وتوقّ إّول وتا    ینعقد من األموقّ  النذر   فيما بعد انتظر  هّي ع فت  العر

إاّل   د املعلوب لزمـهذا كان املشي ملحوظا  يف نذره عل حنو تعّد إ ء عليه، نعم   فالو
كبا  بعد تعّذ  تيان باحلّج اإل - يف الصورتنی - یارة را  املشي.  ر أو الز

ــاذر  :726مســألة  ــو طــرأ لن ــبعض  املشــي العيــز  ل ــق دون ال ي ــه يف بعــض العر عن
با  فاأل يركـب يف الـبعض اآل دار ن ميشي مقأحوط وجو ،  ء عليـه وال خـر ما یستعيع و

 مكان. اإل  ن یقوم فهيا بقدرأوىل حوط األىل ركوب السفينة فاألإ  ولو اضعرّ 
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ـــألة  ـــذر إ :727مس ـــت والق بعـــنی شاصـــيّ التصـــّد  ذا ن ـــه   ـــوز  ة تعّين ـــا إل تالفه
ــدیلها بعــنی  وال  تب

ُ
ــو تلفــت احنــأ ــذر  ّل خــرى، ول ــه، نعــم  وال الن ــك إ ء علي ــان ذل ك ذا 

كـان إ، هـذا یضـمن العـنی ارة والىل نذره ُعّد حانثا  فتلزمه الكفّ إتالفه مع االلتفات نب ذا 
كـان معلّ إمثلـه مـا معلقا  و النذر  ـق عليـه، وقـا  وفّقـذا 

َّ
لـه  قـه فييـوز ا قبـل فقّ ّمـأق املعّل

ــاإل  يف العــنی املنــذورة التصــّد التصــرّ  ــر إتال  والنقــل ق ب ــ   مــا ىل الغي ق یعلــم بتحّق
ق عليه الحقـا  و  یكـن نـذره مشـتمال  عـل االلتـ

َّ
 لـه یتبـنّی  ىل أنإبقـاء العـنی نزام باملعّل

. أ  فهيا له التصرّ   وز   هاتنی الصورتنی فالا يفمّ أقه، وعدم فقّ   یضا 
بــراء لــه اإل ميلــك املنـذور   لـزم والق عــل شـار معــنّی التصـّد  ذا نــذر إ :728مسـألة 
الصــحي  هـو عــدم القبــول؟  لــه  برا ــه، وهـل یلــزم املنـذورنب یسـقط عــن النـاذر  منـه، فــال
ذا إق عليـه ىل القبـول وجـب التصـّد إ رجـع مُثَّّ  بعدم قبوله، ولو امتنـع ، فيبعل النذر اللزوم

یشـمل صـورة قبولـه بعـد طـالق إقـه  ـرج وقتـه وكـان ملتعلّ  تـا  و معلقـا  أو موقّ  كان النـذر 
بامتناعـه  النـذر  هـذه الصـورة فينحـّل  بغيـر  - ولـو ارتكـاز    - ا لـو كـان مقّيـد   مّ أاالمتناع، و

 .  أّوال 
ـ   اله ومات قبل الوفـاء بـهن م ممعنّی  ق مبقدار التصّد  ذا نذر إ :729مسألة  ج رَّ ُ  

مـــن  خــراج ذلـــك املقــدار إالورثــة  حــوط اســتحبابا  لكبـــار األ ّن أ صــل تركتـــه، إاّل أمــن 
 ق به من قبله. حصصهم والتصّد 

 میقـ   لـه قبـل الوفـاء بالنـذر  ذور  مفـات املنـق عل شـار معـنّی التصّد  ذا نذر إو
 . عليه قوارثه مقامه يف وجوب التصّد 

 عــل حنــو نــذر  صــّ  ی الوالفعــل،  ق عــل حنــو نــذر التصــّد  نــذر  صــّ  ی :730 مســألة
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  . مثال    صدقة عل فالنن یكون ماله املعنّی أ ن ینذر أالنتيية ب
فة صــرفه يف مبلغــا  مــن النقــود ملشــهد مــن املشــاهد املشــرّ  لــو نــذر  :731مســألة 

یده وتدفئته ومصاحله كعمارته وفراش  ونارته إه وهتيئة وسا ل تبر
ُ
والقا نی خدمه  جور أ

شـباهه أو صرفه فيمـا ذكـر  ر ذا   یتيّس إىل ذلك من شوونه، وإعل حفظه وصيانته وما 
و ن قصـرت نفقـ م أاره ّ ـأو كان املشهد مستغنيا  من مجيع الوجوه صـرفه يف معونـة زوّ 

يـق أو تعرّ  متاعـا  للمشـهد فكـان  آخـر، وهكـذا احلـال لـو نـذر  ئضـوا لعـاوقعع هبم العر
یصـر  مثنـه يف مصـاحله ّنـنأو   ميكن االستفادة منه فيه ف مستغنيا  عن عينه ه يبيعـه و

إاّل أن إ  .  فيف معونة زّواره عل النحو اآلن  الذكر مكن و
     ه يف مصـاحلهاـــمكـن صـر  عينأن نمـة فـشـيئا  للكعبـة املعّظ  لو نـذر  :732مسألة 

إاّل  - كالعيـــب - ولـــو  - یضـــا  أن   ميكـــن ذلـــك إ باعـــه وصـــر  قيمتـــه فهيـــا، وفهـــو و
م ارهـا عـل الـهنج املتقـّد صرفه عينا  أو قيمة يف معونة زوّ  - الستغناهئا من مجيع الوجوه

 يف املسألة السابقة. 
علــهيم )ة ّئــأو لــبعض األ ( اهلل عليــه وآلــهصـّل ) مــاال  للنــّب  لــو نــذر  :733مسـألة 
ضـراهبم صـرفه يف جهـة أ واملاضـنی مـن العلمـاء والصـاحلنی عـاظمأأو لبعض  (السالم
ی  أو اره أو لــه كتـأمنی نفقــة املحتــاجنی مـن زوّ  ىل املنــذور إراجعـة  عــل مشــهده الشــر

علومـه ومواعظـه  قامـة امليـالس املعـّدة لنشـر نك عـالء شـأنهإحياء ذكره وإعل ما فيه 
ة خاّصـ جهـة   ذا   یكن من قصد النـاذر إفضا له وحنو ذلك، هذا  المه وذكر وحماسن ك

إاّل وم  علهيا.  اقتصر  صر  معنّی و
أو ملشـهد مـن  (علـهيم السـالم)ة ّئـحـد األشاة للصـدقة أو أل لو نذر  :734مسألة 
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 اختصاصها باجلهة املنـذور  كان النماء تابعا  اها يف نِّ مَّ صال  كالّسِّ متّ    املشاهد فنمت نّو 

 ذا ولدت شاة إ   منفصال  كما ذا نت نّو إاها، و
ُ
 لم فالنمـاء للنـاذر  حصل فهياأو  خرىأ

 .  نشاء النذرإذا كان قاصد   للتعممي حنی إ إاّل 
ق لميع ما ميلكـه عينـا  أو قيمـة عنـدما یقضـي اهلل لـه التصّد  ذا نذر إ :735مسألة 
ق لميـع ة شـدیدة يف التصـّد ه وجد مشقّ تعاىل ولكنّ تبارك ونة فقضاها اهلل حاجة معيّ 
بـا  مالـه فــاأل یقـّو ق مبـا مين یتصــّد أحوط وجو تـه قبــل م البــا  بقيمـة عادلــة يف ذمّ كنــه و

ىل الفقـراء إشيئا  فشيئا  ويسب منه ما یععي ته ا يف ذمّ ق عمّ یتصّد  مُثَّّ    فيهیتصرّ  نأ
یقيّ أواملساكنی و ن بـ  منـه ن التمـام فـن يويّف أىل إ سيّل  د ذلك يفرحامه املحتاجنی و
  .ى من تركتهن يؤّد أ ء أوىص ب

یضــه أو قــدم مســافره مــثال   ئبــر ذاإصــوم يــوم  ذا نــذر إ :736مســألة    ر  فبــان ُبــمر
یض وقدوم املسافر   قبل نذره   یكن عليه  ء.  املر

صـوم أو صـالة أو صـدقة أو غيرهـا،  ـاد عمـل مـن نق نذره بذا تعلّ إ :737مسألة 
یتحقّ نف ن كان صوما  وجب نارة بتركه فيه، فق احلنث وجتب الكفّ ن عنّی له وقتا  تعنّی و
ذا كانت إدون غيرها، وهكذا احلال فيما  لزوما  وط حالة عل األن كان صإضا ه وكذا ق
يف  لـه التـأخير   ـوز  ه الّنـنف خارجـة عـن حمـّط نظـره حـنی النـذر     رة جـّد زمنة املتـأّخ األ
، واّل إىل حيهنا وإ تيان باملنذور اإل كـان النـذر إا ّمـأ كـان حانثـا   كـان وقتـه العمـر معلقـا   ن 

یتحّقـأا  وم اونا  يف یعّد معه متواني ىل حّد الإ له التأخير  وجاز  ق احلنـث داء الواجب و
 ة عمره. بتركه مّد 
كـان تـرك  ء فـإفعـل  ء، و ذا كان املنذور إهذا  ن عـنّی لـه وقتـا  كـان حنثـه نن 
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 كثـر أىت بـه أة، فلـو ة عمره ولو مـرّ  اده يف مّد نن كان معلقا  كان حنثه بإ اده فيه، ونب

 باملرّ  ة   ينث إاّل من مرّ 
ُ
 نظيره يف اليمنی.  ارة، كما مّر عليه الكفّ  ر تتكرّ  وىل فالة األ

 األ ذا نـذر إ :738مسألة 
ُ
یج بن مـا مـن هـالّي  ّم ب أو األ أو مـن غيـره يف أوان  تـزو

فـنن انعقـد  وأّمـا النـاذر ، لهيا وعـّد كـأن   یكـنإبالنسبة  أثر    یكن لذاك النذر  زواجها
إاّل   ربـالزواج ّ ـن نـذ تقنـاع البنـبنره ومتّكن من الوفاء بـه نذ تزو هـا منـه لزمـه ذلـك و
   ء عليه. فال

، فلـو  رة مباالفـة النـذر اق احلنث املوجـب للكّفـا یتحقّ ّن إ :739مسألة  ىت أاختيـار  
 أو غفلة أو  ركه نسيانا  بت ق النذر بشيء تعلّ 

 
  یعذرجهل كراها  أو اضعرار   أو عن إأو خعأ

كـان  فييب الترك بعد ارتفاع العذر  ،به النذر  ینحّل  الب عليه  ء، بل یترتّ  فيه   لو 
 تا  وقد ب  الوقت. معلقا  أو موقّ  النذر 

طعـام عشـرة إوهـي عتـق رقبـة أو ، ارة اليمـنیككّفـ ارة حنـث النـذر كّفـ :740مسألة 
 ام متواليات. يّ أصام ثالثة  ن عيز نمساكنی أو كسوهتم، ف

 الفصل الثالث
 يف العهـود

 ـب العمـل  فـال ،ىل الصـيغةإة بـل يتـاج د النيّ ال ینعقد العهد مبيرّ  :741مسألة 
ن یقـول: )عاهـدُت اهلل، أ، وصيغة العهد استحبابا   حوطأن كان ذلك إو بالعهد القلّب 

 .  قا  عل أمرا معلقا  أو معلّ مّ إأفعل كذا، أو أتركَّ كذا(   أنأو عّ  عهُد اهللِّ 
 حميور  ن یكون بالغا  عاقال  طتار   قاصد   غير أالعهد  ئيف ُمنش یعتبر  :742مسألة 
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 واليمنی.  م اعتباره يف النذر ق العهد عل حذو ما تقّد   يف متعلّ عن التصرّ 
ق كالنذر  :743مسألة 

َّ
ق فيمـا یعتبـر  العهد املعّل

َّ
ق عليـه فتيـرهي فيـه يف املعّلـ املعّل

 (. 709 املسألة )مة يفالتفاصيل املتقّد 
ق العهد  یعتبر  ال :744مسألة 

َّ
، كمـا مـّر أيف متعّل بـاره يف اعت ن یكـون راجحـا  شـرعا 

ق النذر، بل یكـيف 
َّ
غـراض ا  شـرعا  مـع كونـه راجحـا  حبسـب األیكـون مرجوحـ ن الأمتعّل

يّ  ّيـة العقال يّ الدنيو تبـارك ة، فلـو عاهـد اهلل ة شاصـيّ ة أو مشـتمال  عـل مصـلحة دنيو
 ذا صــار إ ة لزمــه الوفــاء بعهــده إاّل ىل عــل فعــل مبــاح لــه فيــه مصــلحة شاصــيّ تعــاو

عهـده  ه ینحـّل ّنـنف ئة لـبعض العـواومرجوحا  شرعا  أو زالـت عنـه املصـلحة الشاصـيّ 
 یلزمه الوفاء به.  حينئذ  وال

رقبـة أو صـيام ارة وهـي عتـق ذا خال  عهده بعد انعقاده لزمته الكفّ إ :745مسألة 
ين متتابعنی . طعام ستّ إ أو شهر  نی مسكينا 





 اراتتاب الكفّ ك 

 کتاب الکّفارات

 الفصل األّول: يف أقسام الکّفارات وموارد ثبوهتا
 الفصل الثاين: يف أحکام الکّفارات

 





 اراتتاب الکّف ک

 وفيه فصالن: 

 لّو الفصل األ
 ارات وموارد ثبوهتاقسام الکّف أيف 

 عل مخسة أقسام:  - حرامارات اإلعدا كفّ  - اراتالكفّ  :746مسألة 
 بة، وهي يف ثالثة موارد: ارة املرتّ الكفّ  ل:ّو القسم األ

 .  ارة الظهاركفّ  .1
 ارة قتل اخلعأ. كفّ  .2

ين متتـابعنی، فـ ن عيـز نو ب فهيما: عتق رقبة، فـ طعـام نف ن عيـز نفصـيام شـهر
. ستّ   نی مسكينا 

 رمضان بعد الزوال.  يوما  من قضاء شهر  فعر أارة من كفّ  .3
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 ام. يّ أفصيام ثالثة  ن عيز نطعام عشرة مساكنی، فإو ب فهيا 
  :، وهي يف ثالثة موارد أیضا  (1)رةارة املايّ الكفّ  القسم الثاين:

كـل أو الشـرب أو اجلمـاع أو االسـتمناء د األرمضان بتعمّ  يف شهر  فعر أارة من كفّ  .1
 أو البقاء عل اجلنابة. 

یلحق به عل األعتكافه الواجب باجلافسد أارة من كفّ  .2 ، و حـوط وجوبـا  ماع ولو ليال 
 به بشرط عدم رفع یده عنه.  عتكافهان بعل إاملحّرم واجلماع املسبوق باخلروج 

 ارة حنث العهد. كفّ  .3
ين متتابعنی، أو و ب يف اجلميع: عتق رق .طعام ستّ إبة، أو صيام شهر  نی مسكينا 

: أب والتايير، وهي يف ثالثة موارد ما اجتمع فيه الترتي القسم الثالث:  یضا 
 یالء. ارة اإلكفّ  .1
 ارة اليمنی. كفّ  .2
 . صوم يوم معنّی  نذر  ارة النذر، حّت كفّ  .3

ــة، أو  ــع: عتــق رقب ــإو ــب يف اجلمي  ن عيــز نطعــام عشــرة مســاكنی أو كســوهتم، ف

 ام. فصيام ثالثة أيّ 
أو مــن  تعــاىل نــة، وهــي فــيمن حلــ  بــالبراءة مــن اهللارة املعيّ الكّفــ القســم الرابــع:

 حنث.  مُثَّّ  (علهيم السالم)ة ئّ أو من دینه أو من األ ( اهلل عليه وآلهصّل )رسوله 
                                                 

إّن  یعيـق، مبا التصّدق یلزمه اإلفعار كّفارة يف ثالثال اخلصال عن عيز من أّن ( 780) املسألة يف سيأ يت (1)  و
، عشر مثانية صيام یلزمه العهد أو االعتكا  كّفارة يف عهنا عيز من  الثالثـة املـوارد يف الثابتـة فالكّفـارة يوما 

 جـرى مقابلـه يف مسـتقاّل   قسـما   فعـّدها - اآل يت الثالـث كالقسـم - والترتيـب التاييـر عل مشتملة املذكورة
 مرّتبـة،: إىل الكّفـارات تقسـمي مـن( علـهيم تعـاىل اهلل رضـوان) الفقهـاء كلمـات يف الشـا ع هـو مـا وفق عل

 .اجلمع وكّفارة األمران، فيه اجتمع وما وطّيرة،
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 طعام عشرة مساكنی. إفييب عليه: 
ق و ب فيه: عت، ارة اجلمع، وهي يف قتل املؤمن عمد   وظلما  كفّ  القسم اخلامس:

ين متتابعنی و .طعام ستّ إرقبة مع صيام شهر  نی مسكينا 
كـّل وجبـت الكّفـ ذا اشترك مجاعة يف القتل العمـدهّي إ :747مسألة  واحـد  ارة عـل 

 .مهنم، وكذا يف قتل اخلعأ
 - كالزاين املحصن والال ط - ذا ثبت عل مسلم حّد يوجب القتلإ :748مسألة 
كّفـارة عـل القاتـلالكّفـت ثبـت مام واملـأذون مـن قبلـهاإل فقتله غير  ارة يف قتـل ، نعـم ال 

 . معلقا   - ذا   یتبإ - املرتّد 
ــرأة   يف جــزّ  أّنَّ  تعــاىل علــهيم( بــنی الفقهــاء )رضــوان اهلل املشــهور  :749مســألة  امل

 دمتـهأذا إويف نتفه أو خدش وجهها ، انرمض يف شهر  فعار ارة اإلشعرها يف املصاب كفّ 
 ارة اليمنی. الرجل ثوبه يف موت ولده أو زوجته كفّ  أو شّق 

ــ  الصــحي  ولكــن ــر إارة يف هــذه املــوارد وعــدم وجــوب الكّف ــان التكفي ك  حــوطأ ن 
  .استحبابا  

 يف شـهر  فعـر أمن  ّن أ (علهيمتعاىل ان اهلل رضو)مجع من الفقهاء  ذكر  :750مسألة 

كّفـ هبـا وكفایـة  الصـحي ارة اجلمـع، ولكـن رمضان عل احلـرام وجبـت عليـه  عـدم وجو
 رة. ارة املايّ الكفّ 

یفارقهـــا،  نأة لزمـــه ة الرجعّيـــج بـــامرأة ذات بعـــل أو يف العـــّد لـــو تـــزوّ  :751مســـألة 
 صوع من دقيق. أخبمسة  ر ن یكفّ أوىل حوط األواأل

وىل حوط األ خـرج الوقـت فـاألخرة حـّت لو نام عن صالة العشاء اآل :752ألة مس
.  نأ  یصب  صا ا 
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ـــذر  :753مســـألة  ـــو ن ـــ ل ـــوم أو أّي ـــاأل ام فعيـــز صـــوم ي ـــا  عـــن الصـــوم ف حوط لزوم
 ين ليصوم عنه. عل مسكنی، أو یععيه مّد  يوم مبّد   ق لكّل یتصّد  نأ

 (عليـه السـالم)ووهي عـن الصـادق  ارات املندوبة ماقد عّد من الكفّ  :754مسألة 
ن تقـول عنـد أارة امليـالس خـوان، وكّفـارة عمـل السـلعان قضـاء حـوا ج اإلكّفـ ّن أ من

ـ ّبِّ ا یصـفون وسـالم عـل املرسـلنی واحلمـد هلل ة عّمـالعـزّ  ك رّبِّ قيامك مهنا: )سـبحان و
 اب االسـتغفار غتيـارة االمتقتن(، وكّفـ ال ن یقول: )الّلهّمَّ أارة الضحك العاملنی(، وكفّ  رّبِّ 

بة.  ارة اللعم عل اخلدود االستغفار ل، وكفّ ارة العيرة التوكّ للمغتاب، وكفّ   والتو
 

 الفصل الثاين
 اراتيف أحکام الکّف 

ـــر  :755مســـألة  ـــثالث یعتب ـــق والصـــيام واإل - يف اخلصـــال ال ـــ - طعـــامالعت ة النّي
. إ ارة ولواملشتملة عل قصد العمل، وقصد القربة، وكذا قصد كونه كفّ   مجاال 

ين عليــ ّن أكمــا لــو علــم  - ارة وغيرهــاتــه بــنی الكّفــد مــا يف ذمّ فلــو تــرّد  ه صــيام شــهر
ة تيان به بقصد مـا يف الذّمـاجتزأ باإل - ارةأو الكفّ  ه من جهة النذر نّ أمتتابعنی و  یعلم 

سباب طتلفـة أن وجبت بإقصد النوع و فهيا یعتبر  والارة،  بعد ذلك كونه كفّ ن تبنّی إو
كّفــة قصــديّ ق خصوصــيّ خــذ يف املتعّلــأذا إ إاّل  لــة بلحــاا كومــا حملّ  ارة الظهــار ة كمــا يف 

ين متتـابعنی مـرّ  خـرى لكّفـة لكّفـللوطء، فلو كان عليه صيام شهر
ُ
 وأ
 
ارة ارة القتـل خعـأ

ين بقصد التكفير رمضان متعمّ  يف شهر  فعار اإل ن نحـدمها، فـأجزأه عن أ د   فصام شهر
خـرى فصـام كـذلك مـرّ 
ُ
، ورغـت ذمّ ة أ ين ّمـأتـه عهنمـا مجيعـا  ا لـو كـان عليـه صـيام شـهر
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خرى لكفّ ة لكفّ متتابعنی مرّ 
ُ
، وأ
 
ين مـن دون تعيـنی فص ارة الظهار ارة القتل خعأ ام شهر

 
ُ
ين وقـع عـن الثانيـة، هـذا يف املتعـّد نوىل فوقع عن األ ين آخـر نـواع أد مـن ن صام شـهر
.  ر یعتب د من نوع واحد فالا يف املتعّد مّ أطتلفة، و  التعينی معلقا 

كّفـ مـن  ذا ظـاهر إفيمـا  وتـرخير فعـّ   عمـّ   ثـر أب یترّتـ ال ارة الظهـار نعم يف مثـل 
ين متتابعنی من دون قصـد زوجتيه معا  مثال   حـدامها باخلصـو ، ولكـن إوصام شهر

ين بقصد كفّ  تبعهأ ذاإ ين آخر  ت له كلتا الزوجتنی. حلّ  ارة الظهار بصوم شهر
ارة طعــام يف الكّفــاإل مُثَّّ  عــن العتــق املوجــب لوجــوب الصــيام  العيــز :756مســألة 

 لعدم الرقبة.  - هذا - ق يف زماننابة متحقّ املرتّ 
بــه الســتتباعه  ر ق بالتضــرّ طعــام فيتحّقــ اإلعــن الصــيام املوجــب لتعــنّی  العيــز ا ّمــأو

كـّل أو شّد   هر  ته أو طول بُ  ابه شّد إلحدوث مرض أو  بـه  عتـّد امل ذلـك باملقـدار  ة أمله، 
ة ا  عليـــه مشـــقّ ق بكـــون الصـــوم شــاقّ العـــادة بتحّمــل مثلـــه، وكـــذا یتحّقــ  الــذهي   جتـــرِّ 

 ل. تتحمّ  ال
كّفـطعـام واإلعــن اإل ا العيـز ّمـأو ارة اليمـنی وحنوهــا املوجـب لالنتقــال إىل كســاء يف 

ليـه يف إمثهنمـا عنـده أو احتياجـه  ر فصيلهما ولو لعدم توفّ  ر ق بعدم تيّس الصيام فيتحقّ 
ق داء ديونـه وحنوهـا، كمـا یتحّقـأالنفقة عليـه، أو يف  فقة نفسه أو نفقة عياله الواجبن

 اهما.  بفقدان املسكنی املستحّق 
ىل إعن الصـيام واالنتقـال  جبا  للعيز ليس طرّو احليض والنفاس مو :757مسألة 

ملـا سـيأ يت  ؛رافعـاملوجـب لإ ىل السـفر إ بة، وكذا طرّو االضعرار ارة املرتّ طعام يف الكفّ اإل
 من عدم انقعاع التتابع بعرّو ذلك. 

داء ال حـــال بـــة حـــال األارة املرتّ والقـــدرة يف الكّفـــ يف العيـــز  املعتبـــر  :758مســـألة 
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ين متتـابعنی  ارة قـادر   عـلالوجوب، فلو كـان حـال حـدوث موجـب الكّفـ صـيام شـهر
ام، طعـفرضـه اإل بالعكس، صـار   صار نی مسكينا  فلم یصم حّت طعام ستّ إعاجز   عن 

 ته. الصوم ف ذمّ   یستقرّ  و 
بـة ارة املرتّ ىل البـدل يف الكّفـإاملوجب لالنتقال  العيز ق یكيف يف فقّ  :759مسألة 
كّفــ العــريّف  العيــز  فوجــد  راد التكفيــر أفــ ارة الظهــار يف وقــت التكفيــر، فلــو وجبــت عليــه 
یضا  النفسه  ن مرضه مستقبال  والتمكّ  عل الصيام ولكن كان یأمل شفاءه من یقدر  مر

 ئ برطعام، ولكن لو   یععم حّت ىل اإلإبل  ز ه االنتقال  زمه االنتظار من الصوم   یل
.  و   ز ه اإلن من الصيام تعنّی من مرضه ومتكّ   طعام حينئذ 

كّفـ عـل  یقـدر  وكـان فقيـر   ال راد التكفيـر أارة حنـث اليمـنی فـوهكذا لو وجبت عليه 
كـان إام متواليـات، وجـزأه صـيام ثالثـة أّيـأاكنی وال عـل كسـوهتم عام عشـرة مسـطإ ن 

حـدمها أن مـن  متّكـكساء، ولكن لو   یصـم حـّت طعام أو اإلنه الحقا  من اإليتمل متكّ 
.   و تعنّی    ز ه الصوم عند ذ 

كّفــ ذا عيــز إ :760مســألة  ، أو عيــز  ارة الظهــار عــن الصــيام يف  طعــام عــن اإل مــثال 
، ولكّنـكّفـ كسـاء يفواإل سـبوع أعـد فتـرة قصـيرة كنـه مهنمـا به علـم بتمكّ ارة اليمـنی مـثال 

 . ىل بداهماإ ز ه االنتقال  وال مثال  یلزمه االنتظار 
كفّ  ذا عيز إ :761مسألة  ن متكّ  مُثَّّ  طعاممثال  فشرع يف اإل ارة الظهار عن الصيام يف 
كّفـواإلطعـام عن اإل ذا عيز إ، وكذا طعاممتام اإلنمنه اجتزأ ب ارة اليمـنی فشـرع كسـاء يف 

متــام الصــيام، نعــم لــو إلــه  ّن نحــدمها فــأن مــن متّكــ يف الصــوم ولــو ســاعة مــن الهنــار مُثَّّ 
ــا يوجــب اســتئنافه ــ - عــرض م ــا أن عــرض يف أب ــه م ــابعأثنا  ــه تعــنّی  - بعــل التت  علي

 كساء مع بقاء القدرة عليه. طعام أو اإلاإل
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ارة بـة وكّفـرة واملرتّ ارة املاّيـين مـن الكّفـ ـب التتـابع يف صـوم الشـهر :762مسألة 
كّفـّيـمـع، كمـا  ـب التتـابع بـنی صـيام األاجل ا ّمــأارة اليمـنی ومـا حبمكهـا، وام الثالثـة يف 

 فيه التتابع.  یعتبر  ارة فالغيرمها من الصيام الواجب كفّ 
یتفرّ  یعلـم الشروع يف الصوم يف زمـان  ز  و ه النّ أع عل وجوب التتابع فيما ذكرناه و

امه، يّ أ بنی يف زمان معنّی  ل يوم  ب فيه صوم آخر و للّ أل العيد یسلم له بتالّ  ه النّ أ
رمضـان، أو  ارة اليمـنی قبـل يـوم أو يـومنی مـن شـهر ام يف كفّ فلو شرع يف صيام ثالثة أيّ 

    ـزِّ صـومه شـكر  نـذر من مخـيس معـنّی 
یلحـق بالعـا  ، بـل وجـب اسـتئنافه     مـثال  و

  یضّرمها ذلك. فال وأّما الغافل واجلاهل املعذور  ،املعذور  اجلاهل غير
ذا وقـع عـل وجـه االختيـار، إثناء بالتتابع فيما يف األ فعار اإل  ا یضرّ ّن إ :763مسألة 
كـراه أو االضـعرار، أو بسـبب بسبب اإل فعار ذا كان اإلإكما  -  عذارمن األ فلو وقع لعذر 

وقـوع  بـه، ومـن العـذر     یضـرّ  - فـاس ال بتسـبيبهعروض املرض أو طرّو احليض أو الن
يّ إثناء يف األ السفر  ة ذا نسـي النّيـإیضـا  مـا أا  دون ما كان باالختيـار، ومنـه ذا كان ضروو
ذا إكمـا  يف البـنی ال باالختيـار  آخـر  ل صـومذا لّلـإ فـات وق ـا، وكـذا احلـال فيمـا حّت 

كـ ذا نـذر إنسي فنوى صوما  آخـر، ومنـه مـا  وجـب عليـه صـوم  مُثَّّ  مخـيس مـثال   ّل صـوم 
ين متتابعنی ف ـنشهر ذا وجـب عليـه إفيـه، خبـال  مـا  ل املنـذور بالتتـابع لّلـ  یضـرّ  ه الّنَّ

نـه مـن لتمكّ  ،لـه بالتتـابعللّ   ه یضـرّ ّنـنو مـا حبمكهـا فأاليمـنی ارة ام من كفّ يّ أصوم ثالثة 
، هذا وا ل األأام متتابعات يف صيام ثالثة أيّ  معنونـا   الصـوم املنـذور ذا كان إسبوع مثال 
كـّل  ارة كمـا لـو نـذر ینعبق عل صوم الكفّ  بعنوان ال ، و صـوم  كـان ّمـأمخـيس شـكر   ا لـو 
ال  فيـه یسـتوجب ذلـك لّلـ طـالق فـالن یكون صا ا  فيه عـل حنـو اإلأ ن نذر أمعلقا  ب

. أارة بل يسب من الكفّ   یضا 
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ين مــن الكّفــ :764مســألة  ــمرتّ  - رةایكــيف يف تتــابع الشــهر ــبــة كانــت أم طّي ارة رة أم كّف
، و ـوز  صيام شهر  - اجلمع يوم متتابعا  يـق بعـد ذلـك ولـو اختيـار   اللـه  و لعـذر، عـل  التفر
 االحتياط فيه. مقتض  تترك مراعاة  رفا  فالعذر   ع ذا   یكن لعارض یعّد إشكال فيما إ

ين  وز من وجب عليه صي :765مسألة  ، ثنـاء الشـهرأه يف لـه الشـروع فيـ ام شهر
كـان الشـهر أن یصوم ستّ  حوط حينئذ  ولكن األ ، سـواء أ الـذهي شـرع فيـه  نی يوما  معلقا 

يـق بـنی األنی أم ناقصـنی أم مع تاليه تامّ    یضـرّ  ل مـا الام بتاّلـّيـطتلفـنی، ولـو وقـع التفر
 بالتتابع شرعا  تعنّی ذلك. 

 ن كانا ناقصنی. إان ويّ ه شهران هالل فييز ل الشهر وّ أا لو شرع فيه من مّ أو
ىل إارات بــنی تســلمي الععــام طعــام الواجــب يف الكّفــيف اإل ر یتاّيــ :766مســألة 
شـباع اإل ر یتقـّد  شـباع الـبعض، والإىل البعض وإالتسلمي  شباعهم، و وز إاملساكنی و
شـباعهم قـّل أو یكـيف إل علـهيم مبقـدار  ععام اجلـاهز فيه عرض ال  بل املدار معنّی  مبقدار 

فضـل    مـن الععـام، واألواحد مـهنم مـّد  فيه تسلمي كّل  ئما  ز ا التسلمي فأقّل مّ أثر، وك
ويف فدید املّد بالوزن إشكال ولكن یكيف يف املقام احتسـاب املـّد ، انحوط مّد بل األ

باع الكيلو غرام.  ثالثة أو
 ئ ـز فـالنی أو العشـرة، كمال العدد من السـتّ إ تسلمي واإلشباعمن ال يف كّل  ُبّدَّ  وال

ــّل شــباع ثالثــنی أو مخســة مــرّ إ ك الجتمــاع ال يف  ــب ا ين، والمــهنم مــّد  تنی أو تســلمي 
قة من بالد طتلفة ولو وقات متفرّ أنی مسكينا  يف طعم ستّ أشباع، فلو التسلمي وال يف اإل

خرى أل كان
ُ
 جزأ وك ى. هذا يف سنة وذاك يف سنة أ

ــّل إشــباع الواجــب يف اإل :767مســألة  ك ــّد واحــ شــباع  ــرّ د مــن الع ــان إة، وة م ك ن 
. إفضل األ  شباعه يف يومه وليله غداء  وعشاء 
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ب النـاس ت به لغالـوالتقّو  هيالتغّذ  ما یتعار  شباع كّل يف اإل ئ ز :768مسألة 
كـان ّ ـ هّي أمـن  طعمة، ومن اخلبز نواع األأمن املعبوخ وما یصنع من  ا یتعـار  جـنس 

دام ن یكـون مـع اإلأفضـل دام، واألإكـان بـال ن إأو غيرمهـا و يزه من حنعة أو شعير لب
 أو ملحا  أو بصال  ن كان خاّل  إجامد   أو ما عا  و كله مع اخلبز أما جرت العادة ب وهو كّل 
 ما كان أجود كان أفضل.  وكّل 
ــأو ــا یســمّ  ئا يف التســلمي فييــزّم ــذل م ــره مــن احلنب ــوخ وغي ــن معب ــا  م عــة   طعام

حـوط والزبيب وغيرها، نعم األ ة والتمر  َّ واملاش والّذُ  وز وخبزمها ودقيقهما واأل والشعير 
 عل احلنعة ودقيقها.  ارة اليمنی وما حبمكها االقتصار لزوما  يف كفّ 

د ذلــك، مبيــرّ  ة املكّفــر ىل املســكنی متليــك لــه، وتبــرأ ذّمــإالتســلمي  :769مســألة 
 . له بيعه عليه وعل غيره كله الععام فييوز أ  البراءة عل تتوقّ  وال

ــر  یتســاوى الصــغير  :770مســألة  ــر إ والكبي كــان التكفي بنحــو التســلمي، فيععــي  ن 
ىل ولّيـه، إالتسـلمي  ن كان الالزم يف الصغير إ   من طعام كما یععي الكبير، ومّد  الصغير 

ــأو ــر إا ّم كــان التكفي ــالالزم احتســاب االبنحــو اإل ن  بواحــد،  ثنــنی مــن الصــغار شــباع ف
م أشـباع يف اإل والصـغار  ن  مـع الكبـار أبـنی  - لزومـا   حـوطألعل ا - فرق يف ذلك وال

یكـن  من له الوالیة أو احلضـانة اذا  شباع إذن يف اإل یعتبر  الومنفردين،  یشبع الصغار 
 ه. منافيا  حلقّ 

ید من مّد، أو أمسكنی  ععاء كّل إ   وز :771مسألة  یـد مـن مـّرة عـن إز شـباعه أز
نی شــباع ســتّ إلــه  رمضــان جــاز  متــام شــهر  فعــر أختيــار، فلــو دة ولــو مــع االارات متعــّد كّفــ

، أو تســلمي ثالثــنی مــّد شاصــا  معيّ  واحــد مــهنم     مــن طعــام لكــّل نــنی يف ثالثــنی يومــا 
 وجد غيرهم.  نإو
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 أو العشرة يف البلد وجب نیكمال العدد الواجب من الستّ إ ر ذا تعّذ إ :772مسألة 
 عـل العـدد املوجـود حـّت  ظـار، ويف كفایـة التكـرار لـزم االنت ر ن تعـّذ إىل غيـره، وإالنقل 

، وعـل القـول بالكفایـة یترك مراعاة مقتض  االحتيـاط فيـه فال شكالإ یستويف املقدار 
 علهيم سّت   رن من عشرة كرّ ر، فلو متكّ التعّذ  عل مقدار  يف التكرار  من االقتصار  ُبّدَّ  فال
 ة. ثن عشرة مرّ ا عل مخسة مهنم مثال   التكرار  وز   ات والمرّ 

 الـذهي یسـتحّق  ارة هـو الفقيـر الكّفـمصر  املراد باملسكنی الذهي هو  :773مسألة 
یقّو  نة سنته فعال  والوميلك مو الزكاة، وهو من ال ميان عل سالم بل اإلشترط فيه اإلة، و

با   حوطاأل  - ابعدا النّص  - هل الوالیةأ ىل الضعفاء من غير إدفعها  ، ولكن  وز وجو
ا ـة والد والزوجـة الدىل واجب النفقة كالوالـدين واألإدفعها   وز   د املؤمن، وال ذا  إ

 ه أفضل.قارب بل لعلّ األ ىل سا ر إدفعها  دون املنقععة، و وز 
كــان للفقيــر  إذا  كــان ولّيــا  علــهيم أو وكــيال  إععــا ه بعــددهم  جــاز  عيــال فقــراء و إذا 

كـان ملكـا  اهـم، وال عهنم يف القبض، فنذا قبض شيئا  من   فيـه إاّل التصـرّ   ـوز  ذلـك 
إن كانو ، و  .أموااهم صغار   صرفه يف مصاحلهم كسا ر  ابنذمم إذا كانوا كبار  

ــاذال  لنفق ــا عــل النحــو املتعــار  ال وزوجــة الفقيــر  كــان زوجهــا ب ــرة  إذا  تكــون فقي
ن  غير  إععا ها من الكّفارة حّت إذا كانت حمتاجة إىل نفقة  وز  وال ي  الزمة من وفاء دَّ

  وحنوه. 
ارة العدالـــة، نعـــم الكّفـــ مصـــر  هـــویشـــترط يف املســـكنی الـــذهي  ال :774مســـألة 

بالفسـق، ويف  وال للمتيـاهر   عدم دفعها لتارك الصالة وال لشارب اخلمـرلزوما  حوط األ
 .  اجلـواز والصحي  هو ،قوالن ىل ااهالّي إ ااهالّي  ارة غير ععاء كفّ إ جواز 

كّفـبيهنـا وبـنی العتـق واإل ر يف الكسـوة الـ  یتاّيـ یعتبـر  :775مسألة  ارة طعـام يف 
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، ن یعــّد أاليمــنی ومــا حبمكهــا  یكــن    فــرق بــنی اجلدیــد وغيــره مــا مــن غيــر  لباســا  عرفــا 
یكـت ى  عـد فتـرة قصـيرة مـن االسـتعمال، فـالمنارقا  أو منسـحقا  وباليـا  حبيـث یناـرق ب

  .واجلورب ذاء واخلّ  بالعمامة والقلنسوة واحل
بــان اســتحبابا  بــل مهــا مــع فقيــر  والكســوة لكــّل  بــا  وثو  حــوطأالقــدرة  ثــوب وجو

یعتبر ، استحبابا    - اتمـرّ  ن كساه عشر أب - عل واحد ر طعام، فلو كرّ فهيا العدد كاإل و
  والذكر  والكبير  بنی الصغير  فرق يف املكسّوِّ   واحدة، والفسب له إاّل   

ُ
عم يف نىث، نواأل

كتفاء بكسوة الصغير  كـابن شـهر جّد  اال ين      مراعـاة مقتضـ  یتـرك  فـالشـكال إأو شـهر
 .فيه االحتياط
یعتبر   غير  ليه مقاشا  إم واملنسوج، فلو سلّ  دبّ كاملل طيعا  أو ما حبمكه كونه يف الثوب و

، نعم ال یا  يتأن یدفع أبأس ب طيط   یكن جمز بـا  و سـبه جـرة اخلياطـة معـه ليايعـه ثو
 قيامه بذلك.  حراز إمن  ُبّدَّ  ارة ولكن العل نفسه كفّ 

 ،للكبيـر ععاء لباس الصغير إالعكس وال  ععاء لباس الرجال للنساء والإ ئ ز وال
ير فرق يف جنسه بنی كونه من صو  أو قعن أو كتّ  وال االجتـزاء  أو غيرها ويف ان أو حر

ير  متـام  ر ولو تعـّذ  قتض  االحتياط فيه،یترك مراعاة م فال شكالإاملحض للرجال  باحلر
 عل املوجود.  التكرار  ئ ز البا  وال د كس  املوجود وانتظر العد

يف  ُبـّدَّ  طعام وال يف الكسوة، بل الارة ال يف اإلالقيمة يف الكفّ  ئجتز ال :776مسألة 
. يف الكسوة من بذ ّدَّ بُ  ه النّ أأو متليكا  كما شباعا  إطعام من بذل الععام اإل  اها متليكا 

ــ نعــم ال يوكّ  ىل املســتحّق إن یــدفع القيمــة أبــأس ب یشــترهي هبــا طعامــا  أو  نألــه يف و
یأخذه لنفسه كفّ  یتقبّ ن ميلّ أارة بكسوة و صـالة، ألـه لنفسـه كه لنفسه وكالة عن املالك و

 ذلك.  حراز إُبّد من  يه فالف لمبا وكّ  مع قيام املستحّق  إاّل  لّك  وَّ ة الُ تبرأ ذمّ  ولكن ال
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كّفــإ :777مســألة  لنســنی، بــأن یصــوم  ر ن یكّفــأ  رة    ــزِّ ارة طّيــذا وجبــت عليــه 
یععـم ثالثـنی مسـكينا  يف كّفـ یكسـو مخسـة  ارة شـهر شهر   و رمضـان، أو یععـم مخسـة و

طعـم أفراد الصـن  الواحـد مهنـا، كمـا لـو أبأس باختال   ارةاليمنی، نعم المثال  يف كفّ 
با  من جنس وا  وبعضبعض العدد طعاما  خاّص  بعضهم من ه غيره، أو كس  بعضهم ثو
یسّلم أطعام يف اإل جنس آخر، بل  وز   .  ىل بعض كما مرّ إن یشبع بعضا  و

كّفـ من عيـز  :778مسألة  ة ارة اجلمـع أىت بالبقّيـعـن بعـض اخلصـال الـثالث يف 
 . فقط عن اجلميع لزمه االستغفار  ن عيز إو، لزوما   حوطعل األ وعليه االستغفار 

 صام مثانية عشـر  ارة الظهار نی مسكينا  يف كفّ طعام ستّ إعن  ذا عيز إ :779مسألة 

، ولو عيز  عن  م، ولو عيز شكال كما تقّد إبدال  عنه  االجتزاء باالستغفار  عنه فيف يوما 
 فـاألطعام يف كفّ اإل

 
بـا  ارة القتل خعأ یضـّم  ن یصـوم مثانيـة عشـر أحوط وجو ليـه إ يومـا  و

 وحده.  جزأه االستغفار ألصوم عن ا ن عيز نفاالستغفار، 
كّفـنرة فـارة املاّيـعـن اخلصـال الـثالث يف الكّفـ ذا عيز إ :780مسألة  ارة ن كانـت 

ومـع  ،أهي بأقـّل مـن سـّتنی مسـكينا   ق مبـا یعيـقرمضـان فعليـه التصـّد  يف شهر  فعار اإل
  العدد أو من التكفير من إكمال ن بعد ذلكذا متكّ إ عليه االستغفار، ولكن یتعنّی  ر التعّذ 
 حوط. عل األ ذلك لزمه
، ف تكا  فليصم مثانية عشر ارة االعارة العهد أو كفّ ن كانت كفّ إو لزمه  ن عيز نيوما 

 .   االستغفار
كّفــّيــأعــن صــيام ثالثــة  ذا عيــز إ :781مســألة   يف قضــاء شــهر  فعــار ارة اإلام يف 

كّفـ وهكـذا احلـال لــو  ،فعليـه االسـتغفارحبمكهـا  ارة اليمـنی ومـارمضـان بعـد الـزوال، ويف 
 ارة البراءة. طعام عشرة مساكنی يف كفّ إعن  عيز 
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ــألة  ــأخير   ــوز  :782مس ــأيف  الت ــداء الكّف ــدار ارة املالّي ــا مبق ــّد توانيــا   ال ة وغيره یع
 . استحبابا   حوطأداء ىل األإن كانت املبادرة إداء الواجب، وأوتساحما  يف 
داهئا مـن أل غيره يف ن يوكّ أة، بارات املاليّ داء الكفّ أيف  التوكيل  وز  :783مسألة 

 ن یقصد التكفيـر أة املالك حنی التوكيل فيه بحينئذ  نيّ  ئوجتز - لهي مال املوكّ أ - ماله

 .يه مبوجب وكالتهلإمن الوكيل املنتسب  العمل الصادر ىل اهلل تعاىل بإبا  متقرّ 
، أهي ال ةارات املالّيـع يف الكّفـالتبرّ  ئ ز وال  أدا هـا عـن   ـزئ عـل األحـوط لزومـا 

ــك، كمــا ال ــه ذل ــن دون طلب ــة زئجتــ شــار م ــارة البدنّي ــة يف الكّف أهي الصــيام  النياب
إن ّيـت يف الكّفـارات املالّيـة النيابة عن امل كان الشار عاجز   عن أدا ه، نعم جتوز  و

  .والبدنّية معلقا  
 ةـــارة البدنيّ م مـن الكّفـــ ل ميّ ب عــداء ما وجأ ب عل الورثة  ال :784مسألة 

 وىص هبــا أن إهبــا و خراجهــا مــن تركتــه مــا   يــو ِّ إ وال - الصــيام هيأ -
ُ
خرجــت مــن أ

هبا عل ولـده األثلثه،  كـانإ -  كبـرنعم يتمل وجو ا ّنـإعدمـه، و الصـحي ولكـن  - ن 
عليـه كمـا نـه ا مـع عـدم تعيّ ّمـأت الصـيام، و عل املّيـذا تعنّی إ رهي هذا االحتمال فيما 

 ـب الصـوم عـل  ه الّنـنعـام فطنـا  مـن الصـيام واإلرة وكـان متمكّ ارة طّيـذا كانت الكّفـإ
 شكال. إبال  الوّل 
صــل التركــة، ولكــن أتاــرج مــن ا حبكــم الــديون فّمــإة فقيــل ارة املالّيــا الكّفــّمــأو
ته لـرج وصيّ  ت، ومعة امليّ بوصيّ  لرج من التركة إاّل  ة والارة البدنيّ ا كالكفّ ّم أ صحي ال

یتوقّ   جازة الورثة. إخراجها من الزا د عليه عل إ  من الثلث، و





 باحـةاب الصيد والذتك 

 کتاب الصيد والذباحـة

 الفصل األّول: يف الصيد
 الفصل الثاين: يف الذباحة والنحر

ق متّلك احليوان: تمكيل  الوحشّي  يف طر
 





 باحـةيد والذالص ابتک

كل احليوان من دون تذكيته، وتقع التذكية بالصيد والذب  والنح  وز  ال وغيرها،  ر أ
 ن شاء اهلل تعاىل، وهنا فصالن: إعل ما سيأ يت تفصيلها 

 لّو األ الفصل
 يف الصيد

ــة الصــيديّ  ــع التذكي ــوان الوحشــّي أة عــل تق ــوان، وهــي: احلي ــواع مــن احلي ــن  - ن م
 والسمك، واجلراد، فهنا ثالثة مباحث:  -  الوحش والعير

 لّو املبحث األ
 يف صيد احليوان الوحشّي 

یقنی: أب ذا ّتَّ إا يوجب تذكيته ّن إ صيد احليوان الوحشّي  ّن إ  حد طر
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  االثننی:حكام أوفيما ی  ، أو بالسالح ا بكلب الصيد،مّ إ

 الصيد بالکلب .1
ــه إاّل  يــّل  ال :785مســألة  ــوان ومقتول ــان  مــن صــيد احلي ك ــان بالكلــب ســواء أ ــا ك م

كان  ا  وقيّ لُ سَّ  یقتلـه بعقـره وجرحـه مـن أأم غيره، وسواء أ سود أم غيره، مفا یأخـذه الكلـب و
كلـه، فعـّضُ الك   يـّل كلـه مـذكّ أل احليـوان املحّلـ موضـع مـن احليــوان  هّي ألـب وجرحـه أ
أو من جـواو   الكلب من جواو  السباع كالفهد والنمر  ا ما یصعاده غير مّ أمبنزلة ذحبه، و

مة، نعم الإو يّل  وغيرها فال لعقاب والباشق والصقر كالبازهي وا العير 
َّ
بأس  ن كانت معّل

 تذكيته بالذب .  مُثَّّ   تنع هبا باالصعياد هبا مبعىن جعل احليوان املمتنع غير 
مور :786مسألة 

ُ
 :  یشترط يف ذكاة صيد الكلب أ

یتحقّ أ ل:ّو األ ما  لالصعياد و
َّ
ين: أق ذلك بن یكون معّل  مر

 ذا إاسترســاله  حــدمها:أ
ُ
ــأرســل، مبعــىن أ صــاحبه بالصــيد هــاج عليــه غــراه أه مــت ّن

 وانبعث إليه. 
 بــالزجر  فيــه االنزجــار  ذا ُزجــر، وهــل یعتبــر إنزجــاره عــن ااهيــاج والــذهاب ا ثانهيمــا:

 . اعتباره عدموالصحي   ،ذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه؟ وجهانإ حّت 
ه ـــون مـن عادتـــن یكأع ذلك ــم الفقهاء )رضوان اهلل تعاىل علهيم( مشهور  ر ـواعتب

ــ الــ  ال - ــادر   اّل إ  تتاّل كــل منــه شــيئا  حــّت  ن ميســك الصــيد والأ - ن ليــه إ یصــل یأ
كــان ذلــك إو أیضــا  عــدم اعتبــاره  الصــحي ولكــن صــاحبه،  كمــا  ،اســتحبابا   حــوطأن 

راد أذا إن یكون حبيث أحوط لزوما  عم األن یكون معتاد   بتناول دم الصيد، نأبأس ب ال
 یقاتل دونه.  مينع وال خذ الصيد منه الأصاحبه 
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 رسـالإصـعياد، فلـو استرسـل بنفسـه مـن دون رسـاله لالنن یكون صيده بأ الثاين:
كــان صــاحبه ّ ــإ، وكــذا يــّل    أو  لصــغر  ز  ّيــ لكونــه غيــر  ،  منــه القصــدیتمّشــ ن الذا 

ــد  ــان ق ك ــون أو ســكر، أو  ــر رســله ألأجن ــر  م ــع عــدوّ  غي ــ االصــعياد مــن دف  ع  بُ أو طــرد سَّ
 مُثَّّ  ذا استرســل بنفســهإ، وهكــذا احلــال فيمــا يــّل  ه الّنــنفصــاد  غــزاال  مــثال  فصــاده ف

وه بسـببه عـل إكمـا  غـراء،اإلفيـه  ن أّثـر إسترسـال وصاحبه بعـد اال غراهأ ـد  ذا زاد ف عَّ
 .حوط لزوما  األ
استرسـل كـ ى ذلـك يف وأرسله ف غراهأ مُثَّّ  فوق ذا استرسل بنفسه فزجره صاحبه إو

ذا صاده وصاد غيره إغزال بعينه فصاد غيره حّل، وكذا رسله لصيد أذا إحّل مقتوله، و
 ط قصد اجلنس ال قصد الشار. الشر ّن نن فياّل  ماّم نف معه

ـل مســلما  أو حبمكـه كالصـّب أ الثالـث: كــافر أذا نامللحـق بــه، فـ ن یكـون املرسِّ  رسـله 

كـان كتابّيـإ صيده حّت  يّل  فاصعاد   ، وال  عـل األن مّسـإا  وذا  فـرق يف  حـوط لزومـا 
 لــنیاملنتحصــيد  يــّل  بــنی املــؤمن واملاــال ، نعــم ال والاملســلم بــنی الرجــل واملــرأة 

 م ذكرهم يف كتاب العهارة. ن تقّد  ّ  سالم املحكومنی بالكفر لإ
  یضــرّ  مقتولــه، وال يــّل  رســاله، فلــو تــرك التســمية عمــد    إن یســّمي عنــد أ الرابــع:

كتفاء بالتسم لو ، ويف اال كـان إو قول وهـو الصـحي صابة ية قبل اإلكان الترك نسيانا  ن 
  رسال.ي عند اإلمّ ن یسأوىل حوط األاأل

اهلل تعـاىل مقترنـا  بـالتعظمي مثـل )اهلل  تيـان بـذكر یكيف يف التسمية اإل :787مسألة 
ــر كب ــل  أ ــر مبيــرّ  یكــتيف( و)بســم اهلل( ب ی  و د ذك ــان األإاالســم الشــر ك وىل ط األحــون 

 عدمه. 
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ــأىل جــر  الكلــب وحنــوه، وإن یســتند مــوت احليــوان أ اخلــامس: ىل إذا اســتند إا ّم
 . و أو حنو ذلك   يّل د  تعاب يف العَّ إأو  من صدمة أو خنق سبب آخر 

دركـه أنـه مـن ذحبـه، بـأن ا  مـع متكّ یدرك صاحب الكلب الصيد حيّ  ن الأ السادس:
 دركه حّيا  لكن   یسع الزمان لذحبه. أو أتا  ميّ 

تـا  بعـد دركـه ميّ أن نىل الصـيد وحلـق بـه فـإرسل كلبه أذا إ هنّ أ ر هذا الشرطلّا ومُ 
لكـن   یسـع الزمـان لذحبـه صـابته وإا  بعـد دركـه حّيـأذا إه، وكذا كلأصابة الكلب حّل إ

دركـه أذا إ، وكـذا احلـال  مـات   يـّل ذا كان الزمان یسع لذحبه فتركـه حـّت إا مّ أمفات، و
ن نتبعه فوق  فأذا إه نّ نف یعدو ن ب  مهنزما  أه كان  تنعا  با  لكنّ الكلب له حيّ  بعد عقر 

كـان یســع إا ّمـأن لذحبـه، واه   یسـع الزمـا  ولكّنـدركـه حّيـأ ذاإدركـه مّيتـا  حـّل، وكـذا أ ذا 
  مات   يّل. لذحبه فتركه حّت 

ن  ـده تعـر  عينـه أو تـركض رجلـه أدىن زمان یدرك فيه ذب  الصـيد أ :788مسألة 
 بذحبه.  إاّل  يّل  سع لذحبه  دركه كذلك والزمان متّ أذا إه نّ نأو یده فك ذنبه و یتحرّ أ

ه اشـتغل سـع لذحبـه ولكّنـا  والوقـت متّ درك مرسل الكلب الصيد حيّ أذا إ :789مسألة 
ج املتعـار  مفـات وحنـوه عـل الـهن نی ورفـع احلا ـل مـن شـعر ماته مـن سـّل السـكّ عنه مبقّد 

 نیكّ ـده الســن عنــیكـ ذا  إا ـد اآللـة كمــ فقـىلإ  ــد تركه الذبــذا استنإا مّ أقبل ذحبه حّل، و
، نعـم عـل األ يـّل  وقت ومات الصـيد قبـل ذحبـه  اق ال ضحّت  - مثال   - ذا إحـوط لزومـا 

كله. أقتله الكلب و ن  أىل إتركه حينئذ  عل حاله   زهق ووحه بعقره حّل أ
رســال الكلــب وال مــن حــنی إىل الصــيد مــن حــنی إاملبــادرة  بجتــ ال :790مســألة 

 تنع  ه وصّيره غير قفوأليه حينما إعل امتناعه، ويف وجوب املبادرة ذا ب  إه له صابتإ
ــ والصــحي  ، الخــ ــادرة العرفّي ــو نب حــّسَّ أذا إة وجــوب املب ــه وعــدم امتناعــه، فل یقاف
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ان لذحبـه بسـبب سـع الزمـیتّ  ا  ولكـن التا  أو وجده حيّ وجده ميّ  مُثَّّ  ليه حينذاكإ يبادر   
 . ليه   يّل إتوانيه يف الوصول 

ذا علـم بعـدم ذلـك ولـو مـن إا ّمـأه، دراك ذحبـإليـه إاملسارعة  يف ّن أ احتملذا إهذا 
شـكال يف عـدم إ بعد موته لر  الكلـب لـه فـال یدركه إاّل  د املسافة عل حنو الع  جهة بُ 

الكلـب ال بسـبب  كـون موتـه بسـبب جـر  حـراز إ  ليه، نعم لو توّقـإوجوب املسارعة 
 جل ذلك. لزم أل ليه وتعّر  حالهإعل التساوع  آخر 

كــان موضــع العّضــالك ذا عــّض إ :791مســألة  ة جنســا  فييــب غســله، لــب الصــيد 
 كله قبل غسله. أ  وز  وال

كلبـا  واحـد   أذا نيف حّلِّ الصيد وحدة املرسل، ف بر ال یعت :792مسألة  رسل مجاعة 
 ص
َّ
رسـل شـار واحـدم كالبـا  فاصـعادت أذا نوحـدة الكلـب فـ يده، وكذا ال یعتبر حّل

رسـل مسـلم أد اجتمـاع الشـرا ط، فلـو املتعـّد  يف عل االشتراك حيوانا  حّل، نعم یعتبـر 
ــا    يــّل  وكــافر  ــا مســلمنی فســمّ إم، وكــذا عــل مــا تقــّد  كلبــنی فاصــعادا حيوان   ذا كان

، أو كان كلب متعمّ  خر اآل حدمها و  یسّم أ ذا إخـر، هـذا حدمها معّلما  دون كلـب اآلأد  
ــل  ، إاســتند القت ــا معــا  ــألهيم خثنــه أحــدمها فأذا ســبق إحــدمها كمــا أىل إاســتند  ذاإا ّم

 ىل السابق اعتبر إصابه یسير   حبيث استند املوت أف خر جاءه اآل مُثَّّ  شر  عل املوتأو

صـابه السـابق أن أعليـه الالحـق بعـد   جهـزأذا إتماع الشـروط يف السـابق ال غيـر، واج
 اجتمـاع اعتبـر  ال غيـر  ىل الالحـقإ  عـل امتناعـه حبيـث اسـتند موتـه يوقفه بل ب و 

 الشروط يف الالحق. 
كــان مســتند    ّن أيف  ذا شــّك إ :793مســألة  ىل إالكلــب أو  ىل عقــر إمــوت الصــيد 
ــاك إ، نعــم   يــّل  ســبب آخــر  ــأذا كانــت هن ــه حــّل وإة عــل اســتناده مــارة عرفّي ن إلي

 يصل مهنا العلم.   
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لـب بالكمـا اصـعاده  باحـة الكلـب، فيحـّل إة الصيد يّ يف حلّ  ال یعتبر  :794مسألة 
ميلكه هو دون مالك الكلب. أن فعل حراما  وعليه إاملغصوب و  جرة استعماله و

 الصيد بالسالح .2
مور :795مسألة 

ُ
 :  یشترط يف ذكاة ما اصعيد بالسالح أ

سلحة القاطعة، أو وغيرها من األ نی واخلنير والسكّ ن تكون اآللة كالسي  أ ل:ّو األ
ــالرُّ  ك ــالشــا كة  ــه نصــل ا  ــم  والســهم والعصــا ّ  ــان في ك ــوان، ســواء أ رق جســد احلي

راض، وهو كما قيـل خشـبة غليظـة الوسـط ع  كالسهم أم صنع خارقا  وشا كا  بنفسه كاملِّ 
ن احليوان و رحه ولو قليال  ن  رق بدأفيما ال نصل فيه  نی، ولكن یعتبر دة العرفحمّد 
ــأفيمــا لــو قتلــه بــالوقوع عليــه، و ّل يــ وال ــا مــا فيــه نَّ ّم  ذلــك فيــه فيحــّل   یعتبــر ل فــالص 

 ن    رحه و رق بدنه. إاحليوان لو قتله و
ات كالـذهب ن یكون النصل من احلدید ومـن غيـره مـن الفلـزّ أ  وز  :796مسألة 

 احليوان املقتول بالسي  أو الرم  املصنوعنی مهنا.  وغيرها، فيحّل  ر ف  ة والُص والفّض 
ـمَّ ق  د واملِّ الصيد املقتول باحليـارة والعمـو يّل  ال :797مسألة  ـعَّ ك رَّ ة والشـبكة والّشَّ

بـــأس   ليســـت بقاطعـــة وال شـــا كة، نعـــم البالـــة وحنوهـــا مـــن آالت الصـــيد الـــ واحلِّ 
 تذكيته بالذب .  مُثَّّ   تنع هبا باالصعياد هبا مبعىن جعل احليوان املمتنع غير 

يَّ  :798مسألة  ا  ـیشكل الصـيد بـاملِّ ـو  ط والّشَّ  ا یكـون شـا كا  ود وحنوهـا ّ ـفّ ك والّسَّ
، و وال ا مــا یصــدق عليــه الســالح فــال بــأس بالصــيد بــه ّمــأیصــدق عليــه الســالح عرفــا 
.    نإو  یكن معتاد  

ن كانـــت العلقـــة تنفـــذ يف بـــدن نو حنوهـــا فــأة قّيـــُد ن  ذا اصـــعاد بالبُ إ :799مســألة 
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كانـت حمـّد أ احليوان ولرقه حّل  كانـت دة طروطـة أم ال وسـواكله وهو طـاهر، سـواء أ ء أ
بأس بالصيد بالبنـادق الـ   م من غيرمها، وعل هذا فالأمن الرصا   من احلدید أم

ا تنفــذ يف بــدن ّمــ  ف عرفنــا بـــ )الصــ م( ألتكــون طلقاهتــا عــل شــكل البندقــة وتســمّ 
 احليوان ولرقه. 

ن كانــت تقتلــه بســبب أقــة تنفــذ يف بــدن احليــوان ولرقــه بــذا   تكــن العلإا ّمــأو
 ة حلمــه وطهارتــهّيــرة املحرقــة فيشــكل احلكــم حبلّ ضــغعها أو بســبب مــا فهيــا مــن احلــرا

 . یترك مراعاة مقتض  االحتياط يف ذلك فال
 ب.لم يف الصيد بالكما تقّد  ن یكون الصا د مسلما  أو من حبمكه نظير أ اين:الث

صــابة إهبــا قبــل  ئو تــزيف االصــعياد، التســمية عنــد اســتعمال الســالح  الثالــث:
، ولو  . بأس باإل صيده وال د     يّل مّ هبا متع خّل أااهد  أیضا   خالل هبا نسيانا 

يـر   أو شـاة ن یكون الرمي بقصـد االصـعياد فلـو رمـ  هـدفا  أو عـدوّ أ ابع:الر    أو خنز
فقتله، ولو رم   صاب غزاال  أفلت من یده فأذا إ، وكذا صاب غزاال  مثال  فقتله   يّل أف

 ما قصد حّل.  صاب غير أبقصد االصعياد ف
دركـه أفلـو  سـع الوقـت لتذكيتـه،یتّ  ا  ولكـن التـا  أو یدركـه حّيـن یدركـه ميّ أ اخلامس:

 كله. أ  خرجت ووحه   يّل سعا  لذحبه و  یذحبه حّت ا  وكان الوقت متّ حيّ 
ة يف قتلــه فلــو شــاركها ن تكــون اآللــة مســتقلّ أة الصــيد ّيــيف حلّ  یعتبــر  :800مســألة 
 املـاء ومـات وعلـم ذا رمـاه فسـقط الصـيد يفإ، كما آالت الصيد   يّل  غير   ء آخر 

ين، وكـذىل كال األإاستناد املوت  ىل الرمـي إيف اسـتناد املـوت  ذا شـّك إا احلـال فيمـا مر
 ته. يّ ه ال يكم حبلّ نّ نخبصوصه ف

ی  أذا رمـــ  ســـهما  فإ :801مســـألة  ـــر ـــان إىل الصـــيد فقتلـــه حـــّل وإوصـــلته ال ك ن 
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ی    یصل، وكذا  ال لو  صابه فقتله. أوثب ف مُثَّّ  رضاأل صاب السهمأذا إالر
الح ة الصـيد بالسـالح وحـدة الصـا د وال وحـدة السـيّ يف حلّ  یعتبر  ال :802مسألة 

بـرم  مفـات مهنمـا معـا   ر حـد صـيد   بسـهم وطعنـه آخـأاملستعمل يف الصيد، فلـو رمـ  
كــّل  إحـّل  ىل حيــوان فعقــره إحــد كلبـه أرســل أذا إمهنمــا، بـل  ذا اجتمعــت الشـرا ط يف 
. أبسهم ف آخر ماه ور  صابه فقتل مهنما معا  حّل أیضا 

لهيمــا معــا  إيف االصــعياد واســتند القتــل  لكــافر ذا اشــترك املســلم واإ :803مســألة 
م، وهكذا احلال فيما لـو اشـترك ا  ومّس  عل ما تقّد كتابيّ  ن كان الكافر إيّل الصيد و  

 قصده. من مّس  ومن   یسّم، أو من قصد االصعياد ومن   ی
باحـة السـالح املسـتعمل فيـه، فلـو اصـعاد إة الصيد يف حّليّ  یعتبر  ال :804مسألة 

حيوانــا  بالســهم املغصــوب حــّل الصــيد وملكــه الصــا د دون صــاحب الســالح، ولكــن 
 ىل صاحبه. إجرة استعمال السالح أك معصية وعليه دفع الصا د ارتكب بذل

وبالسـالح مـع اجتمـاع الشـروط  احليوان الـذهي يـّل صـيده بالكلـب :805مسألة 
ــّل املتقّد  ك ــع مســتوحش مــن مــة هــو  ــوان  تن ــر  حي ــان كــذلك  طي ك أو وحــش، ســواء أ
كــان  مــام والظــب وبقــر كاحلصــل باأل ــأالــوحش، أم  كــالبقر ا  فتــوّح هلّي  ش أو استعصــ  

امئ كاجلــاموس الصــا ل وحنــوه، الهبــ العــاص وكــذلك الصــا ل مــن املستعصــي والبعيــر 
كــان كــذلك باأل هــّ  ة عــل احليــوان األالصــيديّ  تقــع التذكيــة وال صــل كالــدجاج ســواء أ

كــان وحشــيّ  والبقــر  والشــاة والبعيــر  كــالظب والعيــر فتأّهــا  أم  ، وكــذا ولــد لنیاملتــأهّ  ل 
ـ ن یقـدر أالـوحش قبــل  ن، فلـو رمــ  طــا ر   قبــل موضـه للعيــرا العيـر  وفــرخ وِّ د  عــل العَّ
 دون الفرخ.  ر یهنض فقتلهما حّل العا  وفرخه الذهي  

ــ ال :806مســألة  ــ ق الــذكاة باالصــعياد بــنی احليــوان الوحشــّي فــرق يف فّق ل املحّل
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 دها فيمـا تعتبـر االنتفـاع للـ ة وجـاز ذا اصعيدت صـارت ذكّيـإفالسباع  ،مواملحرّ حلمه 

ق الـذكاة بـه يف ذا كان بالكلب فيف فقّ إا مّ أبالسالح، و ذا كان الصيدإفيه الذكاة، هذا 
 یترك مراعاة االحتياط يف ذلك.  شكال فالإكل ل األلّ حم غير 

بانـت آلـة الصـيد كالسـي  والكلـب وحنومهـا عضـو   مـن احليـوان ألو  :807مسألة 
يــّل  كلــه و كــان العضــو املبــان ميتــة يــرم أ كــل البــا  مــع اجتمــاع أ مثــل اليــد والرجــل 

ا  أو أدركـه دركـه حّيـن   ینولو قععت اآللة احليوان نصـفنی فـ مة،شرا ط التذكية املتقّد 
ا ّمـأالشروط املـذكورة، و ر كلتا القععتنی مع توفّ  سع لذحبه فّل الوقت   یتّ  ّن أ كذلك إاّل 

مة والقععة سعا  لذحبه فالقععة الفاقدة للرأس والرقبة حمرّ ا  وكان الوقت متّ ذا أدركه حيّ إ
.  ر رّ ذا ذب  عل الهنج املقإلرقبة طاهرة وحالل فيما ال  فهيا الرأس وا  شرعا 

بـه  فـّل  ا الم احليوان قععتنی باحلبالـة أو احليـارة وحنومهـا ّ ـلو قّس  :808مسألة 
س والرقبـة فهـي ا القععة ال  فهيا الـرأمّ أالقععة الفاقدة للرأس والرقبة و الصيد حرمت

. أ حرمت هي اّل إوط املعتبرة وا  وذحبه مع الشردركه حيّ أذا إطاهرة وحالل فيما   یضا 

 لتمكي
ق متلّ   ك احليوان الوحشّي يف طر

 حد العرق التالية:أصل طير   كان أم غيره باحليوان املمتنع باأل ميلك :809مسألة 
باطه أو جناحه أو حنوها. إأخذه، كما  .1  ذا قبض عل رجله أو قرنه أو و
ذا نصهبا إلشرك والشبكة وحنوها وقوعه يف آلة معتادة لالصعياد هبا كاحلبالة وا .2
 . لذلك
ذا جرحـه إ تنـع، كمـا  صـيد حبيـث یصـّيره غيـر رميه بسهم أو غيـره مـن آالت ال .3
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ـ فعيز  كانـت اآللـة مـن اآلالت  جناحـه فعيـز  أو كسـر  وِّ د  عـن العَّ عـن العيـران سـواء أ
 املحلّ 

َّ
 م أم مـن غيرهـا كاحليـارة واخلشـب والفهـد والبـاز لة للصيد كالسهم والكلب املعّل

 والشاهنی وغيرها. 
ــّل  :810مســألة  ك ــة االصــعياد  ثبــات احليــوان وزوال مــا جعــل وســيلة إل یلحــق بلل

یقه ليقع فهيا، أو باّل  امتناعه، ولو حبفر    ا لتصـيرجراء املاء علهيإرض وأاذ حفيرة يف طر
 ليثــب فهيــا الســمك، أو وضــع ، أو وضــع ســفينة يف موضــع معــنّی ل فهيــافيتوّحــلــة حَّ ُمو

ميكهنا اخلروج منه، أو  فيه عل حنو ال العيور  اده لدخولعدإو احلبوب يف بيت أو حنوه
وحنـو ذلـك مـن طـرق  ميكهنا الفـرار  فيه وال أو حنوه عل وجه تنحصر  قىل مضيإطردها 

 اآلالت ال  یعتاد االصعياد هبا.  االصعياد بغير 
كـه، وكـذا لـو توّحـل حيـوان متلّ  ن قصـدإيف داره و ش العير ق هبا ما لو عّش یلح وال
ّدَّ  ه النّ نىل سفينته فإوحلة، أو وثبت مسكة رضه الُ أيف  السـفينة رض واأل ميلكها ما   ُيعِّ

ن عصـ  يف إأو احليـوان أو السـمكة ملكـه، و يـر خذ العأب لذلك، فلو قام شار آخر 
 ذنه. إ رضه أو سفينته بغير أدخول داره أو 

كــون  هــامــة ومــا یلحقيف حصــول امللــك بــالعرق الثالثــة املتقّد  یعتبــر  :811مســألة 
ــو  ذا نصــب إبقصــد امللــك   ميلكــه، وكــذا  خــذ احليــوان الأالصــا د قاصــد   للملــك، فل

  عبثا  أو هدفا  ذا رمإك   ميلك ما یثب فهيا، وهكذا بقصد االصعياد والتملّ  الشبكة ال
ة. ك   ميلك الّرَّ بقصد االصعياد والتملّ  ال أو لغرض آخر  ّيَّ  م 

كــان أحــّق أذا ســع  خلــ  حيــوان فإ :812مســألة  ن إبــه مــن غيــره و عيــاه فوقــ  
عـرض عـن أخـذه قبـل ذلـك   ميلكـه، نعـم لـو أىل إ الغير  خذ، فلو بادر  باألميلكه إاّل   
 خذه غيره ملكه. أخذه فأ
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ــألة  بة لالصــعياد و  متســكه الشــبكة إ :813مس ــوان يف شــبكة منصــو ــع حي ذا وق
هبــا مــن  وانفلــت أخــذ الشــبكةذا إمهنــا   ميلكــه ناصــهبا، وكــذا  فانفلــتتــه لضــعفها وقّو 

 لصـاحهبا فيـه فلـو صـاده غيـره ملكـه ورّد  ن یضع  امتناعه بـذلك   یكـن حـّق أدون 
 ىل مالكها. إالشبكة 

 یكـن یقـدر  فامـل طـا ر   أو عادیـا  حبيـث   هصـابه لكّنـأاذا رم  الصـيد ف :814مسألة 

 ن یعرض عنه. أ غيره إاّل به من  حّق أه یكون سراع   ميلكه ولكنّ باع واإلتباإل عليه إاّل 
یا يف األنذا رمـ  اثنـان صـيد   دفعـة فـإ :815مسألة  ثبتـاه معـا  فهـو أن أبـ ثـر ن تسـاو
حوط اهمـا التصـال  بشـأنه، مثبتا  وموقفا  له فاأل خر حدمها جارحا  واآلأذا كان إاهما، و

.  حّق أل وّ ذا كان تدو ا  كان األإو  به معلقا 
ــر   فقتلــه  ال  باعتقــاد كونــه كذا رمــ  صــيد   حــالإ :816مســألة  ي ميلكــه  لبــا  أو خنز

 .  يّل  و 
ة فـدخل دار   ذا رم  صيد   فيرحه لكن    رجه عن االمتناع بـاملرّ إ :817مسألة 

كــان هــو أحــّق إذن صــاحهبا ون بــخــذه إاّل أل لــه دخــول الــدار   ــز    ــو  ن  خــذه أبــه، ول
 ه. عراض الرامي عنـإ مع   ميلكه إاّل  صاحب الدار 

شـت فيـه ش فيه احلمام فيصعادها فعّش ذا صنع برجا  يف داره لتعّش إ :818مسألة 
خـذها أو ألغيـره   ـوز  ن غيـره مـا   تتركـه بـاملّرة، فـالهبـا مـ حّق أه یكون ميلكها ولكنّ   

 ذنه، ولو فعل   ميلكها. إاصعيادها من دون 
خذه من اجلبـال أها، مفن ميرأخذ أاململوكة  ك النحل غير یكيف يف متلّ  :819مسألة 

بسـيره وتقـ  بوقوفـه  سـير ا تالنحـل ّ ـ ما تتبعه من وملك كّل كه ملكه مثال  وقصد متلّ 
 ولرج منه بدخوله وخروجه.  ّن الكِّ  وتدخل
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انفلـت  مُثَّّ  ثبتتـهأفلـت مـن یـده أو وقـع يف شـبكة وأ مُثَّّ  خذ حيوانـا  أذا إ :820مسألة 
كـاألأمـن اجلـر  الـذهي  ئبـر مُثَّّ  مهنا أو رمـاه فيرحـه جرحـا  مثبتـا   ّول صـابه فعـاد  تنعـا  
ميلكـه ووجـب  يف ملكـه حبيـث لـو اصـعاده غيـره   فهل  رج بذلك من ملكـه أم يـبىق

انفلـت مـن یـده أو مـن نعـم لـو  ل،وّ األ والصـحي  هـو ،وجهـان ىل مالكـه؟إعليه دفعه 
 كه.مليف  ب  ن یستعيد متام امتناعهأمن جرحه ولكن من دون  ئشبكته أو بر

ذا اسـتعاد إه ّنـنو شـبكته بعـد اصـعياده فطلـق احليـوان مـن یـده أأوهكذا احلال لو 
ــ ل خــرج عــن ملكــه فييــوز وّ امتناعــه األ ــألغي ميلكــه بــذلك ولــيس ل ل وّ ره اصــعياده و

بعـد جرحـه لراحـة متنعـه مـن طلقـه أهـذه الصـورة كمـا لـو  ا يف غيـر ّمـأالرجوع عليـه، و
 شـكال يفإفال  عراض عنهاإلن   یقصد نانع من طيرانه فجناحه امل عد كسر و بأ وِّ د  العَّ 

  ـرج  عـراض عنـه ن قصـد اإلإميلكـه غيـره باصـعياده، و عدم خروجه عن ملكه فال
ينلآ كـهبـاح متلّ أذا إ، نعــم ذلـك أیضـا   دعـن ملكـه مبيـرّ  كــه ىل متلّ إشـار  فبـادر  خـر
 كه. ىل الثاين بعد ما متلّ إل الرجوع وّ ملكه وليس لأ

كـان إه كـالصا د ميلك الصيد باالصعياد مع قصد متلّ  ّن أقد عرفت  :821مسألة  ذا 
 ل إاّل وّ يف ذلك بـىن عـل األ ذا شّك إه، وقا  حلقّ وال متعلّ   لوك للغير  صل غير مباحا  باأل

ة كعـوق يف عنقـه أو مـارة امللكّيـأالـ  هـي  یـد الغيـر  ثـار لالثـاين ك مـارة عـلأذا كانت إ
 ط يف ر  قُ 

ُ
 ته عنه. بل مشدود يف رجله من دون ما يوجب زوال ملكيّ ذنه أو حأ
ذا جهـل جـرى عليـه حكـم إىل مالكـه، وإه ذا علم كـون الصـيد  لوكـا  وجـب رّد إو

إاّل إاللقعة   رق يف ذلك بنی العيـر ف  جرى عليه حكم جمهول املالك، والن كان ضا عا  و

كـان األإ عليـه وكـه ملـن یسـتولمتلّ  جناحيـه جـاز  العـا ُر  ذا ملكإوغيره، نعم   حـوطن 
ــه مالكــا  و  یعرفــه، و ّن أعليــه فيمــا إذا علــم  حلكــم املــذكور جــراء اإاســتحبابا   ــأل ا مــع ّم
 شكال. إ ليه بالإفييب رّده  معرفته
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 املبحث الثاين
 مساكيف صيد األ 

بأخـذه مـن داخـل  - الذهي به فصل ذكاته - ق صيد السمكیتحقّ  :822مسألة 
ـاليد أو ا  بىل خارجه حيّ إاء امل غيرهـا، ويف حمكـه أخـذه  أو الفالـة أو ّر الشبكة أو الشِّّ

لـك، ذ ا  باليد أو باآللة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب املـاء عنـه أو غيـر خاوج املاء حيّ 
املـاء الـذهي   ىل السـاحل أو غـارإمـواج رض أو نبذتـه األفاذا وثب يف سـفينة أو عـل األ

، وذكيّ  ا  صار كان فيه فأخذ حيّ  كله و  مات صار   يؤخذ حّت  ذاإا  كـان إميتة وحرم أ ن 
 ليه وهو حّي یضعرب. إ قد نظر 

خرجهمـا أ مُثَّّ  ذا ضـرب السـمكة وهـي يف املـاء بللـة فقّسـمها نصـفنیإ :823مسألة 
كـان فيـه الـرأس حـّل هـو دون مسكة ناقصة كما لو  هنّ أحدمها أن صدق عل ننی فحيّ 

كـّل  ه مسنّ أحدمها أذا   یصدق عل إغيره و مسكـة  ه شـّق ّنـأمهنمـا  كة بل یصدق عل 
 . يكم حبّلّي ما  

خراجــه مــن املــاء أو عنــد إالتســمية يف تذكيــة الســمك عنــد  تبــر تع ال :824مســألة 
حّيـا  مـن  خرجـه الكـافر أسـالم، فلـو يف صـا ده اإل یعتبـر  خذه بعد خروجه منه، كما الأ

كان كتابيّ أخذه بعد أاملاء أو   ا  أم غيره. ن خرج حّل سواء أ
بــىن    أم اله مـذكّ ّنـأو  یعلـم  ت يف یــد الكـافر ذا وجـد السـمك املّيـإ :825مسـألة 
حـدى نلو من جهة العلم بكونـه مسـبوقا  بن يرزها وأ بتذكيته إاّل  خبر أن إعل العدم و

 (. 871 يت بياما يف املسألة )مارات التذكية اآلأ
هبـا بـىن عـل  خبـر أكيـة أو ا یناسـب التذ  فيه مبـذا وجده يف ید املسلم یتصرّ إا مّ أو
 ذلك. 
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ميلكهــا  مــا   تؤخــذ باليــد، وال ىل ســفينة   فــّل إذا وثبــت الســمكة إ :826مســألة 
كـــان غيرمهـــا، نعـــم إصـــاحب الســـفينة بـــل ميلكهـــا آخـــذها و ان والالســـفّ  ذا قصـــد إن 

ذا إكمــا  - عمــال املســتوجبة لــذلكلســفينة االصــعياد هبــا وعمــل بعــض األصــاحب ا
كـان ذلـك  - ضعها يف جمتمع السمك وضرب املاء بنحـو يوجـب وثـوب السـمك فهيـاو

 ا  يف صيرورهتا ذكّية  ودخواها يف ملكه. خراجها من املاء حيّ إمبنزلة 
خرجهــا مــن املــاء أ مُثَّّ  ذا وضــع شــبكة يف املــاء فــدخل فهيــا الســمكإ :827مســألة 

 ته. يّ لّ حب يكمه أو بعضه تا  كلّ ووجد ما فهيا ميّ 
 ذا نصب شبكة أو صـنع حظيـرة يف املـاء الصـعياد السـمك فـدخلهاإ :828ألة مس

كلـه، وذكيّ  أو غيره مفات بعد نضوب املاء صار  نضب املاء بسبب اجلزر  مُثَّّ  ا ّمـأا  وحـّل أ
 ة. يّ احللّ  والصحي  هو، املاء فهل هو حالل أم ال؟ قوالن ذا مات قبل نضوبإ

 ىل املــاء مربوطــا  أو غيــر إعــاده أ مُثَّّ  ا  حّيــذا أخــرج الســمك مــن املــاء إ :829مســألة 

مَّ  مربوط مفات فيه كـان قبـل  ّن أيف  تا  وشّك وجده ميّ  مُثَّّ  خرجهأذا إ، ورمتهحب ُحكِّ موته 
یخ اإل مَّ كِّ ُح خراجه أو بعده إ  خراج أو املوت أم جهل التاو ان. حبرمته سواء علم تاو

ــه فيــه ىلإرجــاع الســمك إىل إاك الســمّ   ذا اضــعرّ إ :830مســألة   املــاء وخــا  موت
 يرجعه اليه.  مُثَّّ   ميوت أو یقتله بضرب أو غيرهحّت  فلينتظر 

  بـ )الزهـر( أو ذا طفا السمك عل وجه املاء بسبب ابتالعه ما یسمّ إ :831مسألة 
ا  ذكّيـ ا  صـار ن أخـذ حّيـنا يوجب عيزه عن السباحة فـذلك  ّ  حيوان له أو غير  عّض 
 ذلك حرم.  ن مات قبلإكله وأوحّل 

ــىق أذا إ :832مســألة  ــر إل ــه  نســان الزه ــاء ال بقصــد اصــعياد الســمك فابتلع يف امل
لقـاه أذا إا ّمـأخـذه ملكـه، وأن نلغيـره أخـذه فـ فيه فييوز    یثبت له حّق  وطفاالسمك 
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يّ األ له حّق  ثبت بقصد االصعياد ن یأخـذه مـن أة يف السـمك العـايف فلـيس لغيـره ولو
، ولـو رمـ  معـنّی  نـة أو بعضـا  غيـر ن یقصد مسكـة معيّ أذلك بنی فرق يف  ذنه، والإدون 

عن السباحة وطفت عـل وجـه املـاء  ة أو بسهم أو طعهنا برم  فعيزتمسكة بالبندقيّ 
 ملكا  للرامي والعاعن.  تصار

ا  خـذ حّيـأا  أو خرج من املاء حيّ أبعد ما  - ة السمكيّ يف حلّ  یعتبر  ال :833مسألة 
ــات بــالتقعيع أو بشــّق ن ميــوأ - بعــد خروجــه ــو م ــاء بنفســه، فل بعنــه أو  ت خــاوج امل

، بل لو شواه حّيـ كلـهمفـا ا  يف النـار بالضرب عل رأسه حّل أیضا    یعتبـر البـل  ،ت حـّل أ
. بلعه حيّ  املوت يف حّله فيحّل   ا 

لــىق أو ا  فقعــع منــه قععــة وهــو حــّي ذا أخــرج الســمك مــن املــاء حّيــإ :834مســألة 
 ت فيه حّلت القععة املبانة منه وحرم البا . البا  يف املاء مفا

ا  مفـات خـاوج املـاء خـرج حّيـأ مُثَّّ  خراجـهإقععت منه قععة وهـو يف املـاء قبـل ذا إو
 حرمت القععة املبانة منه وهو يف املاء وحّل البا . 

 املبحث الثالث
 راديف صيد ال  

كـان خـذه حّيـأهـو  - الذهي بـه تكـون ذكاتـه - رادصيد اجلَّ  :835مسألة  ، سـواء أ ا 
 خذه حرم. أم باآللة، مفا مات قبل أخذ باليد األ

 يف السمك.   سالم اآلخذ كما مرّ إيف تذكيته التسمية، وال  یعتبر  وال
، والحّيــمــا   یعلــم بأخــذه    يــّل  تــا  يف یــد الكــافر نعــم لــو وجــده ميّ  ــ ا  یــده  دهيجُت 

 م يف السمك. ذلك كما تقّد  حراز إخباره يف إ وال
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 (. ٰب )الّدَّ    بـبالعيران وهو املسمّ  من اجلراد ما   یستقّل  ال يّل  :836ألة مس
  وقعـت نـار لـو  :837مسـألة 

َّ
ـيف أ َّ ـأا فوحنوهـ ة  مجَّ  يـّل  راد  حرقـت مـا فهيـا مـن اجلَّ

  ن متوت حّل كما مـرّ أخذت قبل أ، نعم لو شواها أو طباها بعد ما قرِّ ح  قصده الُ  نإو
اجتمعـت  يهـاّج أحبيـث لـو  - آلة صيد اجلـراد رض كون النار ه لو فنّ أيف السمك، كما 

 يكــم هبــا يهــا لــذلك فاجتمعــت واحترقــتّج أف - نفســها فهيــاألقــت بأطــرا  ومــن األ
لكومـا حينئـذ  مـن آالت الصـيد كالشـبكة واحلظيـرة  ،ة ما احترقت هبـا مـن اجلـراديّ لّ حب

 للسمك. 

 الفصل الثاين
 يف الذباحة والنحر

مور یشترط :838مسألة 
ُ
 :  يف ذكاة الذبيحة أ

 د منه. ن یكون الذاب  مسلما  أو من حبمكه كاملتولّ أ ل:ّو األ
كـان أو غيـره حـّت  ذبيحة الكافـر  فّل  فال  حـوطن مّسـ  عـل األإو  الكتـايّب مشـركا  
نی ذبيحـــة مجيـــع فـــرق املســـلمنی عـــدا املنتحلـــ ميـــان فتحـــّل یشـــترط فيـــه اإل ، واللزومـــا  
 ذكرهم يف كتاب العهارة.   ن مرّ  ّ  كفر سالم املحكومنی باللإ

ذبيحـة  فتحـّل  ،ذلك الذكورة وال البلوغ وال غير  یشترط يف الذاب  ال :839مسألة 
ــرأة والصــّب  ــ امل ــأذا إ ز املمّي ــذا األحســن التذكي ــب  غلــ  واخلصــّي عمــ  واألة، وك واجلن

 . حـّق  هه بغير كراإن كان إو هرَّ ك  ذبيحة الُ  واحلا ض والفاسق وولد الزنا، كما فّل 
 يّل  ن منه  مكان، فلو ذب  بغيره مع التمكّ ن یكون الذب  باحلدید مع اإلأ الثاين:

 رها.ة والرصا  وغيوالنحاس والذهب والفّض  ن كان من املعادن املنعبعة كالصفر إو
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ــم  ــد جــاز إنع ــذب  بكــّل  ذا   يوجــد احلدی ــا یقعــع األ ال ن   تكــن هنــاك إوداج وم
فرق  وال -  كاخلو  من تل  احليوان بالتأخير - االستعيال يف الذب ىل إضرورة تدعو 

 والزجاجة وغيرها.  ةاحلاّد  يف ذلك بنی القصب والليعة واحليارة
حتيـاط شـكال واالإاحلدیـد  ر مـع عـدم تـوفّ  حّت  والظفر  الذب  بالسّن  نعم يف جواز 

بة واأل ا یقعـعوحنـوه ّ ـ ليَّ ن  باملِّ الذب  اختيار     زوو  یترك، ال كـان إوداج ولـو بصـعو ن 
 عل حال الضرورة.  االقتصار  استحبابا   حوطاأل

 لـو  سـتيل( ال)اإل   بــالذب  باحلدیـد املالـوط بـالكروم املسـمّ  جواز  :840مسألة 
ــد املعــّ   ال  اشــكإ شــّدُ أشــكال، وإعــن  ــذب  باحلدی ــه ال ــالكُ  من ــال، رومب ــرك مراعــاة  ف یت

فيــه حّلــت  بــ  هبمــا عــن نســيان أو جهــل لعــذر مقتضــ  االحتيــاط فهيمــا، نعــم مــن ذ
 ذبيحته. 

وداج، فلــو وقــع الســكنی مــن یــد أحــد عــل مــذب  قصــد الــذب  بفــرهي األ الثالــث:
یك السكّ أ  حنی ن مسّ إو احليوان فقععها   يّل  نی صاهبا، وكذا لو كان قد قصد بتحر

مغمـ  عليـه أو نا ـا  عضاء أو كان سـكرانا  أو الذب  فقعع األ غير  ذب  شيئا  آخر عل امل
ين، و يّ  ا  أو جمنونا  غير أو صبيّ   بذحبهما.  ئيتزيف زانواملينون املميّ  ّب ا الصمّ أز

االســتقبال عاملــا  ب ن أخــّل نىل القبلــة، فــإاالســتقبال بالذبيحــة حــال الــذب   :الرابــع
 أو خعـ -  ولو عن تقصـير - العتقاد عدم االشتراطن كان نسيانا  أو إعامد   حرمت، و

 
أ

فـرم يف   اخلـال   ا القبلـة فتبـنّی ّمـأىل جهـة معتقـد   إههـا ن وّج أبـمنه يف جهة القبلة 
 لهيا ولو باالستعانة بالغير إن من توجهيها ذا   یعر  القبلة أو   یتمكّ إمجيع ذلك، وكذا 

 وحنوه.  يف البئر  هيىل تذكي ا كاحليوان املستعصي أو املترّد إ  واضعرّ 
 ىل جهـة القبلـة إل هبـا خا  مـوت الذبيحـة لـو اشـتغل باالسـتقباذا إ :841مسألة 

 .  زمیل  
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كــان ذلــك أحــوطإيف الــذب  اســتقبال الــذاب  نفســه و ال یشــترط :842مســألة   ن 
  .استحبابا  

كـان قا ـا  أو قاعـد   مبـا یتحّقـإق استقبال احليوان فيمـا یتحقّ  :843مسألة  ق بـه ذا 
ــألتنی، ونســان حــال الصــالة يف احلــااســتقبال اإل ــان مضــعيعا  عــل األإا ّم ك ميــن أو ذا 

 استقبال الوجه واليدين والرجلنی. یعتبر  وال والبعن املنحر  ق باستقبالفيتحقّ  یسر األ
، تســـمية الـــذاب  علهيـــا حـــنی الشـــروع يف الـــذب  أو متّ  اخلـــامس: صـــال  بـــه عرفـــا 

مات الــذب  قــّد تيــان هبــا عنــد ماإل ئ ــز لهيــا، كمــا الالــذاب  ع تســمية غيــر  ئ ــز فــال
كــان نســيانا   إبالتســمية عمــد   حرمــت و خــّل أكــربط املــذبو ، ولــو  حــوط فــرم واأل ن 

 احلرمة.  ثبتت تيان هبا عند الذكر، ولو تركها جهال  باحلكموىل اإلاأل
الذبيحة بعنوان كوما عل  هيأيف التسمية وقوعها هبذا القصد  ر یعتب :844مسألة 

 یعتبـــر  الصـــادرة لغـــرض آخـــر، وال ة أوفاقّيـــتّ مية االالتســـ ئجتـــز مـــن جهـــة الـــذب  فـــال

هبا يف الذب  فييوز ن یعتقد یكون الذاب   ّ  نأ  ذا كان قد مّس . إذب  غيره  وجو
یــك لســانه وشــفتيه تشــبهيا  مبــن األذبــ    ــوز  :845مســألة  خــرس، وتســميته فر

ــتلفّ  ــأل، ووّ األمــن  صــّم خــرس األ، هــذا يف األصــبع إليــهشــارة باإلاإل ظ هبــا مــع ضــّم ی ا ّم
 كحـرّ  ن عيـز نمـا ميكنـه، فـ هـا فيـأ يت بـه عـل قـدر ىل لفظإلعارض مع التفاته  خرساأل

ذا إإليه عل حنو یناسب متثيل لفظهـا صبعه نب شار أخعاره بقلبه وإلسانه وشفتيه حنی 
إاّل متكّ   هّي وجه  كن. أ فبن مهنا عل هذا النحو و

ن یكون يف ضمن البسملة، بـل أة وخاّص ة يف التسمية كيفيّ  یعتبر  ال :846مسألة 
ــر عــل صــدق  املــدار   اهلل)أو  (بســم اهلل)ن یقــول: أاســم اهلل وحــده علهيــا، فــيكيف  ذك
كبر كتفاء بلفظـة وحنو ذلك، ويف (اهلل له إاّل إال )أو  (احلمد هلل)أو  ( أ مـن دون  (اهلل) اال
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، وكـذلك خـال ثنـاء أو متييـد صفة كمال أو  عل ا  دااّل  به كالما  تامّ  یقرن مبا یصير  نأ
كـالرمحٰ أ ىل سـا ر إ (اهلل)هي من لفظـة التعّد  ن والـرحمي واخلـالق وغيرهـا، مسا ـه احلسـىن 

ــذا التعــّد  ــة يف ســا ر إهي وك ــا يــراد  هــذه اللفظــة املبارك ــات،  ىل م  والصــحي  هــواللغ
كتفاء يف اجلميع.   اال

بعـة، وهـي: )املـرعضـاء األقعع األ السادس: عـام، و)احللقـوم( ( وهـو جمـرى العءهيو
ــ ــنفس وحمّل ــروهــو جمــرى ال ــاجــان( ومهــا عِّ دَّ ، و)الوَّ ءهيه فــوق امل ن غليظــان حميعــان رق

شكال يف االجتزاء شكال وكذا اإلإها من دون قعع ، ويف االجتزاء بشقّ ءهيباحللقوم واملر
  .یترك مراعاة مقتض  االحتياط فهيما فال بقعع احللقوم وحده

ـعضـاء األاألم قعع متـا ّن أ الظاهر  :847مسألة  بعـة یـالزم بقـاء اخلَّ اة يف ة املسـمّ زَّ رَّ و
ــ ق قعــع متامهــا، ة( يف العنــق، فلــو بــ   ء مهنــا يف اجلســد   یتحّقــزَّ و  عرفنــا بـــ )اجلَّ

ن یكـون يف وسـعها أو مـن أ عـل الرقبـة بـل  ـوز أعضاء يف ن یكون قعع األأ یعتبر  وال
 سفلها. أ

بعــوداج األيف قعــع األ یعتبــر  :848مســألة  احليــاة، فلــو قعــع  ن یكــون يف حــالأة و
 قعع البا .  ر رسلها مفات   يؤثّ أالذاب  بعضها و

ه فصـل بيهنـا ّنـأ وداج قبل زهوق ووح احليـوان إاّل فيه التتابع، فلو قعع األ یعتبر  وال
مَّ مبا هو خاوج عن املتعار  املعتاد   ته. يّ لّ حب ُحكِّ

فـت  التفـت فـذحبها مـن مُثَّّ  ةخعأ الذاب  وذبـ  مـن فـوق اجلـوزألو  :849مسألة 
 حلمها.  ن متوت حّل أاجلوزة قبل 
ــألة  ــو قععــت األ :850مس ــر وداج األل ــة عــل غي بع ــهنج الشــرعّي  و هبا  ال ــأن ضــر ك

ذلـك وبقيـت احليـاة،  نانه أو غيـر سـأها الذ ب فقععهـا بشار بللة فانقععت أو عّض 
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 ء مــن  ذا   يبــقَّ إذا كــل احليــوان، وكــأ صــال    يــّل أوداج  ء مــن األ ن   يبــقَّ نفــ
ــوم ــذلك  ،احللق ــدار إوك ــن اجلميــع معلّ  ذا بــ  مق ــالرأس أو متّ م ــا  ب ــدن عــل ق صــال  بالب

كله بالذب .املذب  وكان احليوان حيّ  ذا كان املقعوع غير إ، نعم لزوما   حوطاأل  ا  حّل أ
كــان  الســابع: خــروج الــدم املتعــار  مهنــا حــال الــذب ، فلــو    ــرج مهنــا الــدم أو 

، بسـبب اجنمـاد الـدم يف عروقهـا أو حنـوه   فـّل  - باالضافة إىل نوعهـا - اوج قليال  اخل
ی  الذبيحةته ألذا كانت قلّ إا مّ أو  ذلك بتذكي ا.     یضرّ  - جلر  مثال   - جل سبق نز

ن تعر  عيهنا أو أة الذب  ولو حركة یسيرة، بك الذبيحة بعد متاميّ ن تتحرّ أ الثامن:
إاّل  ذا شـّك إتركض برجلها، هذا فيما هبا أو نَّ ذَّ  كفرّ   تعتبـر   فـاليف حياهتـا حـال الـذب  و

. أاحلركة   صال 
بانـة رأس الذبيحـة عمـد   قبـل خـروج إ - لزومـا   حـوطعل األ - يرم :851مسألة 
ــروح  ــان إمهنــا وال ك ــُم ن  كَّ ، بــاليّ لّ حب ُي  ــذ  ــور فــر  ــا حينئ ــك بــنی العي وغيرهــا،  ق يف ذل
كببــأس باإل وال ــة إذا  ــة أو اســتندت ان ــإانــت عــن غفل ، ة الســكّ ّد ىل حِّ نی وســبقه مــثال 

ن متوت، والنااع هو أصابة خناعها عمد   قبل إرقبة الذبيحة أو  ا احلال يف كسر وهكذ
 ىل الذنب. إمن الرقبة  يف وسط الفقار  بيض املمتّد اخليط األ

 ّل ن حــإام ون یكــون الــذب  يف املــذب  مــن القــّد أوىل حــوط األاأل :852مســألة 
، كمــا  قعــع  مُثَّّ  نی عــل املــذب وىل وضــع الســكّ حــوط األاأل ّن أاملــذبو  مــن القفــا أیضــا 

 قععها من فوق.  مُثَّّ  وداجنی فت األدخال السكّ إیضا  أن كان یكيف إوداج واأل
مكـان إحياهتا قبـل الـذب  مبعـىن  استقرار یشترط يف حّل الذبيحة  ال :853مسألة 

ن إعضــاء وا یشـترط حياهتـا حـال قعـع األّنـإليـوم، وعـيش مثلهـا اليـوم أو نصـ  ان یأ
عظامـه بالسـقوط مـن  ر ّسـبعنـه واملتك معـا ه بشـّق أر  املـوت، فـاملنتزع ش علكانت 
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حياته واملذبو  من قفاه الباقية أوداجه واملضـروب  ع بعض ما بهبُ كل الّسَّ أشاهق وما 
يّ  حلمـه مـع  ن ميـوت يـّل أذا ذب  قبل إة املشر  عل املوت بالسي  أو العلقات الناو

 الشروط السابقة.  ر توفّ 
معا ـه مقارنـا  للـذب  أبعنـه وانتـزع  آخـر  خذ الذاب  بالذب  فشّق ألو  :854مسألة 
ــّل  حــّل  فالظــاهر  ك ــذا احلكــم يف  ــذب  ولكــن إفعــل يزهــق  حلمــه، وك ــا  لل ــان مقارن ك ذا 

 االحتياط أحسن. 
ا  وع الـــذب  علهيـــا حّيـــة حلـــم الذبيحـــة بعـــد وقـــّيـــیشـــترط يف حلّ  ال :855مســـألة 

أو  وقعـت يف نـار  مُثَّّ  یكون خروج ووحها بذلك الذب ، فلو وقع عليه الذب  الشـرعّي  نأ
فــرم،  ا يوجــب زوال احليــاة  رض مــن شــاهق أو حنــو ذلــك ّ ــىل األإمــاء أو ســقعت 

عـن التذكيـة  م فتفترق التذكيـة بالصـيد املـذكور وليس احلكم كذلك يف الصيد كما تقّد 
 من هذه اجلهة.  بالذب 

ــ یعتبــر  ال :856مســألة  ــذاب  فييــوز اّف نــنی عــل ســبيل وقــوع الــذب  مــن اث اد ال
، أو یقعــع نین یأخــذا الســكّ أاالشــتراك مقتــرننی بــ یــذحبا معــا  حــدمها بعــض أ بيــدهيما و

یج بـالبا  دفعة أ عضاء واآلخر األ  عضـاءحـدمها بعـض األأن یقعـع أو عل وجه التدو

 . حدمهاأ تزأ بتسمية  لبا ، وجتب التسمية مهنما معا  والا یقعع اآلخر  مُثَّّ 
ذلـك يف   ـوز  تـذكي ا بـالنحر، وال ّن أبل من بنی الهبـامئ بـاإل لتّر  :857مسألة 

أو حنومهـا بـدال  عـن ذحبهـا  الشـاة أو البقـر  بل بدال  عن حنرها أو حنـر غيرها، فلو ذب  اإل
بعــة مــن اإلوداج األهــا وحكــم بنياســ ا، نعــم لــو قعــع األحــرم حلم حنرهــا قبــل  مُثَّّ  بــلو

 ن متوت حّل حلمهما وحكم بعهارهتما. أذحبها قبل  مُثَّّ  الشاة مثال   زهوق ووحها أو حنر 
ة اآلالت احلـاّد نی أو غيـره مـن ن یدخل اآللـة مـن سـكّ أ ة النحر كيفيّ  :858مسألة 
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ــّبَّ ة ف لَّ احلدیدّيــ  صــال  بــالعنق،متّ  صــدر عــل الأ، وهــي املوضــع املــنافض الواقــع يف ا ِّ
 فيعتبـر  - عـدا الشـرط السـادس -  نظا رهـا يف النحـر والشروط املعتبرة يف الـذب  تعتبـر 

 ن یكـون النحـر أباحلدیـد و ن یكـون النحـر أن یكون مسـلما  أو مـن حبمكـه وأ يف الناحر 

دم ىل القبلـة، والتسـمية حـنی النحـر، وخـروج الـإ    للناحر، واالستقبال باملنحور مقصود
يف حياتـه عنـد  مـع الشـّك  ة النحـر بعـد متامّيـ م، وفـّرك املنحـور املتعار  باملعىن املتقّد 

 .  النحر
 وىل حنرها قا ة.  ة وباركة وساقعة عل جنهبا واألبل قااإل حنر   وز  :859مسألة 
أو موضـع  ه يف بئـر ذب  احليوان أو حنره الستعصا ه أو لوقوع ر تعّذ  ذاإ :860مسألة 

 ن یعقـره يف غيـر أ حبـه أو حنـره وخيـ  موتـه هنـاك جـاز ن مـن ذیـتمكّ  ق عل حنـو الضي

یقتله، فنی أو حنومها  ّ موضع الذكاة برم  أو بسكّ   طهـر  ذا مات بـذلك العقـر نا  رحه و

يف الشروط املعتبرة  سا ر  ر من توفّ  ُبّدَّ  ة االستقبال، نعم الكله وتسقط فيه شرطيّ أوحّل 
.  عقر  يف فصل الصيد جواز   وقد مرّ ، التذكية  املستعصي والصا ل بالكلب أیضا 

 نذكاة اجلننی ذكاة أّمه، ف :861مسألة 
ُ
مـات هـو يف ن نّمه بـدون تذكيـة فـذا ماتت أ

كله، وكذا   إجوفها حرم أ
ُ
 إا ّمـأتذكيـة، و ا  مفات بالخرج مهنا حيّ ذا أ

ُ
ا  فـذّكي خـرج حّيـذا أ

كله، و  إحّل أ
ُ
 ذا إكلـه، وأوفها حّل ّمه مفات يف جذا ذّكيت أ

ُ
 حـّل  ذّكـين نا  فـخـرج حّيـأ

 ن   یذّك حرم. إكله وأ
ّمه فارج حّيـذا ذكّ إ :862مسألة 

ُ
تذكيـة  السـع الزمـان لتذكيتـه مفـات بـا  و  یتّ يت أ

ّمـه بـالإحرمته، ومـا  صحي فال
ُ
الزمـان لتذكيتـه  سـعا  و  یتّ تذكيـة فاـرج حّيـ ذا ماتـت أ

 . شكال يف حرمتهإ مفات بدوما فال
خراج اجلننی منه عل الوجـه إبعن احليوان و ىل شّق إاملبادرة  بجت :863مسألة 
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ىل موت اجلننی إّدى ذلك أاملتعار  ف ك زا د   عل املقدار املتعار ، فلو تواىن عن ذل
كله.   حرم أ
ّمـه ی :864مسألة 

ُ
ن یكـون أاخللقـة بـ ن یكـون تـاّم أشـترط يف حـّل اجلنـنی بـذكاة أ

بـذكاة  يّل  اخللقة   ن   یكن تاّم نولوج الروح فيه، ف ن فرض عدمإو  وبرأأو  شعر أ قد
 
ُ
 ذا خرج ميّ إة اجلننی ّمه، فحّليّ أ

ُ
 اة مشـروطة بـّمـه املـذكّ تـا  مـن بعـن أ

ُ
: متـام خلقتـه،  مورأ

ّمــه، وعــدم اســتناد موتــه  وعــدم ســبق موتــه عــل
ُ
خراجــه عــل إيف  ىل التــواينإتذكيــة أ

 النحو املتعار . 
ّمـه بـنی حمّلـ ال :865مسألة 

ُ
كـان  ذاإ مـهكـل وحمرّ األل فـرق يف ذكـاة اجلنـنی بـذكاة أ

 یقبل التذكية.  ا ّ 
عند ذبـ  الغـم  ه یستحّب نّ أ (علهيم تعاىلرضوان اهلل )الفقهاء  ذكر  :866مسألة 

 إتربط یداه و نأ
ُ
ميسك صوفه أو شعره حّت حدى رجليه، وتعلق األ  . يبردخرى و

یعلق ذنبه. ن تعقل یأ وعند ذب  البقر   داه ورجاله و
وتعلـق  بعـنیاإلىل إىل الـركبتنی أو إنی ن تربط یداها مـا بـنی اخلّفـأبل اإل وعند حنر 
ــأذا حنــرت باركــة، إرجالهــا، هــذا  ن تكــون یــدها اليســرى أذا حنــرت قا ــة فينبغــي إا ّم

یسـتحّب ،  يرفـر ن يرسل بعد الذباحة حّت أ وعند ذب  العير ، معقولة عـرض املـاء  و
 .  ن یذب  أو ینحرأاحليوان قبل عل 

یستحّب  يوجـب أذاه وتعذيبـه  حليـوان عنـد ذحبـه أو حنـره بنحـو الأن یعامـل مـع ا و
ميرّ أب  صـّل ) سـراع، فعـن النـّب يف اإل ة، و ـّد نی عـل املـذب  بقـّو السكّ   ن يّد الشفرة و

كــّل اهلل تعــاىل شــأنه كتــب علــيكم اإل ّن )إ :(اهلل عليــه وآلــه ا قتلــت ذن ء فــ حســان يف 
، (ذبيحتـه ر   ُيـول   ،هتَّ رَّ ف  حدكم شَّ أ ّدَّ ُح يَّ الذحبة، ول  حسنوا أذا ذحبت فإحسنوا القتلة، وأف
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 عن الهبامئ(.  وارٰى وأن تُ  فار الّشِّ  ّدَّ أن ُفَّ  )أمر  (: اهلل عليه وآلهصّل )ه نّ أب آخر  ويف خبر 
 - روایـاتكمـا ورد يف مجلـة مـن ال - یكره يف ذب  احليوانـات وحنرهـا :867مسألة 

 
ُ
 :  مورأ

 .سلخ جلد الذبيحة قبل خروج ووحها :مهنا
 .اجلمعة قبل الزوال من دون حاجة ن تكون الذباحة يف الليل أو يومأ :ومهنا
  .من جنسه من حيوان آخر  باحة مبنظر ن تكون الذأ :ومهنا
ّباه بيده من النعم. أ :ومهنا  ن یذب  ما و

 تمكيل
 و أمارات التذکية واناتيف ما تقع عليه التذکية من احلي

كــّل  :868مســألة  ــا  وأ حيــوان حــّل  تقــع التذكيــة عــل  ن حــرم بالعــارض إكلــه ذات
ــكــاجلاّل  ّي كــان أم برّ ل واملوطــوء، حبر ــا   كــان ا  وحشــيّ ّي ــأم أا   ــره وهلّي كــان أم غي ــر    ن إا  طي

 . ة تذكي ا عل ما سبق تفصيلهااختلفت يف كيفيّ 
كـــل حلمهـــا لـــو فـــس ســـا لة: حلّ ن كانـــت ذات نإة فهيـــا التذكيـــ وأثـــر    يـــرم ّيـــة أ

، وجواز  بالعارض، وطهارهتا حلما   بيع امليتـة النيسـة  واز بيعها بناء  عل عدم ج وجلد  
  .لزوما   حوطكما هو األ
 ّن أل ؛ّيـة حلمهـا فقـطالتذكيـة فهيـا حلّ  ن   تكن اها نفس سا لة كالسمك فأثر إا مّ أو

بيع امليتة  جلواز  ؛بيعها فيه العهارة، كما  وز  تبر ا تعاستعمااها فيم ميت ا طاهرة فييوز 
 العاهرة. 

كول من احليوان  غير  :869مسألة   والسمكة ن   تكن له نفس سا لة كاحليّ إاملأ
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اهـا بالنسـبة إليـه ال مـن حيـث العهـارة  ثـر أذ ال إ ؛  تقع عليه التذكية الذهي ال فلس له
كله عل كّل وحمرّ  ه طاهر نّ أل ؛ةيّ البيع وال من حيث احللّ  وجواز   حال.  م أ
ــأو ــاإا ّم ك ــان ذا نفــس ســا لة مفــا  ك ــر ذا  ي ــل  فــال ن جنــس العــنی كالكلــب واخلنز یقب

 .التذكية، وكذا احلشرات معلقا  
ا ّمـنوابـن عـرس ف  رأوالفـ رض كالضـّب األال  تسـكن بـاطن  الصغار  هي الدواّب و
  ذا ذحبت مثال    يكم بعهارة حلومها وجلودها.إ

وهـــي  - جنـــس العـــنی واحلشـــرات فتقـــع علهيـــا التذكيـــة ســـواء الســـباع ا غيـــر ّمـــأو
كـل اللحــــم كاأل مـا ــســد والّنَّ تفتــرس احليــوان وتأ ـوالفَّ  ر مِّ ــع  د والّثَّ ه  ــلَّ  ر ق  ب وابــن آوى والّصَّ

ـــوغيرهـــا حـــّت  - والبـــازهي والباشـــق وجلودهـــا  حلومهـــا ، فتعهـــر ّب د والفيـــل والـــّدُ ر   القِّ
ن جتعـل وعـاء  للمشـروبات أو أبـفيـه العهـارة،  تفاع هبـا فيمـا تعتبـر االن بالتذكية، ويّل 

كوالت كأن جتعل قربة مـاء أو  ـّكـُع املأ ـأو دَّ  نة مسَّ  ـة ُد ّبَّ  ولكـن ،ن   تـدب إا ون وحنوهـه 
 ن ال تستعمل يف ذلك ما   تدب . أ استحبابا   حوطاأل

كلـتذكية مجيع ما یقبل التذك :870مسألة  بالـذب   ه یكـونية مـن احليـوان املحـّرم أ
ل، وكـذا باالصـعياد بالسـالح يف خصـو  مع الشروط املعتبرة يف ذبـ  احليـوان املحّلـ

ــ ــاملمتنــع مهنــا كاملحّل
َّ
يف  مشــكال كمــا تقــّد إم ل، ويف تــذكي ا باالصــعياد بالكلــب املعّل

 . (806املسألة )
ــذهيإ :871مســألة  ــوان ال ــم  ذا وجــد حلــم احلي ــة أو جلــده و  یعل ــأیقبــل التذكي ه ّن

كــل حلمــه وال اســتعمال جلــده فيمــا أ يبــىن عــل عــدم تذكيتــه، فــال  ــوز    أم الذكّ مــ
ذا كانـت لـه نفـس سـا لة إ يكـم بنياسـته حـّت  التذكيـة فيـه، ولكـن ال فرض اعتبـار ی
یستثىن عن احلكم املذكور ه ميتنّ أیعلم    ما مـارات أحـدى إذا وجـدت عليـه إمـا  ة، و

 التذكية وهي: 
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ىل:األأ  یعلـم  ذا  إده من اللحـــوم والشـحوم واجللـود ّن ما يوجد يف ین، فید املسلم و
، ولكـن بشـرط اقتـران یـده مبـا یقتضـي املذكّ  كوما من غير    فهو حمكوم بالتذكية ظاهر  

عــداد اجللــد إكــل، وســب التذكيــة كعــرض اللحــم والشــحم لأفا  ینافه فيــه تصــرّ تصــرّ 
ــأوالفــرش، و بسللــ ــة كمــا اقترامــا مبــا یناســا مــع عــدم ّم ــا بيــده حلمــا  إب التذكي ذا رأین
ید نّ أیدرى  ال ذا إيكـم عليـه بالتذكيـة، وكـذا  مثال  فـال وضعه لسباع العير  كله أوأه ير

 .  صنع اجللد ظرفا  للقاذورات مثال 
ما يوجد فهيـا مـن اللحـوم والشـحوم واجللـود حمكـوم  ّن نسوق املسلمنی، ف الثانية:

كان بيد املسلم أم جمهول احلال.  -م بالشرط املتقّد  -بالتذكية ظاهر     سواء أ
كـاللحوم املع ّن نسالم، فالصنع يف بالد اإل الثالثة: ّلبـة أو مـا یصـنع فهيـا مـن اللحـم 

ة ظـاهر   ـــوم بالتذكيـــة وغيرها حمكــحذیواع احلزام واألــنأض ــات كبعــمن جلود احليوان
 ه. ىل الفحر عن حالإمن دون حاجة  -بالشرط املتقّدم  -

مـة مـارات املتقّد حـدى األإق يف احلكـم بتذكيـة مـا قامـت عليـه ال فر :872مسألة 
ذا اليد املسلم أو  ّن أ ذا احتملإوغيرها  أو سوقه عليه بنی صورة العلم بسبق ید الكافر 

تذكيتـه  حـرز أسـالم قـد هي لصـنعه يف بلـد اإلاملأخوذ منه يف سوق املسـلمنی أو املتصـّد 
 . عل الوجه الشرعّي 

كـان إيف تذكيتـه و ا یشـّك رض املسـلمنی ّ ـأما يوجد معروحا  يف  :873مسألة  ن 
حـدى إسبق  ما   يرز  لشكاإ كله حمّل أة يّ حمكوما  بالعهارة ولكن احلكم بتذكيته وحلّ 

 . یترك مراعاة مقتض  االحتياط فيه فال ،مة عليهمارات املتقّد األ
مـارة عـل التذكيـة بـنی املـؤمن أال فـرق يف املسـلم الـذهي تكـون یـده  :874مسألة 

الشـروط املعتبـرة  واملاال ، وبنی من یعتقد طهارة امليتة بالدب  وغيره، وبنی من یعتبر 
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بعـة وغيـر عضـاء األسـمية وكـون الـذاب  مسـلما  وقعـع األكاالستقبال والت - يف التذكية  و

یلـزم  ن  إا وعل وفق الشروط املعتبرة عنـدنذا احتمل تذكيته إیعتبرها  ومن ال - ذلك
 - اعتقـاد   منـه بعـدم لزومـه - خاللـه باالسـتقبالإ ّن أ علم ّ ـا تقـّدمرعای ا عنده، بل 

 بذكاة ذبيحته.  یضرّ  ال
كـــان یســـتحّل مـــا ال               ا نفـــس ســـا لةيـــّل مـــن احليوانـــات الـــ  لـــيس اهـــ نعـــم إذا 

       اتمـل كونـه مهنـيفـيف كـون یـده أمـارة عـل تذكيـة مـا  - الذهي ال فلس له كالسمك -
  یترك مراعاة مقتض  االحتياط فيه. إشكال فال - وبالتال ثبوت حّلّيته -

با   املدار  :875مسألة  ان املسلمنی فيه سالم غلبة السكّ ىل اإلإيف كون البلد منسو
كـانوا فـت سـلعنة الكّفـ يف بلـد  هـذا هـو املـدار  ّن أار، كمـا حبيث ینسب عرفا  إليـه ولـو 

 .  لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحمكه حكم بلد الكفرالكفر، و
ــا يوجــد :876مســألة  ــد الكــافر  م ــد  يف ی ــه إمــن حلــم وشــحم وجل ذا احتمــل كون

يكــم بتذكيتــه  ، ولكــن الالصــالة فيــه ا لــواز   يكــم بعهارتــه وكــذ   مــن املــذكّ ذومــأخ
مــارات حــدى األنقا  بلــو مــن جهــة العلــم بكونــه مســبوذلــك، و كلــه مــا   يــرز أة ّيــوحلّ 

 ، بكونـه مـذكّ  ذهي اليـد الكـافر  خبـار إ ـدهي يف احلكـم بتذكيتـه  مة، والالثالث املتقّد 
یــت الســمك ّن أ يف بــالد املســلمنی، ومــن ذلــك یظهــر  ــدهي كونــه  كمــا ال  - مــثال   - ز

كله من دون ضرورة إاّل   وز  یدهيم الأاملأخوذ من  ار امليلوب من بالد الكفّ   حـرز أذا إ أ

ا  أو مـات يف شـبكة خذ خـاوج املـاء حّيـأه قد نّ أالسمك املأخوذ منه كان ذا فلس و ّن أ
 الصياد أو حظيرته. 
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 شـربةطعمـة واألکتاب األ

 وفيـه فصـالن: 

 لّو الفصـل األ
 يف احليوان

 وهو عل ثالثة أقسام: 

 حيوان البحر .1
السمك، فيحرم غيره من أنـواع حيوانـه  إاّل  لبحر ال يّل من حيوان ا :877مسألة 

كــان ذا حيــاتنی   املســّم  باســم مــا يؤكــل مــن حيــوان البــّر حــّت  كبقــره وفرســه، وكــذا مــا 
ــ ــدَّ ف  كالّضِّ ــطان رَّ ع والّسَّ مــن الســاحبة  -  البحــر اة بعيــور مّ املســ ، نعــم العيــور فاةح  لَّ والّسُ

 .  البرّ  يور مثلها من ط مهنا ما يّل  يّل  - والغا صة وغيرمها
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  یضـرّ  صـل فـالولـو باأل عرفـا  ما كان لـه فلـس  من السمك إاّل  ال يّل  :878مسألة 
ــه بالعــارض  ــن  الكَّ  فيحــّل زوال ــزّ بي  ت والّرَّ عَّ ــا والب ــ  ث ــ ّنّ والُب ــبُّ والّشَّ ــان والّعَّ وط والقّع  رايّن بَّ

یلحـــق هبـــا المــّي ب  واإل بيــاناإل و ّم  - وبيـــان(  يف زماننـــا هــذا بــــ )الرُّ املســـمّ  - و
ُ
دون )أ

  وبيان(.الرُّ 
كـاجلِّ يف األ عرفا  ما ليس له فلس  يّل  وال ـمّ والّزِّ  هّي رّ صل  ـوالّزَّ  ر ي  إذا  و واملارمـاهي،ه  و
 يف وجود الفلس وعدمه بىن عل العدم.  شّك 

مـن السـمك  ه يـّل ّنـأ)رضـوان اهلل تعـاىل علـهيم( مجع مـن الفقهـاء  ذكر  :879مسألة 
، ولكن هذا حمّل ت ما يوجد يف جو  السمكة امليّ  یتـرك  شكال فـالإ املباحة إذا كان مباحا 

 يـــّل إاّل  ة مـــن الســـمك فـــالا مـــا تقذفـــه الســـمكة احلّيـــّمـــأاالحتيـــاط باالجتنـــاب عنـــه، و
يؤخذ حيّ  أن .  وىل اعتبار حوط األواأل ،ا  خاوج املاءیضعرب و  عدم انسالخ فلسه أیضا 

كـان إالل ول حـبيض السمك تتبع السمك، فبيض املحلّ  :880مسألة  ملـس أن 
إذا اشتبه إم حرام ووبيض املحرّ  ، و  ّدَّ ُبـ ل أو من املحـّرم فـاله من املحلّ نّ أن كان خشنا 

 من االجتناب عنه. 

 الهبامئ وحنوها .2
 ة: ة ووحشيّ هليّ أة من احليوان صنفان: يّ الهبامئ البرّ  :881مسألة 

یكــره اخلَّ  بــلواإل هنــا مجيــع أصــنا  الغــم والبقــر م ة فيحــّل هلّيــا األأّمــ ــو غــال ل والبِّ ي 
يرم مهنا الكلب وااهِّ   وحنومها.   رّ واحلمير، و

ــأو ــمهنــا الّظِّ  ة فتحــّل ا الوحشــيّ ّم ــاء والغِّ ــر الن ز  ب ــوالكِّ  والبق  حــامير ة واليَّ بــاش اجلبلّي

 ة. الوحشيّ   رمُ واحلُ 
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ّيـ وفرم مهنا السباع، وهي ما كان مفترسا  وله ظفـر  كـان كاألأو نـاب قو ـسـد والّنَّ ا    ر مِّ
كالّثَّ د والّذِّ ه  والفَّ  ـلَّ ع   ب أو ضعيفا   یكـن    نإرنـب وع وابـن آوى، وكـذا يـرم األبُ ب والّضَّ

ير من الّسِّ   . ّب د والفيل والّدُ ر  والقِّ  باع، كما فرم املسوخ ومهنا اخلنز
ــدواّب  :882مســألة  یقصــد هبــا ال ــاطن  الصــغار  فــرم احلشــرات و ــ  تســكن ب ال

ــاأل ــ ّب رض كالّضَّ ُبــواليَّ  ر أوالفَّ ــة وحنوهــا، كمــا يــرم القُ ذ واحلّيــُفــن  وع والقُ ر غــوث ر  ل والبُ ّمَّ
كـه وحنوهـا خصـو  دیـدا رميـ اللدیـدان، نعـم بل معلـق ا  ل ودودة القزّ عَّ واجلُ  ن الفوا

كهــة مــثال  بــدودها أكلــت معهــا بــأإذا  مــن الثمــار  ه ّنــنزال ــا فإ  مــع تيّســر اّل إن تؤكــل الفا
 هنا. باالجتناب ع یترك االحتياط عند ذ   ال

 الطـيور .3
ــّل  :883مســألة  یــش يــّل  طــا ر  ك كــل حلمــه إاّل  ذهي و احلمــام  الســباع، فيحــّل  أ
كــالقُ ألميــع  يــّل الــّدُ شــان  َّ ســي والوَّ ب  والّدُ  رهّي م  صــنافه  ــ ّ و ــعــا والّعَّ ج والقَّ بَّ اج والقَّ وج هي 
لميـع  ر قسـامه والعصـفوأجاج لميع الّدَّ  ، كما يّل كّي ر  والكُ  ٰی باووان واحلُ رَّ والكَّ  ّط والبَّ 
ــوالقُ  ور زُ ر  نواعــه ومنــه البلبــل والــزُّ أ يــّل ّبَّ ــّعــخلُ ااهدهــد وا رة، و ــرّ قِّ ا  والّشَّ د رَّ اق والّصُ

 عامة والعاووس. الّنَّ  ن كان یكره قتلها، وفّل إام وّو والّصُ 
كان قــب ســلَّ ذهي طِّ   ي كّل ــا السباع وهوأمّ  يّ ــواء أ  رـــراس العيـــا  یقوى بـه عـل افتو
ــكالبــازهي وا - یقــوى بــه عــل ذلــك  أو ضــعيفا  ال - والعقــاب والشــاهنی والباشــق ر ق  لّصَّ
حوط  الزاغ عل األنواعه حّت أكل، وكذا الغراب لميع مة األغاث فهي حمرّ والبُ  ر س  كالّنَّ 

، ويرم  یش كاخلفّ  ما یعير  یضا  كّل ألزوما  ـ نبـور اش وكـذا الزُّ وليس له و راشـة والفَّ  ّق والبَّ
. عل األ - رادعدا اجلَّ  - العا رةوغيرها من احلشرات   حوط لزوما 
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ــّل  ّن أ الظــاهر  :884مســألة  أهي بســط  - مــن دفيفــه كثــر أیكــون صــفيفه  طــا ر  ك
كثــر  یكهمــا جناحيــه عنــد العيــران أ یكهمــا عنــده - مــن فر یكــون ذا طلــب  - أهي فر

كثر  خبال  ما یكون، فيحرم حلمه  ل اللحم. ه حملّ نّ نمن صفيفه ف دفيفه أ
 ز ة طيرامـا، كمـا یتمّيـعـن غيـره مبالحظـة كيفّيـ م من العيور املحرّ  ز ذا فيتميّ وعل ه

حـدى إ( فيه، مفا یكـون لـه ةيصَّ الّصِّ  ة أوصَّ لة أو القانِّ صَّ و  ود )احلَّ یعر  طيرانه بوج ال ما
كله دون غيره.  الثالث يّل   أ
كول عند احللق.  لة ما  تمع فيه احلّب صَّ و  واحلَّ   وغيره من املأ
كلصَّ والقانِّ   .  ها العيرة ما  تمع فيه احلصاة الدقاق ال  یأ
 .خارجة عن الكّ   ة يف رجل العير كَّ و  شَّ  ةيصَّ والّصِّ 

كثر  العير  ّن أم ا تقّد قد علم  ّ  :885مسألة  م من دفيفـه حمـرّ  الذهي یكون صفيفه أ
ىل هـذه العالمـة إلثالثـة أو مجيعهـا، مفـورد الرجـوع عضاء ان وجد فيه أحد األإكل واأل
كثـــر أهّي الـــذهي لـــه صـــفي  ودفيـــ  و  یتبـــنّی  لعيـــر ا ولـــو مـــن جهـــة اخـــتال   -  مـــا أ

 
َّ
 املذبو  إذا   یعر  حاله.  وكذا العير  - قلَّ ق  املشاهدين لعيرانه كما هو احلال يف الّل

بـنی الفقهـاء  فاملشهور  لو فرض تساوهي الصفي  والدفي  يف العير  :886مسألة 
ــيّ حلّ )رضــوان اهلل تعــاىل علــهيم(  ىل إحوط لزومــا  الرجــوع إشــكال فــاأل ه حمــّل تــه، ولكّن

إاّل  عضاء الثالثة حّل ن وجد فيه أحد األنالعالمة املذكورة، ف كله و   حرم. أ
ل حـالل وبـيض تابع له يف احلّل واحلرمة فبـيض املحّلـ بيض العير  :887مسألة 

عـاله أ ز فـاه ومتّيـل أو املحـّرم يؤكـل مـا اختلـ  طره من املحلّ املحّرم حرام، وما اشتبه أنّ 
 فق وتساوى طرفاه. من أسفله مثل بيض الدجاج، دون ما اتّ 

 منی للحـــّل املـــاء مـــع غيرهـــا يف الضـــابعنی املتقـــّد  تتســـاوى طيـــور  :888مســـألة 
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كثر  كثر  واحلرمة، مفا كان مهنا صفيفه أ كله، وما كان دفيفه أ كلـه  حّل  من دفيفه حرم أ أ
كيإو إذا   یعــر   كــل الســمك، و كــان یأ تــه بوجــود أحــد يّ ة طيرانــه فــالعبرة يف حلّ فّيــن 
  ة(.والصيصفيه أهي )احلوصلة والقانصة عضاء الثالثة األ

 صل بل باألتعرض احلرمة عل احليوان املحلّ  :889مسألة 
ُ
 :  مورأ

ا ّمـأنسان حبيث یصدق عرفا  ى احليوان بعذرة اإلن یتغّذ أاجللل، وهو  :لّو األ مر األ
یتحّقـ نسـان عـذرة غيـره وال سـا ر إلیلحق بعذرة ا غذا ه، وال ق الصـدق النياسـات، و
كـان یتغـّذ ة معتـّد غذا ـه هبـا مـّد  باحنصار  املزبور  ق یتحّقـ ى هبـا مـع غيرهـا     هبـا، فلـو 

 العـريّف     حبيـث یكـون يف النظـر بغيرها نادر   جـّد  یهتغّذ  یكون نأ الصدق فلم يرم، إاّل 
 مـن االسـتمرار  ّدَّ بُ  فترة قصيرة كيوم وليلة، بل ال اغذا ه هب حبكم العدم، وكذا إذا احنصر 

 يومنی مفا زاد. 
 والسمك.   العير حيوان حمّلل حّت  حكم اجللل كّل  یعّم  :890مسألة 
يـاّل كما يرم حلم احليوان اجلاّل  :891مسألة  بـه  ن مبـا يـّل ل يـرم لبنـه وبيضـه و

ُيسـتبرأ  نأصـل قبـل ّرم باألالعارض حكـم احليـوان املحـحلمه، فحكم احليوان املحّرم ب
يزول حمكه    .و

ك  بـه ل مبـا یـّذ ك  اجلـاّل اجللل ليس مانعـا  عـن تذكيـة احليـوان، فيـّذ  :892مسألة 
یترّتــ صــل القابــل م باألاحليــوان املحــرّ  وجلــده كســا ر  ب علهيــا طهــارة حلمــهغيــره، و
 للتذكية. 

كـل العـذرة  ل باالستبراء وهو أن مينـع احليـوانتزول حرمة اجلاّل  :893مسألة  عـن أ
وىل مــع ذلــك أن يراعــ  يف حــوط األل عليــه، واألة  ــرج هبــا عــن صــدق اجلــاّل ملــّد 

ة ّعـام، وللبَّ ّيـأوهي: للدجاجـة ثالثـة  خبار نة اها يف بعض األة املعيّ املّد  االستبراء مضّي 
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، وللسمك يوم وليلة.  مخسة، وللغم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعير  بعون يوما   أو
ة االســتبراء مــن اجللــل یشــترط فيمــا یكــون غــذاء احليــوان يف مــّد  ال :894مســألة 

كـان متنّي إما أوجب اجللل معلقـا  و هيا بغير یكون طاهر   بل یكيف تغّذیه ف نأ سـا  أو ن 
 .  جنسا 

یعلـم    نإذحبهـا و مُثَّّ  امـا  يّ أكلهـا أالدجاجـة الـ  يـراد  طب  رَّ  یستحّب  :895مسألة 
 جللها. 

ال  بُ نسـان ُقـإلن یعـأه اأ: - صـلل باألا يوجب حرمة احليوان املحلّ  ّ  - الثاين مر األ
د بعـد الـوطء عـل ه يرم بذلك حلمـه وكـذا لبنـه ونسـله املتيـّد نّ نن   ینزل فإر   وبُ أو ُد 
 . لزوما   حوطاأل

ــواط ــا   حــوطعــل األ والكبيــر  بــنی الصــغير  ئوال فــرق يف ال ب ، كمــا ال فــرق بــنی وجو
ــ ــون والع ــل واملين ــار العاق ــرق يف املوطــوء بــنی ا  واجلاهــل واملات ــذكر  واملكــره، وال ف  ال

 وا
ُ
كـان ميّ يـرم املوطـ نا  قبل الوطء كمـا اليرم احلمل إذا كان متكّو  نىث، والأل ، وء إذا  تـا 
 أنواع احليوان.  فرم بالوطء سا ر  بالهبامئ فال احلكم املذكور  ّر ت و

 یذب   ب أن ُيعلب حلمه كالغم والبقر  ان كان  ّ إاحليوان املوطوء  :896مسألة 

 ن یغرم قيمته ملالكه. أوجب عليه  ئالواط ر ن كان لغينيرق، ف مُثَّّ 
وبيعـه يف  وجب نفيه من البلد ا يركب ظهره كاخليل والبغال واحلمير ا إذا كان  ّ مّ أو

یغرم الواط یكـون الـثمن لـنفس الـو - املالك إذا كان غير  - ئبلد آخر، و ، ئاطقيمتـه و
يركب ظهره معا  كاإلا إذا كان  ّ وأمّ   ل. وّ لقسم األبل حلقه حكم اا یعلب حلمه و

ة أفـراد نسان هبيمة یعلب حلمها واشـتبه املوطـوء بـنی عـّد إ ئإذا وط :897مسألة 
 خرج بالقرعة. أ
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ـــّ ـــ - الثالـــث مـــر األ : الرضـــاع مـــن  - صــــلل باألا يوجـــب حرمـــة احليـــوان املحّل
يرة، ف يرة واشتّد  - وهو ولد املعز - رضع اجلدهي ه إذانّ ناخلنز حلمه وعظمـه  من لم خنز

یلحـــق باجلـــدهي العيـــل وأوالد ســـا ر  ، و  مـــن ذلـــك حـــرم حلمـــه ونســـله ولبهنمـــا أیضـــا 

، والل حلمهـا عـل األاحليوانات املحلّ  يرة الكلبـة وال الكـافرة،  حـوط لزومـا  تلحـق بـاخلنز
 وفعم.  ما كبر  من دون رضاع وللرضاع بعدلشرب ا احلكم یعّم  الو

ــذا إذا اشــتّد  ــوان وعظمــه بالرضــاع، و ه ــأحلــم احلي ــاأل ا إذا   یشــتّد ّم ــا   حوطف  لزوم
إاّل إن  ام بلم طاهر یستبرأ سبعة أيّ  أن بالعل   ئ استبر  یكن مستغنيا  عن الرضاع، و

 بعد ذلك.  يّل  مُثَّّ  وحنومها والشعير 
 تلك احلـال جـاز  فذب  يف سكر  حّت  ل اخلمر لو شرب احليوان املحلّ  :898مسألة 

كل حلمه ولكن ال وال يؤكـل مـا يف جوفـه مع بقـاء عيهنـا،  من غسل ما القته اخلمر  ّدَّ بُ  أ
ولـو شـرب  ،لزومـا   حـوطن غسل عل األإء والكرش والقلب والكبد وغيرها ومعامن األ

يؤكـل مـا يف  مُثَّّ  بوال  أو غيره من النياسـات جوفـه ذبـ  عقيـب الشـرب   يـرم حلمـه و
 بعد غسله مع بقاء عنی النياسة فيه. 

ــرأة حــّت  :899مســألة  ــو رضــع جــدهي أو عنــاق أو عيــل مــن لــم أم ــر  ل  فعــم وكب

 ه مكروه. يرم حلمه لكنّ   
 شياء، وهي ما ی : أة ي عّد ن ذكّ إل وفرم من احليوان املحلّ  :900مسألة 

وهــي موضــع الولــد،  ث، والقضــيب، والفــرج ظــاهره وباطنــه، واملشــيمةو  الــدم، والــّرَّ 
كــّل ة والغــّد  ــرة تشــبه البُ عقــدة يف اجلســم مــدوّ  وهــي  ــُد ن  ماغ ة الــّدِّ زَّ رَّ ق، والبيضــتان، وخَّ
كـاملّخ أااع وهو خيط ماغ، والنُّ يف وسط الّدِّ ة صَّ ّمَّ احلُ  ة بقدر بّ وهي حَّ  يف وسـط  بـيض 

مـن  الظهـر تان عـل ومها عصـبتان  تـّد  - لزوما   حوطعل األ - باوانل  هر، والعَّ الّظَّ  قار فَّ 
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النـاظرة مهنـا  ةّبـاحلَّ  حال، واملثانة، وحدقة العنی وهية، والّعِّ را َّ ب، والَّ نَّ ىل الّذَّ إالرقبة 
كلّ  ال  ه. جسم العنی 

ت ا يوجـد فهيـا مـن املـذكورافيحـرم ّ ـ االعيور مّ أراد، ووالسمك واجلَّ  العيور  يف غير هذا 
 ، وكـذا فـرمي الرجيـع والـدمتيـاط اللزومـّي عـل االح ا فرمي غيرمها مفبّنم مّ أ)الدم والرجيع(، و

 ا يوجد فهيما من املذكورات. ذلك  ّ  يرم غير  من السمك والرجيع من اجلراد وال
فيؤكـل القلـب والكبـد والكـرش   مـا مـرّ    غيـر يؤكل مـن احليـوان املـذكّ  :901مسألة 

 يتــان ول  معــاء والغضــرو  والعضــالت وغيرهــا، نعــم یكــره الكُ واأل
ُ
ــا القلــبأ والعــروق  ذن

 ،أم ال؟ وجهـــان وداج، وهــل يؤكــل منــه اجللـــد والعظــم مــع عــدم الضــرر خصوصــا  األ
شـكال يف جلـد الـرأس وجلـد إاالجتنـاب، نعـم ال  وىلحوط األل واألوّ األ والصحي  هو

 .  كالعصفور العيور  وكذا يف عظم صغار  الدجاج وغيره من العيور 
كلــه   ــوز  :902مســألة  كــل مــا حــّل أ    عبوخــا  بــل وحمروقــا  إذا   یكــن مضــرّ وما  نّيــأ
 .  ضرر   بليغا 
بـل  اإليؤكـل حلمـه بـل ومـا يؤكـل حلمـه أیضـا  حـّت  بوال ما الأ فّل  ال :903مسألة 
 ینحصـر  ن  إو للتـداوهي نعـام الثالثـةبأس بشـرب أبـوال األ ، نعم اللزوما   حوطعل األ

 العالج هبا. 
كــّل  :904مســألة  كــ يــرم رجيــع  كلــه عــل مــا تقــّد ان ّ ــحيــوان ولــو  م، نعــم  ا حــّل أ

جوا  الفواكه وحنوها، وكذا ما يف جـو  السـمك أفضالت الدیدان امللتصقة ب رمف ال
 واجلراد إذا 
ُ
 معها.  لكِّ أ
كله ولو لعـارض كمـا مـرّ يرم لم احليوان املحرّ  :905مسألة  نسـان ا لـم اإل، وأّمـم أ

با  ترك شربه. فاأل  حوط وجو
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 العلقــة والــدم يف الــدم مــن احليــوان ذهي الــنفس الســا لة حــّت يــرم  :906مســألة 
كولة من الذبيحةيف األ البيضة، بل وما یتاّل  شكال مـع اسـ الكه إ، نعم ال جزاء املأ

 يف املرق أو حنوه. 
كــان ّ ــ ا الــدم مــن غيــر وأّمــ كــالوزغ والضــفدع ذهي الــنفس الســا لة مفــا  كلــه  ا حــرم أ

 رمته. شكال يف حإفال اش والعقرب واخلفّ 
كله كالسما ما كان  ّ وأمّ  یتـرك مراعـاة مقتضـ   فـال شـكالإك احلـالل ففيـه ا حّل أ

كل السمك بدمه. يّ لّ حب يكم، نعم االحتياط فيه كل مع السمك بأن أ  ته إذا أ
جزا هــا، أطــاهرة كالســمك العــايف وكــذا فــرم  ن كانــتإفــرم امليتــة و :907مســألة 

یســتثىن مهنــا اللــم واإل كتســت القشــر إة فحــة والبيضــنو ب، ن   یتصــلّ إعــل واأل ذا ا
      ةـــت امليتـة جنســـن كانإا يكـم بعهارتـه وه احليـاة ّ ـیستثىن مهنا مجيع مـا ال فّلـ وقد
   .یترك مراعاة مقتض  االحتياط فيه ، فالشكالإ ه حمّل ولكنّ  -  فركالعظم والقرن والُظ  -

ــألــم إذا اشــتبه اللحــم فلــم یع :908مســألة  حــدى إ  أم ال و  تكــن عليــه ه مــذكّ ّن
كلـه، وأّمـ (   يـّل 871مة يف املسـألة )مارات التذكية املتقّد أ  حـم املحـرز ا لـو اشـتبه اللّ أ

 ه من النوع احلالل أو احلرام حكم حبّله. نّ أفلم یعلم  - ماراهتاأحدى نولو ب - تذكيته
يّ ال يرم بلع الناامة واأل :909مسألة  فضاء الفـم، ويـرم ة الصاعدة إىل خالط الصدو

 ا تعافه العباع وتستابثه النفوس. القي  والبلغم والناامة وحنوها من فضالت احليوان  ّ 

 الفصـل الثاين
 احليوان يف غير 

ســة مــا دامــت باقيــة عــل عيــان النيســة وكــذا املتنّي يــرم تنــاول األ :910مســألة 
 سها ما عة كانت أم جامدة. تنّي 
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ـ - ة يف اجلسـم اجلامـدإذا وقعـت النياسـ :911مسألة   - والعسـل اجلامـدين نم  كالّسَّ
يـّل  بـة و إذا كـان املـا ع  لزم رفع النياسـة ومـا یكتنفهـا مـن املـال  معهـا برطو البـا ، و

كـــان حبيــث لــو أخـــذ  - غليظــا  خثينــا   خـــذ منــه  ء بــ  مكانـــه خاليــا  حــنی األبــأن 
إن جزا ــه إذا القــت أام ىل متــإفهــو كاجلامــد، وال تســرهي النياســة  - بعــد ذلــك امــتأ و

يبىق البا  عل طهارته.  بعضها بل لتّر   النياسة بالبعض املال  اها و
كـان موجبـا  ضـرر   بليغـا  باإل  مـا یضـرّ  يرم استعمال كّل  :912مسألة  نسـان، سـواء أ

كــان للهــالك كتنــاول الســموم القاتلــة وكشــرب احلامــل مــا يوجــب ســقوط اجلنــ نی، أم 
، كاسـتعمال مـا يوجـب شـلل ضاء أو فقدان بعـض احلـواّس عموجبا  لتععيل بعض األ

جل أو املرأة مـا  علـه عقيمـا  عدم استعمال الر استحبابا   حوطنی، واألاليد أو عم  الع
 . ذاته يف حّد   وز  ن كانإو جنابواإلعل التناسل  یقدر  ال

 م الضـرر معلـوبنی  - مباحلّد املتقّد  -  ال فرق يف حرمة استعمال املضرّ  :913مسألة 

   به عند العقالء ولو بلحاا االهتمـام یضا  إذا كان احتماله معتّد أومظنونه بل وحمتمله 
ــ باملحتمــل حبيــث أوجــب اخلــو  عنــدهم، وكــذا ال فــرق بــنی أن یكــون الضــرر  ب املترّت

 ة. عليه عاجال  أو بعد مّد 
یض   وز  :914مسألة  يـؤّد  ن یتـداوى مبـا يتمـل فيـه الضـرر أللمـر ليـه إهي البليـ  و

ــا  أ ــه العبيــب املوثــوق بــه بعــد موازنتــه بــنی درجــ  النفــع والضــرر إحيان به ل  ذا استصــو

، بل  وز  كـان مـا ىل الضـرر إهي له املعاجلة مبا يـؤّد  احتماال  وحمتمال  یـدفع بـه  البليـ  إذا 
، ومن هـذا القبيـل قعـع بعـض األخ أعظم ضرر   وأشّد  یـة عضـاء دفعـا  للسـرایة املؤّد عر  

، بـقـدام عليـه عقال ّيـیضـا  أن یكـون اإلأالك، ولكن یشترط يف ذلك ىل ااهإ ن یكـون أا 
 .  راملتسام  وال امل ّو  العمل صادر   برأهي العبيب احلاذق املحتاط غير 
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ضـرر   بليغـا  دون قليلـه يـرم كثيـره دون قليلـه، ولـو   ما كان كثيره یضرّ  :915مسألة 
كــان بــالعكس ا  مــع غيــره يــرم منفــرد   منفــرد   ال منضــمّ   وكــذا مــا یضــرّ  ،فــرض العكــس 

، وما كان بالعكس كان بالعكس. منضمّ  ال  ا 
، ولكـن یضـرّ ة أو مرّ تناوله مرّ   ما ال یضرّ  :916مسألة  تناولـه  ر وتكـرّ  دمانـهإ  تنی مـثال 

 ة. خاّص   د به يرم تكراره املضرّ والتعّو 
یاق ومشتقّ  :917مسألة  كـان املاـّد  واع املـواّد نـأ اته وسا ر يرم استعمال التر رة إذا 

یادة املقـدار  مستتبعا  للضرر  كان من جهة ز املسـتعمل مهنـا أم  البلي  بالشار سواء أ
يف حـــال الضـــرورة  االجتنـــاب عهنـــا معلقـــا  إاّل  لزومـــا  حـــوط دمانـــه، بـــل األإن جهـــة مـــ

 ما تدعو الضرورة إليه.  فتستعمل مبقدار 
 تـه، وكـذا املـدر املاـتلط باملـاء حـال بلّ  كـل العـنی وهـو التـرابأيـرم  :918مسـألة 

یلحـق هبمـا التـراب والرمـل عـل األوهو العـنی اليـابس،  ، نعـم الو بـا   بـأس حـوط وجو
یسـ لك يف  وحنومهـا مـن التـراب واملـدر   تلط بـه حبـوب احلنعـة والشـعير  مبا مـثال  و

كـه وحنوهـا مـن التـراب إذا  لغبـار وا دقيقهما عند العحن، وكذا ما یكون عل وجـه الفوا
كال  للتراب، وكذا املاء املتوّح  یعّد  كان قليال  حبيث ال ل أهي املمتزج بالعنی البا  عـل أ

وىل حوط األة حـــنی الشـــرب فـــاألجـــزاء العينّيـــت الذا قـــة األطالقـــه، نعـــم لـــو أحّســـإ
  یصفو. االجتناب عن شربه حّت 

كلّ   شـيارنـواع املعـادن واألأو حيار یلحق بالعنی األ ال :919مسألة  هـا فهـي حـالل 
 البلي .  مع عدم الضرر 

ـــألة  ـــن العـــنی طـــنی :920مس ـــر  یســـتثىن م ـــام احلســـنی اإل قب ـــه الســـالم)م  (علي
كل ما زاد عن قـدر أ لالستشفاء، وال  وز  عة احليـم، صـة املتوّسـاحلمّ  كله لغيره، وال أ
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علــهيم )ة ّئــواأل ( اهلل عليــه وآلــهصــّل ) النــّب   قبــر غيــره حــّت  یلحــق بــه طــنی قبــر  وال
ك عـل حنـو یسـ لك فيـه والتبـرّ  ن ميـزج مبـاء أو مشـروب آخـر أنعم ال بـأس بـ ،(السالم

 باالستشفاء بذلك املاء وذلك املشروب. 
ــ :921مســألة  ــر ق ــة املقّد أل د ذك ب ــة أآداب و ســة وتناواهــا عنــد احلاجــةخــذ التر دعي

 ناواها. ت ا شرط جلواز لسرعة تأثيرها ال أّم  شروط كمال   اهّن ولكة، خاّص 
بـة هـو القبـر  ن من حمّل املتيقّ  القدر  :922مسألة  ی   أخذ التر منـه  ومـا یقـربالشـر

بـا  االقتصـار عل وجه یلحـق بـه عرفـا  فـاأل عليـه، واسـتعمااها فيمـا زاد عـل  حوط وجو
.  ذلك  زوجة مباء أو مشروب آخر  یستش ى به رجاء   عل حنو تس لك فيه و

ا مّ إا بازدرادها وابتالعها، ومّ إسة لالستشفاء یكون قّد تناول التربة امل :923مسألة 
 ك والشفاء. حبّلها يف املاء وحنوه وشربه، بقصد التبرّ 

بــة بنفســه أو علــم مــن اخلــ :924مســألة  بــة ّنــأاوج بإذا أخــذ التر ه مــن تلــك التر
نـة، ويف كفایـة قـول شكال، وكـذا إذا قامـت عـل ذلـك البيّ إم فال املتقّد  سة باحلّد املقّد 

با  يف غير حوط نان، واألئن يورث االطمأ شكال إاّل إهي اليد الثقة أو ذ صورة العلم  وجو
 نة تناواها  زوجا  مباء وحنوه بعد اس الكها فيه. نان وقيام البيّ ئواالطم

 وغيرمها للتداوهي عنـد احنصـار  والداغستايّن  رمّن كل العنی األأ  وز  :925مسألة 

 العالج فهيا. 
ها  يكـم بكفـر بالضرورة مـن الـدين حبيـث  رم شرب اخلمر ي :926مسألة  مسـتحّلِّ
يف اجلملـة بتكذيبـه  ( اهلل عليـه وآلـهصـّل ) رسـالة النـّب  نكـار إالزمـه  ىل أّن إمع التفاته 

ــهصــّل ) ــه وآل ــ  حرم ــا عــن اهلل تعــاىل(  اهلل علي ــار أ، وقــد وردت يف تبلي ــرة يف  خب كثي
ــ :( اهلل عليــه وآلــهصــّل )فعــن رســول اهلل  مرهــا والتوعيــد عــل ارتكاهبــا،أتشــدید   ن  )مَّ
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شـّفع ذا خعب، وال يُ إن ُيزّوج أمها اهلل عل لساين فليس بأهل بعد ما حرّ  شرب اخلمر 
ؤمتن عل شهد له جنازة، وال يُ يُ  مرض، والعاد إذا يُ  ث، والصّدق إذا حّد يُ  إذا شفع، وال

 مانــة(، ويف ووایــة أ
ُ
عشــرة:  يف اخلمــر  ( عليــه وآلــه اهللصــّل )خــرى: )لعــن رســول اهلل أ

هب وبا عهـا،  ليـه،إا، وسـاقهيا، وحاملهـا، واملحمـول غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشـاو
كل مثهنا( هيا، وآ   .ومشتر
  اخلمـر  ّن إ) :(عليه السـالم)وعن الصادق 

ُ
كـّل  ّم أ  يت عـل ، یـأشـرّ  اخلبا ـث، ورأس 

هبا ساعة یسلب لبه فال بّ  شاو  یتـرك حرمـة إاّل   ركهبـا، والإاّل  یتـرك معصـية ه، والیعر  و
ن شـرب مهنـا جرعـة لعنـه إأتاهـا، و فاحشـة إاّل  قععهـا، وال إاّل  ةماّسـ رمحـا   ان كها، وال

ــون، وا ــه ورســله واملؤمن هبا حــّت إهلل ومال كت ــزع ووح اإل  ســكر ن شــر ــن مهنــا ن ميــان م
(أوح سايفة خبيثة، و  تقبـل صـالته جسده وركبت فيه و بعـنی يومـا   بعـض ويف ،(1)و

ه لـيس الـذهي ّنـأاملدمن يف بعضها ب ر كعابد الوثن( وقد فّس  مدمن اخلمر  ّن إالروایات: )
هبا كّل  ن نفسه يوم ولكنّ  یشر هبا.نّ أه املوّطِّ  ه إذا وجدها شر
،  مسكر  كّل  - موضوعا  أو حمكا   -  یلحق باخلمر :927مسألة  جامد   كان أم ما عا 
 ه وكثيره. كثيره دون قليله حرم قليل وما أسكر 

كـان بنفسـها أو بعـالج، وسـواء  خـاّل   إذا انقلبت اخلمر  :928مسألة  حّلـت سـواء أ
كان العـالج بـدون  ازجـة  ء  كـان بتـدخنی أو أ كـان ويـامبمعهـا كمـا إذا  رة  ء أو 

كمـا إذا مزجـت بقليـل  - باملمازجة، وسواء اس لك اخللـيط فهيـا قبـل أن تنقلـب خـاّل  
ىل مـا إأم   یسـ لك بـل بـ  فهيـا  - انقلبـت خـاّل   مُثَّّ  لكا فهيـافاس  من املل  أو اخلّل 

                                                 

 بالصـالة،  يـالتكل امتثـال هبـا تحّقـقی أّنـه مبعىن تصّ   ولكهّنا املّدة، هذه خالل صالته عل ثابی ال أهي (1)
 .هبا انياإلت من ُبّدَّ  فال
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یعهــر  یج بالتبعّيــ بعــد االنقــالب، و كــان هبــا اإل ة كمــا یعهــر البــا  مــن املــز نــاء، نعــم إذا 
وقعـت النياسـة فهيـا  وكـذا إذاة قبل االنقالب   یعهر، سا  بنياسة خارجيّ ناء متنّي اإل

 ن اس لكت فهيا. إتنقلب و نأقبل 
ـيوجـب الّنَّ   مّتاـذ مـن الشـعيراع حرام، وهو شـراب معـرو  الفقّ  :929مسألة  ة وَّ ش 

 اء يف معاجلاهتم. طبّ الذهي یستعمله األ منه ماء الشعير  وليس عادة ال السكر،
حوط أو بالشمس، بل األ فسه أو بالنار العنب إذا غل بن يرم عصير  :930مسألة 

ــاب عنــه مبيــرّ األ  ا العصــير ّمــأالغليــان، و ىل حــّد إن   یصــل إد النشــيش ووىل االجتن

حـوط اسـتحبابا  االجتنـاب ألن كان اإسكار، ويرم بالغليان ما   يوجب اإل فال الزبيّب 
  .التمرهّي  العصير عنه وهكذا احلال يف 

ميـــه ة العنـــب حبكـــم املـــاء الـــذهي تشـــتمل عليـــه حّبـــ :931مســـألة  عصـــيره يف فر
ة مـن حبرمتـه مـا   یعلـم بغليانـه، فلـو وقعـت حّبـ يكـم حـوط، نعـم البالغليان عل األ
يكم حبرم ا ما   یعلم بغليان    تعلو وتسفل يف املاء املغّ  یغ  وهي  العنب يف قدر 

.  ما يف جوفها من املاء وهو غير   حاصل غالبا 
 يف نفسـه، فاملقصـود بعصـيره صـير الزبيب لـيس لـه ع ّن أمن املعلوم  :932مسألة 

ميكـث  ا بـأنّمـإباملاء و و لط یدّق ن أه احلالوة إّما باكتسب من ما ىل إینقـع يف املـاء و
ميــرس  ا بــأنّمــإالعنــب، و يف احلــالوة مبثابــة عصــير  یكتســب حالوتــه حبيــث یصــير  أن

یعصــر  ــ و كــان الزبيــب عــل حالــه وحصــل يف بعــد النقــع فتســتارج عصــارته، وأّم ا إذا 
، وعـل حبرمة عصـيره املغـّ  ان ولو قلنا يرم بالغلي ليس من عصيره فال فهوجوفه ماء 
ـــإهـــذا فـــال  َّ بيـــب يف املعبوخـــات مثـــل ال  والعبـــيخ  ق واملحشـــّي رَّ شـــكال يف وضـــع الز

 فيه.  ا إذا شّك دخل فيه ماء وغل فضال  عمّ  نإو
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تــزول حرمتــه  - مســكر   بالغليــان إذا   یصــر  - العنــب املغــّ   عصــير  :933مســألة 
أو  لـذهاب بالنـار ن یكـون اأسب الثقل، وال فـرق بـنی ال حب بذهاب ثلثيه حبسب الكّم 

ا مـع ّمـأ، وة أو بالشـمس أو بـااهواءشعّ و باألأبالكهرباء  ماةح  سالك الُ ما یلحق هبا كاأل
ــ - صــيرورته مســكر   بالغليــان مّب ــكمــا و تــزول  فــال - ع  ذلــك فيمــا إذا غــل بنفســهّد ا ُي

ــر  حرمتــه إاّل   التمــرهّي  ، وهكــذا احلكــم يف العصــير فيــه لــذهاب الثلثــنی بالتاليــل وال أث
ين. إ والزبيّب   ذا صارا مسكر

یكـ ى ذلـك يف  سـا  قبـل أن یـذهب ثلثـاه الب  دِّ  املغـّ    العصـير ذا صار إ :934مسألة 
. ته عل األيّ حلّ   حوط لزوما 

تـــه ذهـــاب ثلـــ  يّ غـــل یكـــيف يف حلّ  مُثَّّ  باملـــاء إذا اخـــتلط العصـــير  :935مســـألة 
ين رطال  من ماء يف عشرة أرطال من عصير امليموع، فلو صّب ع طباه  مُثَّّ  العنب شر

یقـة ميكـن طـبخ بعـض  ذهـب منـه عشـرون وبـ  عشـرة فهـو حـالحـّت  هبـذه العر ل، و
یفســد قبــل ّنــن یعــبخ عــل الثلــث ألأميكــن لغلظــه  ا الّ ــ قســام العصــير أ ه يتــرق و
كثـر  فيه املاء مبقـداره أو أقـّل  یذهب ثلثاه، فيصّب  أن یـذهب  ىل أنإیعـبخ  مُثَّّ منـه أو أ

 الثلثان. 
 مـن العصـير  ن یذهب ثلثـاه مقـدار أقبل  املغّ   العصير عل  لو صّب  :936مسألة 

، وال ل مـعوّ جب ذهاب ثل  جممـوع مـا بـ  مـن األو املغّ   غير  يسـب  مـا صـّب ثانيـا 
، فنذا كان يف القِّ ل أوّ وّ ذهب من األ ما كواب من العصير  ر د  ال   ذهـب حـّت  فغل تسعة أ

كواب صّب  مُثَّّ  ةمنه ثالثة وب  ستّ    عليه تسعة أ
ُ
یغ    ب أن مخسة عشر  فصار  خر أ

 ة. یكيف ذهاب تسعة وبقاء ستّ   یذهب عشرة والحّت 
قـد غـل  آخـر  اب ثلثيـه يف عصـير ذهـ قبـل املغـّ   العصـير إذا صـّب  :937مسألة 
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یا يف املقــدار نیضــا  فــأیــذهب ثلثــاه  و  كــّل  الــذا ن تســاو كــان الــذاهب مــن   هب كمــا لــو 
 ة من امليموع وهي نصفه يف املثال. ة ذهاب البقيّ يّ مهنما ثلثه ك ى يف احللّ 

هيمّ أو  حدمها نصفه ومـن اآلخـر أما يف ذلك كما لو كان الذاهب من ا مع عدم تساو

 ن یذهب منه بنسبة ما كان یلزم ذهابه من العصـير أة امليموع من حلّليّ  ّدَّ بُ  سدسه فال

كــان املقــدار  - لثــاينا البــا  منــه وهــي ثالثــة  ىل املقــدار إ - الــذاهب منــه أقــّل  الــذهي 
 أمخاسه يف املثال. 

ــ ن یعــر  يف العصــير أال بــأس بــ :938مســألة  ل جَّ ر  فَّ قبــل ذهــاب الثلثــنی مثــل الّسَّ
یعــبخ فيــه، ولكــن الوالتُّ  نــاء مــن املعــروح بــذهاب ثلــ  مــا يف اإل يــّل  فــاح وغيرمهــا و

يكـم  ذلـك   ىل جوفـه منـه، مفـا   يـرز إمن ذهـاب ثلـ  مـا جذبـه  ّدَّ بُ  ال العصير، بل
 ته. يّ حبلّ 

ذهي  خبـار ننة وبوبالبيّ  بالعلم املغّ   العصير یثبت ذهاب الثلثنی من  :939مسألة 
العـدل الواحـد  خبـار نب ذا   یكن ّ ن یشربه قبل ذهاب ثلثيه، ويف ثبوتـهإاليد املسلم 

 . یترك مراعاة مقتض  االحتياط فال - نان بصدقهئورث االطمأ إذا إاّل  - شكالإ
 ّب كــرُ  -  الثمــار مــن عصــير   أهي مــا  ثــر - يــرم  ء مــن الربــوب ال :940مســألة 

 .  منه راحئة املسكر ن شّم إاح وان والتفّ الرمّ 
كافر   حمتـرم املـال، وقـد  ن كانإمن دون رضاه و م تناول مال الغير ير :941مسألة 

كل قععة من النارإليه فكأّن  عَّ د  كل من طعام   يُ أمن  ّن إورد: )  (.  ا أ
كــل اإل  ــوز  :942مســألة  مــن بيــوت مــن  - ولــو مــع عــدم الضــرورة - نســانأن یأ

یفة يف ســورة النــور، وهــم: اآل نته اآلیــةتضــمّ   الشــر
ُ
خــوات، خــوان واألواإل ،هــاتمّ بــاء واأل

كــان وكــيال  عــل بيــت أحــد  وز خــوال واخلــاالت، وكــذا  ــات، واألعمــام والعّمــواأل ملــن 
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 ضــا  إليــه مفّو 
ُ
كــل مــن بيــت موكّ أ ِ﴿لــه، وهــو املــراد مــن مــوره وحفظــه مبــا فيــه أن یأ ݢأو  ِمݢ

  ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ِاݧ
ِلِ مِ  ِتِ ك  ݧِٰفمِ ِم  ݧ ݧ ݧ ِح  اتِ ݧ یفة، وكـذا  ـوز  فـي املذكور  ﴾ه  كـل الصـديق مـن أ تلـك اآلیــة الشـر ن یأ

 ب وا، وكذا الزوجة من بيت زوجها، واألبيت صدیقه
ُ
 من بيت الولد. ّم أل

ــإو ــت، فيكــون األ ا  ــوز ّن ــم كراهــة صــاحب البي ــوت إذا   یعل ــك البي ــل مــن تل ك
ــ ــل مهنــا عــل األ   جــواز امتيازهــا عــن غيرهــا بعــدم توّق ــب نفــس  حــراز إك رضــا وطي

 بالعدم أیضا  خبال  غيرها.  بل ومع الظّن  مع الشّك  صاحهبا، فييوز 
كـه دام والفوواإل والتمـر  كلـه مـن اخلبـز أاد اختصا  احلكم مبـا یعتـ لزوما   حوطواأل ا

ا  ذوهي ضـيغالبا  ملواقع احلاجة ولأ خر طعمة ال  تّد والبقول وحنوها دون نفا س األ
 ة. الشر  والعزّ 

ــر املــذكور احلكــم  لشــمیو ــم   غي ــة مــن املــاء والل كول مــن املشــروبات املتعارف املــأ
 املايض واللم احلليب وغيرها. 

كيهنم وبسـاتيهنم، كمـا ب ىل غيـر إىل بيـوت غيـرهم، وال إى یتعّد  نعم ال يـوهتم كـدكا
كول، فالعل ما يف ا ه یقتصر نّ أ ىل ما یشترى مـن اخلـاوج بـثمن إى یتعّد  لبيت من املأ

 يؤخذ من البيت. 
  حفــظ مــة يف مــوارد االضــعرار، كتوّقــيبــاح تنــاول املحّرمــات املتقّد  :943مســألة 

داء أل عـادة بتركـه، أو یتحمّ  املرض الشدید الذهي اله، أو عروض نفسه وسّد رمقه علي
م املتقـّد  ىل املـرض باحلـّد إو أىل التل  إى ىل حلوق الضع  الشدید املفرط املؤّد إتركه 

ومهنـا مـا إذا خيـ  بتركـه عـل  مارة الععـب،أ   عن الرفقة مع ظهور أو املوجب للتالّ 
 نفــس 
ُ
ــل ومــن خــرى حمترمــة كاحلامــل لــا  عــل جنيهنــا واملرضــعة أ عــل طفلهــا، ب
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عالجــه بتــرك  ل عــادة أو عســر یتحّمــ خــو  طــول املــرض الشــدید الــذهي ال ار االضــعر
ب أو االحتمـال بالترّتـ عل اخلو  احلاصل مـن العلـم والظـّن  يف الكّل  التناول، واملدار 

 ة حمتمله. يّ جل أمهّ به عند العقالء ولو أل املعتّد 
ــإ :944مســألة  إليــه قهــر   ال بســوء   مــة ملــن اضــعرّ املتقّد مــات ا يبــاح تنــاول املحرّ ّن
ال   ال باالختيار  االضعرار  ّن ناختياره ف بـة، وأّمـمـع تعقُّ  مـات إاّل للمحرّ  یكون حمّلِّ ا بـه بالتو

  .يف رفع احلرمة ر لالضعرا ثر أ مع عدمه فال
كوجــوب  - هــّم أ لزامـّي إبــنی تنــاول املحـّرم وطالفــة حكــم  حينئـذ   مــر األ نعـم إذا دار 

بة، ويف حكـم املضـعرّ  ل لكونه أخّ  وّ األ لزم عقال  اختيار  - النفس حفظ بسـوء   عقو
ىل تنـاول إفاقـا  اتّ   من اضعرّ  - إليه له مع عدم التوبة  ة املضعرّ يّ يف عدم حلّ  -  االختيار

بــا  لإ ليــه أو عادیــا  وقاطعــا  وباغيــا  ع (عليــه الســالم)مــام املحــّرم يف حــال كونــه حماو
يق، ف يرجع عن بغيه وعدوانه الإذا ه نّ نللعر م، بـل له شـرعا  تنـاول املحـرّ  يّل    یتب و

 ىل هالكه. إى ذلك ّد أن إیلزمه عقال  عدم تناوله و
كـذلك يبـاح  رار مـات املـذكورة يف حـال االضـعكمـا يبـاح تنـاول املحرّ  :945مسألة 

بـه،  لـه املعتـّد ن  ا  منه عل نفسه أو عرضـه أو ماة عمّ كراه والتقيّ تناواها يف حال اإل
ا  عليـه حبـّد أو عل نفس حمترمة، أو عرض حمترم أو مال حمترم یكون ترك حفظه حرجيّ 

مـن حرمـة  هـّم أحفظـه  ذا كان وجـوبإ ب حفظه فيما  ّ ا یكونل عادة، أو یتحمّ  ال
یا  اها. تناول املحرّ   م أو مساو
مـا یدانيـه عـل نقـاذ الـنفس مـن ااهـالك أو إ  فيـه مورد یتوقّ  يف كّل  :946مسألة 

ه واحلــال هــذه، لــه التنــزّ   ــوز  مــة  ــب التنــاول فــالمــات املتقّد تنــاول  ء مــن املحرّ 
 خـا  صـابه ععـش حـّت أ ذان، فـماتاملحرّ  والعنی وسا ر  فرق يف ذلك بنی اخلمر  وال
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هبا، وكـذا إذا اضـعرّ  صاب مخر   جاز أنفسه ف عل كـل العـنی إل  بل وجب شر نقـاذ إىل أ
 ك. نفسه من ااهال

یـادة   ـوز  إليـه فـال  املضـعرّ  خصو  املقدار  ا يباح باالضعرار ّن إ :947مسألة  الز
كل امليتة لسّد إ  عليه، فنذا اضعرّ  بـه  عـل القليـل الـذهي یسـّد  رمقه لزمـه االقتصـار  ىل أ

كل حّد الشبع إاّل   وز  رمقه وال  بالشبع.  يرتفع إاّل  اضعراره ال ّن أ إذا فرض له أن یأ
ل عادة بتناول تتحمّ  مراض الشدیدة ال  الالتداوهي ملعاجلة األ  وز  :948 مسألة

اء مــن وســا ل املعاجلــة طّبــیــدهي األأالعــالج هبــا فيمــا ب مــة إذا احنصــر مــات املتقّد املحرّ 
مات، نواع املحرّ أ وحنوها من املسكرات وبنی سا ر  ر فرق يف ذلك بنی اخلم الووطرقها، 
یض  يبادر  فال مر اخل ة أمر   ى شّد  نعم ال إذا رأى مـن  ىل تناواها واملعاجلـة هبـا إاّل إاملر

و مـن جهـة توافـق مجـع مـن احلـّذاق نفسه ااهالك أو ما یدانيـه لـو تـرك التـداوهي هبـا ولـ
 و
ُ
إطبّ ول الدیانة والدرایة من األأ الباوهي تعاىل شـأنه  ة فلعّل عل املشقّ  فليصبر  اّل اء، و

 ل دینه. ظ عیعافيه ملا رأى منه التحفّ 
رضاه حلفظ نفسه مـن ااهـالك أو  بغير  ىل تناول مال الغير إ  إذا اضعرّ  :949مسألة 

 له ذلك.  ، جاز باالغتصاب وحنوه یدانيه، أو حلفظ عرضه من االعتداء عليه ما
 ( وما بعدها. 461من أحكامه يف املسألة ) م شعر وقد تقّد 
 أو املسـكر، بـل ء مـن اخلمـر كل مـن ما ـدة یشـرب علهيـا  يرم األ :950مسألة 

  .لزوما   حوطيرم اجللوس علهيا أیضا  عل األ



 (  3مهناج الصاحلنی )ج / 304 

کل  آداب األ
 كل قد عّد من آداب األ :951مسألة 

ُ
 :  مورأ

 ل اليدين معا  قبل الععام. س  غَّ  .1
 غسل اليدين بعد الععام، والتنّش  بعده باملندیل.  .2
ميتنــع بعــد اجلأ .3 ميــع، وأن يبــدأ الغســل قبــل ن يبــدأ صــاحب الععــام قبــل اجلميــع و

ن يبـدأ يف أىل مـن يف یسـاره، وإ الـدور  ن یـتّ أىل إمبن عل ميينه  مُثَّّ  الععام بصاحب الععام
 ىل صاحب الععام. إ الدور  ن یتّ أىل إصاحب الععام  لععام مبن عل یسار الغسل بعد ا

ــد الشــروع يف .4 ــدة التســمية عن ــت عــل املا  ــو كان ــوان مــن اأ الععــام، ول ــام ل لعع
 لون بانفراده.  ت التسمية عل كّل استحبّ 

 كل باليمنی. األ .5
كل بثالث  .6 كل بأصبعنی. أأن یأ كثر، وال یأ  صابع أو أ
ين. یتناول من قّد  إذا كانت عل املا دة مجاعة، والا یليه كل  ّ ألا .7  ام اآلخر
 اللقم.  تصغير  .8
 كل واجللوس عل املا دة. ن یعيل األأ .9

 يد املض . ُ  ن أ .10
 ن يمد اهلل بعد الععام. أ .11
ميّص األ یلعق نأ .12  ها. صابع و
ــ .13 ــام، وأن الالتاّل ــد العع ــ ل بع يــان وقضــيب الرّمــیكــون التاّل ــودة الر ان ل بع
   والقصب. و  واخلُ 
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كلـه ن یلتقط مـأ .14 یأ ه ّنـنف ،يف البـراوهي والصـحاوهي إاّل ا یتسـاقط خـاوج السـفرة و
 .  ع املتساقط عن السفرة للحيوانات والعيورن یدأفهيا  یستحّب 

یترك األكله غداة وعشيّ أن یكون أ .15  كل بيهنما. ا  و
 كل عل القفا وجعل الرجل اليمىن عل اليسرى. االستلقاء بعد األ .16
 االفتتاح واالختتام باملل .  .17
كلها.  ن یغسل الثمار أ .18  باملاء قبل أ
كل عل الشبع. أ .19  ن ال یأ
 من الععام.  ن ال ميتئلأ .20
 كل. يف وجوه الناس لدى األ ن ال ینظر أ .21
كل الععام احلا ّ أ .22  .  ن ال یأ
 ن ال ینفخ يف الععام والشراب. أ .23
 يف السفرة غيره.  بعد وضع اخلبز  ن ال ینتظر أ .24
 نی. بالسكّ  ن ال یقعع اخلبز أ .25
 ناء. فت اإل ن ال یضع اخلبز أ .26
  العظــم مــن اللحــم امللصــق بــه عــل حنــو ال يــبىق عليــه  ء مــن ن ال ینّظــأ .27
 اللحم. 
 ال  تؤكل بقشورها.  الثمار   یقشر ن الأ .28
كلها. أقبل ن ال يرمي الثمرة أ .29  ن یستقصي أ
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 آداب الشرب
 قد عّد من آداب شرب املاء  :952مسألة 

ُ
 :  مورأ

. عَّ  ا  الشرب املاء مّص  .1  ّبا 
 .  املاء قا ا  بالهنارشرب  .2
 التسمية قبل الشرب والتحميد بعده.  .3
 نفاس. أشرب املاء بثالثة  .4
 ذ. شرب املاء عن رغبة وتلّذ  .5
 ، واللعن عل قتلته بعد الشرب. (علهيم السالم)احلسنی وأهل بيته  ذكر  .6
 من شرب املاء.  ن ال یكثر أ .7
 ن ال یشرب املاء قا ا  بالليل. أ .8
  روته.ُع  ومن حمّل  الكوز  كسر  ن ال یشرب من حمّل أ .9

َّ غذیة الّدَّ األن ال یشرب املاء عل أ .10   ة.مسِّ
 ن ال یشرب بيساره. أ .11



 كتاب املـيراث 

 کتاب املـيراث

 الفصـل األّول: مقّدمات يف أحکام اإلرث 
 الفصـل الثـاين: يف موانع اإلرث
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 کتاب املـيراث

 وفيـه فصـول:  

 لّو ـل األالفص
 مقّدمات يف أحکام اإلرث

یشتمل عل   و
ُ
 :  مورأ

 رثيف موجبات اإل :لّو األ مر األ
ا النسـب فلـه ثـالث رث عل نوعنی: نسـب وسـبب، أّمـموجبات اإل :953مسألة 
 طبقات: 

ىلالطبقة األأ   صنفان:  :و
 ات. جداد واجلّد صالن دون األبوان املتّ األ أحدمها:
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إن نزلوا ذكور   واأل وثانهيما: . إوالد و  ناثا 
:  :الطبقة الثانية  صنفان أیضا 

 ن علوا. إات وجداد واجلّد األ أحدمها:
 ن نزلوا. إخوات وأوالدهم وخوة واألاإل وثانهيما:

عمــام اآلبــاء أن علــوا، كإخــوال وعمــام واألصــن  واحــد وهــم: األ :طبقــة الثالثــةال
ا ن نزلـوإات وأخـوااهم، وكـذلك أوالدهـم وجـداد واجلـّد عمـام األأهات وأخوااهم، ومّ واأل
. للميّ  والدهم وهكذا بشرط صدق القرابةأوالد أوالدهم، وأوالد أوالد أك  ت عرفا 

 ة ووالء. فهو قسمان: زوجيّ  ا السببمّ أو
يرة مُثَّّ  ،والء العتق والوالء ثالث طبقات:  مامة. والء اإل مُثَّّ ،والء ضمان اجلر

 يف أقسام الوارث :الثاين مر األ
 ىل مخسة أقسام: إینقسم الوارث  :954مسألة 

، وهو الزوجة ف فرض ال غير من يرث بال .1 الربع مع عـدم الولـد، والـثمن اها  ّن ندا ا 
 .  معه، وال ُيرّد علهيا أبد  

مّبـمن يرث بالفرض د .2  ا ا  وو
ُ
كـاأل اهـا السـدس مـع الولـد  فـنّن  ّم ا يـرث معـه بـالرّد، 

مّب  ا يرّد علهيا زا د   عـل الفـرض كمـا إذا زادت والثلث مع عدمه إذا   یكن حاجب، وو
یضة عل السهام.   الفر

يـرّد عليـه إذا   یكـن وارث  ربع مع الولد والنصـ  مـع عدمـه،ه يرث الوكالزوج فننّ  و
 مام.  اإلإاّل 

 وبالقرابـة  من يرث بـالفرض تـارة   .3
ُ
كـاألأ ه يـرث بـالفرض مـع وجـود ّنـنب فخـرى، 
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ــد وبال ــالول ــات ف ــه، والبنــت والبن ــة مــع عدم ــة وب ّن ّم نقراب ــن بالقراب ــرثن مــع االب ــه ي دون
 
ُ
ين فبب أو لأخوات لأخت واألبالفرض، واأل بالقرابة ومع عدمه  خيرثن مع األ ّن ّم نو

ــاإل ــالفرض، وك  خوة واألب
ُ
ــ ّم خــوات مــن األ ــالفرض إذا   یكــن جــّد ّم نف ــون ب   م يرث

ُ
ــأ  ّم ل

 وبالقرابة معه. 
كــاالبن، واإل يــرث إاّل  مــن ال .4 ين أو لــأخــوة لأبالقرابــة،  عمــام واأل ب، واجلــّد بــو
 خوال. واأل

يـرة، ة بل يرث بالوالء، وهبالقراب يرث بالفرض وال من ال .5 ق، وضـامن اجلر و اُلعتِّ
  .(عليه السالم)مام واإل

 يف أنواع السهام :الثالث مر األ
 - ة أنــواعوهــو ســتّ  - يف الكتــاب املييــد الفــرض هــو الســهم املقــّدر  :955مســألة 

 صحاهبا ثالثة عشر، كما ی : أو
 ةنفردملا النص ، وهو للبنت .1

ُ
ين أو لـأخت لأ، واأل فقـط إذا   یكـن معهـا  ببو

 ن نزل. إ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وأو جّد  أخ
ــد للزوجــة والر .2 ــزإبــع، وهــو للــزوج مــع الول ــد للــزوج ن ن ل، وللزوجــة مــع عــدم الول
إاّل ن كانت واحدة اختّص ننزل، ف نإو يّ  ّن  فهو اهت به و  ة. بالسو

ت بـه احـدة اختّصـن نـزل، فـنن كانـت وإللـزوج والثمن، وهو للزوجـة مـع الولـد  .3
إاّل  يّ  و  ة. فهو اهّن بالسو

 الثلثــان، وهــو للبنتــنی فصــ .4
ُ
ختــنی فصــاعد   اعد   مــع عــدم االبــن املســاوهي، ولأ

ين أو لألأ  . أو اجلّد  خب فقط مع عدم األبو
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5.  
ُ
خـوة عـل تفصـيل یـأ يت، ن نزل وعدم اإلإمع عدم الولد و ّم الثلث، وهو سهم األ

 ولأ
ُ
 خ واأل

ُ
 . یكن معهما جّد  إذا   دالتعّد  مع ّم خت من األ

ين مــع الولــد وواحــد مــن األ الســدس، وهــو لكــّل  .6  إبــو
ُ
خــوة مــع اإل ّم ن نــزل، ولــأ

ين أو لألأ  ب عل تفصيل یأ يت، ولأبو
ُ
  ّم خ الواحد من األ

ُ
مـع  خت الواحدة مهنـاواأل

 . عدم اجلّد 

 يف بطالن العول والتعصيب :الرابع مر األ
 تارة یكونون مجيعا  ذوهي فروض، وورثة فد الإذا تعّد  :956مسألة 

ُ
یكونـون  خرى الأ

 مجيعا  ذوهي فروض، وثالثة یكون بعضهم ذا فرض دون بعض. 
ــارة ــروض فت ــانوا مجيعــا  ذوهي ف ك إذا  یضــة، و و یة للفر  تكــون فروضــهم مســاو

ُ
خــرى أ

 تكون زا دة علهيا، وثالثة تكون ناقصة عهنا: 
ىلفــاألأ  ــأمثــل  :و ين وبنتــنیأت ن یتــرك املّي كــّل  ، فــنّن بــو ين واحــد مــن األ ســهم  بــو

یضة.   السدس وسهم البنتنی الثلثان وجمموعها مساو للفر
ين وبنتـنی فـأت زوجـا  ون یتـرك املّيـأمثـل  :والثانية بـع  ّن نبـو السـهام يف الفـرض الر

یضة.   والسدسان والثلثان وهي زا دة عل الفر
 العـول مبعـىن ووود ىلإة سالميّ ة ال  ذهب فهيا بعض املذاهب اإلوهذه هي املسأل
 واحد من ذوهي الفروض عل نسبة فرضه.  النقر فهيا عل كّل 
  دون بعض. ة یدخل النقر عل بعض مهنم معنّی ماميّ ولكن عند اإل

 إفيف 
ُ
 و البنات. أوىل یدخل النقر عل البنت رث أهل العبقة األ

 كمــا إذا تــرك زوجــا  و ،رث العبقـة الثانيــةإويف 
ُ
 ختــا  مــن األأ

ُ
ين وأ   ختــنیبــو

ُ
، ّم مــن األ

  فنّن 
ُ
 خـت مـن األسهم الزوج النصـ  وسـهم األ

ُ
ين النصـ  وسـهم األ  بـو

ُ
 ّم ختـنی مـن األ
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یضة  ب باألیدخل النقر عل املتقرّ  ،الثلث وجمموعها زا د عل الفر
ُ
ين كاأل خت يف بو

 املثال دون الزوج ودون املتقرّ 
ُ
 . ّم ب باأل

.  اها النص  ّن نكما إذا ترك بنتا  واحدة ف :لثةوالثا یضة نصفا  ید الفر  وتز
مبعــىن:  ،ة بالتعصــيبســالميّ لة الــ  قــال فهيــا بعــض املــذاهب اإلوهــذه هــي املســأ

 لعصبة. لععاء النص  الزا د إ
ــم الــذكور  ــذين ینتســبون  وه ــإال مّبــ واســعة أو ت بغيــر ىل املّي ــذكور، وو ا بواســعة ال

 موها عمّ 
ُ
 نىث عل تفصيل عندهم يف ذلك. لأ

رض، فترث النص  فُيرّد الزا د عل ذوهي الفروض كالبنت يف الفة ماميّ ا عند اإلوأمّ 
 بالرّد.  خر بالفرض والنص  اآل

م ا إذا   یكونوا مجيعا  ذوهي فروض فيقّس هذا إذا كان الورثة مجيعا  ذوهي فروض، وأمّ 
إذا كان بعضهم ذا فرض دون آخـر  أععـي ذو الفـرض  املال بيهنم عل تفصيل یأ يت، و

 ن شاء اهلل تعاىل. إلغيره عل تفصيل یأ يت  عي البا فرضه وأع

 الفصـل الثـاين
 رثيف موانع اإل

 وهي 
ُ
 :  مـورأ

 الکفـر :لّو األ مر األ 
، و تّر إمن املسلم و يرث الكافر  ال :957مسألة  يبا  ن إرثه باملسلم وإ ن كان قر

، فلو كان له ابن كافر  وكـذا إذا بن، ولالبن ابن مسلم يرثه ابن االبن دون اال كان بعيد  
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یكن لـه  رثه املسلم دونه، بل وكذا إذا  مسلم ي أو ابن عّم  خ أو عّم أو كان له ابن كافر 
يرة مسلم  تّر وارث من ذوهي األ  .رثه به دونهإ نساب وكان له معتق أو ضامن جر

ــه وارث  إذا   یكــن ل ــن ذوهي األ و ــات م ــع العبق  نســاب وغيــرهم إاّل مســلم يف مجي
، وال ه و  يـرث الكـافر ه لـرثـإكـان  (معليه السـال)مام اإل بـنی  فـرق يف الكـافر  منـه شـيئا 
بّيــذمّ  صــّ  األ كــان أم حر ، واملرتــّد يــا   ــ ا  ّي كــان أم ملّ فعر ــا   كمــا ال فــرق يف املســلم بــنی  ،ا  ّي
 وغيره.  مامّي اإل

مينـع مـن إرث الكـافر  املسلم يـرث الكـافر  :958مسألة  إن كـان املسـلم  للكـافر  و و
، فلو مات كافر  افر بعيد   والك يبا  مسلم، أو معتـق أو  وأخ مسلم، أو عّم  وله ولد كافر  قر

يــرة مســلم ورثــه و  يرثــه الكــافر،  مــام  اإلنعــم إذا   یكــن لــه وارث مســلم إاّل ضــامن جر
  .رثحسب قواعد اإل  ار  يرثه بل تكون تركته لورثته الكفّ  (عليه السالم)

، أمّ صليّ أ هذا إذا كان الكافر  بنی الفقهاء  ة أو فعرة فاملشهور    عن ملّ إذا كان مرتّد  اا 
وكـان حبكـم  يرثـه الكـافر  وال (عليـه السـالم)مام وارثه اإل ّن أ)رضوان اهلل تعاىل علهيم( 

. ما إذا كان ملّ سيّ  وال صّ  األ كالكافر  املرتّد  أّن  الصحي املسلم، ولكن   ّيا 
كثـر  وله ولد صغير  إذا مات الكافر  :959مسألة  ، وكـان لـه  حمكـوم بـالكفر  أو أ تبعـا 

   وارث مسلم من غيـر
ُ
كـان أو متعـّد العبقـة األ ، دفعـت تركتـه وىل واحـد    ىل املسـلم، إد  

وبـ   ء سـلم حينئـذ  أن يبل  فـنن أىل إ ما  له أن ینفق مهنا عل الصغير حوط لزوواأل
كم الشـرعّي ىل احلـإسلم قبل بلوغه سّلم البـا  أن إمن التركة دفعه إليه، و ليتصـّدى  ا

 - ن وجـدإ -  من التركةليه املتبّ  إالبلوغ دفع ىل حنی إن بىق مسلما  ننفاق عليه، فلإ
إاّل   ىل الوارث املسلم. إدفعه  و

ليس بيـهنم مسـلم فأسـلم واحـد مـهنم  ار لو مات مسلم عن ورثة كفّ  :960مسألة 
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ىل إ مــر لبـاقون و  ینتــه األرث و  يرثــه اهــو بـاإل بــه اخـتّر  بعـد موتــه بـال فصــل معتـّد 
  .(عليه السالم)مام اإل

إاّل من واحد دفعة أو متتاليـا  ورثـوه مجي كثر أولو أسلم   عـا  مـع املسـاواة يف العبقـة، و
 به من كان مقّدما  حبسهبا.  اختّر 

مام اإل غير  - ووارث مسلم وكان له وارث كافر  لو مات مسلم أو كافر  :961مسألة 
 بعد موته، فنن كان وارثه املسـلم واحـد   اخـتّر  سلم وارثه الكافر أو - (عليه السالم)
وأسـلم قبـل القسـمة سالمه، نعم لو كان الواحد هو الزوجة إسلم أ ینفع ملن رث و باإل

 سالمه، فيأخذ نصيبه من تركته. إنفعه  (عليه السالم)مام بيهنا وبنی اإل
كــان وارثــه املســلم متعــّد ّمــأو كــان ند   فــا لــو  رث ســلم بعــد قســمة اإلأالم مــن ســإن 
. إینفعه     سالمه و  يرث شيئا 

كـان وأمّ  یا  يف املنقبـل القسـمة فـسـالمه إا إذا  رتبـة مـع الـوارث املسـلم ن كـان مسـاو
كـان ابنـا  للمّيـ ،ما  عليه حبسهبا انفرد بامليراثن كان مقّد إشاركه، و ت والـوارث كما إذا 
 (. 959مت يف املسألة )صورة واحدة تقّد ، وتستثىن من هذا احلكم له خوةإ املسلم

مهنمـا  سلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكّل  أإذا  :962مسألة 
 رث أو شارك فيما   یقّسم. باإل حمكه، فلم يرث ّ ا قّسم واختّر 

كــافر  :963مســألة  كّفــ و   لــ  إاّل  لــو مــات  ســلم أار   لــيس بيــهنم مســلم فورثــة 
مت ن تقـّد نسـالمه، فـإسالمه وكان احلكم كما قبل إل ه ال أثر نّ إ :قيل بعضهم بعد موته

ن إرث بـه، واإل خوتـه اخـتّر إت وهـم للمّيـ طبقته عل طبقة الباقنی كما إذا كان ابنا  
كـان عّمـن تأّخ إساواهم يف العبقة شاركهم، و خوتـه إت وهـم للمّيـ ا  رت طبقتـه كمـا إذا 

ركته مـع البـاقنی يف صـورة مسـاواته معهـم مشـا ّن أ الصحي رث هبم، ولكن اإل اختّر 
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  .وبيهنم ينهسالمه بعد قسمة التركة بإيف خصو  ما إذا كان  إّنا هي يف العبقة
رث اختصـا  العبقـة السـابقة بـاإل كمـا أّن رث بـه، اإل اـتّر فيا إذا كان قبلها مّ أو

كـان مـن يف العبقـة ا إّنا هوسلم أطبقة من  ر يف صورة تأّخ  لسـابقة يف خصو  ما إذا 
، أو متعــّد  كــون واحــد   كــان وأّمــســلم بعــد قســمة التركــة بيــهنم، أســالم مــن إد   مــع  ا إذا 

 رث به. اإل اتّر فيسالمه قبل القسمة إ
با   -  املراد من املسلم والكافر :964مسألة  من  أعّم  - وارثا  وموووثا  وحاجبا  وحميو

 ز واملمّيـ ز املمّيـ ون والعفـل غيـر ة، ومـن الثـاين املينـصـالة وبالتبعّيـباأل املسلم والكـافر 
كـان أحـد  ز  ّيـ طفـل غيـر  بنفسـه، فكـّل  سالم أو الكفر اإل الذهي    تر  یـه أأو حنـوه  بو
ثـه بـل ير يرثـه الكـافر  وال رث الكافر إقاد نعفته حبكم املسلم فيمنع من مسلما  حال انع

أو حنوه كان أبواه  ز  يّ   طفل غير  یكن له وارث مسلم، وكّل إذا   (عليه السالم)مام اإل
ين ح  فر يـرث الكـا يرث املسلم معلقـا  كمـا ال فال ال انعقاد نعفته حبكم الكافر معا  كافر

م تقـّد  عل كالم يف بعـض الصـور  - (عليه السالم) ماماإل إذا كان له وارث مسلم غير 
یه قبل بلوغه تبعه يف اإلأم أحد سلأنعم إذا  - (959)املسألة يف  وجرى عليـه سالم بو

 حكم املسلمنی. 
صول والعقا د، نعم ن اختلفوا يف املذاهب واألإاملسلمون یتوارثون و :965مسألة 
يرثون من  م ذكرهم يف كتاب العهارة الن تقّد  ّ  املحكومون بالكفر  سالملإ املنتحلون

يرث املسلم مهنم.   املسلم و
مـن  فيـرث النصـرايّن والنحـل ن اختلفـوا يف امللـل إیتوارثـون و ّفار الك :966مسألة 
يّب وبــالعكس الهيــودهّي  رث إوبــالعكس، لكــن یشــترط يف  ّي مــن الــذمّ  ، بــل يــرث احلــر

 م. بعضهم من بعض فقدان الوارث املسلم كما تقّد 
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 عل قسمنی:  الكفر  سالم واختار وهو من خرج عن اإل املرتّد  :967مسألة 
یـأحـد أسـالم إولد عـل  من ، والفعرهّي ومّ ّ  فعرهّي   كفـر، ويف اعتبـار  مُثَّّ  ه أو كلهيـابو

  .، والصحي  اعتبارهوجهان قبل الكفر  مه بعد التمييز سالإ
ــأ الفعــرهّي وحكــم  ینفســخ يف احلــال، وتبــنی منــه زوجتــه مبيــرّ  ه یقتــلّن د ارتــداده و
ن شـاءت، وُتقّسـم إج تتزوّ  مُثَّّ  - معل ما تقّد  - ة الوفاةعّد  طالق، وتعتّد  نكاحها بغير 

موتـه،  ینتظـر  ت والداء ديونـه كاملّيـأت له حنی ارتداده بـنی ورثتـه بعـد  كانمواله ال أ
بته ورجوعه  وال   حكـام املـذكورة معلقـا  عـل املشـهورسـالم يف سـقوط األىل اإلإتفيد تو

یتـرك مراعـاة مقتضـ   فـال شـكالإ حمـّل ه ولكنّ  ،بنی الفقهاء )رضوان اهلل تعاىل علهيم(
 يف عدم وجوب استتابته. شكال إ، نعم ال االحتياط فيه

بتـه باطنـا   صـحي فالحكـام الثالثـة املـذكورات ألىل ما عدا اإا بالنسبة وأمّ  قبـول تو
، فيعهر  تزو ـه مـن املسـلمة، بـل لـه جتدیـد العقـد  عباداته و وز  وتصّ   بدنه وظاهر  

د ة عــل القــول ببينون ــا عنــه مبيــرّ  قبــل خروجهــا مــن العــّد عــل زوجتــه الســابقة حــّت 
يّ سبابه أموال اجلدیدة بميلك األ هنّ أ كما رتداد،اال ّيـ يـارة واحليـازةتة كالاالختياو ة والقهر
بته. كاإل  رث ولو قبل تو
إاّل نیســتتاب، فــ هّنــأفحمكــه  - وهــو مــن یقابــل الفعــرهّي  - املــّ ّ  ا املرتــّد ّمــأو  ن تــاب و

و صــغيرة قتــل، وانفســخ نكــاح زوجتــه إذا كــان االرتــداد قبــل الــدخول أو كانــت یا ســة أ
مـن فـيض  ا إذا كان االرتداد بعد الدخول وكانـت املـرأة يف سـّن ة، وأمّ تكن علهيا عّد  و 

سـالم ىل اإلإن رجع عن ارتـداده نة العالق من حنی االرتداد، فعّد  ن تعتّد أوجب علهيا 
إاّل  ،ة ب  الزواج عل حالهقبل انقضاء العّد   ا قد بانت عنه عند االرتداد. ّم أ انكش  و

إذا تــاب إاّل  املــّ ّ  م أمــوال املرتــّد تقّســ وال فــيف  ارتــّد  مُثَّّ  بعــد موتــه بالقتــل أو غيــره، و
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یتــرك مراعـاة مقتضــ   فـال شــكالإاسـتتابة يف الثالثــة أو الرابعـة  وجـوب قتلـه مــن دون
 .االحتياط

كــان املرتــّد  ، و هــذا إذا  كــان امــرأة فــالّمــأرجــال  ىل إموااهــا عهنــا أتنتقــل  تقتــل وال ا لــو 
ینفسخ نكاحها مبيرّ  ة إاّل الورث ول أو د االرتـداد بـدون اعتـداد مـع عـدم الـدخباملوت، و

إاّل  ــ كومــا صــغيرة أو یا ســة و ة عــّد  ة وهــي مبقــدار   االنفســاخ عــل انقضــاء العــّد توّق
 (. 563يف املسألة )  العالق كما مرّ 
یضيّ املرتّد وفبس  ن تابـت قبلـت ن تتـوب فـوتضرب عل الصـالة حـّت  ق علهياة و

 ة أو عن فعرة. ة عن ملّ فرق يف ذلك بنی أن تكون مرتّد  وب ا، والت
ال العقـل والقصــد عـل االرتــداد البلـوغ وكمــ ثــر یشــترط يف ترتيـب األ :968مسـألة 

، أو هازال   كره عل االرتداد فارتّد أواالختيار، فلو  ، وكذا إذا كان غافال  أو ساهيا  كان لغو  
ميلـك معـه نفسـه و ـرج بـه عـن  الغضـب الـذهي ال أو كان صادر   عـن أو سبق لسانه،

 االختيار، أو كان عن جهل باملعىن. 

 القتل :الثاين مـر األ
يرث منه إذا  ال :969مسألة  ، و يرث القاتل من املقتول إذا كان القتل عمد   وظلما 
     أو دفاعــا  عــن نفسـه أوقصاصــا  أو حـّد  كـان حبــّق 

 
كــان خعــأ  عرضــه أو مالــه، وكـذا إذا 

يبه املأخعأ وأكما إذا رم  طا ر   ف ضا  حم ث فصاب قر  يرث مـن دیتـه ه يرثه، نعم النّ نوّ ِّ
 . نهعلها العاقلة ال  تتحمّ 

 مّ أو
 
كـان قاصـد   إل شـبهيا   ا إذا كان القتـل خعـأ یقـاع الفعـل عـل بالعمـد وهـو مـا إذا 

، كمــا إذا ب عليــه القتــل يف العــادةیترّتــ ا القاصــد للقتــل، وكــان الفعــل ّ ــ املقتــول غيــر 
فـيف كونـه مثـل ىل قتلـه، إ ىّد أقاصـد قتلـه فـ یقتل عادة قاصد   ضربه غيـر  ضربه مبا ال
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 ،الثـاين والصـحي  هـو مينع منـه، قـوالن، رث أو كاخلعأ املحض فالالعمد مانعا  عن اإل
  يرث من دیته ال   ب عليه أدا ه. نعم ال

یكـــون  نأرث بـــنی عـــن اإلظلمـــا   ة القتـــل العمـــدهّي فـــرق يف مانعّيـــ ال :970مســـألة 
ن یكون بالتسبيب كمـا أطلق عليه الرصا  مفات، وأباملباشرة كما لو ضربه بالسي  أو 

یال  بال لقاه يف مسبعة فافترسه السبع، أوألو  قوت مفات جوعـا   حبسه يف مكان زمانا  طو
، أو أحضــر  كلــه، أو أمــر  أو ععشــا  أو  جمنونــا   عنــده طعامــا  مســموما  مــن دون علــم منــه فأ

یسـتند معهــا ذلــك مـن التســبيبا ىل غيـر إبقتلـه، فقتلــه  ز  ّيــ ا  غيـر صـبيّ  ت الـ  ینســب و
   .بىل املسبّ إالقتل 

ــ ــد یترّت ــ  ق ــنعــم بعــض التســبيبات ال ــ  ّ  ىل إیســتند  ینســب وال ا الب علهيــا التل
ن ذلــك مــن دو وغيــر  العــرق واملعــابر يف  لقــاء املزالــق واملعــاثر أو البئــر  ب كحفــر املســبّ 

انعــة مــن م ا غيــر ّمــأ هبا إاّل ن أوجــب الضــمان والدیــة عــل مســبّ إیقصــد هبــا القتــل، و نأ
يـق عـن  البئــر  رث، فيـرث حـافر اإل يبــه الـذهي وقـع فهيــا ومـات إذا  يف العر یقصـد بــه  قر

إاّل ا یترتّ قتله، و  یكن  ّ  ، و  يرث منه.   كان قاتال  عمد   فالب عليه املوت غالبا 
عليــه أو  یقــاع الضــرر ند   بشاصــا  عــاقال  بقتــل موّ ثــه، متوّعــ أمــر إذا  :971مســألة 
إرادتـهإق به عل من یتعلّ  مـن  فقتلـه،   يـرم اآلمـر  ن   یفعل، فامتثل أمره باختياره و

ــه ــأل ؛ميراث ــيس قــاتال  حقيقــة وّن ــإه ل ّب ــان آمثــا  ويكــم حببســه مو ك ن ميــوت، أىل إد   ن 
 هو القتل أو دونه.  د بهما توّع ن یكون أفرق يف ذلك بنی  وال

یكـون حاجبـا   رث مـن املقتـول كـذلك الّن القاتل  نوع عـن اإلأكما  :972مسألة 
شـار  عنه يف العبقـة، فوجـوده كعدمـه، فلـو قتـل ر ن هو دونه يف الدرجة ومتأّخ عمّ 

ه، وكـذا لـو القاتـل يـرث ابـن القاتـل عـن جـّد  بيه أوالد غيـر أباه وكان له ابن و  یكن أل
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   احنصر
ُ
كـان ميراثـه اهـم دون إوىل يف ابنـه القاتـل ولـه وارث املقتول من العبقة األ خـوة 

 ورثه دون ابنه.  (عليه السالم)مام  اإلیكن له وارث إاّل ابنه، بل لو   
ــ ال :973مســألة  ــرق يف مانعّي ، ن یكــون القاتــل واحــد   أو متعــّد أة القتــل بــنی ف د  

 و بعضهم دون البعض. وعل الثاين بنی كون مجيعهم وّ اثا  أ
 أإذا  :974مسألة 

ُ
بيـه أو غيـره مـن ورثتـه، جنيهنا كانت علهيـا دیتـه أل ّم سقعت األ

إ   عل اجلاين ب هوذا كان األو
ُ
الدیـة حسـب  ه، وسـيأ يت مقـدار ّمـاجلننی كانت دیتـه أل

 (1)ن شاء اهلل تعاىل.إمراتب احلمل يف كتاب الدیات 
، فتقض  مهنا ديونه، ولرج مهنا وصـایاه الدیة يف حكم مال املقتول :975مسألة 

فـرق يف ذلـك بـنی كـون  مـوال، والاأل ع البـا  عـل ورثتـه كسـا ر يوزّ  مُثَّّ  رثبل اإلال  قأوّ 
 
 
ــل خعــأ ، فحمضــا   القت ــّذ أ، أو شــبه عمــد، أو عمــد   حمضــا  ــة صــلحا  أو لتع  ر خــذت الدی

ن یكـون أالصـل  بـنی فـرق يف مـورد  أو فـراره أو حنومهـا، كمـا ال اجلاينالقصا  مبوت 
ید من الدیة أو أقّل  ما ، وهكذا الأو مس یأخذونه أز یا  ن یكون املأخوذ مـن أفرق بنی  او
 .م من غيرهاأصنا  الدیة أ

كــّل و كــان ميراثــه بالنســب  يــرث الدیــة   الــزوجنی يف م الســبب حــّت أوارث ســواء أ
الدیـة تـرايض بالقصا ، لكن إذا وقع الصل  وال ن   یكن اهما حّق إو القتل العمدهّي 

 يرث مهنا األ ورثا نصيهبما مهنا، نعم ال
ُ
 خـت خ واأل

ُ
ب هبـا مـن یتقـرّ  ، بـل وال سـا ر ّم لـأ

 جداد من قبلها. خوال واألوحدها كاأل
ىل الورثة، بل إت بعد املوت   تدفع الدیة إذا كانت اجلنایة عل امليّ  :976مسألة 

إذا كان عليه عنه،   تصر  يف وجوه البرّ  تـ ِّ بأدا ـه وجـب  كة أو  تكن له تر و  دينو
 تنفذ من غيرها. مهنا، وكذلك إذا كانت له وصّية   يؤّدٰی  أن

                                                 

 .(513) و (512)   األّول اجلزء الحظی 73 سألةامل( املسا ل مستحدثات) يف ذكرت وقد (1)
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ّق  :الثالث مر األ  الر
  مـن احلـرّ  يـرث الـرّق  ث، فـالرث يف الـوارث واملـو ّ مـانع مـن اإل الـرّق  :977مسألة 

 ض له. حاجة للتعرّ  وكذا العكس عل تفصيل ال

ىنالوالدة من ا :الرابع مر األ  لز
هثم يـر ب بـه، فـالبيه الزاين، ومن یتقرّ أتوارث بنی ولد الزىن وبنی  ال :978مسألة 

 بينه وبنی  توارث كذلك الويرثونه،  كما ال
ُ
 . ب هباه الزانية ومن یتقرّ مّ أ

ين دون اآلخر، بحد األأإذا كان الزىن من  :979مسألة   ن كان الفعل من اآلخـر أبو

یثبت بينه وبنی الذهي ب به خاّص د والزاين ومن یتقرّ شهبة، انت ى التوارث بنی الول ة، و
یه ومن یتقرّ  ال  ب به. یكون زانيا  من أبو

با ــه مــن غيــر أیثبــت التــوارث بــنی ولــد الــزىن و :980مســألة  الــزىن كالولــد وكــذا  قر
ي إذا مـات مـع عـدم الـوارث فالزوج أو الزوجة فيرهثم و  مُثَّّ  رثـه للمـوىل املعتـق،نرثونـه، و

  .(عليه السالم)مام اإل مُثَّ  الضامن،
بــنی الولــد مينــع مــن التــوارث  الزنــا ال ة مــن الــوطء املحــّرم غيــر الــوالد :981مســألة 

یه ومن یتقرّ أو رمضـان  حـرام أو يف شـهر الـزوج زوجتـه يف حـال اإل ئب هبما، فلـو وطـبو
 منه وولدت ثبت التوارث بينه وبيهنما.  باحلال فعلقتمثال  عاملنی 
ــامل :982مســألة  ــتوّل ــوطء املســتحّق د مــن وطء الشــهبة كاملتوّل رعا  يف شــ د مــن ال

یه ومـن یتقـرّ أثبوت التوارث بينه وبنی   د مـن وطء مسـتحّق ب هبمـا، وكـذلك املتوّلـبو
بـــه مـــن األأملـــذاهب فيثبـــت التـــوارث بينـــه وبـــنی امللـــل وا حبســـب ســـا ر   قاو

ُ
 ّم ب واأل

 وغيرمها. 
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 اللعان :اخلامس مر األ
به مـن أووالده، وكذا بينه وبنی عان من التوارث بنی الولد مينع الل :983مسألة  قاو
 من التوارث بنی الولد ومينع  ب، والخوة لأجداد واإلعمام واألقبله كاأل

ُ
ه، وكذا بينـه مّ أ

به من قبلها من أوبنی   خوال وخاالت وحنوهم. أخوة وإقاو
ــه    فولــد املالعنــة ترث

ُ
ــأ ــزوج والزوب ه ومــن یتقــرّ ّم ــه األ جــة، والهبــا وأوالده وال ب يرث

 ن ترك نب به وحده، فمن یتقرّ  وال
ُ
كـان اهـا الثلـث مّ أ ، فرضـا  والبـا  يـرّد علهيـاه منفردة 

 ن ترك مع إو
ُ
  ضـع  حـّظ  أوالد   كان اها السـدس والبـا  اهـم للـذكر  ّم األ

ُ
إذا  نـىث، إاّل األ

يرّد البا   كان الولد  أبنتا  فلها النص  و
ُ
باعا  علهيا وعل األ إّم و وجة ذا ترك زوجا  أو ز، و

، والتية يف طبقات اإلحكام اآلكان له نصيبه كغيره وجترهي األ فرق بينه وبنی  رث مجيعا 
 ب به وحده. ب ومن یتقرّ  يف عدم التوارث بينه وبنی األموات إاّل غيره من األ
 و كان بعض إخوته أو أخواته من األل :984مسألة 

ُ
ين وبعضهم من األ ة خاّصـ ّم بو

يّ ورثوه بال  إة من جهة انتساهبم سو
ُ
 ب. ىل األإلالنتساب  ثر أ ة، والخاّص  ّم ىل األ

فيمـا  عليـه ال الولد له حلـق بـه فيمـا ّن ألو اعتر  الرجل بعد اللعان ب :985مسألة 
ب إذا ب بـاأليـرث الولـد مـن یتقـرّ  ب بـه، والمـن یتقـرّ  ب واليرثـه األ له، فيرثه الولد وال

  العدم. والصحي  هوذا اعتر  به؟ قوالن، ب به، وهل يرهثم إیعتر  األ  
 ّن نقــارب يف التــوارث بعــد اللعــان، فــاأل الولــد وال ســا ر  قــرار إل ثــر أال  :986مســألة 

 رث الولد منه. إب فقط يف ألا قرار إهو  ر يؤثّ  ما
يـرة ولـده ومـن ميراثـهأ األإذا تبرّ  :987مسألة  كـان  :ات الولـد قيـلمـ مُثَّّ  ب مـن جر

 ميراثه لعصبة 
ُ
 يف نيف التوارث.   هي املذكورللتبرّ   ثرأه ال نّ أ الصحي  بيه، ولكنأه دون مّ أ
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 الفصـل الثالث
کيفيّ   رث حسب طبقاتهة اإليف 

ىلإرث الطبقة األأ  .1  و
 ب املنفرد متام تركة امليّ لأ :988مسألة 

ُ
، أاملنفردة متام تركته  ّم ت بالقرابة، ولأ یضـا 

 لرّد. الثلث مهنا بالفرض والزا د عليه با
ين مع الزوج كان لـه النصـ ، ولـو اجتمـع مـع الزوولو اجتمع أحد األ كـان اهـا بو جـة 
یكون البا  أل ين لأحد األالربع و  بو

ُ
.  ّم ب قرابة  ولأ  فرضا  ورّد  

 بوان وليس للميّ إذا اجتمع األ :989مسألة 
ُ
ثلث  ّم ت ولد وال زوج أو زوجة كان لأ

 ن   یإب التركة فرضا  والبا  لأ
ُ
ا مـع ّمـأخواتـه، وأت أو حاجب من إخوة امليّ  ّم كن لأ

 
ُ
خـــوات شـــيئا  خـــوة واألتـــرث اإل ب، والالســـدس والبـــا  لـــأ ّم وجـــود احلاجـــب فلـــأ

  نإو
ُ
 عن الثلث.  ّم حيبوا األ

كــ كــان معهمــا زوجــان مــع األولـو  كــان لــه النصــ ، ولــو  ين زوج  بــع، بــو كــان اهــا الر ة 
 
ُ
یكون الثلث لأ  ب. دس معه والبا  لأدم احلاجب والسمع ع ّم و

 خـــوة أو األا ييـــب اإلّنـــإ :990مســـألة 
ُ
ىل الســـدس إذا إعـــن الثلـــث  ّم خـــوات األ

 ة: نة وهي ستّ رت فهيم شروط معيّ توفّ 
 ب حنی موت الولد. وجود األ .1
بع أیقّلوا عن  ن الأ .2 ين، أو أو  خوات، أو أخ وأخو

ُ
 ختنی. أ

 بيه وت ألخوة امليّ إونوا ن یكأ .3
ُ
 ة. ب خاّص أه، أو لمّ أ

، فالأ .4  یكيف احلمل.  ن یكونوا مولودين فعال 
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 ن یكونوا مسلمنی. أ .5
. أن یكونوا أ .6  حرار  

ت بالقرابة، وللبنت املنفردة متام تركته أیضـا  لالبن املنفرد متام تركة امليّ  :991مسألة 
ــا زاد متــام التر ــنی املنفــردين مف ــالرّد، ولالبن ــا  ب ــالفرض والب ــة لكــن النصــ  ب ــة بالقراب ك

يّ وتقّس  یقّس م بيهنم بالسو يّ  م بيهنّن ة، وللبنتنی املنفردتنی مفا زاد الثلثان فرضا  و ة بالسو
 كذلك.  والبا  يرّد علهيّن 

بناء والبنات منفردين كان اهما جتمع االبن والبنت منفردين أو األإذا ا :992مسألة 
  مثل حّظ  أو اهم متام التركة للذكر 

ُ
 نثينی. األ

 ر تتـوفّ  - خـوةإت ن   یكـن للمّيـنبوان مع بنت واحدة فـإذا اجتمع األ :993 مسألة
ين ســهم مــن األ م املـال مخسـة أســهم، فلكـّل قّســ - مـةفـهيم شـروط احليــب املتقّد  بـو

كـان للمّيـّمـأرّد   وللبنـت ثالثـة أسـهم كـذلك، وواحد فرضا  و وة جتتمـع فـهيم خـإت ا إذا 
 حكم الصورحمكه  ّنَّ إشروط احليب فقيل: 

ُ
 ملـال مخسـة أسـهم وال أثـر وىل یقّسـم اة األ

ــهيم( خــوة، ولكــن املشــهور لوجــود اإل ــاىل عل ــاء )رضــوان اهلل تع ــنی الفقه خــوة اإل ّن أ ب
 
ُ
ب ة بنی البنت واألم البقيّ عن الرّد فيكون اها السدس فقط وتقّس  حينئذ   ّم ييبون األ

باعا  فرضا  ورّد   سهم لأأ  ب وثالثة سهام للبنت. و
تتــرك مراعــاة مقتضــ  االحتيــاط فيمــا بــه التفــاوت بــنی  شــكال فــالإ حمــّل  واملســألة

 اخلمس والسدس من حّص 
ُ
 . ّم ة األ

كــان لكــّل  إذا اجتمــع األ :994مســألة  ين الســدس مــن األ بــوان مــع ابــن واحــد  بــو
إذا اجتمعا مع األو كـان لكـّل البا  لالبن، و واحـد مهنمـا السـدس  بناء أو البنات فقط 

يّ أبناء األ م بنیوالبا  یقّس  إذا اجتمعا مع األو البنات بالسو كـان إوالد ذكـور   وة، و ناثـا  
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یقّس  لكّل     مثل حّظ  والد مجيعا  للذكر م البا  بنی األمهنما السدس و
ُ
 نثينی. األ

يإذا اجتمع أحد األ :995مسألة  ين حـد األكان أل ن مع البنت الواحدة ال غير بو بـو
بــع فرضــا  ورّد   والبــا  للبنــت إذا اجت الر ين مــع البنتــنی مفــا زاد مــع أحــد األكــذلك، و بــو

 كان له اخلمس فرضا  ورّد   والبا  للبنتنی أو البنات بالفرض والّرد یقّسم بيـهنّن  غير  ال
يّ   ة. بالسو

إذا اجتمع أحد األ ين مع ابن واحد كان له السدس فرضـا  وو إذا بو البـا  لالبـن، و
ين مع األاجتمع أحد األ بنـاء م بـنی األكان له السدس فرضا  والبـا  یقّسـ  والد الذكوربو

يّ  ين السدس حد األبناء بنت أو بنات كان أل، ولو كان مع االبن الواحد أو األةبالسو بو
  مثل حّظ  والد للذكر م بنی األفرضا  والبا  یقّس 

ُ
 نثينی. األ

ين مع أحد الزوجنی ومعهما البنت الواحدة كإذا اجتمع أحد األ :996مسألة  ان بو
یقّسم البا  للزوج الربع وللزوجة الث بع ألأمن، و باعا  و ين فرضـا  ورّد   والبـا  حـد األو بـو

 للبنت كذلك. 
كـاننفـ ،دىنحـد الـزوجنی نصـيبه األولو كان معهمـا بنتـان مفـا زاد فأ زوجـة فلهـا  ن 

یقّسم البا   ين فرضا  ورّد   وحد األمخاسا  مخس ألأالثمن و مفـا مخاس للبنتـنی أوبعة أبو
ين السدس والبقّيـحد األفله الربع وأل ن كان زوجا  إزاد كذلك، و ة للبنتـنی فصـاعد   بو

 . النقر علهيّن  فيرّد 
دىن حـد الـزوجنی نصـيبه األبنـاء وبنـات فأأد أو ولو كان معهما ابن واحد أو متعّد 

ين السدسحد األبع أو الثمن وألمن الر ثـل م ة، ومع االخـتال  فللـذكر والبا  للبقيّ  بو
  حّظ 

ُ
 نثينی. األ

كـان زوجـا  نالبنت الواحدة مع أحد الـزوجنی، فـبوان وتمع األإذا اج :997مسألة  ن 
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بــع ولأ ين السدســان والبــا  للبنــت فيــنقر مــن فرضــهافلــه الر  - وهــو النصــ  - بــو
یقّســإنصــ  الســدس، و كــان زوجــة فلهــا الــثمن و  یكــون لكــّل  أم البــا  ن 

مــن  مخاســا 
ين ســهم واحــد فرضــا  األ ت ورّد   وثالثــة أســهم للبنــت كــذلك، هــذا إذا   یكــن للمّيــ بــو
إاّل  ر خوة تتوفّ إ  فيف كون احلكم كذلك أو أّم  فهيم شروط احليب و

ُ
عن  ّم م ييبون األ

یقّســ ــرّد فيكــون اهــا الســدس و باعــا  خــال  وأب والبنــت م البــا  بــنی األال شــكال إو
 (. 993م يف املسألة )االحتياط يف املسألة كما تقّد مقتض  تترك مراعاة  وال

وجنی فللزوج أو الزوجة بوان وبنتان فصاعد   مع أحد الزإذا اجتمع األ :998مسألة 
یكون البا  للبنتنی فصـاعد    من الربع أو الثمن والسدسان لأدىنالنصيب األ ين و بو

يّ  م بيهنّن یقّس  بـع  نصـيب ر مبقّد  علهيّن ة فيرد النقر بالسو كـان زوجـا  إالـزوجنی: الر ن 
 ن كان زوجة. إوالثمن 

حد الزوجنی بناء وبنات فأأد أو ولو كان مكان البنتنی فصاعد   ابن واحد أو متعّد 
ــثمن ولأنصــيبه األ ــع أو ال ب ــودىن مــن الر ــد أو األب ــا  للول والد ومــع ين السدســان، والب

  ضع  حّظ  االختال  یكون للذكر 
ُ
 نىث. األ

حـدمها ين، فأداحـد أو أوالد متعـّد إذا اجتمع أحد الزوجنی مع ولد و :999مسألة 
بـع وانصيبه األ  والد، ومـع االخـتال  یكـون للـذكر لبـا  للولـد أو األدىن من الـثمن أو الر

  مثل حّظ 
ُ
 نثينی. األ
ــــوا یقومــــون مقــــام األإوالد وأوالد األ :1000مســــألة  ين والد يف مقامســــة األن نزل ــــو ب

یشـترط  قـارب، والهم مـن األدنامها، ومنع مـن عـداأىل إوحيهبما عن أعل السهمنی 
یهثم فقد األ ين. يف توو  بو

كـان إت ولد ووالد إذا كان للميّ يرث أوالد األ ال :1001مسألة   ن 
ُ
ذا تـرك بنتـا  ننـىث فـأ

 وابن ابن كان امليراث للبنت. 
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كـان نبعـد، فـقرب مهنم مينـع األرث، فاألبون يف اإلوالد مترتّ أوالد األ :1002مسألة  ذا 
 د. لَّ دِّ الوَّ لَّ دِّ وَّ لَّ د دون وَّ لَّ دِّ الوَّ لَّ كان امليراث لوَّ  ،د  لَّ دِّ وَّ لَّ ُد وَّ لَّ د  ووَّ لَّ ُد وَّ لَّ ت وَّ للميّ 

بون به، فيـرث ولـد البنـت نصـيب والد نصيب من یتقرّ يرث أوالد األ :1003مسألة 
 
ُ
 ه ذكر   كان أم مّ أ

ُ
كـان مـع األنىث وهأ يـرّد عليـه وو النص  سواء انفرد أو  ين و كـان إبـو ن 
  ذكر   كما يرّد عل
ُ
 ه لو كانت موجودة. مّ أ

يرث ولد االبن نصيب   بيه ذكر   كان أم أو
ُ
كـان لـه مجيـع املـال، ولـو ننىث، فـأ ن انفـرد 

 ته. حّص  عن لَّ ُض ما فَّ كان معه ذو فرض فله 
والد البنت الثلـث نصـيب ت أوالد بنت وأوالد ابن كان أللو كان للميّ  :1004مسألة 

 
ُ
  مثل حّظ  م بيهنم للذكر هم یقّس مّ أ

ُ
م بـهيم یقّسـأثـان نصـيب والد االبـن الثلثينی، وألناأل

 بيهنم كذلك. 
ـــأوالد یشـــاركون والد عنـــد فقـــد األوالد األأ ّن أم تقـــّد  :1005مســـألة  يف  تبـــوهي املّي

ين مع أوالد األاأل ّن أل ؛امليراث ين مينـع قـرب األ والد صنفان مـن طبقـة واحـدة، والبو بـو
 رهثم منه. إت ىل امليّ إ

ين وولأفنذا ترك  ين السدس ولولد االبن البا . من األ د ابن كان لكّل  بو  بو
إذا تـرك  كـان لأأو ين وأوالد بنــت  ين السدسـان وألبـو يــرّد بــو والد البنــت النصـ  و

فـهيم شـروط احليـب،  ر خـوة تتـوفّ إت السدس عـل اجلميـع بالنسـبة إذا   یكـن للمّيـ
ين لأ مهنـا ثناناو ،ورّد    والد البنت فرضا  ثالثة مهنا أل ،مخاسا  أم جمموع التركة فيقّس  بـو

 (. 993م يف املسألة )خوة فييرهي االحتياط املتقّد مع وجود اإلا كذلك، وأمّ 
إذا ترك أحد األ ين مع أوالد بنت كان ألو باع التربو كة فرضا  ورّد   والد البنت ثالثة أو

ين كـذلك كمـا تقـّد حد األوالربع الرابع أل ين وبنتـا  م فيمـا إذا تـرك أحـد األبو ، وهكـذا بـو
 .  ة الصوراحلكم يف بقيّ 
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إذا تــرك زوجــا  و ين وأو بــع ولأأبــو كــان للــزوج الر ين السدســان وألوالد بنــت  والد بــو
نصــ   - وهــو النصــ  - البنــت سدســان ونصــ  ســدس فيــنقر عــن ســهم البنــت

ين أالبنـت فيمـا إذا تـرك زوجـا  و عـل سدس فيرد النقر عل أوالد البنـت كمـا يـرد بـو
 .  وبنتا 

 بوةأحکام احل
ـانا  بثياب بـدن املّيـجمّ  كبر الولد األ يىب :1006مسألة  ه وسـيفه ومصـحفه ت وخامتَّ

ــه وحنوهــادون غيرهــا مــن طتّصــ ــّدِّ  ،اته كســاعته وكتب ــل ال ع والعــاس ر  ويف دخــول مث
حـوط العـدم، نعـم األ خـال  والصـحي ات احلـرب يف احلبـوة عّد من مُ  وحنوها ر فَّ غ  واملِّ 

 سـلحة وكـذا الرحـل التصـال  مـع سـا ر ومـا یشـهبهما مـن األ خلنيـر ة واقيّ ُد ن  لزوما  يف البُ 

ــغِّ  وأّمــاالورثــة،  اهمــا، ويف  فهــي تابعــةومحا لهمــا  وقبضــته وبيــت املصــح د الســي  م 
يـركاخلـات مـن الـ - دخول مـا يـرم لبسـه  شـكالإيف احلبـوة  -  ذهب والثـوب مـن احلر

 . یترك مراعاة مقتض  االحتياط فيه فال
كــان املّيــ إذا  كــان  ت مقعــوع اليــدين فــالو عمــ  أیكــون الســي  مــن احلبــوة، ولــو 

فاقا  وكان قـد أعـّدمها قبـل ذلـك لنفسـه كانـا فاملصح  ليس مهنا، نعم لو طرأ ذلك اتّ 
 مهنا. 

د، كما ال فرق فهيا بنی الكسوة ال فرق يف الثياب بنی الواحد واملتعّد  :1007مسألة 
لد وغيرمها، وال بنی الصغيرة والكبيـرة فيـدخل ة، وال بنی القعن واجلة والصيفيّ الشتا يّ 
ـ لدخیـ كمـا، القلنسـوة فهيا مثـل ـزام والنعـل اجلـورب واحلِّ   صـدق یتوّقـ ، والذاءواحلِّ

ــذلكإا عــل اللــبس واالســتعمال بــل یكــيف الثيــاب وحنوهــ ها ، نعــم إذا أعــّد عــدادها ل
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 ة. امه   تكن من احلبوللتيارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأوالده وخّد 
كــان لــه ســيفان أو  د غيــر إذا تعــّد  :1008مســألة  الثيــاب مــن املــذكورات كمــا لــو 
 املصاحلة مع با  الورثة.  لزوما  حوط مصحفان فاأل

ة وجـب عـل املحبـّو ن كان مستغرقا  للتركـنن في  ت دَّ إذا كان عل امليّ  :1009مسألة 
إذا  هـا مبـا  ّصــن أو فكّ داء الــدي  أصـر  حبوتـه يف  كــان نیكـن مســتغرقا  فـ ها منـه، و ن 

كــان عــل املحبــّو املســامهة ف  دا ــه مــن أمزامحــا  اهــا لــنقر مــا تركــه غيرهــا عــن وفا ــه 
إذا   یكـــن مزامحـــا  فـــاألههـــا مبـــا  ّصـــاحلبـــوة بالنســـبة أو فكّ  ـــه  لزومـــا   حوطا منـــه، و ل

ن یساوهي نصـ  جممـوع التركـة صـر  دا ه بالنسبة، فلو كان الدي  أیضا  يف أیساهم  أن
نـة وت وغيـره مـن موكفن امليّ  احلبوة يف هذا السبيل، ويف حكم الدين فيما ذكر نص  

 جتهيزه ال  لرج من أصل التركة. 
ته املحبـّو نفـذت وصـيّ  ت بتمام احلبوة أو ببعضـها لغيـر إذا أوىص امليّ  :1010مسألة 

الولــد  جــازةإىل إ ــدة عــل الثلــث فيحتــاج يف الزا ــد إذا كانــت زا وحــرم املحبــّو مهنــا إاّل 
لك إذا أوىص مبا ــة كبــر، ولــو أوىص بثلــث مالــه أخــرج الثلــث مهنــا ومــن غيرهــا، وكــذاأل

ا ة تساوهي ثلهثا أو تنقر ا لرج من جمموع التركة بالنسبة إذا كانت املّم نمثال  ف دینار 
یادمّ أعنه، و ىل إويف غيرها  كبر ذن الولد األإىل إهتا عل الثلث فيحتاج يف احلبوة ا مع ز

 ها من جمموع التركة. عياما أو بعضها مرهونة وجب فكّ أمجيع الورثة، ولو كانت ذن إ
حنصـرت التركـة فهيـا ن تكون بعـض التركـة، فـنذا اأة يف احلبو یعتبر  ال :1011مسألة 

 ه. حتياط يف حملّ ن كان االإو أیضا   هبا كبر الولد األ يىب
 كبــر یععــ  الولــد األ ت الاملّيــإذا   تكــن احلبــوة أو بعضــها فيمــا تركــه  :1012مســألة 

 قيم ا. 
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كبـر  یكـون ذكـر  ن الأبـ مـن الـذكور  كبر احلبـوة بـاأل لتّر  :1013مسألة  منـه، ولـو  أ
يّ  كبر أو  یكن  مع التساوهي يف السّن  د الذكر تعّد  ة، ولو مهنم تقّسم احلبوة بيهنم بالسو

 هبا وكذا لو كان معه  يىب واحد    كان الذكر 
ُ
 منه.  كبر أت ن كانإنىث وأ

إذا اشـــتبه فـــاملرجع يف األ كبر املقصـــود بـــاأل :1014مســـألة  ، و ســـبق والدة ال علوقـــا 
 تعيينه القرعة. 

 فال تكون لولد الولد.  احلبوة بالولد الصلّب  ّر تل :1015مسألة 
انفصـاله بـالوالدة  یعتبـر  ب، بـل البلـوغ الولـد حـنی وفـاة األ یعتبـر  ال :1016مسألة 

التركـة، فلـو انفصـل بعـد   ر فاته، فتعزل احلبوة له كما یعـزل نصـيبه مـن سـاا  حنی وحيّ 
إاّل يىبا  ب حيّ موت األ  الورثة بنسبة سهامهم.  ت عل سا ر م قّس ، و

ـــألة  ـــ :1017مس ـــه ع ـــّو كون ـــه ال یشـــترط يف املحب ـــا ال یشـــترط في ، كم اقال  رشـــيد  
كبر، نعم  ا  یعتقد ثبوت احلبوة للولدماميّ إیكون  نأ يرى ثبوهتا وكـان  إذا كان طالفا  الاال

لزامـه بعـدم إمهنا أیضا  أمكـن  مامّي النافذ عل اجلميع حبيث مينع اإل مذهبه هو القانون
 ثبوت احلبوة له. 

عيامـا الورثـة يف ثبـوت احلبـوة أو يف أ وسا ر  كبر األ إذا اختل  الذكر  :1018مسألة 
كم إج ـاد أو يف التقليـد رجعـوا  االالخـتالفهم يف ،ذلك من مسـا لها أو يف غير  ىل احلـا
 يف فصل خصوم م.  الشرعّي 

ين الــوارثنی لولــدمها مــن األ لكــّل   یســتحّب  :1019مســألة  ة واجلــّد  طعــام اجلــّد إبــو
یـه وجـّد أت   املّيـسدس، فلو خلـصل إذا زاد نصيبه عل الب به سدس األاملتقرّ     بو
 ب أو أل

ُ
  یستحّب  ّم أ

ُ
یستحّب  باها السدسأن تععم أ ّم لأ ب لأ وهو نص  نصيهبا، و

بــع نصــيبه، ويف اختصــا  احلكــم املــذكور أیععــم  نأ  بــاه ســدس أصــل التركــة وهــو و
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یشــمل صــورة  ت فــالد أو صــورة فقــد الولــد للمّيــیشــمل التعــّد  فــال اد اجلــّد بصــورة اّفــ
 . فيؤىت به يف غيرمها برجاء املعلوبّية، شكالإوجوده 

 إرث الطبقة الثانية .2
ن إت ولـد وإذا   یكـن للمّيـ هـل هـذه العبقـة إاّل أيـرث  جـداد، والة واألخـووهم اإل

ين املتّ نزل وال أحد األ  صلنی. بو
یب مـن العبقـة الثانيـة غيـر إذا   یكن للميّ  :1020مسألة  یـه ورث يـه ألخأ ت قر بو
كلّ  يّ ه بالقرابة، ومع التعّد املال   ة. د ینقسم بيهنم بالسو
 
ُ
ين خـت املنفـردة مـن األولأ كّلـبـو ونصـفه م ه، تـرث نصـفه بـالفرض كمـا تقـّد املـال 
  اآلخر 

ُ
كّلـخـوات مـن األختنی أو األرّد   بالقرابة، ولأ ين املـال  ه يـرثن ثلثيـه بـالفرض بـو

 م والثلث الثالث رّد   بالقرابة. كما تقّد 
كثر أإذا ترك و يمن األ خا  واحد   أو أ  بو

ُ
كثر ن مع أ فـرض  كذلك فال خت واحدة أو أ

  مثل حّظ  ه بالقرابة یقتسمونه بيهنم للذكر لّ ملال كبل يرثون ا
ُ
 نثينی. األ

 يرث األ ال :1021مسألة 
ُ
 ب مع وجود األخت لأخ أو األ

ُ
ين، نعـم خـت لأخ واأل بـو

كـان أو متعـّد خ مـن األدهم يرثون عل مج ميراهثم، فلأمع فق د   متـام املـال ب واحـد   
 
ُ
ــة، ولأ ــة، ولأ خــر نصــ  اآلالواحــدة النصــ  بــالفرض وال خــتبالقراب خــوات بالقراب

 دات متام املال يرثن ثلثيه بالفرض والبا  رّد   بالقرابة. املتعّد 
إذا اجتمع اإل  مونه بيـهنم للـذكر ب كان اهم متام املال یقّسـهم لأخوات كلّ خوة واألو

  مثل حّظ 
ُ
 نثينی. األ
 لــأ :1022مســألة 

ُ
  ّم خ املنفــرد مــن األ

ُ
كّلــواأل كــذلك املــال  الســدس  ه يــرثخــت 
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 ثننی فصاعد   من اإلفرض والبا  رّد   بالقرابة، ولالبال
ُ
 ناثـا  أو ذكـور   إذكـور   أو  ّم خوة لأ

إناثــا  املــال ــ و یقّســم بيــهنم فرضــا  ورّد   كّل ه يرثــون ثلثــه بــالفرض والبــا  رّد   بالقرابــة، و
يّ   ة. بالسو

 خوة بعضـهم مـن األإذا اجتمع اإل :1023مسألة 
ُ
ين وبعضـهم مـن األ كـان نفـ ّم بـو ن 

 
ُ
 حد   كان له السدس ذكر   كان أو وا ّم الذهي من األ

ُ
كـان مـن األأ ين، نىث والبـا  ملـن  بـو

 إو
ُ
كـان اهـم الثلـث یقّسـم بيـهنم متعـّد  ّم ن كان الذهي من األ يّ د    كـانوا أو بالسـو ة ذكـور   

، إ إناثا  ، أو ذكور   و ين واحد   كان أو متعّد والبا  ملن كان من األناثا  ، وبو فـاقهم مـع اتّ د  
 
ُ
ــذكورة واأل ــة یقّســيف ال يّ نوث  حــّظ  مثــل م للــذكر ة، ومــع االخــتال  فهيمــا یقّســم بالســو

 
ُ
 نثينی. األ

ين إناثـا  وكـون األب بـاألنعم يف صورة كون املتقـرّ   بو
ُ
كـان ميـراث  ّم خ مـن األ واحـد   

كـان املتقـرّ خوات من األاأل إذا  ين بـالفرض ثلثـنی وبالقرابـة السـدس، و ين ب بـاألبو بو
 
ُ
، ومـا زاد عـل سـهم املتقـرّ أ  نىث واحدة كان اها النصـ  فرضـا 

ُ
وهـو السـدس أو  ّم ب بـاأل

 يــرّد عــل املتقــرّ  الثلــث رّد   علهيــا وال
ُ
ــاأل إذا وجــد معهــم إخــوة مــن األّم ب ب ب فقــط ، و

 ميراث اهم كما عرفت.  فال
ين وكــان لـه ت إخـوة مــن األإذا   يوجــد للمّيــ :1024مسـألة  خــوة بعضــهم مــن إبــو

  باأل
ُ
ين من خوة من األفقط فاحلكم كما سبق يف اإل ّم فقط وبعضهم من األ ه إذا نّ أبو

 كــان األ
ُ
كــان متعــّد  ّم خ مــن األ إذا  كــان لــه الســدس، و كــان اهــم الثلــث یقّســم واحــد    د   
يّ  م ب یقّسـخـوة مـن األزا د عـل السـدس أو الثلـث یكـون لإة، والبا  البيهنم بالسو
  مثل حّظ  بيهنم للذكر 

ُ
 نی مع اختالفهم يف ثيناأل

ُ
عـدم االخـتال   نوثة، ومـعالذكورة واأل

يّ فهيما یقّس   ة. م بيهنم بالسو
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 ب ب باألويف الصورة ال  یكون املتقرّ 
ُ
یضـا  ميراهثـا مـا زاد عـل أنىث واحدة یكون أ

 سهم املتقرّ 
ُ
 بعضه بالفرض وبعضه بالرّد بالقرابة.  ّم ب باأل

یـب بـاإلالـوار صـار احن يف مجيع صـور  :1025مسألة  كـانوا مـن  - خوةث القر سـواء أ
ين األ  أم من األبو

ُ
ين وبعضـهم مـن األ، أم بعضهم من األّم ب أم من األ ب وبعضـهم بـو

 
ُ
كــان للمّيــ - ّم مــن األ إذاإذا  كــان لــه النصــ ، و بــع  ت زوج  كــان اهــا الر كانــت لــه زوجــة 
 ولأ

ُ
ين أو األخـوة مـن د الثلـث والبـا  لإاد السـدس ومـع التعـّد مع االّف  ّم خ من األ بـو

. من األ إناثا   ب إذا كانوا ذكور   أو ذكور   و
كثـر  ا إذا كانوا إناثا  فيف بعض الصـور مّ أو یضـة، تكـون الفـروض أ كمـا إذا  - مـن الفر

 تــرك زوجــا  أو زوجــة و
ُ
ين ختــنی مــن األأ  ب وو األأبــو

ُ
 أختــنی أو أ

ُ
ين مــن األ  ّن نفــ - ّم خــو

 ســهم املتقــرّ 
ُ
  ّم ب بــاأل

ُ
ين أو األاأل ختــنی مــنالثلــث وســهم األ ب الثلثــان، وذلــك متــام بــو

ید علهيا سهم الزوج أو الزوجة.  يز یضة و  الفر
 وكذا إذا ترك زوجا  و
ُ
ين أو األختـا  واحـدة مـن األأ  ب وبـو

ُ
 أ

ُ
ين مـن األ  ّم ختـنی أو أخـو

  ّن نف
ُ
یـد علهيـا سـهم خـت مـن األنص  الزوج ونص  األ يز یضـة و ين یسـتوفيان الفر بـو

 املتقرّ 
ُ
 . ّم ب باأل

ين أو بــاألب بــاألذه الفــروض یــدخل الــنقر عــل املتقــرّ فــيف مثــل هــ ة ب خاّصــبو
 یدخل النقر عل املتقرّ  وال

ُ
 وال عل الزوج أو الزوجة.  ّم ب باأل

كثر، كما إذا ترك زوجة وتكون ا ويف بعض الصور  یضة أ  لفر
ُ
ين وختا  مـن األأ خـا  أبـو

 
ُ
 أو أ

ُ
ید عل الفروض بنص   ّن ن، فّم ختا  من األ یضة تز   ّد يرسدس فالفر

ُ
خت من عل األ

ين، فيكون اها نص  التراأل بـع ولـأبو  كة ونص  سدسها وللزوجـة الر
ُ
خـت مـن خ أو األ

 
ُ
 السدس.  ّم األ
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یب من العبقة الثانية غير إذا   یكن للميّ  :1026مسألة  ب أو ة ألأو جـّد  جّد  ت قر
 
ُ
كلّ  ّم أل إذا اجتمع اجلّد كان له املال  اهمـا یقّسـم  املال ب كانن كانا ألنة معا  فواجلّد  ه، و

  بيهنما للذكر 
ُ
 إنىث، وضع  األ

ُ
يّ یضا  اهما لكن یقّس أفاملال  ّم ن كانا أل ة. م بيهنما بالسـو

إذا اجتمع األ  و
ُ
كـان لليـّد وبعضـهم لـأ ّم جداد بعضهم لأ   ب 

ُ
كـان إو - الثلـث ّم لـأ ن 

 عل. دىن واألاأل بنی اجلّد  فرق فيما ذكر  ب الثلثان، واللأ ولليّد  - واحد   
كـــان امليـــراث لليـــّد األ دىن واجلـــّد األ إذا اجتمـــع اجلـــّد  :1027مســـألة  دىن األ عـــل 

، واليرث األ و  كمـا إذا  - عـلب بـه األن یتقـرّ دىن ّ ـكـون األن یأفـرق بـنی  عـل شـيئا 
دىن، امليـراث يف اجلميـع لـأ ّن نة فـ   وأبـا جـّد وغيره كما إذا تـرك جـّد  - ة وأباهاترك جّد 

 إا مـع عـدمها كمـا إذا تـرك ّمـأوهذا مع املزامحـة، 
ُ
يبـا  ألوجـّد  ّم خـوة أل    بعيـد   ب وجـّد    قر

 
ُ
 ب وجّد ، أو ترك إخوة ألّم أل

ُ
يبا  أل البعيـد يف الصـورتنی  اجلـّد  ّن نب ف   بعيد   ألوجّد  ّم    قر

یب من  مينع اجلّد  خوة والیشارك اإل  البعيد.  رث اجلّد إالقر
كـان للـزوج النصـ  وللزوجـة مع األإذا اجتمع الزوج أو الزوجة  :1028مسألة  جداد 

یعع  املتقرّ   الربع و
ُ
 ب. ب باألالثلث، والبا  من التركة للمتقرّ  ّم ب باأل

كــاألإو جــداد فاجلــّد األ خــوة مــعإذا اجتمــع اإل :1029مسـألة  إن خ واجلــّد ن عــال  ة و
 
ُ
إن عــال یقاســم اإل خــت، فاجلــّد علــت كاأل خــوة ة، فــنذا اجتمــع اإلخــوة وكــذلك اجلــّد و

كّل  یتّ  نأ امّ نجداد فواأل جـداد یكـون األ اد يف جهة النسب، بأنمهنما مع االّف  حد نوع 
كلّ واإل كلّ هـم لـأخوة   ب أو 

ُ
كـأن یكـون األ، ّم هـم لـأ ب لـأجـداد أو مـع االخـتال  فهيـا 

 واإل
ُ
ــّم خــوة لــأ إّم كــّل  ا أن یتعــّد ، و كــّل  د نــوع  خــوة جــداد واإلمــن األ مهنمــا بــأن یكــون 
 بعضهم لأ

ُ
یتّ ، أو یتعّد ّم ب وبعضهم لأ جـداد ن یكون األأحد اآلخر، بد نوع أحدمها و

 نـوعنی بعضــهم لــأ
ُ
  ب ال غيــر خــوة لــأواإل ّم ب وبعضــهم لــأ

ُ
ال غيــر، أو یكــون  ّم أو لــأ
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 خوة بعضهم لأاإل
ُ
كلّ األ، وّم ب وبعضهم لـأ   ب ال غيـر هـم لـأجـداد 

ُ
 مُثَّّ  ال غيـر، ّم أو لـأ

 ذكر   أو ن یكون واحد   أا  مهنما إمّ كاّل   ّن إ
ُ
إناثـا  إد   ذكـور   أو نىث أو متعـّد أ ناثـا  أو ذكـور   و

 تية. املسا ل التسع اآل يف طّي  تذكر  فهنا صور 
 ذكر   أو  - واحد   كان إذا اجتمع اجلّد  :1030مسألة 

ُ
ثـا  ناإ د   ذكور   أوأم متعّد  - نىثأ

 
ُ
إناثا  مـن قبـل األ  قسـام املـذخ عـل أحـد األ، مـع األّم أو ذكور   و

ُ
أیضـا   ّم كورة مـن قبـل األ

يّ   ة. اقتسموا املال بالسو
من قبل  - قسام املذكورة فهيماحد األأعل  - خواأل إذا اجتمع اجلّد  :1031مسألة 

يّ األ كــإة ب اقتســموا املــال بالســو ، ون  تلفــوا يف الــذكورة ن اخإانوا مجيعــا  ذكــور   أو إناثــا 
 
ُ
  ّظ مثل ح اقتسموا املال بالتفاضل للذكر نوثة واأل

ُ
 نثينی. األ

 ب واألجـداد مـن قبـل األإذا اجتمـع األ :1032مسألة 
ُ
ذكـور    - ّم جـداد مـن قبـل األ

 خوة كذلك بعضـهم لـأمع اإل - ناثا  إناثا  أو ذكور   وإكانوا أو 
ُ
ذكـور   أو  ّم ب وبعضـهم لـأ

، فللمتقــرّ  إناثــا   إناثــا  أو ذكــور   و
ُ
ونه جــداد مجيعــا  الثلــث یقتســمخــوة واألمــن اإل ّم ب بــاأل

يّ    مثـل حـّظ  ب مهنم مجيعـا  الثلثـان یقتسـمومما للـذكر ب باألة، وللمتقرّ بالسو
ُ
   نثيـنیاأل

 مع االختال  بالذكورة  -
ُ
إاّل  - نوثةواأل يّ  و  ة. فبالسو

حد أخ عل ب مع األقسام املذكورة لأحد األأعل  إذا اجتمع اجلّدُ  :1033مسألة 
 أقســام املــذكورة األ

ُ
ــأ كــان واحــد   والثلــث إالســدس  خ، یكــون لــأّم یضــا  ل كــان إن  ن 

يّ د   یقّســمتعــّد  یكــون البــا  لليــّد م بيــهنم بالســو كــان أو متعــّد  ة، و ، ومــع واحــد    د  
 االختال  يف الذكورة 

ُ
 یقتسمونه بالتفاضل.  نوثةواأل

 أبأحـد  إذا اجتمع اجلـّد  :1034مسألة 
ُ
ب یكـون لـأ خمـع األ ّم قسـامه املـذكورة لـأ

يّ رة التعّد الثلث، ويف صو لليّد  ، ولأد یقّسم بيهنم بالسو د خ الثلثان ومع التعّد ة معلقا 
  ضع  حّظ  واالختال  یكون للذكر 

ُ
 نىث. األ
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إذا كانت مع اجلّد    و
ُ
  ّم لأ

ُ
یضـة عـل ن كانتـا اثنتـنی مفـا زنب فخت لأأ اد   تـزد الفر

كــان اهــا النصــ  ولليــّد إالســهام، و   الســدس الزا ــد مــنالثلــث، ويف ن كانــت واحــدة 
یضــة  ــث إالفر ــن حي ــإشــكال م  ّن

ُ
ــرّد عــل األ ــال ، خــت أو علهيــا وعــل اجلــّد ه ي یتــرك  ݥف

 االحتياط بالصل . 
 ب واألجداد مـن قبـل األإذا اجتمع األ :1035مسألة 

ُ
خ أو أمـع  ّم جـداد مـن قبـل األ

كـــان لليـــّد أل كثـــر أ   ب، 
ُ
كـــان إو - ّم لـــأ  ن 

ُ
 د اجلـــّد الثلـــث، ومـــع تعـــّد  - نـــىث واحـــدةأ

يّ     الذكورةة ولو مع االختال  يفیقتسمونه بالسو
ُ
ب مـع جـداد لـأ، والثلثان لأنوثةواأل

  ضع  حّظ  خوة له یقتسمونه للذكر اإل
ُ
 نىث. األ

 ب واألجداد من قبل األإذا اجتمع األ :1036مسألة 
ُ
 أمع  ّم جداد من قبل األ

ُ
، ّم خ أل

  كــان لليــّد 
ُ
 مــع األ ّم لــأ

ُ
يّ  ّم خ لــأ  ورة ة ولــو مــع االخــتال  بالــذكالثلــث بالســو

ُ
 ة،نوثــواأل

  مثل حّظ  ب الثلثان للذكر جداد لأولأ
ُ
 نثينی. األ

خـوة ب واإلخـوة مـن قبـل األب واإلجـداد مـن قبـل األإذا اجتمع األ :1037مسألة 
 
ُ
 ، فلأّم من قبل األ

ُ
، والثلـث إالسدس  ّم خ لأ كـان متعـّد إن كان واحد   د   یقتسـمونه ن 

يّ    لبا ، ومع االختال  يف الـذكورةب اجداد لأب مع األخوة لأة، ولإبالسو
ُ
 نوثـةواأل

  ضع  حّظ  یكون للذكر 
ُ
 نىث. األ

 إذا اجتمع األ :1038مسألة 
ُ
خوة من ب واإلخوة من قبل األواإل ّم جداد من قبل األ

 
ُ
 مع اإل كان لليّد  ّم قبل األ

ُ
يّ  ّم خوة لأ مثـل  ب البـا  للـذكر خـوة لـأة ولإالثلـث بالسـو

  حّظ 
ُ
 نثينی. األ

ين مع خ لأابن األ يرث فال ا  خوة شيئخوة ال يرثون مع اإلوالد اإلأ :1039مسألة  بو
 خ من األاأل

ُ
ا إذا   يزامحـه كمـا إذا تـرك خ، هـذا إذا زامحـه وأّمـبـل امليـراث لـأ ّم ب أو األ
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 جّد 
ُ
 أوابن  ّم    أل

ُ
 خ. الثلث، والثلثان لأ خ يرث مع اجلّد ب فابن األخ ألأیضا  مع أ ّم خ أل

ــإذ :1040مســألة  ــام ت اإلا فقــد املّي رث ويف مقامســة والدهــم مقــامهم يف اإلأخــوة ق
والد أخ أت   املّيـب به، فلـو خلـوالد يرث نصيب من یتقرّ واحد من األ جداد، وكّل األ
 أو 
ُ
 أ

ُ
 أكـان اهـم سـدس  ال غيـر  ّم خت أل

ُ
والبـا  بـالرّد، ولـو خلـ   هـم بـالفرضمّ بـهيم أو أ

ين أو أأوالد   خــو
ُ
 أ

ُ
ّم  خــتختــنی أو أخ وأ

ُ
كــّل كــان أل أل خــوة الســدس واحــد مــن اإل والد 

كـان لكـّل أ  بالفرض وسدسان بالرّد، ولو خل يـق مـن أوالد واحـد  والد ثالثـة إخـوة  فر
 أة مهنم حّص 

ُ
ين أو لأخوة لأوالد اإلأه، وهكذا احلكم يف مّ بيه أو أ  ب. بو

یقّس  يّ و  أة إن كانوا أوالد م املال بيهنم بالسو
ُ
 ن اختلفوا بالذكورة إو ّم خ أل

ُ
 .نوثةواأل

 التقســمي بالتفاضــل للــذكر  نكــو علــهيم( ىلاعــبــنی الفقهــاء )رضــوان اهلل ت واملشــهور 

  مثــل حــّظ 
ُ
كــانوا أوالد إنثيــنی األ ين أو لــأخ لأأن  شــكال، إ لــو عــن  ه الب، ولكّنــبــو
يّ  نأويتمل   ىل الصل . إهو الرجوع  لزوما   حوطة واألتكون القسمة بيهنم أیضا  بالسو

 أت   امليّ إذا خل :1041مسألة 
ُ
ين أو لأوالد أخ لأأو ّم والد أخ أل والد ب، كان ألبو

 األ
ُ
إن كث ّم خ لأ ين أو لأخ لأوالد األروا، وألالسدس و  ن قّلوا. إب البا  وبو

كـان امليـراث أللبيّ خـوة ُصـإخوة وال أوالد إت إذا   یكن للميّ  :1042مسألة  والد ون 
ن إرث العبقـة النازلـة وإب مينـع مـن ن كان من األإعل طبقة مهنم وخوة، واألأوالد اإل

ين. كانت من األ  بو

 إرث الطبقة الثالثة .3
 يــرث أ خــوال، والعمــام واألوهــم األ

ُ
و وىل أهــل هــذه العبقــة مــع وجــود العبقــة األ

 بعد. قرب مهنم األالثانية، وهم صن  واحد مينع األ
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يّ مفـا زاد یقّسـ نیاملنفرد متام املـال، وكـذا للعّمـ للعّم  :1043مسألة  ة، م بيـهنم بالسـو
 ب كانوا أات ألتان والعمّ ة والعمّ وكذا العمّ 

ُ
 أم اهما.  ّم م أل

 ّن إات قيـل: عمام والعمّ ة واألوالعمّ  ناث كالعّم واإل إذا اجتمع الذكور  :1044مسألة 
مثـل  م بيـهنم بالتفاضـل للـذكر ه یقّسـّنـأ صـحي الم بيهنم بالتساوهي، ولكن یقّس املال 
  حــّظ 

ُ
كــانوا مجيعــا  ألناأل ين أم ألثيــنی ســواء أ  بــو

ُ
كــان األإ، وّم ب أم أل اســتحبابا  حــوط ن 

یادة ال  خيرة. ما يف الصورة األسيّ  التصال  يف الز
كـــان أقــوا يف جهـــة النســـب بـــات وتفرّ عمـــام والعّمـــإذا اجتمـــع األ :1045مســألة  ن 
ــأبعضــهم لأ ين وبعضــهم ل ــو  ب

ُ
ــأ ــرّ  ّم ب وبعضــهم ل ــه املتق ــاأل  يرث ــب ب و فقــد ب، ول

ين قام املتقرّ ب باألاملتقرّ   املتقرّ  وأّماب مقامه، ب باألبو
ُ
كان واحد   كان له ن فن ّم ب باأل

 ضـع  حـّظ  م بيهنم بالتفاضـل للـذكر د   كان اهم الثلث یقّس ن كان متعّد إالسدس، و
 
ُ
ين واحد   كان أو ب باألا الزا د عل السدس أو الثلث فيكون للمتقرّ مّ أو ،نىثاأل  كثر أبو

  مثل حّظ  م بيهنم للذكر ّس یق
ُ
 نثينی. األ

كلّ  :1046مسألة  يّ ه وكذا اخلـاالن مفـا زاد یقّسـللاال املنفرد املال  ة، م بيـهنم بالسـو
كّلــ إذا اجتمــع الــذكور ه وكــذا اخلالتــان وللاالــة املنفــردة املــال  نـــاث واإل واخلــاالت، و

كـانوا لأ - ت خال مفا زاد وخالة مفا زادكان للميّ  نأب  ين أم لـأبـوسـواء أ
ُ
 - ّم ب أم لـأ

يّ  یترك االحتياط بالتصال  يف  الو ،ة وجهانفيف كون القسمة بيهنم بالتفاضل أو بالسو
یادة.   الز

ــخــوال واخلــاالت وتفرّ اجتمــع األ إذا :1047مســألة  ــة النســب ب ــوا يف جه ــان أق ك ن 
ين وبعضـهم لـأبعضـهم لأ  بـو

ُ
أهي  - ببنی بــاأل، فـيف سـقوط املتقـرّ ّم ب وبعضـهم لـأ

 مع  دحال املتّ اخل
ُ
یتـرك  فـال شـكالإرث بالبـاقنی اإل واحنصـار  - ب فقطت يف األامليّ  ّم أ
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كـّل مراعاة مقتض  االحتياط بـنی الفقهـاء )رضـوان اهلل تعـاىل  فاملشـهور  تقـدير  ، وعل 
 للمتقــرّ  ّن أ علــهيم(

ُ
ــاأل ، والثلــث إالســدس  ّم ب ب كــان واحــد   كــان متعــّد إن  م د   یقّســن 

يّ  یكوبيهنم بالسو ين یقّسـب باألن البا  للمتقرّ ة، و يّ بو ، ولكـن م بيـهنم بالسـو ة أیضـا 
  مثـل حـّظ  ن یكون التقسمي فهيما بالتفاضل للـذكر أيتمل 

ُ
 تتـرك مراعـاة نثيـنی، فـالاأل

 االحتياط يف ذلك.  مقتض 
كـان لأعمام واألإذا اجتمع األ :1048مسألة  كـان واحـد   إخـوال الثلـث وخـوال  ن 
 ذكر   أو 
ُ
كـان واحـد   ذكـر   أو إعمام وثان لأنىث، والثلأ  ن 

ُ
خـوال فـيف د األن تعـّد ننـىث، فـأ

يّ  إذا تعـــّد ليــهإ یعـــاز اإل مشـــكال تقــّد إة تقســمي الثلـــث بيــهنم بالتفاضـــل أو بالســو د ، و
 .  عمام اقتسموا الثلثنی بيهنم بالتفاضل كما مرّ األ

آباهئم عنـد  ومون مقامخوال واخلاالت یقات واألعمام والعمّ أوالد األ :1049مسألة 
ة وال مــع خــال وال مــع خالــة، وال مــع عّمــ ة مــع عــّم أو عّمــ يــرث ولــد عــّم  فقــدهم، فــال

ة، بـل یكـون وال مـع عّمـ يرث ولد خـال أو خالـة مـع خـال وال مـع خالـة وال مـع عـّم  وال
كلّ  ملـا عرفـت مـن أّن  ،ة أو اخلالـةأو اخلـال أو العّمـ امليراث للعـّم  هـا صـن  هـذه العبقـة 

ولكن يـرث مـع اخلـال  ةأو العمّ  يرث مع العّم  ال ولد العّم  ّن أم كي یتوهّ واحد ال صنفان 
ة، بـل أو العّمـ يرث مع اخلال أو اخلالة ولكن يرث مـع العـّم  ولد اخلال ال ّن أأو اخلالة، و
 أو كان  خلال ذكر   أوا يرث مع وجود العّم  الولد ال

ُ
. أ يرث مع فقدهم مجيعا   نىث و

ب بـه، مـن یتقـرّ  وولـة نصـيبمومـة واخلُ أوالد العُ  واحـد مـن يرث كّل  :1050مسألة 
كـان واحـد   إو - ةة وولـد خـال أخـذ ولـد العّمـفنذا اجتمع ولـد عّمـ  ن 

ُ
الثلثـنی،  - نـىثأ

 وولـةمومـة أو اخلُ العُ الثلـث، والقسـمة بـنی أوالد  - د   ن كان ذكر   متعّد إو - وولد اخلال
 (. 1040خوة يف املسألة )م يف أوالد اإلعل النحو املتقّد 
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یسـتثىن  ة واخلـال واخلالـة مينعـون أوالدهـم،والعمّ  العّم  ّن أم قد تقّد  :1051مسألة  و
ين مع عّم أل ت ابن عّم ن یترك امليّ أمن ذلك صورة واحدة وهي   ابـن العـّم  ّن نب فأل بو

كلّ  مينع العّم  یكون املال  كـان معهمـا خـال أو أب لـأ يرث معه العّم  ه له والو ، ولـو  صـال 
أو  أو ابـن العـّم  د العـّم واخلال واخلالة، ولو تعّد  وكان امليراث للعّم  العّم  خالة سقط ابن

یـان احلكـم األ لهيماإ انضّم  یتـرك مراعـاة مقتضـ   فـال شـكالإل وّ زوج أو زوجة فـيف جر
 .  االحتياط

 ت عّم عد مهنما، فنذا كان للميّ برب من العمومة واخلوولة مينع األقاأل :1052مسألة 
  أب أو عّم  وعّم 

ُ
 أو خال أب أو  ّم أ

ُ
كـان امليـراث لعـّم  ّم أ  يـرث معـه عـّم  ت، والاملّيـ مـثال  

  بيه وال عّم أأبيه وال خال 
ُ
 وال خال  همّ أ

ُ
كـان  ت عـّم ه، ولو   یكن للميّ مّ أ أو خـال لكـن 

 أو خاله.  اجلّد  ب دون عّم األ مثال  كان امليراث لعّم  أو خال جّد  جّد  ب وعّم أ له عّم 
عمــام أبيــه أمون عــل تــه وخالــه وخالتــه مقــّد ت وعمّ املّيــ أوالد عــّم  :1053مســألة 

 و
ُ
م ّم نن بعــدوا فــإوالد ووخاالهتمــا، وكــذلك مــن نزلــوا مــن األخوااهمــا أاهتمــا وه وعمّ ّمــأ
 خوال واخلاالت. ات واألعمام والعمّ مون عل الدرجة الثانية من األمقّد 

 ا ته وخالـه وخالتـه وعـّم ب وعمّ ألا إذا اجتمع عّم  :1054مسألة 
ُ
 ـا وخااهـا وعمّ  ّم أل

 وخال ا كان للمتقرّ 
ُ
یقّسـ ّم ب باأل يّ الثلـث و   ة ال بالتفاضـل عـل املشـهورم بيـهنم بالسـو

یكــون  ولكــن ال هيم(نی الفقهــاء )رضــوان اهلل تعــاىل علــبــ یتــرك االحتيــاط بالتصــال ، و
ــرّ  ــان للمتق ــاألالثلث ــه یقّســأب فيععــ  ثلهثمــا خلــال ب ب يّ بيــه وخالت ة، م بيهنمــا بالســو

ی ه ّنـأ بـنی الفقهـاء )رضـوان اهلل تعـاىل علـهيم( واملشهور  ،تهبيه وعمّ أ عع  البا  لعّم و
  مثــل حــّظ  م بيهنمــا بالتفاضــل للــذكر یقّســ

ُ
ن یكــون التقســمي أنثيــنی، ولكــن يتمــل األ

يّ   االحتياط يف ذلك.  مقتض  تترك مراعاة یضا  فالأة بيهنما بالسو
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كــانعمــام واأل األإذا دخــل الــزوج أو الزوجــة عــل :1055مســألة  للــزوج أو  خــوال 
بــع ولأالزوجــة نصــيبه األ ا عمــام البــا ، وأّمــخــوال الثلــث ولأعــل مــن النصــ  أو الر
 م. عمام فعل ما تقّد خوال وكذلك قسمة البا  بنی األقسمة الثلث بنی األ

دين أخـذ خـوال فقـط وكـانوا متعـّد إذا دخل الزوج أو الزوجة عل األ :1056مسألة 
م، وهكـذا احلكـم م بيـهنم عـل مـا تقـّد عل من النص  أو الربع والبـا  یقّسـألنصيبه ا
 دين. عمام املتعّد ا لو دخل الزوج أو الزوجة عل األفيم

ورث  ن   مينـع أحـدمها اآلخـر نإذا اجتمـع لـوارث سـببان للميـراث فـ :1057مسألة 
ــ ــا  ســواء اّف ــوع كيــّد هبمــا مع ــو جــّد أل دا يف الن   ب ه

ُ
ــّد أ ّم أل ــزوّ دم تع ــا إذا ت خــو أج ا كم

 بيــه الشــار أل
ُ
  ختــهأ

ُ
 ج عــّم ىل ولــد املتــزوّ إه فولــدت لــه فهــذا الشــار بالنســبة ّمــأل

 أل ىل ولدمها ولد عّم إوخال وولد الشار بالنسبة 
ُ
إذا منـع أحـد ّم ب وولـد خـال أل ، و

حدمها أمات  مُثَّّ  زوجتنی فولدتا اهما خواناأل جورث باملانع، كما إذا تزوّ  خر السببنی اآل
لولـدها مـن  ل ابـن عـّم وّ جهـا األزوجته فولدت له، فولد هذه املـرأة مـن زو ج اآلخر فتزوّ 

 أزوجها الثاين و
ُ
  ّم خ أل

ُ
 ة ال بالعمومة. خّو فيرث باأل

وجة .4 وج والز  إرث الز
بـع  يرث الزوج من زوجته نص  ترك ا إذا   یكن :1058مسألة  يـرث الر اها ولـد، و
بع تركته إذا   یكن لـه ولـد، وتـرث الـثمن ن نزل، وترث الزوجة إمع الولد و من زوجها و
 ن نزل. إو مع الولد

عليـــه )مـــام  اإلجـــة وارثـــا  اهـــا ذا نســـب أو ســـبب إاّل إذا   تتـــرك الزو :1059مســـألة 
إذا   یتـرك الـزوج وارثـا  يـرّد عليـه خـر ا بالفرض والنص  األفالنص  لزوجه (السالم ، و
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يـرّد علهيـا البـا   فرضـا  وال بـعالر فلزوجتـه (السالمعليه )مام اإل ذا نسب أوسبب إاّل له 
 . (عليه السالم)مام لإبل یكون 

ــ :1060مســألة  ــت للمّي يّ إذا كان ــثمن بالســو ــا زاد اشــتركن يف ال ــان مف ــع ت زوجت ة م
يّ   ة مع عدم الولد له. وجود الولد للزوج، ويف الربع بالسو

ميـراث بيهنمــا يف  قــد فـالوارث بـنی الـزوجنی دوام العیشـترط يف التــ :1061مسـألة 
(، وال یشـترط فيـه الـدخول فيتوارثـان ولـو مـع 255م يف املسـألة )االنقعاع عـل مـا تقـّد 

ــزوّ  یض و  یــدخل هبــا و  يبــرأ مــن مرضــه حــّت عــدم الــدخول، نعــم إذا ت  مــات ج املــر
يف املســألة  م ذلــك يف كتــاب النكــاحاهــا وال ميــراث، وقــد تقــّد  مهــر  فزواجــه باطــل فــال

(218) . 
باقية،  ةما دامت العّد  یتوارث الزوجان إذا انفصال بالعالق الرجعّي  :1062مسألة 
كــان العــالق با نــا  فــالأفــنذا ان ــت  ــ و  ق الرجــل زوجتــه يف حــال تــوارث، نعــم إذا طّل

مـن حـنی العـالق  - ا  شـهر   هاللّيـ ثـن عشـر اأهي  - املرض ومات قبل انقضـاء السـنة
كان العال  ثالثة شروط:  ر ا  أم با نا  عند توفّ ق رجعيّ ورثت الزوجة عنه سواء أ

إاّل ثنـاء السـنة، أىل موتـه إره ج املرأة بغيأن ال تتزوّ  ل:ّو األ كـان إرث واإل تثبـی   و ن 
 . استحبابا   الصل  أحوط

إاّل  - بعوض أو بدونه - مرها ورضاهاأیكون العالق ب ن الأ الثاين:  .  ترثه و
مــن ذلــك  ئبســببه أو بســبب آخــر، فلــو بــرملــرض مــوت الــزوج يف ذلــك ا الثالــث:

ــه الزوجــة إاّل  املــرض ومــات بســبب آخــر  ــه يف إ   ترث كــان موت ــاء العــّد أذا  ــثن ة ة الرجعّي
 .  مرّ  كما

یض زوجاتهإذا طلّ  :1063مسألة  بعا  أ وكّن  - ق املر بعا  أج وتزوّ  - و  و
ُ
خـرى ودخـل أ
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قات مع الزوجـات يف لّ ومات يف مرضه قبل ان اء السنة من العالق اشتركت املع هبّن 
 الربع أو الثمن. 

بع وتـزوّ ق واحدة من زوجاته األإذا طلّ  :1064مسألة    جو
ُ
مـات واشـتهبت  مُثَّّ  خـرىأ

 املعلّ 
ُ
بع الثمن وتشترك األأجها وىل، كان لل  تزوّ قة يف الزوجات األ بـع املشـتهبة خير   و و

باعه، هذا إذا كان للميّ املعلّ  فهيّن  إاّل قة يف ثالثة أو بـع وتشـترك ت ولد و بع الر  كان اها و
 األ

ُ
بع األ باعه، وهل یتعّد و قـة بغيرهـا مـورد اشـتهبت فيـه املعلّ  ىل كّل إى وىل يف ثالثة أو

 ل. وّ األ والصحي  هوأو یعمل بالقرعة؟ قوالن، 
يـرث الـزوج مـن مجيـع مـا تركتـه الزوجـة منقـوال  وغيـره أرضـا  وغيرهـا،  :1065مسألة 

كما تـرث مـن والسفن واحليوانات  كالبضا عمن املنقوالت  ا تركه الزوجوترث الزوجة  ّ 
ا رض ال عينـا  وال قيمـة، وتـرث ّ ــوال تـرث مـن األ والسـرقفلّية وحنومهـا، حـّق التحييـر 

، فلبقّيــة الورثــة أن یــدفعوا اهــا القيمــةب وآالت وحنــو ذلــك  شــيارأثبــت فهيــا مــن بنــاء و
رض بـنی اخلاليـة ل، وال فـرق يف األ ب علهيـا القبـوو حّص ا من خاوج التركة بالنقود

 قسـامه مـن الـدار أيرها، كمـا ال فـرق يف البنـاء بـنی واملشغولة بغرس أو بناء أو زوع أو غ

يـرة واليابسـة املعـّدة بـنی الصـغيرة والكب شـيار ام والرحـ  وغيرهـا ويف األان واحلمّ والدكّ 
كــذلك مــع اتّ للقعــع، واأل اآلالت بــنی  صــااها بالشــير، ويفغصــان اليابســة والســع  

یلحــق هبــا ذوع واخلشــب واحلدیــد والعــوب وحنوهــاجُلــ ــ الــدوالبا، و یشوالعَّ الــذهي  ر
 م وكذا بيوت القصب. ر  غصان الكَّ أیكون عليه 
یقــة التقــومي فيمــا تــرث الزوجــة مــن قيمتــه هــي مــا تعــار  عنــد  :1066مســألة  طر

 مـثال  مبـا أو الشـير  والبستان عند البيع، من تقـومي البنـاء منی يف تقومي مثل الدار املقّو 
ــا  يف األ ــه ثابت ــدون هــو هــو ال مبالحظت ، أرض ب ــه منقوضــا  أو مقعوعــا  جــرة وال مبالحظت
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 ساس. ن قيمته املستنبعة عل هذا األفيعع  إرث الزوجة م
والزوع املوجـودة حـال  الزوجة من عنی مثرة النال والشير  تستحّق  :1067مسألة 

  قبول القيمة. موت الزوج، وليس للوارث إجبارها عل
ىل الزوجـة إيف دفـع القيمـة  -  عـذر أو لغيـر  لعذر  - الوارث ر إذا تأّخ  :1068مسألة 

یادة عينيّ  ّ  ة خالل ذلـك كمـا لـو كـان فسـيال  ا ترث من قيمته دون عينه فحصل له ز
شير   فهل ترث من ذلك النماء أم ال؟ وكذا إذا كان شـيرة فـأمثرت  مغروسا  فنما وصار 

ــاء  فهــل اهــا احلّصــ ة فهــل تســتحّق املــّد يف تلــك  كــان بن ة مــن الثمــرة أم ال؟ وأیضــا  إذا 
 ه. ن كان االحتياط يف حملّ إيف اجلميع العدم و صحي اله أم ال؟ املعالبة بأجرت

اء قبـل املـوت وبقيـت مدم البنـاإذا انقلعت الشيرة أو انكسرت أو  :1069مسألة 
اهـا املعالبـة    ـوزبـل عـل أخـذ القيمـة،  وجـةالز جتبـر   ىل حـنی املـوت إبتلك احلالـة 

كـان حبّص    ضـا  للكسـرمعرّ   ضـا  للهـدم والشـيرمعرّ البنـاء  ا من العنی كاملنقول، نعـم إذا 
ــذا احلكــم يف إ از والقعــع جــ ــا دام   یهنــدم و  ینكســر، وك جبارهــا عــل أخــذ القيمــة م

 سيل املعّد للقعع. الفَّ 
الهتــا وللــوارث إجبارهــا  بــار القنــوات والعيــون واآل :1070مســألة  تــرث الزوجــة مــن آ

ــ ا تــرث مــن عينــه ولــيس ّمــنف حــنی الوفــاةا املــاء املوجــود فهيــا عــل أخــذ القيمــة، وأّم
النبع ورثت  ىل حّد إبئر   مفات قبل أن یصل  ولو حفر  جبارها عل أخذ قيمته،إللوارث 

 وهكذا احلال يف السرداب.  ،زوجته مهنا قيمة  ال عينا  
لو   يرغب الوارث يف دفع القيمة للزوجـة عـن الشـيرة والبنـاء مـثال   :1071مسألة 

یكة فهيـا كسـا ر فدفع اها العنی نفسها ك اهـا املعالبـة بالقيمـة،   ـوز  الورثـة وال انت شـر
  .قبولعلهيا الب    ىل القيمة إرث عن بذل العنی ولو عدل الوا
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يوم املـوت، فلـو زادت قيمـة  الدفع اليف القيمة عل قيمة يوم  املدار  :1072مسألة 
ن إمهنا، ولو نقصت نقر من نصـيهبا، وعل قيمته حنی املوت ترث  - مثال   - البناء
 مع تفاوت القيمتنی التصال .  استحبابا   حوطكان األ

رضـا  عيان الـ  تـرث مـن قيم ـا بـال  يف األللزوجة التصرّ  ال  وز  :1073مسألة 
ببيـع وحنـوه أو مبـا يوجـب نقصـان   فهيـا الورثـة التصـرّ  لسا ر  ز  و الورثة، كما ال سا ر 
 . رضاهاب ة إاّل قيمال ا من داء حّص أقبل  قيم ا

 رث بالوالءاإل .5
يــرة، ووالء الــوالء عــل ثالثــة أقسـام: والء العتــ :1074مسـألة  ق، ووالء ضــمان اجلر

ين:  فيقع البحث احلاضر  مبتل به يف العصر  ل غير وّ مامة، واألاإل  عن أحكام اآلخر

يرة .أ  والء ضمان الر
يرتـهأعـل  خر  اآلالحد الشاصنی أن یتوىّل   وز  :1075مسألة   أهي - ن یضـمن جر
: )قبلت(،   وترثن( فيقول اآلخر: )عاقدتك عل أن تعقل عّن  فيقول له مثال   - جنایته

يف  االقتصـار  و ـوز  رث،ب عليه أثره وهو العقـل واإلصّ  وترتّ  فنذا عقد العقد املذكور 
عـل  ا االقتصـار رث، وأّمـب عليـه اإلرث فيترّتـاإل قد عل العقل وحده من دون ذكر الع
یتـرك  فـال ،ب العقل عليهفضال  عن ترتّ رث عليه ب اإلته وترتّ رث فيشكل صّح اإل ذكر 

   مراعاة مقتض  االحتياط يف ذلك.
 جنایته.  ةيَّ دِّ بِّ  قيامهواملراد من العقل )الدیة( مفعىن )عقله عنه( 

ن یعقـل أحـدمها بعينـه أبـنی الشاصـنی عـل   املـذكور التـوّل   وز  :1076مسألة 
كـّل أ عل التوّل  دون العكس، كما  وز  عن اآلخر  مهنمـا عـن اآلخـر، فيقـول  ن یعقل 
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یقــول  مُثَّّ  وتــرثن وأرثــك( عقــل عنــكأو عــّن ن تعقــل أ)عاقــدتك عــل :  حــدمها مــثال  أ
 رث كذلك. ب علهيا العقل من العرفنی واإلفيترتّ  : )قبلت( اآلخر

رث له مـن النسـب إذا كان املضمون ال وا إاّل  العقد املذكور  یصّ   ال :1077مسألة 
كــان الضــمان مــن العــرفنی اعتبــر نوال مــوىل معتــق، فــ واملــوىل  عــدم الــوارث النســّب  ن 
، و مون ال غير، فلو ضـمن ذلك يف املض ن كان من أحد العرفنی اعتبر إاملعتق اهما معا 
يـرة إاّل  جـل ذلـك الوأل أو موىل معتق   یصّ   من له وارث نسّب  مـع  يـرث ضـامن اجلر

 فقد القرابة من النسب واملوىل املعتق. 
ولـد  مُثَّّ  إذا وقع الضمان مع مـن ال وارث لـه بالقرابـة وال مـوىل معتـق :1078مسألة 

 مقتض تترك مراعاة  ه؟ وجهان، فالأو يبىق مراع  بفقدله بعد ذلك فهل يبعل العقد 
 االحتياط يف ذلك. 

كـان لـه نصـيبه األإذا وجد الزوج أو الزوجـة مـ :1079مسألة  يـرة  عـل ع ضـامن اجلر
 وكان البا  للضامن. 

 ىل ورثته. إإذا مات الضامن   ینتقل الوالء  :1080مسألة 

 مامةء اإلوال .ب
كـان امليـراث املعت واملوىل إذا فقد الوارث النسّب  :1081مسألة  يـرة  ق وضـامن اجلر

كــان لــه زوج فنّنــ إاّل  ،(عليــه الســالم)مــام لإ يــرّد البــا  إذا  ه یأخــذ النصــ  بــالفرض و
بــع والبــا  یكــون لإعليــه، أو كانــت لــه زوجــة ف كمــا  (عليــه الســالم)مــام يكــون اهــا الر

 م. تقّد 
 مــره يف عصــر أ مامــة یكــونبــوالء اإل (عليــه الســالم)مــام مــا يرثــه اإل :1082مســألة 
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كم الشــرعّي  مــن اخلمــس،  (عليــه الســالم)، وســبيله ســبيل ســهمه الغيبــة بيــد احلــا
 م بياما يف كتاب اخلمس. فيصر  يف مصارفه، وقد تقّد 

ــألة  ــه الســالم)االمــام  إذا أوىص مــن ال وارث لــه إاّل  :1083مس لميــع مالــه  (علي
ما لو كما هو احلال في ،الثلث قدار مب وصيته إاّل  ذنفت  لسبيل، للفقراء واملساكنی وابن ا
  أوىص لميع ماله يف غير 
ُ
يف املسألة  ةم ذلك يف كتاب الوصيّ املذكورة، وقد تقّد  مور األ

(1410.)  

 الفصـل الرابـع
 يف ميراث احلمل واملفقود

ــ :1084مســألة  يــورث إذا انفصــل حّي ن بقيــت فيــه احليــاة بعــد أا  بــاحلمــل يــرث و
ا  حـال ه كـان حّيـّنـأن علم إتا    يرث ون انفصل ميّ إته، ون مات من ساعإانفصاله و
 .  كونه محال 
ثه، بل یكـيف انعقـاد ال یشترط ولوج الروح يف احلمل حنی موت مو ّ  :1085مسألة 

 احلمل يف زوجته بعـد موتـه وكـان حبيـث یلحـق بـه نعفته حينه، فنذا مات أحد وتبنّی 
. شرعا  يرثه إذا انفصل حيّ   ا 

بالصــياح  - بعــد انفصــاله وقبــل موتــه مــن ســاعته - عــر  حياتــهت :1086مســألة 
ن مـات قبـل حيانـا  ّ ـأال مـا فصـل  نسان احلـّي  يف اإلاّل إتكون  نة ال  الوباحلركة البيّ 

یثبتان ب كـان أو متعـّد  خبـار نقليل، و ، مـن يوجـب خبـره العلـم أو االطمئنـان، واحـد    د  
بــع ال مــع وكــذا بشــهادة عــدلنی، ويف ثبوهتمــا بشــهادة رجــ  ،شــكالإمــراتنی أو نســاء أو

 یترك مراعاة مقتض  االحتياط يف ذلك. فال
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تـــا    يـــرث مـــات فانفصـــل ميّ  مُثَّّ  صــاحئا   إذا خـــرج نصـــفه واســـ ّل  :1087مســألة 
 ث. يوّ ِّ  و 

بــنی كونــه ا  تــه بعــد انفصــاله حّيــثيّ ة احلمــل أو مو ّ ال فــرق يف وارثّيــ :1088مســألة 
.بنی سقوطه بنفسه وسقوطه عضاء وعدمه، وال كامل األ   لنایة جان 

 رث لوارثه. مات كان نصيبه من اإل مُثَّّ  ا  يف آنإذا ولد احلمل وكان حيّ  :1089مسألة 
 ن علـم حياتـه يف بعـن إيـرث و احلمل مادام محال  ال :1090مسألة 

ُ
ه، ولكـن إذا ّمـأ

 ن یتبـنّی أىل إكـة رجـة   یـدفع لـه  ء مـن الترر   عنـه يف العبقـة أو الدكان غيـره متـأّخ 
رث بـاإل ا  اخـتّر ن سـقط حّيـنفـ خوة انتظـر إحفاد وأت محل وله احلال، فلو كان للميّ 

 تا  ورثوا. ن سقط ميّ إو
 - بـوانأكمـا لـو كـان لـه أوالد أو  - يف طبقـة احلمـل ودرجتـه ت وارث آخر ولو كان للميّ 

 م حالهــمل فيما لو علب احلــنصي د عزل مقدار ــالورثة بع تقسمي التركة عل سا ر  جاز 
 أو  د ذكر ه واحد أو متعّد نّ أمن  - ة احلدیثةجهزة العلميّ ولو باالستعانة باأل -

ُ
ن إنىث، وأ

ين بـل  ن یعزل له نصـيب ذكـر أ لزوما   حوطیعلم حاله فاأل   یـد منـه حسـب أبـل ذكـر ز
الورثـة  ر ىل سـا إتـا  یععـ  مـا عـزل لـه ن سـقط ميّ ن   به، فـالعدد املحتمل احتماال  معتّد 

یــد مـن نصـيبه قّســم الزا ـد عــل  ّن أ وتبــنّی ا  بنسـبة سـهامهم، ولــو سـقط حّيـ املعـزول أز
 الورثة كذلك. 

ة التركـة فولـد مت بقّيـوقّسـ - مـثال   - إذا عزل للحمـل نصـيب اثنـنی :1091مسألة 
 نصيب الزا د.  املعزول حبصصهم استرجعت التركة مبقدار  ی ِّ  و  كثر أ

احلمــل يف العبقــة والدرجــة فــرض  حــد مــعاملتّ  خــر ث اآلكــان للــوارإذا  :1092مســألة 
لكامـل، كمـا إذا كانـت لـه زوجـة وجود احلمل وعدمه یعع  نصيبه ا عل تقدير  ر یتغيّ  ال
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وهــو الــثمن للزوجــة والسدســان  - نصــيهبم ّن ناحلمــل فــ غيــر  وان وكــان لــه ولــد آخــر بــأأو 
ينلأ نقر ا إذا كـان یـما كـان لـه ولـد آخـر، وأّمـبوجود احلمل وعدمه بعد  ر ال یتغيّ  - بو

، كما إذا كانـت لـه والدته حيّ  ما یصيبه عل تقدير  قّل أوجوده فيعع   فرضه عل تقدير  ا 
ين السدس. من األ فتعع  الزوجة الثمن ولكّل   بوان و  یكن له ولد آخر أزوجة و  بو

ــه، یعلــم معهــا حياتــه و إذا غــاب الشــار غيبــة منقععــة ال :1093مســألة  ال موت
بّ أمواله فحمكها أا مّ أو ،م يف كتاب العالقفحكم زوجته ما تقّد  ة ا، ويف مـّد ر هبن یتر

بّ  بــع ســننی یفحــر عنــه فهيــاأا ّمــأ صــحي وال قــوال،أر التــر كم الشــرعّي  و       بــنذن احلــا
موالـه بـنی ورثتـه أمت فـنذا جهـل خبـره قّسـ - م يف كتـاب العـالقعل الهنج املتقّد  -

بّ و مـات حـنی ان ـاء مـّد الذين يرثونه ل ر، وال يرثـه الـذين يرثونـه لـو مـات بعـد ة التـر
بّ ان اء مّد  يرث هو مو ّ ة التر  ثه إذا مات بعد ذلك.ثه إذا مات قبل ذلك وال يرر، و
 ىل الفحر. إسنوات من فقده بال حاجة  عشر  التقسمي بعد مضّي   زوو 

 الفصـل اخلامس
 يف ميراث اخلنىث

  وهو من له فـرج الـذكر  - اخلنىث :1094مسألة 
ُ
 أو  كـر ه ذّنـأن علـم إ - نـىثواأل

ُ
نـىث أ

إاّل ولو مبعونة العرق العلميّ  ومهنـا: مـارات املنصوصـة، ىل األإ رجـع ة احلدیثة عمل بـه و
كـان يبـول مـن إفهـو ذكـر، و ان يبـول مـن فـرج الـذكر ن كنالبول من أحدمها بعينه، ف ن 

 
ُ
 نىث فهو فرج األ

ُ
كـانن كان يبول مـن كلإنىث، وأ عـل مـا سـبق البـول منـه،  املـدار  هيمـا 

ــ ــلنف ــا قي ــول  املــدار  ّن إ: ن تقارن ــه الب ــا ینقعــع عن ــو عــن أعــل م ، وال  ل ــر   شــكال إخي
 الورثة.  یترك االحتياط بالترايض مع سا ر  فال
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ععــي نصــ  أمــة مــارات املتقّد إذا   يوجــد يف اخلنــىث  ء مــن األ :1095مســألة 
 ه لو كان لو كان ذكر   ونص  سهم سهمه

ُ
 نىث. أ

ين تـارة  ت ولدين ذكر   وخنىث لزم فرضهمفاذا خل  امليّ   وذكـر   و ،ا ذكـر
ُ
 نـىث أ

ُ
خـرى، أ

یضــة عــل التقــدير  ــان وعــل التقــدير وّ األ والفر ــة، ل اثن ــاين ثالث حــدى إتضــرب  مُثَّّ  الث
 
ُ
یضتنی يف األ  وهـو - یضرب احلاصل يف طرج النصـ  مُثَّّ  ة،خرى وحاصل الضرب ستّ الفر

كــان إومخســة للانــىث،  ســبعة مهنمــا للــذكر ثــىن عشــر، ا فيصــر  - ناثنــا  ذ لــو 
ُ
كــان أ نــىث 

بعــة ســهمه  كــان ســهمه ســتّ إو عشــر  ثــنامــن أو كــان ذكــر    بعــة ة فيععــ  نصــ  األذا  و
 وهو سبعة.  ة وهو مخسة والبا  للذكر ونص  الستّ 

ين وخنىث لزم فرضه ذكر   تـارة  فتإو یضـة ثالثـة لثالذا خل  ذكر  ،ثـة ذكـوركـون الفر
 و
ُ
 نىث أ

ُ
یضة مخسةأ ين  ،خرى فتكون الفر  أللذكر

ُ
بعة ولأ تضـرب الثالثـة  مُثَّّ  نىث واحد،و

ثالثـنی، یععـ   یضرب احلاصل يف االثنـنی فيصـير  مُثَّّ  يف اخلمسة فتكون مخسة عشر،
ين  مهنا للانىث مثانية ولكّل   ذا إذ لو كان ذكر   كان سهمه عشرة وإحد عشر، أمن الذكر

 كـان 
ُ
ة وهــو مثانيـة، والبــا  ة فيععــ  نصـ  العشــرة ونصـ  السـتّ كــان سـهمه سـتّ نـىث أ

ين لكـــّل  مثلـــة األ ا یســـتارج ســـهمه يف ســـا ر حـــد عشـــر، وهكـــذأواحـــد مهنمـــا  للـــذكر
 واحلاالت. 
ـحَّ  واحد أو صـدران عـل من له رأسان عل صدر  :1096مسألة  یقـة  وق  واحـد فعر
إاّل  نتهبا معا  ن انيوقظ ف مُثَّّ   ینامن یترك حّت أاالستعالم   یتعـّد یوفاثنان،  فهما واحد و
 حكام. األ ىل سا ر إعن امليراث 
 أو  ه ذكر نّ أمن جهل حاله و  یعلم  :1097مسألة 

ُ
نىث لغرق وحنوه يورث بالقرعة، أ
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  من ليس له فرج الذكر  وكذا
ُ
حـوط بـه، واأل ا یشّاصـانّ ـذلـك  نىث وال غير وال فرج األ

كم الشرعّي جرا ها بيإن یكون ألزوما   یق ا  د احلا ل ن یكتب عأأو وكيله يف ذلك، وطر
 لـه إاّل إأنـت اهلل ال  هـّم یقـول املقـرع: )اللّ  مُثَّّ  مـة اهلل(أاهلل( وعـل سـهم آخـر ) سهم )عبد

 مـر أما كانوا فيه  تلفـون فبـنّی لنـا نت فكم بنی عبادك فيأنت عا  الغيب والشهادة أ

 یعـر  السـهمان يف سـهام مهبمـة مُثَّّ  لـه يف الكتـاب( تَّ ما فرض ُث ّ َّ وَّ هذا املولود كي  يُ 

كــان نحــد الســهام فــأ ــرج  مُثَّّ   خــرج آخــر أ ه وااّل عليــ ورثحــد الســهمنی املكتــوبنی أن 

 ة القرعة. وليس شرطا  يف صّح  الدعاء مستحّب وهكذا، و

 الفصـل السـادس
ىٰق   وما يلحق هبما واملهدوم علهيم يف ميراث الغر

يف وقـت  - رثبيهنمـا نسـب أو سـبب يوجـب اإل - اثنـانت إذا مـا :1098مسألة 
كـاّل  أد حبيث علم تقاون موهتما   يـرث واح  مهنمـا وارثـه حـدمها مـن اآلخـر، بـل يـرث 
ه، وهكـذا اد سبب موهتما وتعدّد سباب املوت وال بنی اّف أفرق يف ذلك بنی  ، بالّي احل

 من اثننی.  كثر أاحلكم يف موت 
كــّل  إذا مــات امل :1099مســألة  مهنمــا الســبق واللحــوق  توارثــان واحتمــل يف مــوت 

كـان سـبب موهتمـا الغـرق أو ااهـدم ورث نران أو علم السبق وجهل السـابق، فـواالقت ن 
كــان الســبب غيــر إخــر، ومهنمــا اآل كــّل  الغــرق وااهــدم كــاحلرق أو القتــل يف املعركــة أو  ن 

يف الغرق وااهدم قوالن، افتراس سبع أو حنو ذلك فيف احلكم بالتوارث من العرفنی كما 
كــان إســبب و نفهمــا بــالأإذا ماتــا حتــ   مــااحلكــم  هــذا ّم عــیذلــك، بــل والصــحي   ن 

 خيرة. ما يف الصورة األسيّ  ه والاالحتياط بالتصال  يف حملّ 



 (  3مهناج الصاحلنی )ج / 352 

یقــة :1100مســألة  یــث مــن العــرفنی  طر كــّل أالتوو واحــد مهنمــا  ن يبــىن عــل حيــاة 
 . ا ورثه من اآلخرنی املوت وال يورث  ّ ا كان ميلكه حفيورث  ّ  حنی موت اآلخر 

و  یكــن اهمــا ولــد ورث الــزوج  ر م واملتــأّخ إذا غــرق الزوجــان واشــتبه املتقــّد  : ݥݥمفــثال   
بـع مـا تركـه زوجهـا، فيـدفع  النصـ  املـوووث النص  من تركة الزوجة وورثـت الزوجـة و

بــع الزأىل ورثتــه مــع ثالثــة إللــزوج  بــاع تركتــه الباقيــة بعــد إخــراج و بــع و یــدفع الر وجــة، و
 ىل ورث ا. إ ا البا  بعد إخراج نص  الزوج املوووث للزوجة مع نص  ترك

 صــّ  مــن املــال األ احلــّي  ا حكــم إرث غيرمهــاهــذا حكــم توارهثمــا فيمــا بيهنمــا، وأّمــ
عـل  سابقا  فيرثـه الثالـث احلـّي  ثاملو ّ  ا فهو أن يبىن عل كون موتأو كلهيم ألحدمها

بـع وإذا غرقت الزوجة وبن ا ف : ثال  هذا التقدير، مف یكـن  ن  إالزوج يرث من زوجتـه الر
رث البنـت فيبـىن عـل سـبق موهتـا، إيرث النص ، وكذا يف  البنت وال للزوجة ولد غير 

 أ ذا   یكــن اهــا وارث غيــر إو
ُ
كــان أل بهيــا الثلثــان، غرقــت معهــا الثلــث وأل هــا الــ مّ بهيــا 

  .ه ولد سوامها فيكون لزوجته الثمنن لب وبنته و  یكذا غرق األإوهكذا 
ن يبــىن أحـدمها أو كلهيمــا فهـو مـن املــال املـوووث أل ا حكـم إرث غيرمهــا احلـّي وأّمـ
یالحـظ  يرثـه وارثـه عـل هـذا التقـدير، والموت املوّ ث عن موت صـاحبه ف ر عل تأّخ 

إذا كـان املـوىت م موته عكس مـا سـبق يف إرث مالـه االصـّ  فيه احتمال تقّد  ثالثـة ، و
كـّل  ين عنـد مـوت  مـهنم فيرثـان منـه كغيرمهـا مـن  واحـد مفا زاد فيبىن عل حيـاة اآلخـر

رث املــال إة وكيفّيــ ،ومــا يرثــه املّيــت یقّســم عــل ورثتــه األحيــاء دون األمــوات حيــاءاأل
 واملوووث كما سبق.  صّ  األ

 اّل إم   تـوارهثیتوّقـ يف الغرىق ومن حبمكهـم بـنی مـن ال یثبت التوارث :1101مسألة 
  تـوارهثم عـل ذلـك عـل الـوارث، وال یثبـت بـنی مـن یتوّقـ املـوّ ث عل سـبق مـوت
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ب وولــداه فــنّن الولــدين ذا غــرق األإمعلــوم احلصــول، كمــا  غيــر  آخــر  مــر أوحصــول 
 يكم بتوارهثما.  العلم به فالب عند موهتما واملفروض عدم  مع فقد األاّل إیتوارثان  ال

رث مهنمــا مــن موانــع اإل كــّل   ّو تــوارث مــن اجلــانبنی خلــیشــترط يف ال :1102مســألة 
با  دون اآلخرحدمها  نوعا  أوحواجبه، ولو كان  منـه،  فلـو  رث اآلخـر نيكم بـ  أو حميو

كـ لوّ ورث األ خر اآلحدمها ولد دون أل خوانأ غرق ان من الثـاين، وكـذا احلـال فيمـا لـو 
ل وّ من األ ه يرث اآلخر نّ نل فوّ ثه لأ ّ ما يو لكن   یكن لآخر  حدمها ما يوّ ثه لآخر أل
 .  ل من اآلخروّ رث األإیشترط فيه  وال

 الفصـل السـابع
ى  ميراث أصحاب املذاهب وامللل األأ يف  خر

ـــزوّ  :1103مســـألة  ـــدهاأعنـــدنا فمـــن يـــرم عليـــه نكاحهـــا  مـــامّي اإل ج غيـــر إذا ت  ول
یه وكذا بينه وبنیأت التوارث بنی الولد وشكال يف ثبوإ فال ب هبمـا، وهـل  مـن یتقـرّ بو

 بيــه وأیثبــت التــوارث بــنی 
ُ
كــزوجنی أم ال؟ ّمــأ املــذاهب  ذلــك، فــزواج ســا ر  صــحي اله 

كـان إنی الزوجنی إذا جرى وفق مـذههبم وة يوجب التوارث بماميّ اإل  ة غيرسالميّ اإل ن 
  .عّي د  بالعالق البِّ قة باطال  حبسب مذهبنا كالزواج من املعلّ 

ــزوّ  :1104مســألة  ــ امليــويّس ج إذا ت رم عليــه نكاحهــا يف مــن يــ ار أو غيــره مــن الكّف
یعة اإل ولدها فهل یثبت التوارث به بنی بعضهم مع بعض؟ قيـل: نعـم، أة فميّ سإالشر

بــــواه مــــثال  ألنســــب دون الســــبب، فيتــــوارث الولــــد ووقيــــل: ال، وقيــــل بــــالثبوت يف ا
 ل. وّ هو القول األ صحي والبوان كزوجنی، یتوارث األ وال

كثـــر امل مـــات غيـــر  اإذ :1105مســألة   ورث رثلـــإ ســـلم واجتمــع لـــه موجبـــان أو أ
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و  یترك وارثا  مـن العبقتـنی  یضا  أوكانت زوجته خالته  ذا مات امليويّس إباجلميع، كما 
 
ُ
 ىل نصيب الزوجة. إضافة ا ترث منه نصيب اخلالة باإلّم نوىل والثانية فاأل

إذا اجتمع سـببان   ن جهـة املـانع دون املمنـوع كمـا لـومـ ورث خـر اآلمينـع حـدمها أو
 ه كونـيـرث مـن حيـث  د يرثه من حيث كونه ولـد   لـه والالول ّن نولدها، فأج خالته فتزوّ 

 ابن خالته. 
وارثـا هبـذا الـزواج، فلـو عقـد یت شـهبة  لحد حمارمه أج املسلم إذا تزوّ  :1106مسألة 

 عل 
ُ
نصـيب الـزوج  خـر   يرثه اآل دمهامات أح مُثَّّ  خته من الرضاعة جهال  منه باحلالأ

یكـن    ب الفاسد فيثبـت بـه التـوارث مـاا النسأو الزوجة، هذا يف السبب الفاسد، وأمّ 
يو ّ  ، فولدزىن إذا كانت الشهبة من طر  واحـد اخـتّر الشهبة يرث و التـوارث  ث، و

 (. 979م يف املسألة )كما تقّد  به دون اآلخر  النسّب 
ــــألة  ــــا يف صــــّح  :1107مس یج وفســــادهإذا اختلف اج ــــاد   أو تقليــــد   أو  - ة تــــزو

ة عليــه ســواء يف الصــّح    یكــن للقا ــل بالفســاد ترتيــب أثــر  - لالخــتال  يف املوضــوع
 .  رث وغيره من اآلثارذلك اإل

 خامتـة
ــز طــاوج الســهام امل ي ــاناال مخســة: فروضــة يف الكتــاب العز وهــو طــرج النصــ ،  ثن

بــع، والســتّ واألثــة وهــي طــرج الثلــث والثلثــنی، والثال بعــة وهــي طــرج الر ة وهــي طــرج و
 السدس، والثمانية وهي طرج الثمن. 

یضة كسران ف :1108مسألة  حـدمها أن كانا متداخلنی بأن كان طرج نإذا كان يف الفر
ثنـان النصـ  وهـو االج طـر ّن نر   كالنصـ  والربـع فـإذا سـقط منـه مكـرّ  خـر فن طـرج اآليُ 
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 مــر ذا كــان األنكالنصــ  والــثمن، والثلــث والســدس، فــبعــة، ووفــن طــرج الربــع وهــو األيُ 

یضة معابقة ل یضـة فنذا ا،  كثرأكذلك كانت الفر  ،وبعـةأجتمع النص  والربع كانـت الفر
إذا اجتمع النص  والسدس كانت ستّ  إذا ،ةو    .اجتمع النص  والثمن كانت مثانية و

إذا سـقط  خـر طـرج اآل فـنيُ  حـدمها الأن كان طـرج أن كان الكسران متوافقنی بإو
، ولكن كان هناك عـدد ثالـث يُ منه مكرّ  كـّل فـن طرجهيمـا معـا  إذا سـقط مكـرّ ر    ر   مـن 

بعـة وطـرج السـدس سـتّ أطرج الربع  ّن نمهنما كالربع والسدس، ف بعـة الة، واألو فـن تُ  و
كــاّل  ثنــنی يُ ة ولكــن االالســتّ   مــر كــان األ ذلــك العــدد وفــق اهمــا، فــنذا   مهنمــا، وكســرفــن 

وتكـون  - مهي نصـفه يف املثـال املتقـّد أ -  حـد املاـرجنی يف وفـق اآلخـرأكذلك ضـرب 
یضة حينئذ  معابقة حلاصل الضرب.   الفر

بــع والســدس ضــرب نصــ  األفــنذ بعــة يف الســتّ ا اجتمــع الر ة يف ة أو نصــ  الســتّ و
یضة وهو وبعة وكان ااأل  .  ثنا عشراحلاصل معابقا  لعدد الفر

إذا ا یضـة جتمع السـدس واو ين حاصـلة مـن ضـرب ألـثمن كانـت الفر بعـة وعشـر و
بعــة يف و األنصــ  طــرج الســدس، وهــو ثالثــة يف الثمانيــة أو نصــ  طــرج الــثمن وهــ و

 ة. الستّ 
فنهيمـا يُ  وال فـن طـرج اآلخـر يُ  حدمها الأن كان طرج أن كان الكسران متبایننی بإو

وكــان  خــر طــرج اآل حــدمها يفأالواحــد كالثلــث والــثمن ضــرب طــرج   عــدد ثالــث غيــر
ــ یضــة، فــيف املثــال املــذكور ل املتحّص ين  هــو عــدد الفر بعــة وعشــر یضــة أو تكــون الفر

 حاصلة من ضرب الثالثة يف الثمانية. 
إذا اجتمع الثلث والربع كانت  یضة اثن  عشرةالفو بعـة يف حاصلة من ضرب األ ر و

 الثالثة وهكذا. 
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غيــرهم  ن هنــاك وارث آخــر صــحاب الفــرض الواحــد وكــاأد إذا تعــّد  :1109مســألة 
یضة حاصلة من ضرب عد بـع زوجـات أدهم يف طرج الفرض، كما إذا ترك كانت الفر و
یضة م ، فيف مثله تكون الفر بعـةن اثننی وثالثنی حاصلة مـن ضـرب األوولد   وهـي  - و

 يف الثمانية ال  هي طرج الثمن.  - عدد الزوجات
كـان الكنفـ اّل إفرض آخر، و خر هذا لو   یكن للوارث اآل سـران متـداخلنی ضـرب ن 

، وكـــان احلاصـــل هـــو عـــدد صـــحاب الفـــرض الواحـــدأيف عـــدد  قـــّل األ طـــرج الكســـر 
یضة، و ألة م يف املسـن كانا متوافقنی أو متبایننی فبعـد الضـرب عـل النحـو املتقـّد إالفر

یكـون رض الواحـد صحاب الفأالسابقة یضرب احلاصل يف عدد  هـو عـدد  احلاصـلو
یضة.  الفر
ين وأرك ذا تــنفــ بعــنی حاصــلة مــن أبــو یضــة مــن مثانيــة وأو بــع زوجــات كانــت الفر و

بــع لثالثــة الــ  هــي طــرج الثلــث يف األضــرب ا بعــة الــ  هــي طــرج الر  فتكــون اثنــ و
یكـون احلاصـل مثانيـة و - وهـو عـدد الزوجـات - وبعةعشرة، فتضرب يف األ بعـنی، أو و

یضة بعدد من ینكسر   عليه السهم. وهكذا تتضاع  الفر
ينالعاملنی وصّل اهلل عل حمّمَّ  هلل رّبِّ  حلمُد وا  د وآله العاهر

 


