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 الروضة البهية يف

 شرح اللمعة الدمشقية

 اجلزء اخلامس

 )(زين الدين اجلبعي العاملي الشهيد الثاين 

   



٢ 

 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للرتاث والفكر اإلسالمي) (شبكة اإلمامني احلسنني 
 .نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى قريبة إنشاء هللا تعاىل�نتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح 

_____________________________ 

 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية

 اللمعة الدمشقية

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد االول(دمحم بن مجال الدين مكى العاملى 
٧٣٤ - ٧٨٦ 

 اجلزء اخلامس

 للمعة الدمشقيةالروضة البهية يف شرح ا

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد الثاين(زين الدين اجلبعي العاملي 
٩٦٥ - ٩١١ 
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 االهداء
إن كان الناس يتقربون إىل االكابر بتقـدمي جمهـودا�م فلـيس لنـا أن نتقـرب إىل أحـد سـوى سـيد� ومـوال� إمـام زماننـا 

ــك � صــاحب . عجــل هللا تعــاىل فرجــه) االمــام املتنظــر(وحجــة عصــر�  ــك � حــافظ الشــريعة �لطافــك اخلفيــة، وإلي فإلي
االمـر و�مـوس احلقيقـة أقــدم جمهـودي املتواضـع يف سـبيل إعــالء كلمـة الـدين وشـريعة جــدك املصـطفى وبقيـة آ�ر آ�ئــك 

 االجنبني، دينا قيما ال عوج فيه وال امتا ورجائي القبول والشفاعة يف يوم ال ترجى إال شفاعتكم أهل البيت
 بدك الراجيع
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كان املي وطيدا �لفوز فيما اقدمت عليه من مشروع يف سـبيل اهلـدف االقصـى ) عند الصباح حيمد القوم السرى(
فــاردت اخلدمــة �ــذا الصــدد ال زبــل بعــض مشــاكل الدراســة واالن وقــد ). الفقــه االســالمي الشــامل(للدراســات الدينيــة 

ول مـن هـذا الكتـاب الضـخم إىل االسـواق فرأيـت النجـاح البـاهر نصـب حقق هللا عزوجل تلك االمنية �خـراج اجلـزء اال
 .ه بكل ولع واشتياق ا�الت الطلبة على اقتناء: عيين

فلــه الشــكر علــى مــا انعــم واحلمــد علــى مــا وفــق بيــد أن االوضــاع الراهنــة، ومــا اكتســبته اال�م مــن مشــاكل إجنــازات 
بتلك الصورة املنقحة املزدانـة �شـكال توضـيحية، وىف اسـلوب شـيق  فإن الطبعة . العمل وفق املراد احرجتين بعض الشئ

ت  كلفتـين فــوق مــا كنـت اتصــوره مــن حسـاب وارقــام ممــا جعلتـين ائــن حتــت عبئـه الثقيــل، وال مــن مـؤازر أو مســاعد فرأيــ
اخرتت الـرتك حـىت يقضـي هللا امـرا كـان مفعـوال، أو االقـدام ا�هـد مهمـا كلـف االمـر مـن صـعو�ت فـ: نفسي بني امرين

أئمــــة اهلــــدى (، وإحيــــاء آ�ر )ســــيد املرســــلني(الطريــــق الثــــاين واحتملــــت صــــعو�ته يف ســــبيل الــــدين، واالشــــادة بشــــريعة 
بعــزم ) �جلــزء اخلــامس) (اجلــزء الرابــع(صــلوات هللا وســالمه عليــه وعلــيهم امجعــني فاتبعــت بعــون هللا عزوجــل ) املعصــومني

وتعـــاىل وتوســلي إىل صـــاحب الشــريعة الغـــراء واهــل بيتـــه االطهـــار  قــوي، ونفـــس آمنــة وكـــل اعتمــادي علـــى هللا ســبحانه
عليـه الصـالة والسـالم ) امـري املـؤمنني(عليهم صلوات امللك العالم وال سيما وحنن يف جوار سيد� الكـرمي مـوىل الكـونني 

 .هفبك � موال ي استشفع إىل ريب ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ويل ذلك والقادر علي
 السيد دمحم كالنرت
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 تقدير وشكر

هكــذا عرفنــا احليــاة وعرفوهــا لنــا شــيوخنا . مل يــزل االنســان ممتعــا يف حياتــه اجلوانــب املعنويــة اكثــر مــن اجلوانــب املاديــة
سـيد البجنـوردي الكرام، رحم هللا املاضني منهم وحفظ البـاقني ولقـد كنـت منـذ أحضـر دروس سـيدي االسـتاذ آيـة هللا ال

دام ظله، استشعر بوجد وشغف يف نفسي جتذبين اليـه جـذ�، فمـن أدب رقيـق إىل خلـق كـرمي، ومـن غـزارة يف العلـم إىل 
ن جوانبــه االخــر العظيمــة واالن  ت يف طبــات مشــاغل ومتاعــب  -اســلوب رائــع يف البيــان، فضــال عــ واذا  -وقــد إ�مكــ

إىل االمــام، وقــد جعلــين أجنــذب إىل ســيدي االســتاذ بعــد فــرتة اجنــذا�  بكتابــه الشــريف أ�ين مقرظــا ومثبتــا عزمــي ســريا
 .ذكرين تلك اال�م اجلميلة اليت قد مضت وذهبت وأخذت معها كل غال ورخيص

وبـذلك أبـدي شـعوري اخلاضـع أمـام مساحتـه متمنيـا دعائـه الكـرمي . لكن ألطاف سيدي االسـتاذ مل تـزل �قيـة شـاملة
وال ميكنين القـول �ين قمـت بـواجيب جتـاه فضـله القـدمي، إن . نشر كتابه الكرمي تشرفا بهكما أسرتخصه يف . عند مظانه

 .ذلك غري مستطاع، لكنه تعاىل من وراء القصد
 السيد دمحم كالنرت
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التحيـات والــدعاء مساحـة العالمـة اجلليـل الفضـال السـيد دمحم كالنـرت اطـال هللا بقـاء بعـد السـالم علـيكم واهـداء وافـر 

لكم �لتوفيق الدائم للخدمات اجلليلة املشكورة لدى مجيع محلة العلـم ال سـيما العلمـاء االعـالم وفقهـاء االسـالم الـذين 
العظيمـة القـائم �دار�ـا احسـن قيـام وتنظـيم ) جامعة النجـف الدينيـة(اكربو افيك هذه اهلمة العاليد الىت ابتدات بتشييد 

نشر الكتب الدينية الفقهية واالخالقيـة والتعليـق عليهـا بتعليقـات جيـدة مفيـدة عاليـة نفيسـة ومـن سؤو�ا �فضل نظام و 
ـــداعى �هلـــا مـــن هديـــة قيمـــة مثينـــة إال وهـــى كتـــاب الروضـــة البهيـــة يف شـــرح اللمعـــة . محلتهـــا التـــاب الـــذى اهديتـــه إىل ال

 .رضوان هللا تعاىل عليهما) للعلمني الشهيدين العظيمني(الدمشقية 
ت عليهــا ممــا حيــل وملــ ا طالعــت الكتــاب ونظــرت يف صــفحاته �لدقــة وجــدت تعليقــاتكم كافيــة وقــد احييتهــا مبــا علقــ

مشــكال�ا ويكشــف مبهما�ــا واالشــارة إىل مــداركها لتعيــني مواضــع الــروا�ت الــىت هــى مســتندات لفروعهــا والغــر ويف 
ور تفهـم وحتقيـق وتعمـق وتـدقيق فللـه درك ذلك فاين تفرست النبوغ فيك حينما كنت حتضر أجنـائى سـنني عديـدة حضـ

 -وعليه سبحانه اجرك جزاك اله عن العلم وأهله خري اجلزاء والسالم عليك وبرمحة هللا وبركاته 
 ١٣٨٧ذى احلجة احلرام /  ٦النجف االشرف يف يوم اخلميس 

 حسن املوسوى البجنوردى
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 كتاب الوصا�

 :وفيه فصول

 )الوصية - الفصل االول (
، واصـلها الوصـل، ومسـي هـذا التصـرف وصـية )٤(، او وصـى يوصـي)٣(، او اوصى يوصي)٢(من وصى يصي )١(مأخوذة

 .التصرف يف حال احلياة به بعد الوفاة، او وصلة القربة يف تلك احلال �ا يف احلالة االخرى )٥(ملا فيه من وصلة
يشـــمل ســــائر  )٦(ليــــك مبنزلـــة اجلــــنسفالتم) متليــــك عـــني، أو منفعــــة، أو تســـليط علــــى تصـــرف بعــــد الوفـــاة: (وشـــرعا

: ، وينـدرج يف العـني)٨(تنبيه علـى متعلقـي الوصـية )٧(التصرفات اململكة من البيع، والوقف، واهلبة، ويف ذكر العني واملنفعة
 املوجود منها �لفعل كالشجرة، والقوة

___________________________________ 
 .اي مشتقة) ١(
 .فاء والالم، وحذف الفاء يف املضارع، لوقوعه بني �ء مفتوحة وكسرة الزمةمعتل ال) وقى يقي(وزان ) ٢(
 .من �ب االفعال، مصدره االيصاء اصله إوصاء مثل ايقاع اصله إوقاع قلبت الواو �ء لكسرة ماقبلها) ٣(
 .من �ب التفعيل) ٤(
 .�لضم هو الوصل بني الشيئني لوصل تصرف احلياة مبا بعد املوت) ٥(
 .فراجع ٢٨تعريف اجلنس يف اجلزء االول من طبعتنا ص مر ) ٦(
 .كالوصية بسكىن الدار ابدا، او بال قيد) ٧(
 .اي الوصية تتعلق �رة �لعني، واخرى �ملنفعة) ٨(
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 واملطلقــة، ويــدخل يف التســليط علــى التصــرف الوصــاية إىل الغــري )٢(املؤبــدة، واملؤقتــة )١(كــالثمرة املتجــددة، ويف املنفعــة
 )٦(، وخيرج ببعدية املوت اهلبـة، وغريهـا مـن التصـرفات املنجـزة)٥(على من للموصي عليه والية )٤(، والوالية)٣(�نفاذ الوصية

�لوصـية �لعتـق،  )٩(وينـتقض يف عكسـه. ال�ا تسليط على التصـرف يف احليـاة )٨(، والوكالة)٧(يف احلياة املتعلقة �حديهما
 �براء املديون، ويوقف املسجد، )١١(فانه وصية به عند االكثر والوصية )١٠(فانه فك ملك، والتدبري

___________________________________ 
 .اي ويندرج يف املنفعة) ١(
 .ذكر املنفعة بال قيد: كعشرين سنة مثال، واملطلقة) ٢(
 .كما اذا اوصى إىل زيد �ن خيرج من ماله اجرة احلج، والصالة، واخلريات مثال) ٣(
 .، والوالية بفتح الواو وكسرها)الوصاية(�لرفع عطف على ) ٤(
 .اي جيعل املوصي الوالية للوصي على الصغري الذي كان للموصي والية عليه) ٥(
 .كالبيع والوقف واهلبة وسائر منجزات املريض) ٦(
 .العني واملنفعة) ٧(
 .اي وخيرج الوكالة) ٨(
وال شـامال جلميـع أفـراده، بـل خيـرج بعضـها عـن التعريـف مثـل الوصـية، �لعتـق فـان العتـق فـك ملـك فـال اي يف كون التعريف ال يكون جامعا ) ٩(

 .تدخل يف التعريف حيث قيده �لتمليك
 .اي وخيرج عن التعريف التدبري وهي الوصية بعتق العبد بعد وفاة مواله) ١٠(
 .اي وخيرج عن التعريف الوصية �براء املديون) ١١(
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�ملضــاربة واملســاقاة فإ�مــا وان افــادا ملــك العامــل احلصــة مــن الــربح والثمــرة علــى  )١(ايضــا، و�لوصــية فانــه فــك ملــك
 .، وقد ال حيصل ربح، وال مثرة فينتفي التمليك)٢(تقدير ظهورمها، اال أن حقيقتهما ليست كذلك

خاصــة،  )٤(اليــه يف الصــيغة الثانيــةحيتــاج  )٣(هــذا القيــد) او افعلــوا كــذا بعــد وفــايت(لفــالن بكــذا، ) اوصــيت: واجيا�ــا(
وحنـــو ذلـــك مـــن ) او لفـــالن بعـــد وفـــايت كـــذا(أمـــا االوىل فمقتضـــاها كـــون ذلـــك بعـــد الوفـــاة، . ال�ـــا اعـــم ممـــا بعـــد الوفـــاة

 .االلفاظ الدالة على املعىن املطلوب
لتصـرف، وإمنـا يفتقـر مبا دل عليهـا االجيـاب، سـواء وقـع �للفـظ ام �لفعـل الـدال عليـه كاالخـذ، وا) والقبول والرضا(
. ال غـــريه كـــالفقراء، والفقهـــاء، وبـــين هاشـــم، واملســـجد، والقنطـــرة، كماســـيأيت )٦(يف مـــن ميكـــن يف حقـــه كاحملصـــور )٥(اليـــه

رجـوع املوصـي مـا دام حيـا، واملوصـى لـه   )٧(واستفيد من افتقارها إىل االجياب والقبـول أ�ـا مـن مجلـة العقـود، ومـن جـواز
 )٨(كذلك

___________________________________ 
 .وينتقض يف عكسه �لوصية �لعتق. عطف على قول الشارح) ١(
 .اي ليست متليكا) ٢(
 .اي بعد وفايت) ٣(
 ).افعلوا كذا بعد وفايت(وهي ) ٤(
 .إىل القبول) ٥(
 .اي كعدد حمصورين كالعشرة والعشرين مثال) ٦(
 .لة العقود اجلائزةأ�ا من مج: اي واستفيد ايضا من جواز الرجوع فيها) ٧(
 .اي مادام حيا) ٨(
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وقــد تلحـق �لالزمـة علـى بعـض الوجـوه كمـا يعلـم ذلـك مــن . أ�ـا مـن العقـود اجلـائزة )١(مـا مل يقبـل بعـدالوفاة كمـا سـيأيت
وملــا كــان الغالــب عليهــا حكــم اجلــواز مل يشــرتط فيهــا القبــول اللفظــي، وال مقارنتــه لالجيــاب، بــل جيــوز مطلقــا . )٢(القيــود

ـــأخره �خـــره عـــن احليـــاة، ومقارنتـــه للوفـــاة، واالول). او قـــارن(عـــن االجيـــاب، ) �خـــر(اء ســـو  اوفـــق  )٣(وميكـــن ان يريـــد بت
 .للمشهور )٤(النه يرى جواز تقدمي القبول على الوفاة، والثاين: مبذهب املصنف
أو مـا يف حكمـه بعـد املـوت، فلـو  على أن االجياب يف الوصية إمنا يتعلق مبا بعد الوفاة ال�ا متليك، )٥(ومبين القولني

قبله مل يطابق القبول االجياب، وأن املتعلـق �لوفـاة متـام امللـك علـى تقـدير القبـول والقـبض ال إحـداث سـببه، فـان  )٦(قبل
و�ملوت يتم، او جيعل املوت شرطا حلصـول امللـك �لعقـد كـالبيع  )٧(االجياب جزء السبب فجاز ان يكون القبول كذلك

 .على بعض الوجوه
___________________________________ 

 .من جواز الرجوع وعدمه) ١(
 ).واملوصى له كذلك مامل يقبل بعد الوفاة: (املراد من القيود هي اليت ذكرت يف قول الشارح) ٢(
 .وهو مقارنة القبول لالجياب) ٣(
 .وهو �خر القبول عن الوفاة، أو مقارنته له) ٤(
 .جواز وقوع القبول يف حال حياة املوصي، وعدم جوازه اال متأخرا عن الوفاة: ومها) ٥(
 .اي قبل املوصى له، أو املوصى اليه قبل الوفاة) ٦(
 .لكن التملك يتم �ملوت. اي جزء السبب، فتملك املوصى له متوقف على وفاة املوصي) ٧(

    



١٥ 

بعــده ايضــا، وامنــا يصــح القبــول  )١(وهــذا اقــوى، وتعلــق االجيــاب �لتمليــك بعــد املــوت ال ينــايف قبولــه قبلــه النــه قبولــه
ــؤثر القبــول لــبطالن االجيــاب بــرده )٤(حينئــذ) فــان رد( )٣(الوصــية قبلــه) مــا مل يــرد( )٢(علــى التقــديرين يف (نعــم لــو رده . مل ي

 )٥(ذ ال اعتبار برده السـابق، حيـث ان امللـك ال ميكـن حتققـه حـال احليـاة واملتـأخرا) حياة املوصي جاز القبول بعد وفاته
أمـا علـى تقـدير جـواز تقدميـه يف حـال احليـاة فينبغـي . مل يقـع بعـد وهـذا مبـذهب مـن يعتـرب �خـر القبـول عـن احليـاة اوفـق

، )٦(م جــواز القبـول بعـد الـرد مطلقــا�ثـري الـرد حالتهـا ايضـا، لفــوات احـد ركـين العقـد حـال اعتبــاره، بـل ميكـن القـول بعـد
انتفـاء  )٩(�ن املـانع هنـا )٨(ولـو فـرق. االجياب السابق، ومل حيصل بعدذلك ما يقتضيها كما لو رد املتهب اهلبة )٧(البطاله

 مثلـه يف رد الوكيـل الوكالـة فإنـه لـيس لـه التصـرف بعـد ذلـك �الذن السـابق وان جـاز: املقارنة بني القبول واالجيـاب قلنـا
 تراخي القبول، ويف الدروس نسب احلكم جبواز القبول

___________________________________ 
 .اي قبول التملك بعد املوت اي يقبل حاال، ويتملك بعد املوت) ١(
 .حال احلياة وبعد املمات: ومها) ٢(
 .اي قبل القبول) ٣(
 .اي قبل القبول) ٤(
 .اي الرد املتأخر) ٥(
 .ياة وبعد الوفاةاي يف حال احل) ٦(
 .اي البطال الرد) ٧(
 .اي بني الوصية واهلبة) ٨(
 .اي يف اهلبة) ٩(

    



١٦ 

وإن رد بعــد الوفــاة ( )١(حينئـذ بعــد الوفــاة إىل املشـهور مــؤذ� بتمريضــه، ولعــل املشـهور مبــين علــى احلكــم املشـهور الســابق
علـى ) ن رد بعـد القبـول مل تبطـل وان مل يقـبضوا(اتفاقا، اذ ال أثرللقبض من دون القبـول ) قبل القبول بطلت وان قبض

اجود القولني، حلصول امللك �لقبول فال يبطله الرد كرد غريه من العقود اململكة بعد حتققه، فإن زوال امللـك بعـد ثبوتـه 
بنــاء علــى أن القــبض شــرط يف صــحة  )٢(وقيــل يصــح الــرد. يتوقــف علــى وجــود الســبب الناقــل ومل يتحقــق واالصــل عدمــه

ــك �مــر خــارج ال يقتضــي املشــاركة  )٧(وثبــوت حكمهــا )٦(ويضــعف بــبطالن القيــاس. )٥(فتبطــل �لــرد قبلــه )٤(كاهلبــة  )٣(املل
 .حكم امللك �بت )١٠(، واستصحاب)٩(واصالة عدم الزوال بذلك )٨(مبجرده

___________________________________ 
 .وهو عدم جواز تقدمي القبول على الوفاة) ١(
 .القبول وقبل القبضاي بعد ) ٢(
 ).وهو احلكم الوضعي(اي يف لزوم امللك ) ٣(
 .يف أ�ا اذا مل تقبض يصح ردها، واليتم امللك قبل القبض) ٤(
 .اي قبل القبض وإن قبل الوصية) ٥(
 .اي يضعف قول هذا القائل �ن قياس الوصية على اهلبة �طل) ٦(
ت بــدليل خــاص خــارجي وهــذا ال يوجــب مشــاركة غريهــا اي ثبــوت حكــم اهلبــة وهــي صــحة الــرد، وعــدم ) ٧( وهــي  -متاميــة امللــك فيهــا، إمنــا ثبــ

 .معها يف مطلق احلكم مبجرد ثبوت حكم من أحكام اهلبة هلا -الوصية 
 .اي مبجرد ثبوت حكم من أحكام اهلبة هلا بسبب دليل خارجي) ٨(
 .اي �لرد بعد القبول) ٩(
 .أن امللكية قد ثبتت مبجرد القبول فيشك يف زواهلا �لرد فتستصحب امللكية الثابتة قبل الرد: املعىنو ). �بت(�لرفع مبتداء، خربه ) ١٠(

    



١٧ 

ق القبــول إىل الــوارث( ، ســواء مــات يف حيــاة املوصــي ام بعــدها علــى املشــهور، )١(لــو مــات املوصــى لــه قبلــه) وينتقــل حــ
ايب بصـري، ودمحم ابــن مسـلم عــن  )٤(وتــه، لظـاهر صــحيحةوقيـل تبطــل الوصـية مب. )٣(تــدل �طالقهـا عليــه )٢(ومسـتنده روايـة

 )٦(واالقـوى الـبطالن مـع تعلـق غرضـه �ملـورث، وإال. مبوتـه يف حياتـه، ال بعـدها )٥(وفصـل �لـث فابطلهـا. الصادق 
 .)٩(لو وجب )٨(بني االخبار )٧(وهو خمتار املصنف يف الدروس، وميكن اجلمع به. فال

___________________________________ 
 .اي قبل القبول) ١(
 .١احلديث  - ٣٠الباب  -الوسائل احكام الوصا� ) ٢(
 .اي على انتقال حق القبول بعد موت املوصى له إىل وارثه) ٣(
 .٤احلديث  ١٣٨ص  ٤االستبصار الطبعة اجلديدة ج ) ٤(
 .البعد حياته) املوصي(يف حياته اي فابطل الوصية مبوت املوصى له يف حياة املوصي ومرجع الضمري ) ٥(
 .اي وان مل يتعلق غرض خاص �ملورث فال تبطل الوصية) ٦(
 .اي مبا اذا تعلق غرض خاص �ملورث) ٧(
 .٤املصدر السابق حتت رقم ) ٨(
ت متكافئــة كمــا لــو كانــت صــحيحة) ٩( يت . اي لــو وجــب اجلمــع بــني االخبــار املتعارضــة فيمــا اذا كانــ ت علــى انتقــال حــق واحلــال أن الروايــة الــ دلــ

 .القبول إىل الوارث غري صحيحة اذن ال جيب اجلمع، بل طرح هذه واالخذ �لصحيحة

    



١٨ 

مث ان كــان موتــه قبــل مــوت املوصــي مل تــدخل العــني يف ملكــه، وان كــان بعــده ففــي دخوهلــا وجهــان مبنيــان علــى أن 
، ام امللـك حيصـل للموصـى لـه �لوفـاة )١(القبول هل هو كاشـف عـن سـبق امللـك مـن حـني املـوت، ام �قـل لـه مـن حينـه

 .)٣(وتظهر الفائدة فيما لو كان املوصي به ينعتق على املوصي له امليت لو ملكه. اوجه �يت )٢(متزلزال ويستقر �لقبول
اوصــيت، او افعلــوا كــذا بعــد : مــن قولــه) مثــل مــا تقــدم(غــري مقيــدة بزمــان، او وصــف ) مطلقــة(الوصــية ) وتصــح(

مبـا خصصــه  )٤(بعــد وفـايت يف سـنة كــذا، او يف سـفر كـذا فتخصــص(افعلـوا ) ومقيـدة مثــل(بعــد وفـايت، وفـايت، او لفـالن 
 .، أو غريه بطلت الوصية، الختصاصها مبحل القيد فال وصية بدونه)٥(من السنة والسفر، وحنومها فلو مات يف غريها

خلــرس، او اعتقــال لســان مبــرض، ) اللفــظمــع تعــذر (الدالــة علــى املــراد قطعــا يف اجيــاب الوصــية ) وتكفــي االشــارة(
 تكفي) وكذا(وحنوه، 

___________________________________ 
 .اي من حني القبول) ١(
 .بناء على أن القبول شرط يف استقرار امللك) ٢(
فالينعتق، لعدم متلكـه لـه حينـذاك، وان كما اذا كان املوصى به ا� للموصى له حبيث ينعتق لو ملكه، فاذا مات املوصى له يف حياة املوصي ) ٣(

 .مات بعد وفاة املوصي وقبل القبول فعلى القول �مللكية املتزلزلة ينعتق ابوه
 .اي الوصية مبا خصصها املوصي) ٤(
 .اي يف غري هذه السنة أو يف غري هذا السفر) ٥(

 .فلم ميت يف تلك السنة، أو يف ذاك السفر بطلت الوصيةإفعلوا يف سفري هذا، أو يف هذه السنة لو مت : أن املوصي لو قال: فاملعىن

    



١٩ 

مـــع  )٤(، وال تكفيـــان)٣(، ال مطلقـــا، ال�ـــا اعـــم)٢(الدالـــة قطعـــا علـــى قصـــد الوصـــية �ـــا) مـــع القرينـــة( )١(كـــذلك) الكتابـــة(
إنـه خبطـي وا� : ، او قـال)٦(الورثة ببعضها، خالفا للشيخ يف االخري )٥(االختيار وان شوهد كاتبا، أو علم خطه، أو علم

تـه عليـه واعرتافـه بعـد ذلــك،  ، أو قراء)٧(عـامل بـه، أو هـذه وصـييت فاشـهدوا علـي �ـا، وحنـو ذلـك، بــل البـد مـن تلفظـه بـه
ث اكتفــى بــه ــن اجلنيــد حيــ . عنــده )٩(مــع حفــظ الشــاهد لــه )٨(الن الشــهادة مشــروطة �لعلــم وهــو منفــي هنــا، خالفــا الب

 .)١٠(وكذا القول يف املقر. ع نفسه مع اعرتاف املوصي مبعرفته مبا فيه وأنه موص بهواالقوى االكتفاء بقرائة الشاهد له م
 ، والفقهاء، وبين هاشم،)والوصية للجهة العامة مثل الفقراء(

___________________________________ 
 .اي اذا كانت دالة على املراد) ١(
 .اي مع قصد الوصية �ذه الكتابة) ٢(
 .اذ رمبا كتب ذلك كي يوصي فيما بعد مبضمو�ا. بة اعم من الوصيةاي مطلق الكتا) ٣(
 .اي االشارة والكتابة) ٤(
 ).عمل(يف بعض النسخ ) ٥(
 .ذهب إىل صحة الوصية �لكتابة يف حال االختيار ) الشيخ(وهي الكتابة، فإن ) ٦(
 .اي مبا كتب �ن يقرأ ماكتبه على الشهود) ٧(
 .اي �خلط) ٨(
 .للخط، أو املكتوباي ) ٩(
 .اي أن الكتابة غري كافية يف االقرار مامل تقم قرينة قوية على على صحتها) ١٠(

    



٢٠ 

، مـن اجلميـع، واسـتلزامه الرتجـيح مـن غـري مـرجح إن اريـد )١(، لتعـذره إن أريـد)واملساجد، واملدارس ال حتتاج إىل القبول(
بــذلك، ولكــن ال قائــل بــه  )٢(ورميــا قبــل فيــه. امكــن كــالوقفمــن الــبعض، وال يفتقــر إىل قبــول احلــاكم، او منصــوبه وان 

مل يشرتط فيهـا التنجيـز، وال فوريـة القبـول، وال صـراحة االجيـاب، وال وقوعـه  )٤(ومن مث. ولعل جمال الوصية اوسع. )٣(هنا
 .�لعربية مع القدرة

لـزم بقـاء امللـك  )٥(ال�قـل لـه مـن حينـه، اذ لـواله) �ملـوت(للموصى له  )والظاهر أن القبول كاشف عن سبق امللك(
بعد الوت بغري مالـك اذ امليـت الميلـك، خلروجـه بـه عـن اهليتـه كاجلمـادات، وانتقـال مالـه عنـه، وال الـوارث لظـاهر قولـه 

الـك، اذ ال يصـلح لغـري فلـو مل ينتقـل إىل املوصـى لـه لـزم خلـوه عـن امل ))٦(من بعد وصية يو� بها او دين(: ! تعـاىل
 .)٧(من ذكر

 أن القبول معترب يف حصول امللك، فهو إما جزء: )٨(ووجه الثاين
___________________________________ 

 .اي القبول) ١(
 .اي يعترب قبول احلاكم يف االوقاف العامة: اي يف الوقف بذلك) ٢(
 .وهي الوصية للجهة العامة) ٣(
 .لوصية اوسعاي والجل أن جمال ا) ٤(
 .الن املال إما للورثة، أو للموصى له وعلى كل حال فاملال خارج من حتت يده) ٥(
 .١١النساء اآلية ) ٦(
 .وهو امليت، أو الوارث، أو للموصى له) ٧(
 .وهو ان القبول �قل للملك إىل املوصى له من حني القبول) ٨(

    



٢١ 

مــن مجلــة العقــود يرشــد إىل أن القبــول جــزء الســبب  )١(، وكو�ــاالســبب، أو شــرط كقبــول البيــع فيمتنــع تقــدم امللــك عليــه
الناقـــل للملـــك، واآلخـــر االجيـــاب كمـــا يســـتفاد مـــن تعـــريفهم العقـــود ��ـــا االلفـــاظ الدالـــة علـــى نقـــل امللـــك علـــى الوجـــه 

ا أن امللــك املناسـب لـه وهــو العـني يف البيــع، واملنفعـة يف االجــارة، وحنـو ذلـك فيكــون املـوت شــرطا يف انتقـال امللــك، كمـ
، )٣(فإن اجتمعت الشرائط قبـل متـام العقـد �ن كـان مالكـا للمبيـع حتققـت مثرتـه بـه )٢(.للعني، والعلم �لعوضني شرط فيه

كالعلم �لعوض، وقد تبقى موقوفة على ذلك الشرط، فـاذا حصـل حتقـق   )٥(فقد حيصل منه بطالنه )٤(وإن ختلف بعضها
املالــك يف عقــد الفضــويل، واملــوت يف الوصــية، فاالنتقــال حصــل �لعقــد، لكنــه  �ثــري الســبب الناقــل وهوالعقــد، كإجــازة

فــال  )٦(موقــوف علــى الشــرط املــذكور فــاذا �خــر قبــول الوصــية كــان امللــك موقوفــا عليــه، والشــرط وهواملــوت حاصــل قبلــه
حصــل امللــك بــه  �ن هــذا لــو مت يقتضــي أن قبــول الوصــية لــو تقــدم علــى املــوت )٧(ويشــكل. يتحقــق امللــك قبــل القبــول

 حصوال متوفقا على الشرط وهو املوت فيكون املوت كاشفا عن حصوله بعد القبول كإجازة املالك بعدالعقد، والقائل
___________________________________ 

 .اي الوصية) ١(
 .اي يف انتقال امللك يف البيع) ٢(
 .اي �لقبول) ٣(
 .اي بعض الشرائط) ٤(
 .كما اذا جهل العوض فأنه يبطل البيعاي بطالن البيع  ) ٥(
 .اي قبل القبول) ٦(
 .اي القول بعدم حتقق امللك قبل القبول مشكل) ٧(

    



٢٢ 

فتبني أن املـوت شـرط يف انتقـال امللـك، بـل حقيقـة الوصـية التمليـك . )١(�لنقل ال يقول حبصول امللك قبل املوت مطلقا
امللك على املوت، وان �خر عنه فمقتضى حكـم العقـد عـدم حتققـه بعده كما علم من تعريفها فان تقدم القبول توقف 

بدون القبول، فيكون متام امللك موقوفا على االجياب والقبول واملوت، و�جلملة فالقول �لكشف متوجه لوال خمالفة مـا 
 .علم من حكم العقد

بــــني ) عشــــرا قــــول مشــــهورويف وصــــية مــــن بلــــغ (�لبلــــوغ، والعقــــل، ورفــــع احلجــــر، ) ويشــــرتط يف املوصــــي الكمــــال(
 .متظافرة، بعضها صحيح اال أ�ا خمالفة الصول املذهب، وسبيل االحتياط )٢(االصحاب، مستندا، إىل روا�ت

أما االوالن فظاهر، النتفاء العقل، ) �طلة(من كل منهم ) أما ا�نون والسكران ومن جرح نفسه �ملهلك فالوصية(
ري فمســتنده صــح فــان كـان اوصــى بوصــية بعـد مــا احــدث : " ايب والد عـن الصــادق  )٣(يحةورفـع القلــم، وأمــا االخـ

يف حكـم امليـت فـال  )٤(ولداللـة هـذا الفعـل علـى سـفهه، والنـه" يف نفسه مـن جراحـة، او قتـل لعلـه ميـوت مل جتـز وصـيته 
 .هلا الذكاة لو كان قابال )٦(ال تقع عليه )٥(جتري عليه االحكام اجلارية على احلي، ومن مث

___________________________________ 
 .وان قبل الوصية قبل املوت) ١(
 .�٤٤ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ٢(
 .١احلديث  ٥٢الوسائل كتاب الوصا� �ب ) ٣(
 .اي والن اجلارح نفسه مبهلك) ٤(
 .اي ومن اجل جر�ن احكام امليت على احلي الذي جرح نفسه مبهلك) ٥(
ــى هــذ) ٦( ــك فإنــه التقــع عليــه : وحاصــل املعــىن. ا احلــي املشــرف علــى املــوتاي عل أن اجلــارح نفســه مبهلــك مثلــه مثــل احليــوان الــذي جــرح مبهل

ن احلــي مــن صــحة الوصــية، وســائر أفعالــه املعتــرب فيهــا احليــاة . التذكيــة فكــذا االنســان اجلــارح نفســه يكــون يف عــداد االمــوات فالجيــوز منــه مــاجيوز مــ
 .واالختيار

    



٢٣ 

ريهوقيــل  املشــهور، وأمــا داللــة الفعــل علــى ســفهه  )١(وهــو حســن، لــوال معارضــة الــنص. تصــح وصــيته مــع ثبــات عقلــه كغــ
وموضـع اخلـالف مـا اذا . كونه يف حكم امليت، فانه غري مانع من التصرف مع تيقن رشـده  )٢(فغري واضح، واضعف منه

 .تعمد اجلرح، فلو وقع منه سهوا، او خطأ مل متتنع وصيته امجاعا
وجوده حال الوصـية ) وصحة التملك، فلو اوصى للحمل اعترب(حالة الوصية، ) يف املوصى له الوجود(يشرتط ) و(

فمـا دون ) احلمـل(مـدة ) أو �قصـى(كونه موجودا حالتهـا،   )٣(فيعلم بذلك) بوضعه لدون ستة اشهر منذ حني الوصية(
 ،)٤(اذا مل يكن هناك زوج، وال موىل(

___________________________________ 
 .١حديث  ٥٢الوسائل كتاب الوصا� �ب ) ١(
 )كون اجلارح نفسه يف حكم امليت: (اي واضعف من هذا الدليل) ٢(
 .اي بوضعه اقل من ستة اشهر من حني الوصية) ٣(
 .كما اذا كان احلامل امة) ٤(

عندها إىل ان مت اقصـى مـدة احلمـل وكـا� قـد أوصـيا للحمـل قبـل كانت زوجة او امة سافر عنها زوجها أو موالها ومل حيضرا : فرض املسألة هكذا
فصحة الوصية يف هذا الفرض متوقفة على وضع الزوجـة، أو االمـة احلمـل القصـى مـدة احلمـل فمـا . الغياب، أو كا� قد ما� عنها واوصيا للجنني

 .دون فاذا تعدي اقصى مدة احلمل ولو يوما واحدا فالوصية �طلة

    



٢٤ 

االحتمـال  )٤(، المكـان جتـدده بعـدها، وقيـام)٣(عندها، وأصـالة عدمـه )٢(حدمها مل تصح، لعدم العلم بوجودها )١(فان كان
. مع عدمهما �مكان الز�، والشبهة مندفع �ن االصل عدم اقدام املسلم على الز� كغـريه مـن احملرمـات، ونـدور الشـبهة

 )٦(لو كانت كافرة )٥(ويشكل االول
___________________________________ 

 .اي ان وجد احدمها ومها الزوج، أو املوىل مل تصح الوصية: هنا �مة مبعىن وجد) كان) (١(
 .اي احلمل عند الوصية) ٢(
 .اي وال صالة عدم وجود احلمل، المكان وجود احلمل بعد الوصية) ٣(
يب بظــن أنــه أنــه حيتمــل أن تكــون املــرأة حاملــة مــن طريــق : دفــع وهــم، حاصــل الــوهم) ٤( ن اجنــ ت نفســها مــ الــز�، أو مــن طريــق الشــبهة، �ن مكنــ

زوجها، مث رجع الزوج من سفره فبان هلا أنه اجنيب فحينئذ التصلح الوصية لو وضعت احلمل �كثر من ستة اشـهر، الحتمـال عـدم وجـود احلمـل 
 .حني الوصية
وأمــا . مــه علـى احملرمــات، الن املســلم مبـا أنــه مسـلم اليقــدم علـى احملرمــاتأن احتمـال الــز� منـدفع بظــاهر حــال املسـلم مــن عـدم اقدا: وحاصـل الــرد

 .واالحكام إمنا جتري على الغالب، ال على النادر. الشبهة فنادرة الوقوبع
 .وهو االصل عدم اقدام املسلم على الز�) ٥(
محــل (د الوصـية �يت يف الكــافرة لعـدم جــر�ن قاعـدة لعـدم جـر�ن االصــل الـذي ذكــره يف املسـلم هنـا فاالشــكال وهـو احتمــال جتـدد احلمــل بعـ) ٦(

 .فيها) علم املسلم على الصحة

    



٢٥ 

عمـال �لعـادة الغالبـة  )٤(بـني الغـايتني )٣(�سـتحقاقه )٢(ورمبا قيل علـى تقـدير وجـود الفـراش. تصح الوصية حلملها )١(حيث
يــا، فلـو وضــعته ميتـا بطلــت، ولـو مــات وعلـى كــل تقـدير فيشــرتط انفصـاله ح. )٥(مـن الوضـع القصــامهما، او مـا يقار�ــا

يعتـرب قبـول : وقيـل. منـه، خبـالف احلمـل )٨(هنا وجه قوي، المكانه )٧(ويف اعتبار قبوله. لوارثه )٦(بعد انفصاله حيا كانت
ولــو (فهــي لــه، وان تعــدد قســم املوصــى بــه علــى العــدد �لســوية، وان اختلفــوا �لذكوريــة، واالنوثيــة  )٩(مث ان احتــد. وليــه
اجاز مواله امال، الن العبد الميلك بتمليـك سـيده، فبتمليـك . ، سواء كان قنا او مدبرا ام ام ولد)للعبد مل يصح اوصى

 غريه اوىل
___________________________________ 

 .وذلك فيما اذا كان احلمل من مسلم فإن الولد يلحق به فتصح الوصيه له. يعين اذا صحت الوصية حلمل الكافرة) ١(
 .�ن كان الزوج، او املوىل موجودين) ٢(
 .اي احلمل) ٣(
 .واقصى مدة احلمل. ستة اشهر: ومها) ٤(
 .اي غاية احلمل وهو اقصى احلمل) ٥(
 .اي الوصية لوارث املولود يعين أن مااوصى به امليت يكون لورثة املولود املتوىف) ٦(
 .اي قبول الوارث) ٧(
 .اي قبول من الوارث) ٨(
 .اي احلمل) ٩(

    



٢٦ 

ولو كان مكاتبا مشروطا، او مطلقا مل ". ال وصية ململوك : " قال عبدالرمحان بن احلجاج عن احدمها  )١(ولرواية
دمحم بـن قـيس عـن  )٢(انه يف حكم اململوك حيث مل يتحرر منه شئ، ولروايـة )٢(من. يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قوالن

 .والصحة مطلقا اقوى. )٥(ومن مث جاز اكتسابه، وقبول الوصية نوع منها. ة املوىل عنهانقطاع سلطن )٤(ومن) ع(الباقر 
) إىل عتقـه(الوصـية ) فتنصـرف(اي عبـد املوصـي ) عبـده(العبـد املوصـى لـه ) اال أن يكـون(، )٦(والرواية ال حجة فيهـا

بـني القــن،  )٩(وال فـرق يف ذلـك). لزائـدا )٨(وان زاد املـال عـن مثنـه فلــه(اعتـق امجـع، وان نقـص عتــق حبسـابه  )٧(فـان سـاواه
 ،)١١(�الول )١٠(وحيتمل اختصاصه. وغريه، وال بني املال املشاع، واملعني على االقوى

___________________________________ 
 .٣احلديث  - ٧٩الوسائل كتاب الوصا� �ب ) ١(
 .دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب) ٢(
 .١احلديث  - �٧٨ب الوسائل كتاب الوصا� ) ٣(
 .دليل لصحة الوصية للمكاتب) ٤(
 .اي من انواع املكاسب) ٥(
 .الشرتاك دمحم بن قيس بني الثقة، وغريه) ٦(
 .اي ساوى املوصى به العبد) ٧(
 .اي للعبد) ٨(
 .اي يف جواز الوصية للعبد) ٩(
 .اي اختصاص جواز الوصية للعبد) ١٠(
 .وهو فيما اذا كان املال مشاعا) ١١(

    



٢٧ 

ـــع املـــال وهـــو )١(لشـــيوعه مـــن مجلتـــه فيكـــون كعتـــق جـــزء منـــه، خبـــالف املعـــني، وال بـــني أن يبلـــغ قيمتـــه ضـــعف  )٢(يف مجي
 .الوصية، وعدمه

 .ضعيفة )٣(تبطل يف االول استنادا إىل رواية: وقيل
ن اي بنســبة مــا فيــه مــ) �لنســبة(وهــو الــذي عتــق منــه شــقص بكســر الشــني وهــو اجلــزء ) وتصــح الوصــية للمشــقص(
اي ام ولد املوصـي، ال�ـا يف ) والم الولد(يف اجلميع بطريق اوىل،  )٥(مملوك غري السيد، اما هو فتصح )٤(واملراد به. احلرية

ــق مــن نصــيبه: (حياتــه مــن مجلــة ممالكيــه، وإمنــا خصــها ليرتتــب عليهــا قولــه ) و�خــذ الوصــية(اي نصــيب ولــدها، ) فتعت
ن الرتكة تنتقل من حني املوت إىل الوارث فيستقر ملـك ولـدها علـى جـزء ، وال)ع(ايب عبيدة عن الصادق  )٦(لصحيحة
 منها فتعتق

___________________________________ 
 .اي لشيوع املال املوصى به، أو القدر املوصى به) ١(

مس مثال، ومن مجلة املال املشـاع هـذا أن صحة جواز الوصية للعبد متوقفة على كون املال املوصى به مشاعا كالثلث والربع، واخل: وحاصل املعىن
 .النه يف قوة الوصية بعتق. فكأنه قد اوصى له جبزء منه فيعتق ويسري العتق يف الباقي ويدفع مثنه من الوصية. العبد املوصى له

 .اي العبد من مجلة اموال املوصي) ٢(
 .١٠احلديث  - ١١الوسائل كتاب الوصا� �ب ) ٣(
 .اي �لعبد) ٤(
 ..صح الوصية يف مجيع مااوصى به بطريق اوىل، النه اذا صحت الوصية للعبد الرق فصحتها إىل العبد الذي حرر منه جزؤه بطريق اوىلاي ت) ٥(
 .ويالحظ مايف ذيل الرواية من اختالفه مع نسخة الكتاب ٤احلديث  - ٨٢الوسائل كتاب الوصا� �ب ) ٦(

    



٢٨ 

أن  )٢(للممولــك وان مل تتوقــف علــى القبــول فينتقــل إىل ملــك املوصــى لــه �ملــوت، اال )١(عليــه وتســتحق الوصــية، والوصــية
 .)٣(تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة، ووصول الرتكة إىل الوارث، خبالف ملك الوارث

تعتـــق مـــن الوصـــية، فـــان ضـــاقت فالبـــاقي مـــن نصـــيب ولـــدها، لتـــاخر االرث عـــن الوصـــية والـــدين، مبقتضـــى : وقيـــل
 .)٥(لظاهر الرواية، و )٤(اآلية
بيـــنهم فيهـــا، ذكـــورا كـــانوا ام ا��ام خمتلفـــني، وســـواء كانـــت الوصـــية العمامـــه ) والوصـــية جلماعـــة تقتضـــي التســـوية(

ريهم علــى االقــوى  علــى  : ولــو قــال(فيتبــع شــرطه، ســواء جعــل املفضــل الــذكر ام االنثــى ) اال مــع التفصــيل(وأخوالــه ام لغــ
مـن عـرف : والقرابـة( )٦(ذلـك حكـم الكتـاب يف االرث، واملتبـادر منـه هنـا ذلـك ، الن)كتاب هللا فللـذكر ضـعف االنثـى

 )٧(عادة، الن املرجع يف االحكام إىل العرف حيث ال نص وهو) بنسبه
___________________________________ 

 .حني املوت أن الوصية للمملوك الحتتاج إىل القبول، اذن تستقر له من: جواب عن سؤال مقدر تقدير السؤال) ١(
 .١جواب عن السؤال املقدر املشار اليه يف الرقم ) ٢(

 .أن الوصية للمموك وان كانت غري حمتاجة إىل القبول إال أن تنفيذها متوقف على معرفة قيمة اململوك ووصول الرتكة إىل الوارث: وحاصله
استقرار ملك الوارث للرتكة مقدما على استقرار ملك املوصى فإن ملك الوارث اليتوقف على شئ من وصول الوصية إىل املوصى له فيكون ) ٣(

 .له للموصى به فلذلك ينعتق من نصيب الولد
 .١١اآلية : النساء) ٤(
 .٢٧ص  ٦النص السابق حتت رقم ) ٥(
 .بنسبهاي العرف دال على أن القرابة من عرف ) ٧)(للذكر مثل حظ االنثيني: (اي املتبادر يف الوصية حكم الكتاب العزيز) ٦(

    



٢٩ 

وال يكفي مطلق العلم �لنسـب كمـا يتفـق ذلـك يف اهلـامشيني، وحنـوهم ممـن يعـرف نسـبه مـع بعـده االن . دال على ذلك
، وال بني الغين، والفقري، وال بني الصغري، والكبـري، وال بـني الـذكر، )١(وال فرق بني الوراث، وغريه. مع انتفاء القرابة عرفا

 .واالنثى
: " ابه الراجعني إىل آخـر اب وام لـه يف االسـالم، ال مطلـق االنسـاب اسـتنادا إىل قولـه ينصرف إىل انس: وقيل

فــال يرتقــى إىل آ�ء الشــرك وان عرفــوا �لنســب، وكــذا ال يعطــى الكــافر وان انتســب إىل " قطــع االســالم ارحــام اجلاهليــة 
 .على ذلك ممنوعة مع تسليم سند االول )٣(داللتهماو  ))٢(انه ل�س من أهلك( :مسلم، لقوله تعاىل عن ابن نوح

ضــعيف وقيــل إىل اربعــني دارا،  )٤(مــن كــل جانــب علــى املشــهور واملســتند )واجلــريان ملــن يلــي داره إىل اربعــني ذراعــا(
 مالك الدار،" فيه " واالقوى الرجوع فيهم إىل العرف، ويستوي . استنادا إىل رواية عامية

___________________________________ 
 .يف استحقاقه من الوصية، سواء كان يرث ام ال) ١(
 .٤٦اآلية : هود) ٢(
 .اي اآلية واحلديث) ٣(
حرمي املسجد اربعون ذراعا، واجلوار اربعون دارا من اربعة : (قال امري املؤمنني عليه الصالة والسالم: قال وهو احلديث عن ايب عبدهللا ) ٤(

كما وأ�ا دليل للقـول . وميكن استفادة أن اجلار إىل اربعني ذراعا من هذه الرواية. ٤احلديث  - ٩٠ائل كتاب ابواب العشرة �ب الوس) جوانبها
 ).أربعني دارا(الثاين القائل �نه إىل 

    



٣٠ 

رج عـن ، ولو انتقل منها إىل غريها اعتربت الثانية، ولو غاب مل خيـ)١(ومستاجرها، ومستعريها، وغاصبها على الظاهر
احلكـــم مـــا مل تطـــل الغيبـــة حبيـــث خيـــرج عرفـــا، ولـــو تعـــددت دور املوصـــي وتســـاوت يف االســـم عرفـــا اســـتحق جـــريان كـــل 

اعتـرب اطـالق اسـم اجلـار عليـه عرفـا  )٣(، ولو غلب احدها اختص، ولـو تعـددت دور اجلـار واختلفـت يف احلكـم)٢(واحدة
تبـار االذرع ففـي اسـتحقاق مـا كـان علـى رأس الغايـة وجهـان وحيتمل اعتبار االغلب سكىن فيها، وعلى اع. )٤(كاملتحد

مث تقسـم حصـة كـل دار علـى . يقسـم علـى عـددها، ال علـى عـدد سـكا�ا: اجودمها الدخول، وعلـى اعتبـار الـدور قيـل
 )٧(.فالقسمة على الرؤوس مطلقا )٦(، وعلى املختار)٥(وحيتمل القسمة على عدد السكان مطلقا. عدد سكا�ا

�لبنـاء ) واملعتـق(مبعـىن املفعـول ) حتمـل علـى العتيـق(اي موايل املوصي، والالم عوض عن املضاف اليـه  )٨()وللموايل(
 للفاعل على تقدير

___________________________________ 
 .حيتمل أن يكون القيد ملالك الدار ومستأجرها ومستعريها وغاصبها، ال للغاصب فقط) ١(
 .من الدور) ٢(
 .بعض الدور عن جوازهاي خرجت ) ٣(
 .اي كمتحد الدار) ٤(
 .سواء تساوى سكان الدور ام اختلفوا يف العدد) ٥(
 .وهو اجلار العريف) ٦(
 .سواء تساوى سكان الدور ام اختلفوا) ٧(
 .اي الوصية ملوايل املوصي) ٨(

    



٣١ 

الدالــة علــى ) إال مــع القرينــة(، والن املضــاف يفيــد العمــوم فيمــا يصــلح لــه، )١(وجودمهــا، لتنــاول االســم هلمــا كــاالخوة
ارادة احدمها خاصة فيختص بـه بغـري اشـكال، كمـا أنـه لـو دلـت علـى اراد�مـا معـا تناولتهمـا بغـري اشـكال، وكـذا لـو مل 

 )٢(.يكن له موايل إال من احدى اجلهتني
جمــاز، النــه مــع عــدم قرينــة تــدل علــى اراد�مــا، أو احــدمها، النــه لفــظ مشــرتك، ومحلــه علــى معنييــه ) تبطــل: وقيــل(

تكرير الواحد فال يتناول غري صنف واحـد واملعـىن ا�ـازي ال يصـاراليه  )٣(موضوع لكل منهما على سبيل البدل، واجلمع
، ال مشـرتك، النـه موضـوع ملعـىن يقـع )٦(حيصـل الفـرق بينـه، وبـني االخـوة، النـه لفـظ متـواطئ )٥(، وبـذلك)٤(عن االطالق

 .وهذا اقوىعلى املتقرب �الب، و�الم، و�ما 
. ، ال مطلــــق الفقــــراء وان كــــان مجعــــا معرفــــا مفيــــدا للعمــــوم)للفقــــراء تنصــــرف إىل فقــــراء ملــــة املوصــــي(الوصــــية ) و(

 شاهد احلال )٧(واملخصص
___________________________________ 

 .يف كو�ا تشمل االخوة لالب، ولالم، وهلما) ١(
 .نيأو العبيد املعتق. املوايل املعتقني: ومها) ٢(
فكمـا أن مفـرده اليصـح اســتعماله إال يف املعـىن الواحـد مـن املعــاين املشـرتكة، كـذلك مجعــه . فإنــه مجـع يف قـوة تكـرار مفــرده) املـوايل(وهـو لفـظ ) ٣(

 .الذي هو مكرره
 .اي من دون قرينة صارفة) ٤(
 .اي مبا أن املعىن ا�ازي اليصار اليه عند االطالق اال مع القرينة) ٥(
 .طلق على مجيع افراده على حد سواءحيث ي) ٦(
ق الفقــراء ) ٧( ن ينتســب اليــه شــاهد حــال علــى أنــه يريــد فقــراء ملتــه، المطلــ ال خيفــى أن القــرائن احلاليــة وهــو كــون املوصــي حينــو إىل اهــل حنلتــه ومــ

 .فشاهد احلال هو املخصص للفقراء

    



٣٢ 

هلـم يف احلـال �ن جعلنـا ) املسـاكني ان جعلنـاهم مسـاوينويـدخل فـيهم (الدال على عدم ارادة فقراء غري ملتـه، وحنلتـه، 
يـدخلون، الخـتالف املعـىن، ) وإال فـال(حاال كما يف االقـوى، ) او اسوأ(اللفظني مبعىن واحد، كما ذهب اليه بعضهم، 

وذكـــر مجاعـــة مـــن االصـــحاب أن اخلـــالف يف . وعـــدم داللـــة دخـــول االضـــعف علـــى دخـــول االعلـــى، خبـــالف العكـــس
وكــأن . ســاوي إمنــا هــو مــع اجتماعهمــا كآيــة الزكــاة، أمــا مــع انفــراد احــدمها خاصــة فيشــمل اآلخــر امجاعــااالســوء، والت

 .املصنف مل تثبت عنده هذه الدعوى
�ن اوصـى للمسـاكني فانـه يتنـاول الفقـراء علـى القـول �لتسـاوي، أو كـون الفقـراء اسـوء ) يف العكس(القول ) وكذا(

 .)٢(عنهم يدخل كل منهما يف اآلخر هنا مطلقا وعلى مانقلناه: فال )١(حاال، وإال
___________________________________ 

 .للمساكني. اي اذا كا�لفقراء احسن حاال من املساكني فال يدخلون يف الوصية) ١(
 .كانوا اسوء حاال ام ال فيما اذا انفردوا سواء) ٢(

   



٣٣ 

 )يف متعلق الوصية -الفصل الثاين (
عـن امللـك مـن مالكـه إىل غـريه، فـال تصـح الوصـية مبـا لـيس مبقصـود  ) يقبل النقـل(للتملك عادة ) وهو كل مقصود(
، إما حلقارته كفضلة االنسان، أو لقلته كحبة احلنطة، وقشر اجلـوزة، او لكـون جنسـة ال يقبـل امللـك كـاخلمر، )١(كذلك

للموصـي، وال للموصـى لـه، وال مطلقـا، ) معلومـاوال يشـرتط كونـه (واخلنزير، وال مبا ال يقبل النقل كـالوقف، وام الولـد، 
 .بل يكفي صالحيته للوجود عادة يف املستقبل) حال الوصية(�لفعل ) وال موجودا(

ويتخــري الــوارث يف تعيــني مــا (كــاحلظ، والقليــل، والكثــري، واجلزيــل، ) فتصــح الوصــية �لقســط، والنصــيب، وشــبهه(
 .أو ازيد مما عينه الوارث اذا مل يعلم من املوصي ارادة قدر معني،) شاء
متمـثال �جلبـال العشـرة الـيت جعـل علـى كـل واحـد منهـا ) ع(ا�ن بن تغلـب عـن البـاقر  )٢(حلسنة) أما اجلزء فالعشر(

�ــا ســبعة (: متمــثال بقــول تعــاىل) ع(البزنطــي عــن ايب احلســن  )٣(لصــحيحة) الســبع: وقيــل(جــزء مــن الطيــور االربعــة 
 أبواب �� باب منها جزء

___________________________________ 
 .اي اليقصد متلكه عادة) ١(
 .١احلديث  - �٥٤ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ٢(
 .١٢احلديث  - �٥٤ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ٣(

    



٣٤ 

عبـدهللا بـن سـنان عـن  )٣(ولو اضافه إىل جزء آخر كالثلث فعشره لصحيحة. مبوافقته لالصل )٢(ورجح االول))١(مقسوم
 )٥(، ومثلـه رويصـفوان عـن الرضـا  )٤(حلسـنة) والسـهم الـثمن(ومتثـل ايضـا �جلبـال وهـو مـرجح آخـر  الصادق 

وال خيفـى أن . قسمها على مثانية اسـهم معلال �ية اصناف الزكاة الثمانية، وأن النيب  السكوين عن الصادق 
 .على وجه التقريب، والتمثيل ت ال تصلح للعلية، وامنا ذكروها هذا التعليال
 .ضعيفة )٦(السهم العشر استنادا إىل رواية: وقيل
 .انه اعطاه لرجل اوصي له بسهم عن النيب  )٧(السدس ملا روي: وقيل
 .إن يف كالم العرب أن السهم سدس، ومل يثبت: )٨(وقيل

 .وال نعلم فيه خالفا )السدسوالشئ (
 .غري معللة )٩(إنه امجاع، وبه نصوص: وقيل

___________________________________ 
 .٤٤اآلية : احلجر) ١(
 .وهو العشر) ٢(
 .٢احلديث  - �٥٤ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ٣(
 .٢احلديث  - �٥٥ب  -نفس املصدر ) ٤(
 .٣نفس املصدر احلديث ) ٥(
 .٤املصدر احلديث نفس ) ٦(
 .١٠٢ص  ٦املغين البن قدامة ج ) ٧(
 .نفس املصدر) ٨(
ت علــيهم الصــالة والســالم) ٩( ت بطــرق متعــددة عــن اهــل البيــ ث إ�ــا نقلــ  ٩راجــع التهــذيب ج . املــراد مــن النصــوص هنــا تعــدد طــرق الروايــة حيــ

 .١٣ - ١٢احلديث  ٢١١الطبعة اجلديدة ص 

    



٣٥ 

إمـا دائمـا، ) تصـح الوصـية مبـا سـتحمله االمـة، او الشـجرة(ونه موجودا �لفعـل حيث مل يشرتط يف املوصى به ك) و(
، )١(ومنفعـــة العبـــد كـــذلك. كســـكىن الـــدار مـــدة معينـــة، أو دائمـــا) و�ملنفعـــة(أو يف وقـــت خمصـــوص كالســـنة املســـتقبلة، 

 .وان استوعبت قيمة العني )٢(وشبهه
إن الغــرض مــن االول تشــفي مبــا ال يقبــل النقــل، كحــق القصــاص، وحــد ) وال تصــح الوصــية( ــ القــذف، والشــفعة، ف

ريه ومثلـه حـد القـذف، والتعزيـر للشـتم، وأمـا الشـفعة فـالغرض منهـا دفـع  )٣(الوارث �ستيفائه فال يتم الغـرض بنقلـه إىل غـ
نعـم لـو اوصـى لـه �لشـقص واخليـار معـا، مل تبعـد الصـحة، . الضرر عن الشريك �لشركة، وال حظ للموصى له يف ذلك

 .من اخليار )٤(صية �ملال واخليار �بع، ونفعة ظاهر مقصود، وكذا غريهاالن الو 
ال �خلنزيـــر، وكلـــب (مـــاال مقصـــودا،  )٥(، واجلـــر والقابـــل للتعلـــيم، لكو�ـــا)�حـــد الكـــالب االربعـــة(الوصـــية ) وتصـــح(
 .مع بقاء املاليةومثله طبل اللهو الذي ال يقبل التغيري عن الصفة احملرمة . ، النتفاء املالية فيهما)اهلراش

___________________________________ 
 .اي معينة، أو دائما) ١(
 .اي شبه العبد من الدابة وغريها) ٢(
 .اي ومثل حد القصاص) ٣(
 .�لعني اليت تعلق اخليار �ا. اي غري الشفعة من اخليار التصح النوصية به اال مع متعلقه �ن يوصي) ٤(
 .اي الكالب االربعة) ٥(

    



٣٦ 

ث اجــازة الــوارث( وان مل يكــن ) حــال حيــاة املوصــي(االجــازة ) وتكفــي(، )١(، وإال بطــل)ويشــرتط يف الزائــد عــن الثلــ
منصـــور بـــن حـــازم،  )٤(مل مينـــع املوصـــي مـــن التصـــرف فيـــه ولصـــحيحة )٣(�ملـــال، وإال )٢(الـــوراث مالكـــا اآلن، لتعلـــق حقـــه

 ).ع(دمحم بن مسلم عن الصادق  )٥(وحسنة
 .)٧(وقد عرفت جوابه )٦(إال بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث املال حينئذالتعترب : وقيل

ـــك ، الشـــرتاكهما يف احلجـــر �لنســـبة إىل مـــا بعـــد الوفـــاة، ولـــو كـــان )٨(وال فـــرق بـــني وصـــية الصـــحيح واملـــريض يف ذل
ســفيه، أمــا املفلــس فــان  ويعتــرب يف ا�يــز جــواز التصــرف فــال عــربة �جــازة الصــيب، وا�نــون، وال. )٩(التصــرف منجــزا افرتقــا

 كانت اجازته حال احلياة نفذت اذ ال ملك له
___________________________________ 

 .اي الوصية مل تكن �فذة �لنسبة اليه: اي وان مل جيز الوارث الزائد عن الثلث بطل الزائد) ١(
 .اي لتعلق حق الوارث �ملال وان كان متلكه بعد موت املوصي) ٢(
 .ان مل يكن للوارث حق يف املال مل مينع املوصي من التصرف يف ماله حىت يف الزائد عن ثلثه، كما لو كان الوارث قاتال، أو مرتدااي و ) ٣(
 .٢احلديث  - �١٣ب  -الوسائل كتاب الوصية ) ٤(
 .٣احلديث  - �١١ب  -نفس املصدر ) ٥(
 .اي حني احلياة) ٦(
 .وان كان متلكه بعد موت املوصيمن أن الوارث يتعلق حقه �ملال ) ٧(
 .اي يف عدم انفاذ الزائد اال مع اجازة الوارث) ٨(
 .فالصحيح له التصرف يف اكثر من ثلث ماله، واملريض ليس له التصرف إال يف مقدار الثلث. اي الصحيح عن املريض) ٩(

    



٣٧ 

ان، مبنامهـا علـى أن الرتكـة هـل تنتقـل حينئذ، وامنا اجازته تنفيذ لتصرف املوصي ولو كان بعد املوت ففي صحتها وجهـ
إىل الــوارث �ملــوت و�الجــازة تنتقــل عنــه إىل املوصــى لــه، ام تكــون االجــازة كاشــفة عــن ســبق ملكــه مــن حــني املــوت، 

 )٥(وان كــان النفــوذ. )٤(حيتمــل االمــرين )٣(، لتعلــق حــق الغرمــاء �لرتكــة قبــل االجــازة، وعلــى الثــاين)٢(ال تنفــذ )١(فعلــى االول
 .اوجه
ت تعلـق  )٦(ال حـني الوصـية، وال مـا بينهمـا، النـه) حـني الوفـاة(�لنظـر إىل مقـدارها ليعتـرب ثلثهـا ) واملعترب �لرتكة( وقـ

. واعترب ثلثها، لثبو�ا �لوفاة، وان مل تكن عنـد الوصـية) من تركته(الدية ) فلو قتل فاخذت ديته حسبت(الوصية �ملال 
نـت الوصـية مبقـدار معـني كمـأة دينـار مـثال، أو كانـت جبـزء مـن الرتكـة مشـاع كالثلـث إمنا يتم بغري اشكال لـو كا )٧(وهذا

 وكانت الرتكة حني
___________________________________ 

 .وهو انتقال الرتكة إىل الوارث ابتداء بعد املوت، مث منه إىل املوصى له) ١(
 .اي اجازة احملجور عليه) ٢(
 .بق ملك املوصى له من حني املوتوهو أن االجازة كاشفة عن س) ٣(
 .نفوذ االجازة، وعدم نفوذها: ومها) ٤(
 .فالن االجازة كاشفة عن سبق ملك املوصى له من حني املوت فلم يكن منه تصرف فيما يتعلق بنفسه شخصيا) أما االول(
 .ه �لنسبة إىل الوصيةفالن اجازته تدل على ملكيته ظاهرا فيتعلق به حق الغرماء فال تنفذ اجازت) وأما الثاين(
 .اي نفوذ االجازة) ٥(
 .اي الن حني الوفاة) ٦(
 .اي اعتبار الثلث حني الوفاة) ٧(

    



٣٨ 

اشـــكل اعتبارهـــا عنـــد الوفـــاة مـــع عـــدم العلـــم �رادة املوصـــي للـــز�دة  )١(الوصـــية ازيـــد منهـــا حـــني الوفـــاة، أمـــا لـــو انعكـــس
ث املتجــدد حيــث ال يكـون جتــدده متوقعــا غالبــا،  املتجـددة، الصــالة عــدم التعلـق، وشــهادة احلــال �ن املوصــي اليريـد ثلــ

ت مـال بعـد املـوت  بعـد املـوت ايضـا، اذ قـد يتجـدد للميـ )٤(اعتبارهـا )٣(وينبغي على ما ذكر. كثريا  )٢(خصوصا مع ز�دته
واالقــوى اعتبــار . )٥(كالديــة اذا ثبتــت صــلحا، وقــد يتجــدد تلــف بعــض الرتكــة قبــل قــبض الــوارث فاليكــون حمســو� عليــه

 .اقل االمرين من حني الوفاة إىل حني القبض
لـه و ) كـالعود(محـال لتصـرف املسـلم علـى الصـحيح ) ولو اوصى مبـا يقـع امسـه علـى احملـرم واحمللـل، صـرف إىل احمللـل(

ولــه طبــل هلــو، وطبــل حــرب، مث ان ) والطبــل(، وعيــدان عصــي، وعيــدان الســقف، والبنيــان، )٦(عــود هلــو، وعيــدان قســي
احتد احمللل محل عليه، وان تعدد ختري الوارث يف تعيني ما شاء، وان مل يكن له إال احملرم بطلت الوصية ان مل ميكـن ازالـة 

 .ل إىل احملللالوصف احملرم مع بقاء ماليته، وإال صحت وحو 
___________________________________ 

 .اي كانت الرتكة حني الوصية اقل منها حني الوفاة) ١(
 .اي ز�دة املال ككونه الف دينار) ٢(
 .من اعتبار الرتكة حني الوفاة، الحني الوصية) ٣(
 .اي اعتبار الرتكة ايضا بعد املوت مهما زادت) ٤(
فاحلاصـل أن التـالف الخيـرج مـن حـق الـوارث، . فالثلث خيـرج مـن الرتكـة بعـد تلـف بعضـها، ال قبلهـا.  على الوارثاي التلف اليكون حمسو�) ٥(

 .بل حيسب من اجلميع
 ).عصا(كما وأن العصي مجع . مجع قوس) ٦(

    



٣٩ 

علـــى وهـــو املقـــول ) كالعبـــد، ويف املشـــرتك(وهـــو املقـــول علـــى معـــىن يشـــرتك فيـــه كثـــري ) ويتخـــري الـــوارث يف املتـــواطي(
، الن الوصية �ملتـواطي وصـية �ملاهيـة الصـادقة بكـل )كالقوس(من حيث هو كذلك  )١(معنيني فصاعدا �لوضع االول

وخصوصـيات االفـراد غـري مقصـودة إال تبعـا، فيتخـري . الن مـدلول اللفـظ فيـه هـو املاهيـة الكليـة. فرد مـن االفـراد كالعبـد
وكـذا املشـرتك، الن متعلـق الوصـية فيـه هواالسـم، . صـية يف مجيـع االفـرادالوارث يف تعيني اي فرد شاء، لوجـود متعلـق الو 

امـر  )٣(القرعـة، النـه )٢(ورمبـا احتمـل هنـا. ة بكـل واحـد منهـا وهو صـادق علـى مـا حتتـه مـن املعـاين حقيقـة فتحصـل الـربآء
ري معـــ)٥(، الن اللفـــظ ال يصـــلح لـــه)٤(مشـــكل، اذ املوصـــى بـــه لـــيس كـــل واحـــد  )٦(ني فيتوصـــل اليـــه، وإمنـــا املـــراد واحـــد غـــ

 .�لقرعة
ـــإن اال�ـــام حاصـــل عنـــد  ويضـــعف ��ـــا لبيـــان مـــا هـــو معـــني يف نفـــس االمـــر مشـــكل ظـــاهرا، ولـــيس هنـــا كـــذلك ف

 .، وعند�، ويف نفس االمر فيتخري الوارث، وسيأيت يف هذا االشكال حبث)٧(املوصي
___________________________________ 

فالتقييــد . الــذي يوضـع اللفـظ لكــل مـن املعنيــني بوضـع مسـتقل وضــعا �الشـرتاك) الوضــع االبتـدائي(لوضـع االول حيتمـل ان يكـون املــراد مـن ا) ١(
 .، النه وضع �نوي تبعي)الوضع ا�ازي(�الول امنا هو الخراج 

 .اي يف املشرتك اللفظي) ٢(
 .اي املشرتك اللفظي امر مشكل يف الظاهر يتعني �لقرعة) ٣(
 .اللفظينيمن املشرتكني ) ٤(
 .اي اليصح لكل واحد من املعاين املشرتكة يف آن واحد) ٥(
 .اي إىل هذا املعىن غري املعني) ٦(
ن مشــتبها عنــد� وامــا اذا كــان قاصــدا احــد املعــاين املشــرتكة وكــان مشــتبها عنــد) ٧( � هــذا اذا مل يكــن املوصــي قاصــدا احــد املعــاين املشــرتكة ومل يكــ

 .) الشارح(ايضا مبقتضي ما افاده . فنجري القرعة
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ق اللغـة، والعـرف العـام علـى اشـرتاط مطلـق لتطـاب) قلة كان كاعبد، أو كثرة كالعبيد(مجع ) واجلمع حيمل علىالثالثة(
والفرق حيمل مجع الكثرة على ما فوق العشرة اصطالح خـاص اليسـتعمله اهـل . اجلمع يف اطالقه على الثالثة فصاعدا

بــني تعيــني املوصــي قــدرا مــن  )٢(وال فــرق يف ذلــك )١(.احملــاورات العرفيــة، واالســتعماالت العاميــة فــال حيمــل اطالقهــم عليــه
ق مجــع الكثــرة لــو اقتصــر علــى اخلســيس مــن ذلــك اجلــنس، وعدمــهاملــال ي ري بــني شــراء  )٣(صــلح لعتــق العبيــد مبــا يوافــ فيتخــ

 .النفيس املطابق القل اجلمع فصاعدا، وشراء اخلسيس الزائد املطابق جلمع الكثرة حيث يعترب �ا
ملوصى له، والرقبة على الـوارث إن فـرض ولو اوصى مبنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما قومت املنفعة على ا(

�نكسـار جـذع وحنـوه، فيسـتحقه  )٤(كما يتفق يف العبد لصحة عتق الوارث له ولـو عـن الكفـارة، ويف البسـتان) هلا قيمة
ى لــه ــق . الــوارث حطبــا، او خشــبا، النــه لــيس بثمــرة، ولــو مل يكــن للرقبــة نفــع البتــة قومــت العــني امجــع علــى املوصــ وطري

 ،)٥(خروجها
___________________________________ 
 ).العشرة فما فوق(اي االطالق اخلاص وهي ) ١(
 .اي يف محل لفظ اجلمع على الثالثة) ٢(
 .اي وبني عدم تعيني املوصي قدرا من املال) ٣(
 .اي وكما يتفق يف البستان) ٤(
 .اي املنفعة) ٥(

    



٤١ 

مث تقــوم مســلوبة املنــافع املوصــى �ــا  )٣(لعــني مبنافعهــا مطلقــافتقــوم ا )٢(يســتفاد مــن ذلــك )١(مــن الثلــث حيــث يعتــرب منــه
ث مجيــع القيمــة )٥(، فــان مل يكــن تفــاوت)٤(فالتفــاوت هــو املوصــى بــه يعلــم حكــم مــا لــو كانــت  )٦(ومنــه. فــاملخرج مــن الثلــ
 .املنفعة خمصوصة بوقت

عـن ) وعتـق مـن الفاضـل(لـوك، مـن اصـل املـال الـذي مـن مجلتـه املم) ولو اوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين(
 فلو مل ميلك سواه بطل )٩(على اململوك، )٨(ان مل يزد )٧()ثلثه(الدين من مجيع الرتكة 

___________________________________ 
 .اي من الثلث) ١(
 .من أن املنافع تقوم على املوصي له، والعني على الوارث) ٢(
 .ال، بناء على فرض الوصية ببعض املنافع، المطلقاسواء كانت املنافع هي املوصي �ا ام ) ٣(
 .كما اذا قومت العني مع املنافع مائة دينار مثال، مث قومت جمردة عنها بعشرة د�نري فالتفاوت �لتسعني هو املوصى به) ٤(
 .كما لو مل تكن للعني قيمة بعد استحقاق املنافع) ٥(
ت مطلقـا، سـواء اوصـي �ـا ام مل يـوص �ـا. الثلث يعلم حكم خروج املنافع املؤقتة اي ومما ذكر� من خروج املنفعة الدائمة من) ٦( . كما اذا قومـ

 .مث قومت املنفعة املوقتة املوصى �ا فالتفاوت هو املوصى به
 .اي ثلث العبد املوصى به) ٧(
 .اي الفاضل عن الدين) ٨(
. العبـد: فاذا دفع الدين كله بقي من الرتكة. وكان الدين مائة وقيمة العبد ثالمثائة. كما لو كان جمموع الرتكة مع العبد يساوي اربعمائة دينار) ٩(

 .ويبقى ثلثاه ار� للورثة. فثلثه يعتق حسب الوصية النافذة

    



٤٢ 

وال فرق بني كون قيمة العبد ضعف الدين او اقـل علـى . وعتق ثلث الفاضل ان مل جيز الوارث )٢(فيما قابل الدين )١(منه
 .تبطل الوصية مع نقصان قيمته عن ضعف الدين: اصح القولني وقيل

نصـفه للـد�ن،  )٣(وسـعى يف قيمـة(فيـه امجـع ) فان كانت قيمته ضعف الـدين صـح العتـق(يف مرضه ) ولو جنز عتقه(
، الن النصـف البـاقي هـو جممـوع الرتكـة بعـد الـدين، فيعتـق )للـوارث(و ثلثـا النصـف البـاقي عـن الـدين الذي ه) ويف ثلثه

 ثلثه ويكون ثلثاه للورثة، وهو ثلث
___________________________________ 

 .اي من املوصى به) ١(
وقـد اوصـى بعتـق عبـده، فـان هـذه . دينـارا) ١٥٠(قـدرهوكـان عليـه ديـن . دينـار) ٣٠٠(كما اذا مل ميلك امليت سوى هذا العبد الذي يساوي) ٢(

ف قيمـــة العبــد وامــا النصـــف البــاقي وهــو الفاضــل عــن الــدين الـــذي . فيصــرف نصــف العبــد يف اداء الــدين. الوصــية تبطــل مبقــدار الــدين وهــو نصــ
 . جييزوا العتق يف حصتهم ايضادينارا فيعتق ثلثه وهو مقدار مخسني دينارا ويبقى الباقي وهو ثلثاه ار� للورثة اذا مل) ١٥٠(قدره

ــق �عتــاق ســيده عتقــا كــامال يف . دينــارا) ١٥٠(دينــار، والــدين) ٣٠٠(فــان قيمــة العبــد ٢كمــا يف املثــال املــذكور يف اهلــامش رقــم ) ٣( فالعبــد ينعت
ث كـان ثلــث هــذا وأمـا �لنســبة إىل نصــف. هـذا �لنســبة إىل مقـدار الــدين الــذي هـو نصــفه. جمموعـة، لكنــه يسـعى يف اداء ديــن ســيده ه اآلخـر فحيــ

ت فيعتــق �ــذا املقــدار حســب الوصــية النافــذة ويبقــى ثلثــا النصــف البــاقي الللــذان مهــا �لنســبة إىل جممــوع العبــد ثلثــ ا لــه، النصــف البــاقي ثلثــا للميــ
 .فيسعى ايضا يف ختليص ذلك �داء حق الورثة املتعلق، �ذين الثلثني، او شئت فقل �ذا الثلث

    



٤٣ 

وهذا مما ال خالف فيه، وإمنا اخلالف فيما لو نقصت قيمته عـن ضـعف الـدين، فقـد ذهـب الشـيخ ومجاعـة . )١(جمموعه
ــق حينئــذ اســتنادا إىل صــحيحة ويفهــم مــن املصــنف هنــا ). ع(عبــدالرمحان بــن احلجــاج عــن الصــادق  )٢(إىل بطــالن العت

ث شــــرط يف صــــحة العتــــق كــــون قيمتــــه ضــــعف الــــدين، اال انــــه مل يصــــر  واالقــــوى أنــــه  . ح �لشــــق اآلخــــرامليــــل اليــــه، حيــــ
، فينعتق منه مبقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضـال عـن الـدين، ويسـعى للـد�ن مبقـدار دينـه، وللورثـة بضـعف )٣(كاالول

والروايـة املـذكورة مـع خمالفتهـا لالصـول معارضـة مبـا يـدل علـى املطلـوب وهــو . فـاذا اداه عتـق امجـع )٤(مـا عتـق منـه مطلقـا
 ).ع(نه احلليب ع )٥(حسنة
ث والعـدد ) اسـتخرج( )٦(كثالثـة) ولو اوصى بعتق ثلث عبيده، أو عدد منهم مـبهم( لصـالحية احلكـم ) �لقرعـة(الثلـ

ق التعيــني، ال�ــا لكــل امــر مشــكل، والن العتــق حــق للمعتــق ــ ، وال تــرجيح بعضــهم، النتفــاء )٧(لكــل واحــد فالقرعــة طري
 ، الن متعلق الوصية متواطئ)٩(لوارث يف الثاينيتخري ا: �لقرعة، وقيل )٨(التعيني فوجب استخراجه

___________________________________ 
 .٤٢ص  ٣كما عرفت يف اهلامش ) ١(
 .٥احلديث  - �٣٩ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ٢(
 .يف انه ينعتق ايضا ولو كان قيمته اقل من ضعف الدين) ٣(
 .قليال كان ام كثريا) ٤(
 .٣احلديث  - �٣٩ب  -ا� الوسائل كتاب الوص) ٥(
 .اي من دون تعيني املصداق) ٦(
 .�لفتح بصيغة املفعول) ٧(
 .اي املعتق �لفتح) ٨(
 .وهو العدد املبهم) ٩(

    



٤٤ 

. ، والن املتبادر من اللفظ هواالكتفاء بعتق اي عدد كان من اجلميـع فيحمـل عليـه)١(فيتخري يف تعيينه الوارث كما سبق
علـى غـريه ) فـان كـان فيهـا واجـب قـدم(متعـددة ) ولـو اوصـى �مـور( )٣(.، وبـني الثلـث نظـر)٢(بينهوهو قوي، ويف الفرق 

مث ان كان الواجب ماليا كالـدين . وان �خرت الوصية به، سواء كان الواجب ماليا ام غريه، وبدئ بعده �الول فاالول
ــث، وان كــان بــدنيا كالصــ )٤(واحلــج أخــرج مــن اصــل املــال، والبــاقي مــن  )٥(الة، والصــوم قــدم مــن الثلــث واكمــلمــن الثل

ث( )٧(منهــا) بــدئ �الول(يكــن فيهــا واجــب ) واال( )٦(.البــاقي مرتبــا لــالول فــاالول ــ ويبطــل ) فــاالول حــىت يســتويف الثل
 )٨(الــذي قدمــه املوصــي يف الــذكر ومل يعقبــه مبــا ينافيــه، ســواء عطــف عليــه التــايل: البــاقي ان مل جيــز الــوارث، واملــراد �الول

 أعطوا فال� مائة، أعطوا: م أم �لفاء أم �لواو أم قطعه عنه �ن قالبث
___________________________________ 

 .من أن املتواطئ هو املقول على معىن يشرتك فيه الكثري وأن الوصية �ملتواطي وصية �ملاهية، ال �لفرد) ١(
 .اي بني العدد املبهم) ٢(
 .اي الباقي من الواجبات غري املالية كالصالة، والصوم) ٤(الثلث متواطئ ايضا فيتخري الوارث فيه،أن مفهوم : وجه النظر) ٣(
 .اي اكمل الثلث من الباقي يف الوصية غري الواجبة) ٥(
 .إىل ان ينتهي الثلث، فان مت وبقي من الوصية شئ الغي الباقي، اال أن جييز الوارث) ٦(
 .اي من الوصية) ٧(
 ).الثاين(سخ يف بعض الن) ٨(

    



٤٥ 

ريه: فال� مخسني، ولو رتب مث قال �ن ذكـر اجلميـع دفعـة ) ولـو مل يرتـب(، )٢(أتبـع لفظـه االخـري )١(ابدأوا �الخري، أو بغـ
وبطـل ) بسـط الثلـث علـى اجلميـع(اعطوا فـال�، وفـال�، وفـال� مائـة، ورتـب �للفـظ، مث نـص علـى عـدم التقـدمي : فقال

 )٣(م الرتتيــب واشــتبه االول أقــرع، ولــو اشــتبه للرتتيــب وعدمــه فظــاهرهم اطــالق التقــدميمــن كــل وصــية حبســا�ا، ولــو علــ
االخــراج علــى  )٧(فينبغــي )٦(وهــي الخــراج املشــكل ومل حيصــل )٥(ويشــكل �حتمــال كــون الواقــع عدمــه )٤(.�لقرعــة كــاالول

 ، وعدمه الحتمال)٨(الرتتيب
___________________________________ 

 .ابدأوا �لوسط: الكما لو ق) ١(
 .ابدأوا �الول، او الوسط، او ا� كان: وهو ما لو قال) ٢(
 .اي تقدمي املوصى له الذي خرج �لقرعة) ٣(
 ).مالو علم الرتتيب واشتبه االول(وهو ) ٤(
 .حالية اي واحلال أن القرعة لكل امر مشكل) وهي(والواو يف . اي عدم الرتتيب) ٥(
مل حيصل شرط القرعة ) اشتباه الرتتيب وعدمه(قرعة امنا تكون لالمر املعلوم واقعا واملبهم ظاهرا ويف هذه الصورة وهو أن ال: حاصل االشكال) ٦(

 ).ما لو كان معلوما يف الواقع ومبهما يف الظاهر(وهو 
بعـد نقـل قـول الفقهـاء يف صـورة  اهللا رحمه) الشارح(، الن )وحيتمل: (هنا، بل املقام يقتضي أن يقال) ينبغي(الظاهر أنه ال جمال لكلمة ) ٧(
 ).وحيتمل: (أن يقول. كان حقه) الرتتيب(وهو ) أن الظاهر االول: (وأ�م افادوا) اشتباه الرتتيب وعدمه(
 .سواء اشتبه الرتتيب ام ال) اطالق التقدمي �لقرعة(اي �لقرعة لظاهر كلما�م وهو ) ٨(

    



٤٦ 

 )٤(عليهــا مطلقــا )٣(مــن الثلــث قــدم )٢(ولــو جــامع الوصــا� منجــز خيــرج. )١(أن يكــون غــري مرتــب فتقــدمي كــل واحــد ظلــم
ث منهــا اي قلــة ) ظــن القلــة(بعــد االجــازة ) فــادعوا(مــا زاد علــى الثلــث ) ولــو اجــاز الورثــة( )٦(.كمــا ذكــر  )٥(واكمــل الثلــ

ى معلــوم هلــم فــال الن االجــازة وقعــت علــ) فــان كــان االيصــاء بعــني مل يقبــل مــنهم(املوصــي بــه وأنــه ظهــر ازيــد ممــا ظنــوه، 
تسمع دعواهم أ�ـم ظنـوا ز�دتـه عـن الثلـث بيسـري مـثال فظهـر ازيـد، أو ظـن أن املـال كثـري الصـالة عـدم الـز�دة يف املـال 

، جلـواز )مـع اليمـني(قـوهلم ) كالنصـف قبـل(يف الرتكـة ) جبزء شـائع(االيصاء ) وان كان( )٧(فال تعترب دعواهم ظن خالفه
يقبــل قــوهلم يف املوضــعني، الن االجــازة يف : وقيــل )٩(.عكــس االول )٨(ة املــال فظهــر خالفــهبنــائهم علــى اصــالة عــدم ز�د

 االول وإن وقعت
___________________________________ 

 .�لنسبة إىل اآلخرين) ١(
ق، حبيـث ختـرج تلـك االمـور امورا متعـددة مـن وقـف، وهبـة، وعتـ -يف مرضه الذي مات فيه  -مرفوعة حمال صفة للمنجز اي لو جنز املريض ) ٢(

 .من الثلث قدم هذه االمور على الوصية مطلقا
 ).لو الشرطية(  جواب ل) ٣(
 .سواء كان يف املنجز واجب ام ال) ٤(
 .اي من الوصية) ٥(
 .من تقدمي الواجبات اوال، والرتتيب ان كان هناك ترتيب) ٦(
 .اي خالف االصل اي الز�دة يف املال) ٧(
 .املالأي ز�دة ) ٨(
 .وهو الظن �لقلة، الن ظنهم �لقلة خالف االصل) ٩(

    



٤٧ 

على معلوم إال أن كونه مبقدار جزء خمصوص من املال كالنصف ال يعلم إال بعد العلم مبقدار الرتكة، والنه كما احتمـل 
ال  )١(أصـالة عـدمهاو . ظنهم قلة النصف يف نفسه حيتمـل ظـنهم قلـة املعـني �الضـافة إىل جممـوع الرتكـة ظنـا مـنهم ز�د�ـا

المكـان صـدق دعـواهم، وتعـذر اقامـة البينـة عليهـا، والن االصـل عـدم العلـم مبقـدار  )٢(دخل هلا يف قبول قـوهلم، وعدمـه
ــت  )٤(وهــو. )٣(الرتكــة علــى التقــديرين ن علــى املي ــ يقتضــي جهالــة قــدراملعني مــن الرتكــة كاملشــاع والمكــان ظــنهم أنــه ال دي

وهـذا القــول متجــه، وحيـث حيلفــون علـى مــدعاهم يعطــى املوصـى لــه مـن الوصــية ثلــث  )٥(.فظهـر، مــع أن االصـل عدمــه
 )٦(.ا�موع وما ادعوا ظنه من الزائد

بفــتح اولــه وهــو غمــده بكســرة وكــذا تــدخل حليتــه، لشــمول امســه هلــا عرفــا وان ) ويــدخل يف الوصــية �لســيف جفنــه(
 )١٠(املوضــوعة فيــه، وكــذا) اثوابــه )٩(و�لصــندوق(العــرف،  ايب مجيلــة بــدخوهلا شــاهد مــع )٨(لغــة �لنصــل، وروايــة )٧(اخــتص

 غريها من االموال املظروفة،
___________________________________ 

 .اي عدم الز�دة) ١(
 .اي وعدم قبول قوهلم) ٢(
 .الوصية بعني او مبشاع: ومها) ٣(
 .اي االصل عدم العلم مبقدار الرتكة على التقديرين) ٤(
 .لدين، النه امر حادث واالصل عدمهاي عدم ا) ٥(
 .اي من الزائد عن الثلث) ٦(
 .اي وان اختص لفظ السيف) ٧(
 .١احلديث  - ٥٧ -�ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ٨(
 .اي ويدخل يف الوصية �لصندوق) ٩(
 .اي وكذا يدخل يف الصندوق غري االثواب من االشياء املوجودة فيه) ١٠(

    



٤٨ 

، وغريهـــا ممـــا مل يصـــح )ع(روايـــة ايب مجيلـــة عـــن الرضـــا  )٢(ومســـتنده. املوضـــوع فيهـــا عنـــد االكثـــر) متاعهـــا )١(و�لســـفينة(
خمالفـة للمظـروف، فعـدم الـدخول اقـوى، إال  )٣(سنده، والعرف قد يقضي خبالفه يف كثري من املوارد، وحقيقة املوصى به

 )٤(واملصـنف اختـار الـدخول. ثبت ما دلت عليه خاصـةأن تدل قرينة حالية، أو مقالية على دخول اجلميع، أو بعضه في
 )٦(.فلم يعمل مبدلول الرواية مطلقا) )٥(إال مع القرينة(

___________________________________ 
 .اي ويدخل يف الوصية �لسفينة) ١(
روايـة ايب مجيلـة يف االول   -السـفينة يف السـفينة ادعاء دخول مايف الصندوق يف الصندوق وادعـاء دخـول مـايف : ومها -اي مستند الدعويني ) ٢(

 .، ورواية عقبة بن خالد يف الثاين٤٧ص  ٨كما علمت يف اهلامش 
 .١احلديث  - �٥٩ب  -راجع الوسائل كتاب الوصا� 

 .وهي السفينة، الن حقيقتها االخشاب، وحقيقة املظروف االشياء الداخلة فيها من االمتعة) ٣(
 .سفينة فيهااي دخول مايف ال) ٤(
 .�ن قامت قرينة على عدم دخول مايف السفينة فيها) ٥(
، وروايـــة عقبـــة بـــن خالـــد املشـــار اليهـــا يف ٤٧ص  ٨روايـــة ايب مجيلـــة املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش : مل يعمـــل مبـــدلول الـــروايتني ومهـــا) املصــنف(اي ) ٦(

بـل قيـد الـدخول . سواء وجدت القرينة على عدم الدخول ام مل توجـد، )دخول مايف السفينة فيها مطلقا(وهو . بصورة مطلقة ٤٨ص  ٢اهلامش 
 .بعدم وجود القرينة على عدم دخوله فيها فان وجدت على عدم الدخول مل يدخل وان مل توجد دخل

    



٤٩ 

�ن اوصــى بعــني ) ولــو عقــب الوصــية مبضــادها(و  )٢(تقييــد الــدخول �لقرينــة اوىل، وميكــن محــل الروايــة عليــه )١(فكــان
 .، ال�ا �قضة لالوىل، والوصية جايزة من قبله فتبطل االوىل)عمل �الخرية(لزيد، مث اوصى �ا لعمرو  خمصوصة

) )٣(فـان مل جيـد اعتـق مـن ال يعـرف بنصـب(وجـب حتصـيل الوصـف حبسـب االمكـان ) ولو اوصى بعتق رقبة مؤمنـة(
واالقـوى عـدم االجـزاء، بـل . ملسـتند ضـعيفوا). ع(علـي بـن ايب محـزة عـن ايب احلسـن  )٤(على املشهور، ومستنده روايـة

، او �خبــار مــن يعتــد بــه )٥(علــى وجــه جيــوز التعويــل عليــه �خبارهــا) ولــو ظنهــا مؤمنــة(يتوقــع املكنــة وفاقــا البــن ادريــس، 
ــك ) كفــى وان ظهــر خالفــه(فاعتقهــا  رب يف ذل التيانــه �ملــأمور بــه علــى الوجــه املــأمور بــه فيخــرج عــن العهــدة، اذ ال يعتــ
 .من وجوه الظن )٧(، بل ما ذكراليقني

___________________________________ 
ال عــدم الــدخول . �ن االوىل تقييــد دخــول مــايف الصــندوق فيــه، ودخــول مــايف الســفينة فيهــا �لقرينــة) املصــنف(علــى ) الشــارح(اشــكال مــن ) ١(

 .�لقرينة كما افاده
 .على دخول مايف السفينة فيها بواسطة القرينة ٤٨ص  ٢و  - ٤٧ص  ٨ اي محل الروايتني املشار اليهما يف اهلامش رقم) ٢(
 .صلوات هللا وسالمه عليهم) الهل البيت(اي بعداوة وبغض ) ٣(
 .١احلديث  - �٧٣ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ٤(
 .إىل الفاعل فاملصدر مضاف. اي خترب الرقبة املعروفة �لصدق والصالح �ميان نفسها): الرقبة(مرجع الضمري ) ٥(
 .وهو االطمينان �ميان الرقبة) ٦(
 .وهو إخبار الرقبة �ميا�ا، وإخبار من يعتد بقوله) ٧(

    



٥٠ 

ولــو تعــذر إال �قــل اشــرتي وعتــق ودفــع اليــه مــا (حتصــيلها مــع االمكــان ) ولــو اوصــى بعتــق رقبــة بــثمن معــني وجــب(
 .نه امجاعإ: ورمبا قيل. من املال املعني على املشهور بني االصحاب) بقي

ففــي  )٢(ولــو مل جيــد إال �زيــد توقــع املكنــة، فــإن يــئس مــن احــد االمــرين): ع(مساعــة عــن الصــادق  )١(ومســتنده روايــة
رب، أو بطــالن الوصــية ابتــداء، او مــع تعــذر بعــض الرقبــة اوجــه  إن تعــذر صــرف يف وجــوه الــ وجــوب شــراء بعــض رقبتــه، فــ

خلــروج القـدر عــن امللـك فــال يعــود  )٤(ى زمــن الوصـية، أو علــى املـوتويقــوى لـو كــان التعـذر طــار� علـ. )٣(أوجههـا االول
 .اليه

___________________________________ 
 .١من ابواب الوصا� احلديث  - �٧٧ب  -الوسائل كتاب الوصا� ) ١(
 .وهو شراء العبد بثمن معني، او اقل منه، او مساو معه) ٢(
 .صرف يف وجوه الربوهو شراء بعض الرقبة، فان تعذر ) ٣(
 .اي بعد املوت) ٤(

   



٥١ 

   



٥٢ 

 )يف االحكام - الفصل الثالث (
، ال )خبــــالف احلــــريب وان كــــان رمحــــا(، )٣(والروايــــة )٢(، وااليــــة)١(، لالصــــل)تصــــح الوصــــية للــــذمي وان كــــان اجنبيــــا(

 ،)٥(، املوادة املنهي عنها هلم، ملنع االستلزام)٤(الستلزامها
___________________________________ 

 .وهي أصالة الصحة الدالة على جواز الوصية للذمي) ١(
 )عن ا�ين �م يقاتلو�م � ا�ين و�م �رجو�م من ديار�م أن ت�وهم وتقسطوا إ�هم إن اهللا �ب ا�قسط�(الينهـاكم هللا: وهي قوله تعاىل) ٢(
 .ل على صحة جواز الوصية للذميفاآلية الكرمية تد). ٨اآلية : املمتحنة(
يف رجـل اوصـى مبالـه يف سـبيل هللا  عـن دمحم بـن مسـلم عـن احـدمها . اي وللرواية الدالة على صحة جواز الوصية للذمي واليك نصـها) ٣(

 ".ه بعد مامسعه فامنا امثه على الذين يبدلونهفمن بدل: اعط ملن أوصى له وان كان يهود�، او نصرانيا ان هللا تعاىل يقول: " تعاىل قال 
 .٥احلديث  - �٣٥ب  -راجع الوسائل كتاب الوصا�  
ىت يقــال): الوصــية(مرجــع الضــمري ) ٤( إ�ــا منهــي عنهــا يف قولــه : اي لــيس عــدم جــواز صــحة الوصــية للحــريب الجــل اســتلزامها احملبــة واملــودة لــه حــ

 .٨اآلية : املمتحنة)و�م � ا�ين وأخرجو�م من ديار�مإنما ينها�م اهللا عن ا�ين قاتل(: تعاىل
 .ية لهاي ملنع املالزمة بني الوصية للحريب، واملوادة له، النه ميكن ان تكون الوصية له لدفع شره فال تكون هناك مالزمة حىت يقال مبنع الوص) ٥(

    



٥٣ 

 الذي من مجلته وجوب )٢(الن صحة الوصية تقتضي ترتيب اثرها )١(بل
___________________________________ 

ىت يقـال. على عدم صحة الوصية للحريب ) الشارح(هذا دليل من  )١( إ�ـا منهـي : لكنه ليس مـن �ب اسـتلزام الوصـية للحـريب املـوادة لـه حـ
م الصـحة مـن �ب املنافـاة بينهـا، وبـني القـول �ن بـل عـد. إمنا ينهـاكم هللا عنـه الـذين قـاتلوكم يف الـدين وأخرجـوكم مـن د�ركـم: عنها يف قوله تعاىل

ك فــال جيــب دفعـه اليــه ك أن القـول �لصــحة الزمــه تنفيــذ الوصـية وترتــب آ�رهــا عليهــا مـن اعطــاء املــال لــه . مالـه فــئ للمســلمني وأنـه الميلــ بيــان ذلــ
فـاذا قلنـا جبـواز اعطـاء . وأن املخـالف هلـا يعاقـب. )�ونهفمن بد� بعد ماسمعه فإنما إثمه � ا�ين يبد(: وعدم جواز تبديل الوصـية لقولـه تعـاىل

ف . املــال لــه حســب صــحة الوصــية فالزمــه أنــه الميلكــه، الن مالــه فــئ للمســلمني فالجيــب الــدفع اليــه فــاذن مــا الفائــدة يف صــحة هــذه الوصــية وكيــ
 .الوصية للحريب لو قلنا �ا فهذا هو االشكال الوارد على صحة. ميكن اجلمع بينها، وبني القول �ن ماله فئ للمسلمني

اي وصحة الوصية للحريب تقتضي كو�ا ماال له وتقتضي : كما وا�ا املرجع يف اثرها و�ا وتبديلها ومنعها وصحتها): الوصية(مرجع الضمري ) ٢(
 .ترتيب اثرها والوفاء �ا، وعدم جواز تبدليها وان املخالف هلا يعاقب

 .استينافية) وصحتها(يف والواو  ١كما عرفت يف اهلامش رقم 

    



٥٤ 

الوفـــاء �ـــا، وترتـــب العقـــاب علـــى تبـــديلها، ومنعهـــا، وصـــحتها تقتضـــي كو�ـــا مـــاال للحـــريب، ومالـــه فـــئ للمســـلم يف 
مـن الطـرفني يشـرتك  )٥(وهـذا املعـىن )٤(.، خبـالف الـذمي)٣(ينـايف صـحتها بـذلك املعـىن )٢(احلقيقة وال جيب دفعه اليه، وهـو

 ،)٧(وميكن ان متنع املنافاة )٦(.فيه الرحم وغريه
___________________________________ 

 .الواو حالية، اي واحلال أن مال احلريب فئ للمسلمني فال جيب دفعه اليه) ١(
 .٥٢ص  ١اي واحلال أن عدم وجوب دفع املال اليه مناف لصحة الوصية له كما عرفت يف اهلامش رقم : الواو حالية ايضا) ٢(
تيب اثر صحة الوصية للحريب من وجوب دفع املال له والوفاء �لوصية إىل آخر تلك اآل�ر املرتتبة على صحة الوصية كما عرفتها يف وهو تر ) ٣(

 .٥٢ص  ١اهلامش رقم 
 .وجوب الدفع اليهفان ماله ليس فيئا للمسلمني حىت الجيب الدفع اليه، بل يكون ماله له فتصح الوصية له وا�ا �فذة والمنافاة بينها وبني ) ٤(
 .٥٢ص  ١وهو ترتيب آ�ر الوصية كما عرفتها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .٥٢ص  ١املوصي واملوصى له فال تصح الوصية له وان كان رمحا، للزوم املنافاة كما عرفتها يف اهلامش رقم : ومها) ٦(
 .٥٢ص  ١كما افادها يف االشكال وعرفتها يف اهلامش رقم على املنافاة الواردة على القول بصحة الوصية   ) الشارح(رد من ) ٧(

ك مـن مقتضــيات الصــحة فلــو مل نقـل �لصــحة لــزم عــدم متلكــه : وحاصـل الــرد أن القــول بكــون مـال احلــريب فيئــا للمســلمني فـرع متلكــه لــه وأن التملــ
ع القول بعـدم صـحة الوصـية فـال يكـون فيئـا للمسـلمني فاذن كيف يكون مالته م. للمال فيبقى املال اما يف ملك الورثة، أو يف حكم مال املوصي

 .فالبد من القول بصحة الوصية حىت ميلكه املسلمون

    



٥٥ 

 )٢(ماله غري مناف للوفاء �لوصية من حيث إ�ا وصية، بل منعـه مـن تلـك احليثيـة )١(فان منع احلريب منها من حيث إ�ا
 .أخر )٥(اقوال ، ويف املسألة)٤(تبديلها )٣(مرتتب على صحة الوصية وعدم

. )٦(ويشـكل مبـا مـر. عطـف علـى احلـريب، فـال تصـلح الوصـية لـه، النـه حبكـم الكـافر املنهـي عـن موادتـه) وكذا املرتد(
 نعم يتم ذلك يف الفطري، بناء على أنه ال ميلك

___________________________________ 
 .كما وا�ا املرجع يف منها) الوصية(مرجع الضمري ) ١(
 ٧كون ماله فيئا للمسلمني مرتتب على صحة الوصية، واال يبقى املال اما للوارث، أو يف حكم مال املوصي كما عرفت يف اهلامش رقم وهو  ) ٢(

 .٥٣ص 
اي والقـول بكـون مـال احلـريب فيئـا للمسـلمني مرتتـب علـى صـحة الوصـية، وعلـى عـدم جـواز تبـديل : اجلـارة) على(�جلر عطفا على مدخول ) ٣(

 .وهو دليل �ن على صحة الوصية للحريب. فمن بدله بعد مامسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه: يقول عز من قائل الوصية حيث
 .اي صحة الوصية مرتتبة على تبديلها): الوصية(مرجع الضمري ) ٤(
عـدم جـواز الوصـية مطلقـا يف الـذمي ) نهـاوم. (الفرق يف الذمي بـني كونـه رمحـا وغـري رحـم، فـان كـان رمحـا جـازت الوصـية لـه، واال فـال) منها) (٥(

 .جواز الوصية للحريب) ومنها. (وغريه
ىت يقــال )٦( ــاتلو�م � ا�يــن (إمنــا: إ�ــا منهــي عنهــا يف قولــه تعــاىل: مــن أن الوصــية للحــريب التســتلزم املــوادة لــه حــ ينهــا�م اهللا عــن ا�يــن ق

 .حة الوصية له التستلزم املوادة له حىت تكون منهيا عنهافكذلك املرتد فإن ص. ٨اآلية  :املمتحنة  )وأخرجو�م من ديار�م

    



٥٦ 

 .فال مانع من صحة الوصية له، وهو خرية املصنف يف الدروس )١(الكسب املتجدد، وأما امللي، واملراة مطلقا
قربـة الن السـبيل هـو الطريـق واملـراد هنـا مـا كـان طريقـا إىل ثوابـه فيتنـاول كـل ). ولو اوصى يف سـبيل هللا فلكـل قربـة(

اعطـوا فـال� كـذا، ومل يبـني مـا يصـنع بـه، دفـع اليـه يصـنع بـه مـا : ولو قـال( )٣(خيتص الغزاة: وقيل )٢(جر� له على عمومه
 .التميلك فتقتضي تسلط املوصى له تسلط املالك، ولو عني له املصرف تعني )٤(الن الوصية مبنزلة) شاء
كتب علي�م إذا ح� أحد�م ا�ـوت إن (: لقوله تعـاىل )وتستحب الوصية لذوي القرابة، وار� كان ام غريه(

اي ) ولـو أوصـى لالقـرب(والن فيـه صـلة الـرحم، واقـل مراتبـه االسـتحباب،  ))٥(ترك خ�ا ا�وصية �لوا�ين واالقـر��
الن كل مرتبة اقرب اليه مـن الـيت بعـدها، لكـن يتسـاوى املسـتحق هنـا، ) نزل على مراتب االرث(اقرب الناس اليه نسبا 

الســـتواء نســـبتهم إىل ســـبب االســـتحقاق وهـــو الوصـــية، واالصـــل عـــدم التفاضـــل فللـــذكر مثـــل حـــظ االنثـــى، وللمتقـــرب 
 �الب مثل املتقرب �الم، وال يتقدم ابن العم من االبوين على العم لالب

___________________________________ 
 .سواء كانت فطرية ام ملية) ١(
مـن دون اختصـاص لـه بقربـه خاصـة، ) مطلـق القـرب(اي جيـب محـل لفـظ السـبيل علـى عمومـه وهـو ) السبيل: (همرجع الضمري يف عمومه ول) ٢(

 .لعدم القرينة الشرعية والعرفية على االختصاص
 .اي اذا كانت الوصية، يف سبيل هللا) ٣(
 .اي متليك بعد الوفاة) ٤(
 .١٨٠اآلية : البقرة) ٥(

    



٥٧ 

ويتساوى االخ مع االم واالخ مع االبـوين، ويف تقـدمي االخ مـن االبـوين علـى االخ مـن االب  )١(وان قدم يف املرياث
وال يـرد مثلـه  )٢(وجه قوى، الن تقدمه عليه يف املـرياث يقتضـي كونـه اقـرب شـرعا، والرجـوع إىل مراتـب االرث يرشـد اليـه

، هنـا لكونـه اوىل )٣(ىن �المجـاع، وحيتمـل تقدميـهيف ابن العم لالبوين، العـرتافهم �ن العـم اقـرب منـه، وهلـذا جعلـوه مسـتث
 .�ملرياث

والضـابط أنـه ). ولو اوصى مبثل نصيب ابنه فالنصف ان كـان لـه ابـن واحـد، والثلـث ان كـان لـه ابنـان، وعلـى هـذا(
 ، وغــريه، مث ان زاد نصــيبه علــى)٤(جيعــل كأحــد الــوراث ويــزاد يف عــددهم، وال فــرق بــني أن يوصــي لــه مبثــل نصــيب معــني

ث توقــف الزائــد عليــه علــى االجــازة، فلــو كــان لــه ابــن وبنــت واوصــى الجنــيب مبثــل نصــيب البنــت فللموصــى لــه ربــع  الثلــ
 فيتوقف الزائد عن الثلث )٦(، وان اوصى له مبثل نصيب االبن فقد اوصى له خبمسي الرتكة)٥(الرتكة

___________________________________ 
 .املرياث ان شاء هللا حيث إن ابن العم لالبوين مقدم على العم لالب، مع أن العم اقرب من ابن العمكما �يت االشارة اليه يف ) ١(
 .اي إىل أن االخ لالبوين اقرب من االخ لالب) ٢(
 .اي تقدمي ابن العم لالبوين على العم لالب هنا ايضا كما تقدم يف االرث) ٣(
 .اي مبثل نصيب ابن معني) ٤(
ت االخــرىالن املوصـى لــه ) ٥( ت بنتـان وابــن، واملــال يقســم ار�عـا ربــع الحــدى البنــات وربـع للبنــ والربعــان . يكــون مبنزلــة بنـت واحــدة فتصــري للميــ

 .الباقيان لالبن
ت الواحـدة. الن املوصى له مبنزلة الولد) ٦( ت واحـدة واملـال يقسـم حينئـذ مخـس حصـص حصـة واحـدة للبنـ ولكـل مـن . فيصري للميت ولدان وبنـ

 .وهذا يزيد على الثلث كما �يت. مخسا الرتكة: تان، فنصيب املوصى له الذي يكون اجنبياالولدين حص

    



٥٨ 

ث مخــس - ــن آخــر، وســهام  )٢(علــى اجاز�مــا فــان اجــازا - )١(وهــو ثلــ فاملســألة مــن مخســة الن املوصــى لــه مبنزلــة اب
ومـا يبقـى، هلمـا اثـال� فتضـرب ثالثـة  ، الن للموصـى لـه ثلـث الرتكـة،)٥(فمن تسـعة )٤(وان ردا )٣(االبنني مع البنت مخسة

 يف ثالثة، وان اجاز احدمها ورد االخر ضربت
___________________________________ 

الن ) ستة د�نري(لكن امليت قد اوصى لال جنيب خبمسي ماله وهذا يصري ) مخسة د�نري(فثلثها ) مخسة عشر دينارا(فلو فرض جمموع الرتكة ) ١(
ث الــذي هــو مخســة(املوصــى �ــا تزيــد علــى ) والســتة). (ســتة(ومضــاعفها ). ثالثــة(هــي ) اخلمســة عشــر(مخــس  ونســبة الواحــدة إىل . بواحــدة) الثلــ

 ).ثلث مخس اخلمس عشرة(والواحدة ثلثها فهي ). ٣(يساوي) ١٥(الن مخس) ثلث مخس(جمموع الرتكة هي نسبة 
 .اي الولد والبنت) ٢(
 .لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد) ٣(
 .اي إن رد الولد والبنت اعطاء الز�دة على الثلث) ٤(
ومبـا أن الـوارث . فيبقـى ثلثـان للـوارث. ليعطـى ثلثهـا للموصـى لـه) ثالثـة. (، الن الرتكـة تقسـم اوال)تسعة(اي يف صورة الرد تكون املسألة من ) ٥(

قي إىل ثالثة حصص وقاعدة ذلك أن تضرب حصص اي جيب أن يقسم البا: منحصر يف ابن وبنت تكون لالبن حصتان، وللبنت حصة واحدة
. ثالثة للموصى له وهـو ثلـث الرتكـة. فتقسم الرتكة راسا إىل تسعة اقسام. 3x3 = 9: الورثة اليت هي ثالثة يف اصل الفريضة اليت هي ايضا ثالثة

 .واثنان للبنت نصف الولد. ضعف البنت. واربعة للولد

    



٥٩ 

ومــن رد ضــربت  )٤(يف مســألة الــرد )٣(فمــن اجــاز ضــربت نصــيبه مــن مســألة االجــازة )٢(يف مســألة الــرد )١(مســالة االجــازة
 )٨(من مخسة واربعني، وله عشرون، )٧(فلها مع اجاز�ا تسعة )٦(يف مسألة االجازة )٥(نصيبه من مسألة الرد

___________________________________ 
 ).مخسة(وهي ) ١(
يعـين يف صـورة االخـتالف جيـب ان تقسـم الرتكـة إىل ) ٤٥(فمسـألة االخـتالف هـي x 9 = 45 ٥ومضـروب مخسـة يف تسـعة ) تسـعة(وهـي ) ٢(

 .مخسة واربعني قسما كما �يت توضيحها
ونصـيبها مـن مسـألة ). واحـد(ونصـيب البنـت مـن مسـألة االجـازة ). اربعـة(ونصـيبه مـن مسـألة الـرد ). اثنـان(نصيب الولد من مسألة االجازة ) ٣(

 ).اثنان(الرد 
 .اي يف التسعة) ٤(
 .للبنت) االثنان(للولد، او ) االربعة(اي ) ٥(
 .اي يف اخلمسة) ٦(
يت هـي ) واحـدة: (الن نصيبها مـن مسـألة االجـازة) ٧( فلهـا تسـعة مـن مسـألة االخـتالف ) تسـعة(حصـلت ) تسـعة(فـاذا ضـربت يف مسـألة الـرد الـ

 ).مخسة واربعون(اليت هي 
ن ) ٨( يت هــي مخســة يكــون احلاصــل )مخســة واربعــني(اي للولــد عشــرون مــ ــ ، النــه راد ونصــيبه مــن مســألة الــرد اربعــة تضــرب يف مســألة االجــازة ال

 .x 5 = 20 ٤عشرين هكذا 

    



٦٠ 

مثانيـة  )٣(مـن النصـيب علـى تقـدير االجـازة، ولـه مـن اجازتـه )٢(هي ثلث الفريضة وثلث البـاقي )١(وللموصى له ستة عشر
 .، وعلى هذا القياس)٦(وللموصى له سبعة عشر )٥(وهلا عشرة )٤(عشر
ة مـن الزائـد، فلـو  لصـدق االسـم بـه، والصـالة الـرباء) أعطوه مثل سهم احد وراثي أعطي مثل سهم االقل: ولو قال(

 ترك ابنا وبنتا فله الربع
___________________________________ 

 ).٤٥(من) ٢٠(و) ٩(ال�ا الباقية بعد اخراج) ١(
ث ) مخســة عشــر(الن ثلــث الفريضــة ) ٢( يت قســمت الرتكــة اليهــا) مخســة واربعــني(وهــي ثلــ ث املقــدار الــذي لــو كــان . الــ وأمــا الواحــد الزائــد فهــو ثلــ

وذلك النـه يف صـورة اجاز�مـا معـا  . الولد والبنت جييزان معا وملا مل جيز الولد واجازت البنت وحدها فقد حصل للموصى له �جاز�ا واحدة فقط
فكـان حيصـل للموصـى لـه ) ١٥(وللموصـى لـه) ١٠(وللبنـت) ٢٠(ويف صورة الرد معا كان للولد). ٩(للبنتو ) ١٨(وللموصى له) ١٨(كان للولد

وحيث مل جيز الولـد فقـد منـع املوصـى لـه مـن االثنـني . اثنان من ن طرف الولد وواحد من طرف البنت. يف صورة اجاز�ما ثالثة زائدة على الثلث
 .ومنح الواحد فوق الثلث

 .د فقطاي اجازة الول) ٣(
 .x 9 = 18 ٢حتصل مثانية عشر ) تسعة(فيضرب يف مسألة االجازة اليت هي ) اثنان(الن نصيبه من مسألة الرد ) ٤(
 .x 5 = 10 ٢حتصل عشرة ) مخسة(فيضرب يف مسألة االجازة اليت هي ) اثنان(الن نصيبها من مسألة الرد ) ٥(
 ).٤٥(من) ١٠و  ١٨(ال�ا الباقية بعد اخراج) ٦(

    



٦١ 

علـى املشـهور بـني ) ولو اوصى بضعف نصيب ولـده فمـثاله(، )١(ترك ابنا واربع زوجات فله سهم من ثالثة وثالثني ولو
، الن ضـعف )وبضـعفيه ثالثـة امثالـه( )٣(واالصح االول. وهو قول بعض اهل اللغة. )٢(مثله: وقيل. الفقهاء، واهل اللغة

 .اليه ضعفيه فكأنه ضم مثليه: الشئ ضم مثله اليه، فاذا قال
 .القول يف ضعف الضعف )٤(ومثله. اربعة امثاله، الن الضعف مثالن كما سبق فاذا ثىن كان اربعة: وقيل

ث إىل فقـراء بلـد املـال( الـذي هـو فيـه، وهـو االفضـل ليسـلم مـن خطـر ) ولو اوصى بثلثه للفقـراء جـاز صـرف كـل ثلـ
 ،)٥(النقل، ويف حكمه

___________________________________ 
فلكل واحدة من الزوجات جـزء مـن  x 4 = 32 ٨) ٣٢(حيصل) اربعة(يف ) ٨:(فيضرب خمرج الثمن ١/  ٨الن نصيب الزوجة هو الثمن  )١(

مثانيـة (للموصـى لـه و ) واحـد(للزوجـات االربـع و ) فاربعة(جزء ) ٣٣(اثنني وثالثني جزء ويضاف املوصى له إىل ذلك فيجب ان تقسم الرتكة إىل
 .للولد) وعشرون
؟ الســتلزام االخــري نقصــا علــى ..ســهام الزوجــات: ٤، ومل جيعلــه مزيــدا علــى ٣٢الســهم املفــروض مزيــدا علــى  وامنــا جعــل الشــارح : ملحوظــة

 .الزوجات فحسب
 ..اما االول فيستلزم النقص على اجلميع كما ال خيفى على املتدبر

 .مثل نصيب ولده ال ازيد منه: اي وقيل) ٢(
 .يب الولدوهو ضعف نص) ٣(
 .اعطوا فال� ضعف الضعف، فإنه يعطى للموصى له إما ثالثة امثاله، او اربعة: اي مثل ضعفيه لو قال) ٤(
 .إىل فقراء بلد املال، احتساب الثلث على الغائب) ثلث(اي ويف حكم صرف كل ) ٥(

    



٦٢ 

، حلصــول )جــاز(، أو غــريه )ىولــو صــرف اجلميــع يف فقــراء بلــد املوصــ(احتســابه علــى غائــب مــع قــبض وكيلــه يف البلــد، 
يف بعــض الصــور �نــه ان نقــل املــال مــن  )١(واستشــكل املصــنف جــواز ذلــك. الغــرض مــن الوصــية وهــو صــرفه إىل الفقــراء

ث مــن بعــض االمــوال   )٢(الــبالد املتفرقــة إىل بلــد االخــراج كــان فيــه تغريــر يف املــال، و�خــري لالخــراج، وإن أخــرج قــدر الثلــ
 )٥(منها متوجه، فان �خري إخراج الوصـية مـع القـدرة عليـه )٤(واالوسط. اذ مقتضاها االشاعة ،)٣(ففيه خروج عن الوصية

، إما لعدم املستحق يف ذلـك الوقـت الـذي نقـل فيـه، أو تعيـني املوصـي االخـراج )٦(غري جائز، إال أن يفرض عدم وجوبه
ري البلــد قبــل حضــوره ت مرتقــب حبيــث ميكــن نقلــه إىل غــ ــ ايضــا لغــرض صــحيح   )٨(ينبغــي جــوازهو . ، وحنــو ذلــك)٧(يف وق

 ككثرة الصلحاء، وشدة
___________________________________ 

 .اي صرف اجلميع على فقراء بلد املوصي) ١(
 .على فقراء بلد املوصي) مجيع الثلث(يف صرف  ) املصنف(هذه احدى الصور اليت استشكل ) ٢(
 .عل فقراء بلد املوصي) مجيع الثلث(يف صرف  ) املصنف(كل هذه صورة �نية من الصور اليت اسستش) ٣(
 )و�خري لالخراج: (بقوله) الشارح(وهو القول الثاين الذي افاده ) ٤(
 .اي على االخراج) ٥(
 .اي عدم وجوب االخراج) ٦(
 .اي قبل حضور وقت ايصال الثلث إىل الفقراء فانه جائز نقله، لعدم حضور وقت التسليم) ٧(
 .اي جواز اخراج الثلث ايضا) ٨(

    



٦٣ 

فغــري الزم يف مجيــع أفــراد  )٢(يف أحكــام ذلــك، كمــا جيــوز نقــل الزكــاة للغــرض وأمــا التغريــر )١(الفقــر، ووجــود مــن يرجــع اليــه
النقل، وأما إخراج الثلث من بعض االموال فالظاهر أنه ال مانع منـه، اذ لـيس الغـرض االخـراج مـن مجيـع اعيـان الرتكـة، 

رب صــرفه إىل بــل املــرا د اخــراج ثلثهــا �لقيمــة، إال أن يتعلــق غــرض املوصــي بــذلك، او تتفــاوت فيــه مصــلحة الفقــراء، واملعتــ
 .)٣(املوجودين يف البلد، وال جيب تتبع الغائب، وجيب الدفع إىل ثالثة فصاعدا، ال يف كل بلد، بل ا�موع

، النـه مل يتلـف علـى ))٦(من صـلب مالـه( )٥(ابوه) قعت(املوصى له ) مريض مث مات )٤(ولو أوصي له �بيه فقبل وهو(
، وإمنــا ملكــه هنــا �لقبــول وانعتــق )٧(الورثــة شــيئا ممــا هــو حمســوب مــاال وامنــا يعتــرب مــن الثلــث مــا خيرجــه عــن ملكــه كــذلك

 ما لو ملكه �الرث، أو �ال�اب على االقوى، أما )٩(ومثله. )٨(عليه قهرا تبعا مللكه
___________________________________ 

 .كاملرجع الديين) ١(
 .اي الذي افاده املانع من أنه يلزم التغرير لو اخرجنا الثلث من بلد املوصي) ٢(
 .اي ولو صار ا�موع الذي اعطاه يف البالد ثالثة لكفى فالجيب الدفع إىل ثالثة يف كل بلد) ٣(
 .اي املوصى له) ٤(
 .لهاي اب املوصى ) ٥(
 .ال من ثلث ماله) ٦(
 .اي يف حال املرض) ٧(
 .اي تبعا مللك املوصى له ا�ه آ�ما حىت يصح العتق) ٨(
 .ما لو ملك ا�ه �الرث يف حال مرض املوت -اي ومثل مالو أوصي له �بيه ) ٩(

    



٦٤ 

وهـو ملكـه . عـن الشـراء لو ملكه �لشراء فإنه ينعتق من الثلـث علـى االقـوى، السـتناد العتـق إىل حصـول امللـك الناشـئ
وحيتمـل . يف مقابلة عوض فهو بشرائه ما ال يبقـى يف ملكـه مضـيع للـثمن علـى الـوارث، كمـا لـو اشـرتى مـا يقطـع بتلفـه

وضــعفه . مــن االصــل، النــه مــال متقــوم بــثمن مثلــه، اذ الفــرض ذلــك، والعتــق امــر قهــري طــرأ بســبب القرابــة )١(اعتبــاره
 .قطع بزوال ماليته حمض التضييع على الوارث واضح، الن بذل الثمن يف مقابلة ما

الن الوصية لفريقني فال ينظر إىل احادمها كمـا لـو اوصـى لشخصـني، ) اعطوا زيدا والفقراء فلزيد النصف: ولو قال(
، الن اقل الفقراء ثالثة من حيث اجلمع وان كان مجع كثرة، ملا تقـدم مـن داللـة العـرف واللغـة )الربع: وقيل. (او قبيلتني

ويضعف �ن التشـريك بـني زيـد والفقـراء، ال . ، فاذا شرك بني زيد، وبينهم �لعطف كان كاحدهم)٢(على احتاد اجلمعني
 .زيد فريقا، وللفقراء فريقا آخر )٤(وبني آحادهم فيكون )٣(بينه

ع على ما زاد ويف املسألة وجه �لث وهو أن يكون زيد كواحدمنهم، ال�م وإن كانوا مجعا يصدق �لثالثة، لكنه يق
 وال يتعني الدفع إىل ثالثة، بل جيوز إىل ما زاد، أو يتعني حيث يوجد يف البلد ومقتضى

___________________________________ 
 .اي اعتبار العتق فيما اذا اشرتاه) ١(
 .من حيث املفهوم يف كون اقلهما ثالثة) ٢(
 .اي ال بني زيد) ٣(
فيكون لزيـد نصـف، ) من أن التشريك امنا هو بني زيد والفقراء، البني زيد وآحاد الفقراء( ة ما افاده الشارح الفاء هنا للنتيجة اي لنتيج) ٤(

 .وللفقراء نصف آخر

    



٦٥ 

يف ) منجـزة(عطيـة ) ولـو مجـع بـني( )١(وهـو امـنت مـن السـابق، وان كـان االصـح االول. التشريك أن يكـون كواحـد مـنهم
 )٢(مـن الثلـث وان �خـرت يف اللفـظ، فـان بقـي) قـدمت املنجـزة(إىل بعـد املـوت ) ومـؤخرة(املرض كهبة، ووقـف، وابـراء، 

كمـــا مــر وال فـــرق يف املـــؤخرة بــني ان يكـــون فيهـــا واجــب خيـــرج مـــن   )٣(مــن الثلـــث شــئ بـــدء �الول فـــاالول مــن املـــؤخرة
ث يف . )٤(كان مما خيرج من االصل قدم مطلقانعم لو  . الثلث، وغريه واعلم أن املنجزة تشارك الوصية يف اخلروج من الثلـ

رب حــال املــوت، وأنــه يقــدم االســبق منهــا فاالســبق لــو قصــر الثلــث عنهــا ث يعتــ ، )٥(اجــود القــولني، وأن خروجهــا مــن الثلــ
 )٩(كغريها من العقود، وشروطها  )٨(من قبل املعطي، وقبوهلا )٧(يف تقدميها عليها، ولزومها )٦(وتفارقها

___________________________________ 
 ).استحقاق زيد النصف(وهو ) ١(
 .بعد اخراج املنجزة) ٢(
 .وهي الوصية بعد املوت) ٣(
 .سواء �خرت الواجبات املخرجة من االصل يف الوصية ام �خرت) ٤(
 .اي عن املنجزة) ٥(
املنجـزة الوصـية . اي وتفـارق): الوصـية(ويف عليهـا ) املنجـزة(ومرجع الضمري يف تقدميها ). املنجزة(والفاعل يف تفارق ) الوصية(مرجع الضمري ) ٦(

 .يف تقدميها عليها فتقدم املنجزة على الوصية
 .اي املنجزة، خبالف الوصية فانه جيوز فيها العدول) ٧(
 .اي قبول املنجزة) ٨(
 .اي شروط املنجزة) ٩(
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 .من االصل، خبالف الوصية )١(نه لو برئ من مرضه لزمتشروطه، وأ
او فسـخت، او ). قـوال، مثـل رجعـت، او نقضـت، او ابطلـت(مـا دام حيـا ) الرجوع يف الوصية(للموصي ) ويصح(

او فعــال، ) ، وحنــو ذلــك مــن االلفــاظ الدالــة عليــه،)أو ال تفعلــوا كــذا(هــذا لــوارثي او مرياثــي، او حــرام علــى املوصــي لــه، 
مــا لــو  )٣(ومثلــه. علــى االقــوى )٢(مــع االقبــاض قطعــا، وبدونــه) او رهنهــا(وان مل يقبضــها، ) يــع العــني املوصــي �ــامثــل ب

واالقوى أن جمرد العرض على البيع والتوكيل فيه واجيابه واجياب العقود . وهبها، أو اوصى �ا لغري من اوصى �ا له اوال
، ال تـزويج العبـد واالمـة، واجار�مـا، وختا�مـا، وتعليمهمـا، ووطء االمـة اجلائزة املذكورة كاف يف الفسـخ، لداللتـه عليـه

او غـزل القطـن او ) طحن الطعام، او عجـن الـدقيق(فعل ما يبطل االسم ويدل على الرجوع مثل ) او(بدون االحبال، 
بــه، خبــالف املســاوي  حبيــث ال يتميــز، وإمنــا قيــد �الجــود الفادتــه الــز�دة يف املوصــى) او خلطــه �الجــود(نســج مغزولــه 

. واالردى، ويف الـــدروس مل يفـــرق بـــني خلطـــه �الجـــود وغـــريه يف كونـــه رجوعـــا، وىف التحريـــر مل يفـــرق كـــذلك يف عدمـــه
وتوقف كونه رجوعا على القرائن اخلارجـة فـان مل حيكـم بكونـه رجوعـا يكـون مـع خلطـه �الجـود . واالنسب عدم الفرق
 شريكا بنسبة القيمتني

___________________________________ 
 .اي املنجزة) ١(
 .اي وبدون االقباض) ٢(
 .اي ومثل الرهن) ٣(
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 )يف الوصاية - الفصل الرابع (
بكسر الواو وفتحها وهـي اسـتنابة املوصـي غـريه بعـد موتـه يف التصـرف فيمـا كـان لـه التصـرف فيـه، مـن اخـراج حـق، 

وامنـــا تصـــح الوصـــية علـــى ()٢(، أو �لعـــرض)١(الواليـــة عليـــه �الصـــالةأو اســـتيفائه، أو واليـــة علـــى طفـــل، أو جمنـــون ميلـــك 
ريه، فلــو ) املــأذون لــه مــن احــدمها(الحــدمها ) أو الوصــي(وان عــال ) االطفــال �لواليــة مــن االب واجلــد لــه يف االيصــاء لغــ
امـه مقـام نفسـه فيثبـت املوصـي اق )٦(، والن)٥(لظـاهر مكاتبـة الصـفار )٤(جـاز: قيـل )٣(�اه عنه مل تصح امجاعا، ولـو اطلـق
 .االستنابة من مجلة التصرفات اململوكة له �لنص )٧(له من الوالية ما ثبت له،، والن

___________________________________ 
 .كما لو كان املوصي ا� وجدا) ١(
 .كما لو كان املوصي وصيا عن االب او اجلد، وكان مأذو� من قبلهما يف نصب الويل) ٢(
 .ملوصي اطلق الوصية �ن جعل الوصي وليا بعده على الطفلاي ا) ٣(
 .اي نصب الوصي وليا بعده على الطفل) ٤(
 .وهو الدليل االول للقائل جبواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل. ١احلديث  ١٦٨ص  ٤الطبعة اجلديدة ج ) من الحيضره الفقيه) (٥(
 .االول) له(كما وانه املرجع يف ). الوصي(يف اقامة ومرجع الضمري . دليل �ن من القائل �جلواز) ٦(
 .دليل �لث من القائل �جلواز) ٧(

    



٦٨ 

كــون االســتنابة مــن   )٤(مقــام نفســه، يف فعلــه مباشــرة كمــا هــو الظــاهر، ومننــع )٣(، د واقامتــه)٢(منــع داللــة الروايــة )١(وفيــه
 ،)٦(ه، الختالف االنظار واالغراض يف ذلكبنظره مباشرة ال يقتضي رضاه بفعل غري  )٥(مجلة التصرفات، فان رضاه

___________________________________ 
 .على القائل �جلواز ) الشارح(رد من ) ١(
 .راجع نفس املصدر) لظاهر مكاتبة الصفار: (هذا رد على الدليل االول للقائل �جلواز بقوله. ٦٦ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
ت لــه: (علــى الــدليل الثــاين للقائــل �جلــواز بقولــهرد ) ٣( ت لــه مــا ثبــ ــ أن املوصــي مل يقــم ): الشــارح(مقصــود ) والن املوصــي اقامــه مقــام نفســه فيثب

الوصي مقام نفسه مطلقا حىت يف نصب ويل بعده على الطفل، بل اقامه مقام نفسه يف تصدي افعال الطفل نفسه مباشرة من دون ان يكون له 
 .ال �جلر كما اشتبه على كثري ممن رأيناه حني ما يقرأ، او يلقي على تالميذه) يف فعله(واقامته �لرفع مبتدأ خربه . عدهحق نصب ويل ب

 ).والن االستنابة من مجلة التصرفات اململوكة له �لنص: (رد على الدليل الثالث للقائل �جلواز بقوله) ٤(
رته �مـور الطفـل اليقتضـي رضـاه مبباشـرة غـري الوصـي يف امـور الطفـل لـو نصـب الوصـي الغـري اي رضى املوصي بنظرية الوصـي يف حـال مباشـ) ٥(

ث للقائــل �جلــواز ) الشــارح(وليــا بعــده علــى الطفــل فهــذا مــن متممــات رد  ــى الــدليل الثالــ كمــا وأنــه ) الوصــي(ومرجــع الضــمري يف بنظــره . عل
 .املرجع يف غريه

ريه فرمبـا يريـد املوصــي مباشـرة هـذا الرجــل، دون غـريه ويـرى الوصــي مباشـرة زيـد بعــده اي يف مباشـرة الشـخص بنفســه يف) ٦(  االمـور، او مباشـرة غــ
 .على الطفل صحيحا، واليراه املوصي صحيحا
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 .)١(واالقوى املنع
 ، وال إىل)٢(�لبلوغ، والعقل، فال يصح إىل الصـيب حبيـث يتصـرف يف حـال صـباه مطلقـا) ويعترب يف الوصي الكمال(

فـال تصـح الوصـية إىل كـافر وان كـان رمحـا، النـه لـيس مـن اهـل الواليـة علـى املسـلمني، وال ) واالسـالم( )٣(جمنـون كـذلك
ان مل نشرتط العدالة يف الوصي لعـدم املـانع ) اال أن يوصي الكافر إىل مثله(، )٤(من اهل االمانة، وللنهي عن الركون اليه

أن الكفـــر اعظـــم مـــن فســـق  )٦(مـــن: وجهـــان )٥(يف دينـــه، ام تبطـــل مطلقـــاحينئـــذ، ولـــو اشـــرتطناها فهـــل تكفـــي عدالتـــه 
واالقـــوى املنـــع �لنظـــر إىل . أن الغـــرض صـــيانة مـــال الطفـــل واداء االمانـــة، وهـــو حيصـــل �لعـــدل مـــنهم )٨(، ومـــن)٧(املســـلم
 .)٩(ولو اريد صحتها. مذهبنا

___________________________________ 
 .وليا بعده على الطفلاي منع جواز نصب الوصي ) ١(
 .اي ولو كان الصيب منضما إىل البالغ) ٢(
 .اي منضما إىل العاقل) ٣(
 .١١٤هود اآلية )وال تر�نوا إ� ا�ين ظلموا فتمس�م ا�ار( :لقوله تعاىل )٤(
 .سواء كان عادال يف دينه ام ال) ٥(
 .دليل لبطالن الوصية إىل الكافر لو اشرتطنا العدالة يف الوصي) ٦(
 .فاذا كان الفسق يف املسلم موجبا لعدم جواز الوصية اليه ففي الكفر بطريق اوىل) ٧(
 دليل لصحة الوصية إىل الكافر اذا كان عادال عندهم) ٨(
 .اي صحة الوصية) ٩(
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 )٣(وإال فالالزم احلكـم ببطال�ـا )٢(فال غرض لنا يف ذلك، ولو ترافعوا الينا فإن ردد�هم إىل مذهبهم )١(عندهم وعدمه
 .بناء على اشرتاط العدالة، اذ ال وثوق بعدالته يف دينه، وال ركون إىل أفعاله، ملخالفتها لكثري من احكام االسالم

 )٥(، الن الوصـية اسـتئمان، والفاسـق لـيس اهـال لـه، لوجـوب التثبـت عنـد خـربه، ولتضـمنها)يف قول قوي )٤(والعدالة(
ري فيشـرتط يف النائـب العدالـة كوكيـل الوكيـل،  )٧(، وال�ا)٦(الفاسق ظامل منهي عن الركون اليهالركون اليه، و  استنابة إىل الغـ

بل اوىل، الن تقصري وكيل الوكيل جمبور بنظر الوكيل واملوكل وتفحصهما على مصلحتهما، خبالف �ئب املبت ورضـاه 
 ، الن)٩(عدل ال يقدح يف ذلك )٨(به غري

___________________________________ 
 .أي وعدم ذلك املذكور) الصحة(مرجع الضمري ) ١(
 .فبها ونعم املطلوب) ٢(
 .اي بطالن الوصية اذا مل نرجعهم إىل مذهبهم) ٣(
 .اي وتعترب العدالة) ٤(
 .اي الوصية) ٥(
 )والتر�نوا إ� ا�ين ظلموا فتمس�م ا�ار(: يف قوله تعاىل) ٦(
 .اي الوصية )٧(
اي ورضـــى املوصـــي �لوصـــي حالكونـــه غـــري عـــادل اليضـــر يف ) املوصـــي(ويف رضـــاه ) الوصـــي(ومرجـــع الضـــمري يف بـــه . صـــوب علـــى احلاليـــةمن) ٨(

 .العدالة يف الوصي فال يتوهم أن مثل هذا الرضا يصحح الوصية إىل غري العادل، ملا ذكر�ه من وجوه البطالن يف الفاسق. اشرتاط
 .الوصياي يف اشرتاط العدالة يف ) ٩(
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عـن االذن والواليـة، ويصـري التصـرف متعلقـا حبـق غـري  )٤(فرتتفـع اهليتـه )٣(وحينئـذ )٢(اثبـات الواليـة بعـد املـوت )١(مقتضاها
املستنيب من طفل، وجمنـون، وفقـري، وغـريهم فيكـون اوىل �عتبـار العداللـة مـن وكيـل الوكيـل، ووكيـل احلـاكم، علـى مثـل 

مــن أ�ــا يف معــىن الوكالــة، ووكالــة الفاســق جــائزة  )٦(يظهــر ضــععف مــااحتج بــه �يف اشــرتاطها )٥(وبــذلك. هــذه املصــاحل
متعلقـان حبـق املوكـل واملـودع،  )٩(، وبني الوكالة، واالستيداع، فإ�ما)٨(عرفت من الفرق بينها )٧(امجاعا وكذا استيداعه، ملا

مسلط على اتالف ماله فضال عن تسليط غري العدل عليـه، واملوصـي إمنـا سـلطه علـى حـق الغـري، خلروجـه عـن  )١٠(وهو
 .ال يشرتط فيهما العدالة )١٢(، مع أ� مننع أن مطلق الوكيل واملستودع)١١(ملكه �ملوت مطلقا

___________________________________ 
 .اي الوصية) ١(
 .حال احلياةخبالف الوكالة فا�ا ) ٢(
 .اي وحني ان كان مقتضى الوصية اثبات الوالية بعد املوت) ٣(
 .اي اهلية املوصي بعد املوت) ٤(
 .اي و�لوجوه املذكوره يف بطالن الوصية إىل الفاسق) ٥(
 .اي �يف اشرتاط العدالة) ٦(
 .وجه لضعف مااستدل به �يف اشرتاط العدالة يف الوصي) ٧(
 .اي بني الوصية) ٨(
 .اي الوكالة واالستيداع) ٩(
 .اي املوكل واملودع) ١٠(
 .اي حىت الثلث فإنه خيرج عن ملكه مبوته) ١١(
وجه املنع أنه رمبا يكون الوكيل وكيال يف امـوال الطفـل مـن قبـل وليـه، او مسـتودعا ملـال الطفـل ايضـا مـن ) الودعي(بصيغة املفعول املراد منه ) ١٢(

 .ه يف املوردين كمايظهر من عبارة الشارح قبل وليه فانه تشرتط العدالة في
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، ال )٣(كما يستفاد ذلك من دليلـه  )٢(إمنا اعترب ليحصل الوثوق بفعل الوصي، ويقبل خربه به )١(وأعلم ان هذا الشرط
ه، يف صحة الفعل يف نفسه فلو اوصى ملن ظاهره العدالة وهو فاسق يف نفسه ففعل مقتضـى الوصـية فالظـاهر نفـوذ فعلـ

 )٦(وفعل مقتضاه، بل لـو فعلـه )٥(لو اوصى اليه فيما بينه، وبينه )٤(وميكن كون ظاهر الفسق كذلك. وخروجه عن العهدة
 .ما ادعى فعله )٩(، وضمانه)٨(مل تبعد الصحة، وان حكم ظاهرا بعدم وقوعه )٧(ظاهرا كذلك

___________________________________ 
 .اي اشرتاط عدالة الوصي) ١(
 .فعلت كذا وكذا مثال: اي يقبل خربالوصي لو اخرب مبا فعله كأن قال) ٢(
 ).الن الوصية استئمان والفاسق ليس اهال له: (بقوله) الشارح(اي من دليل اشرتاط العدالة كما علمتها فيما افاده ) ٣(
 .اي ان الفاسق فعله صحيح لو أوصي اليه وفعل مبقتضى الوصية من غري حتريف) ٤(
اي لو اوصى املوصي فيما بينه وبني الوصي من دون ان يطلع على هذه ) الوصي(الثاين ) بينه(ويف ) املوصي(االول ) بينه(ع الضمري يف مرج) ٥(

 .الوصية احد
اي لــو اوصــى املوصــي إىل الفاســق جهــرا وعمــل ) املوصــي(والفاعــل يف فعلــه ) لــو اوصــى اليــه: (املقتــبس مــن قولــه) االيصــاء(مرجــع الضــمري ) ٦(

 .الفاسق مبقتضى تلك الوصية مل تبعد الصحة
 .اي وعمل مبقتضى تلك الوصية) ٧(
 .اي بعدم وقوع مافعله الوصي الفاسق) ٨(
ال على مـدخول عـدم، فانـه لـو عطـف علـى مـدخول عـدم الختـل املعـىن وافـاد عكـس مايريـده الشـارح ) �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٩(

 .ضمانه مع أن مقصودة ) وبعدم ضمان الوصي الفاسق: (فيكون املعىن
فما افاده . ه واما ضمانه يف صورة اقرار املوصى له بوصول املال اليه فالأن الفاسق يكون ضامنا لو ادعى املوصى له عدم وصول املال الي: فاملعىن

 .من مطلق ضمان الفاسق الوجه له ) الشارح(
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لــو فعــل مقضــى الوصــية �طــالع عــدلني، أو �طــالع احلــاكم، إال أن ظــاهر اشــرتاط العدالــة ينــايف  )١(وتظهــر الفائــدة
وقـد ذكـر املصـنف وغـريه أن عدالـة النائـب شـرط . )٤(�يت يف نيابة الفاسق عن غريه يف احلج وحنـوه )٣(ومثله. كله  )٢(ذلك

 .)٦(ال يف صحة النيابة )٥(يف صحة االستنابة
، كمـا )٩(التصرف يف مال الغري بغري اذنه )٨(الستلزامها )٧(فال تصح وصاية اململوك) احلرية(يشرتط يف الوصي ) وكذا(

 ال تصح وكالته
___________________________________ 

 .اي فائدة الضمان وعدمه) ١(
 .اي صحة فعل الوصي الفاسق ولو كان مافعله �طالع عدلني، او �طالع احلاكم) ٢(
 .اي ومثل هذا الكالم من وجوه الصحة واالشكال �يت بعينه يف نيابة الفاسق عن غريه يف احلج) ٣(
 .كالصالة والصوم) ٤(
 .عل الشخص �ئبا عنهاي يف ج) ٥(
 .كما لو �ب شخص عن غريه تربعا) ٦(
 .اي ال تصح الوصية إىل اململوك �ن يصري وصيا عن غريه) ٧(
 .اي الوصية) ٨(
 .اي بغري اذن الغري الذي هواملوىل) ٩(
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يصـح قبلـه، كمـا فتصح لـزوال املـانع، وحينئـذ فلـيس للمـوىل الرجـوع يف االذن بعـد مـوت املوصـي، و ) اال أن �ذن املوىل(
 .)١(اذا قبل احلر

لكـن ال يتصـرف الصـيب حـىت يكمـل فينفـرد الكامـل قبلـه مث يشـرتكان ) وتصح الوصـية إىل الصـيب منضـما إىل كامـل(
ث جيــوز تصــرف الكامــل قبــل . فيهــا جمتمعــني نعــم لــو شــرط عــدم تصــرف الكامــل إىل أن يبلــغ الصــيب اتبــع شــرطه، وحيــ

ل التصـرف، وإمنـا يقـع االشـرتاك يف املتخلـف، وال اعـرتاض للصـيب بعـد بلوغـه يف بلوغه الخيـتص �لضـروري، بـل لـه كمـا
النتفـــاء املـــانع،  )٢(عنـــد� مـــع اجتمـــاع الشـــرائط) واىل املـــراة واخلنثـــى(نقـــض مـــا وقـــع مـــن فعـــل الكامـــل موافقـــا للمشـــروع 

 .الوصية على القضاء واضح الفساد )٣(وقياس
يف التصــرف مبعــىن صــدوره عــن رأيهمــا ونظرمهــا وان �شــره احــدمها  لــو كــا� اثنــني) ويصــح تعــدد الوصــي فيجتمعــان(

فــاراد احــدمها ) )٤(فــان تعاســرا(فيحــوز حينئــذ لكــل واحــد منهمــا التصــرف مبقتضــى نظــره، ) إال أن يشــرتط هلمــا االنفــراد(
 فيما البد(تصرفهما ) صح(نوعا من التصرف ومنعه االخر 

___________________________________ 
 .نه يصح للحر الرجوع عن الوصاية قبل املوت ال بعدهفا) ١(
 .االسالم والكمال والعدالة على قول قوي: وهي) ٢(
واجلـواب أن هـذا قيـاس فاسـد، الن . أنـه كمـا الجيـوز للمـرأة واخلنثـى تـويل القضـاء كـذلك ال جيـوز هلمـا تـويل الوصـاية: دفع وهم حاصـل الـوهم) ٣(

متعددة فالجيوز تويل املراة واخلنثـى فيهـا، خبـالف الوصـية فا�ـا واليـة خاصـة تشـمل جهـة حمـدودة فتصـخ توليهمـا القضاء والية عامة تشمل نواحي 
 .اي ختالفا ومل تتفقا على امر واحد) ٤:(فيها

    



٧٥ 

اجبارمهــــا علــــى (الشــــرعي ) وللحــــاكم(علــــى اتفاقهمــــا،  )١(، والدابــــة، واصــــالح العقــــار، ووقــــف غــــريه)منــــه كمؤنــــة اليتــــيم
اسـتبدل (عليـه مجعهمـا ) فـان تعـذر(من غري أن يستبدل �ما مع االمكان، اذ ال واليـة لـه فيمـا فيـه وصـي، ) االجتماع
 .يف الغاية )٢(تنزيال هلما �لتعذر منزلة املعدوم، الشرتاكهما) �ما

 كذا اطلق االصحاب، وهو يتم مع عـدم اشـرتاط عدالـة الوصـي، أمـا معـه فـال، ال�مـا بتعاسـرمها يفسـقان، لوجـوب
 )٣(املبــادرة إىل إخــراج الوصــية مــع االمكــان فيخرجــان �لفســق عــن الوصــاية، ويســتبدل �مــا احلــاكم فــال يتصــور اجبارمهــا

نعم لـو مل نشـرتطها وال  . �لفسق حينئذ على املشهور )٥(لو مل نشرتطها وكا� عدلني، لبطال�ا )٤(على هذا التقدير، وكذا
، النــه خــالف مقتضــى الوصــية مــن االجتمــاع يف )ولــيس هلمــا قســمة املــال(كــا� عــدلني امكــن اجبارمهــا مــع التشــاح، 

 .التصرف
أن االتفـاق علـى  )٧(أنـه خـالف الشـرط فـال يصـح، ومـن )٦(، مـن)ولو شرط هلما االنفراد ففي جـواز االجتمـاع نظـر(

 االجتماع يقتضي
___________________________________ 

 .الوصيني فال جيوز الحدمها التصرف يف ذلك الغري اال بعد موافقة اآلخراي ووقف غري ماالبد منه على اتفاق ) ١(
 ).عدم تنفيذ الوصية(اي الشرتاك املعدوم واملتعذر يف الغاية وهو ) ٢(
 .على االجتماع واالتفاق) ٣(
 .ستبدل �ما احلاكماي وكذا يسقطان عن الوصاية لو امتنعا من االجتماع وان كنا عدلني، لبطالن الوصية �لفسق حينئذ في) ٤(
 .اي الوصية) ٥(
 .دليل لعدم جواز االجتماع) ٦(
 .دليل جلواز االجتماع) ٧(
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. آكـد )١(صدوره عن رأي كل واحد منهما، وشـرط االنفـراد اقتضـى الرضـا بـرأي كـل واحـد وهـو حاصـل ان مل يكـن هنـا
الجتمـاع نظـر خمـالف لـه حـال االنفـراد نعـم لـو حصـل هلمـا يف حـال ا. والظاهر أن شرط االنفراد رخصة هلما، التضييق

قطعـا عمـال ) ولو �امهـا عـن االجتمـاع اتبـع(توجه املنع، جلواز كون املصيب هو حالة االنفراد ومل يرض املوصى إال به، 
 )٢(.مبقتضى الشرط الدال صرحيا على النهي عن االجتماع فيتبع

وتصــرف كـــل منهمــا كيـــف شــاء مـــن االجتمـــاع،  مـــا جـــوزه) أمضــي(االجتمــاع واالنفـــراد ) ولــو جـــوز هلمــا االمـــرين(
ضـرر، الن مرجـع  )٣(�لتنصيف، والتفاوت حيـث ال حيصـل �لقسـمة) جاز(يف هذه احلالة ) فلو اقتسما املال(واالنفراد 

إىل تصــرف كــل منهمــا يف الــبعض وهــو جــائز بــدو�ا، مث بعدالقســمة لكــل منهمــا التصــرف يف قســمة  )٤(القســمة حينئــذ
املتحـد، ) ولـو ظهـر مـن الوصـي( )٥( يد صاحبه، النه وصي يف ا�موع فـال تزيـل القسـمة واليتـه فيـهاالخر وان كانت يف

مـن واليـة  )٦(، النه بعجـزه خـرج عـن االسـتقالل املـانع)عجز ضم احلاكم اليه معينا(أو املتعدد على وجه يفيد االجتماع 
 احلاكم، وبقدرته على املباشرة يف اجلملة مل خيرج

___________________________________ 
 .اي يف االجتماع وان شرط عليهما االنفراد) ١(
 ).فيمتنع(يف بعض النسخ ) ٢(
 ).يف القسمة(يف بعض النسخ ) ٣(
 .اي حني قسمة املال) ٤(
 .اي يف القسم اآلخر) ٥(
ن: �جلــر صــفة لالســتقالل) ٦( ن مشــول واليــة احلــاكم عليــه، ولكــن ملــا عجــز عــ القيــام �لوصــية مشلتــه واليــة احلــاكم فيضــمه  اي االســتقالل مــانع عــ

 .حينئذ احلاكم إىل شخص آخر كي يتحقق انفاذ الوصية �ثنني
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، أمـا )٤(ما لو مـات احـد الوصـيني علـى االجتمـاع )٣(ومثله. �لضم )٢(فيجمع بينهما )١(عن الوصائة حبيث يستقل احلاكم
وبقـي قسـم آخـر وهـو مـا لـو . ا بعجز اآلخر، لبقاء وصي كامـلاملأذون هلما يف االنفراد فليس للحاكم الضم إىل احدمه

شـــرط الحــــدمها االجتمــــاع وســـوغ لآلخــــر االنفــــراد فيجــــب اتبـــاع شــــرطه فيتصــــرف املســـتقل �الســــتقالل، واآلخــــر مــــع 
ما لو شرط هلما االجتماع موجودين، وانفراد البـاقي بعـد مـوت اآلخـر، او عجـزه فيتبـع  )٥(وقريب منه. االجتماع خاصة

ث ال يكــون للمشــرف شــئ مــن التصــرفات وإمنــا تصــدر عــن رأيــه  )٦(، وكــذا يصــح شــرط مشــرفشــرطه علــى احــدمها حبيــ
فلــيس للوصــي التصــرف بــدون اذنــه مــع االمكــان، فــان تعــذر ولــو �متناعــه ضــم احلــاكم إىل الوصــي معينــا كاملشــروط لــه 

 وز اشرتاطيف معناه حيث مل يرض برأيه منفردا، وكذا جي )٧(االجتماع على االقوى النه
___________________________________ 

 .حبيث ال حيتاج إىل االنضمام) ١(
 .اي جيمع احلاكم بني خروج الوصي عن االستقالل بواسطة عجزه يف اجلملة، وبني عدم خروجه �لكلية عن القدرة) ٢(
 .اي ومثل العجز يف اجلملة) ٣(
 .اي لو كا� وصيني على االجتماع) ٤(
مـالو كـا� مـاذونني يف )... مالو شرط هلما االجتماع موجودين وانفراد البـاقي بعـد مـوت اآلخـر، او عجـزه(ريب من القسم اآلخر وهو اي وق) ٥(

 .االنفراد
 .اي الناظر كما هو املتعارف يف عصر� احلاضر) ٦(
 اي نصب املشرف وهو الناظر على الوصي يف معىن املشروط له االجتماع) ٧(
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 .يف نوع خاص، واآلخر يف اجلميع منفردين، وجمتمعني على ما اشرتكا فيهتصرف احدمها 
ري اخليانــة ) ولـو خــان( ، بـل االجــود انعزالـه بــذلك مــن )عزلـه احلــاكم(الوصـي املتحــد، او احـد ا�تمعــني، او فسـق بغــ

ن املعزول واحـدا، وصيا مستقال ان كا) مكانه(احلاكم ) واقام(غري توقف على عزل احلاكم، خلروجه عن شرط الوصاية 
مـن غـري توقـف علـى حكـم احلـاكم بثبوتـه، ) وجيوز للوصي استيفاء دينه مما يف يده(أو منضما إىل الباقي ان كان اكثر، 

ـــك لالســـتظهار ببقائـــه، جلـــواز ابـــراء صـــاحب الـــدين، او اســـتيفائه، واملعلـــوم هنـــا  )١(وال علـــى حلفـــه علـــى بقائـــه، الن ذل
إىل حـني القضـاء، ) هـا قضـاء ديـون امليـت الـيت يعلـم بقاء(كـذا جيـوز لـه ) و(لوصي، خالفه، واملكلف �الستظهار هو ا

، ويكـون املسـتحق ممـن ال ميكـن يف )٢(ويتحقق العلم بسـماعه اقـرار املوصـي �ـا قبـل املـوت بزمـان ال ميكنـه بعـده القضـاء
 .حقه االسقاط كالطفل وا�نون

من إحالفهم على بقائهـا وإن علـم �ـا سـابقا، واليكفـي إحالفـه  وأما ماكان ار��ا مكلفني ميكنهم إسقاطها فالبد
يف التحليف استنادا إىل علمه �لـدين، بـل ال  )٣(ا�هم إال اذا كان مستجمعا لشرائط احلكم، وليس للحاكم أن �ذن له

رد مـا يعلـم   )٤(حالف، ولهنعم له بعد ثبوته عنده �لبينة توكيله يف اال. بد من ثبوته عنده، النه حتكيم ال جيوز لغري اهله
 كونه وديعة، او عارية، او غصبا، او حنوذلك من االعيان
___________________________________ 

 .اي احللف الجل استظهار بقاء الدين) ١(
 .كما لو اقر قبيل وفاته بقليل) ٢(
 .اي للوصي) ٣(
 .اي للوصي) ٤(

    



٧٩ 

الوصـــي إىل غـــريه عمـــن ) وال يوصـــي(وصـــي، أو وارثـــه يف ذلـــك الوقـــت الـــيت ال حيتمـــل انتقاهلـــا عـــن ملـــك مالكهـــا إىل امل
، وإمنــا اعادهــا لفائــدة التعمــيم، اذ الســابقة )١(لــه يف االيصــاء علــى اصــح القــولني وقــد تقــدم) إال �ذن منــه(اوصــى اليــه، 

يقتصـر علـى  خمتصة �لوصي على الطفل ومن حبكمه من ابيه وجده وهنا شـاملة لسـائر االوصـياء، وحيـث �ذن لـه فيـه
مـــدلول االذن فـــان خصـــه بشـــخص او وصـــف اخـــتص، وان عمـــم اوصـــى إىل مســـتجمع الشـــرائط، ويتعـــدى احلكـــم إىل 

 .وصي الوصي ابدا مع االذن فيه، ال بدونه
، النــه وصــي مــن ال )إىل احلــاكم(يف وصــية االول ) يكــون النظــر بعــده(حيــث ال يصــرح لــه �الذن يف االيصــاء ) و(

لفقـده، او بعـده حبيـث يشـق الوصـول اليـه ) ، ومـع تعـذر احلـاكم)٢(مـن مـات وال وصـي لـه(ل حكـم كـ) وكذا(وصي له، 
ؤمنني مـن �ب احلسـبة واملعاونـة علـى الـرب والتقـوى املـأمور �ـا(انفاذ الوصية ) يتوىل(عادة   )٤(واشـرتاط )٣(بعـض عـدول املـ

فـــان مـــا ذكــر�ه هـــو االذن، وينبغـــي  العدالــة يـــدفع حمــذور اتـــالف مـــال الطفــل وشـــبهه والتصـــرف فيــه بـــدون اذن شــرعي
االقتصار على القدر الضـروري الـذي يضـطر إىل تقدميـه قبـل مراجعـة احلـاكم، و�خـري غـريه إىل حـني الـتمكن مـن اذنـه، 

 )٥(ولو مل ميكن لفقده مل خيتص
___________________________________ 

 .٦٧يف ص ) ١(
 .اي الوصية حينئذ تكون للحاكم) ٢(
 .٣اآلية : املائدة)وتعاونوا � ال� وا�قوى(: يف الكتاب الكرمي بقوله تعاىل )٣(
 .مبا ذكره يف الشرح أنه كيف يتوىل الوصاية غري احلاكم فاجاب : دفع وهم حاصل الوهم) ٤(
 .مل خيتص اي التصرف بقدر الضروري، بل يعم) ٥(

    



٨٠ 

ومـا ذكـر مـن . ورمبا منع ذلك كله بعـض االصـحاب، لعـدم الـنص. جيب، النه من فروض الكفاية )١(وحيث جيوز ذلك
 .ما يرشد اليه )٣(ويف بعض االخبار. كاف يف ذلك  )٢(العمومات

يشـــرتط حصـــوهلا حـــال (مـــن البلـــوغ والعقـــل واالســـالم علـــى وجـــه واحلريـــة، والعدالـــة ) والصـــفات املعتـــربة يف الوصـــي(
وقـت الوصـية ممنـوع  )٤(جمتمعـة مل يقـع صـحيحا كغـريه مـن العقـود، والنـه، النه وقت انشاء العقد، فـاذا مل تكـن )االيصاء

 .)٥(من التفويض إىل من ليس �لصفات
حىت لو اوصى إىل من ليس �هل فاتفق حصول صفات االهلية له قبل املـوت ) حال الوفاة(يكفي حصوهلا : وقيل

:) وقيــل( )٧(ويضـعف مبـا مـر. قبلـه )٦(ة اليهــاصـح، الن املقصـود �لتصـرف هـو مـا بعــد املـوت وهـو حمـل الواليـة وال حاجـ
 .مجعا بني الدليلني) من حني االيصاء إىل حني الوفاة( )٨(يعترب

___________________________________ 
 .اي تويل عدول املؤمنني النفاذ الوصية) ١(
 .وتعاونوا على الرب والتقوى: كقوله تعاىل) ٢(
 .٢ديث احل ٨٨الوسائل كتاب الوصا� �ب ) ٣(
 .اي املوصي) ٤(
 .والعقل واالسالم، واحلرية: الصفات املعتربة يف الوصي وهي البلوغ: املراد من الصفات) ٥(
 .اي إىل الصفات املعتربة) ٦(
 .من أنه يشرتط يف الوصي اجتماع شرائط الوصاية وقت االيصاء، النه وقت انشاء العقد) ٧(
 .اي اجتماع الشرائط) ٨(

    



٨١ 

وللوصـي اجـرة املثـل عـن نظـره يف مـال املوصـى علـيهم (مـا دام وصـيا  )٢(مـن حـني االيصـاء واسـتمراره )١(رهاواالقوى اعتبا
وال جيـوز مـع الغنـاء لقولـه  )ومن �ن فق�ا فا�أ�ـل بـا�عروف(: وهي الفقر كما نبـه عليـه تعـاىل بقولـه )مع احلاجة
 .))٣(ومن �ن غنيا فل�ستعفف(: تعاىل

 .، ال�ا عوض عمل حمرتم)٤(مطلقاجيوز اخذ االجرة : وقيل
فـان املعـروف مـا ال اسـراف فيـه، وال تقتـري مـن " فاليأكـل �ملعـروف : " �خذ قدر الكفاية لظـاهر قولـه تعـاىل: وقيل
 .القوت
اقل االمرين، الن االقل ان كان اجرة املثل فال عوض لعمله شرعا سواها، وان كان االقل الكفاية فال�ا هي : وقيل
 .أذون فيه بظاهر اآليةالقدر امل

، والن حصول قدر الكفاية يوجب الغنـا فيجـب االسـتعفاف )٥(واالقوى جواز أخذ اقلهما مع فقره خاصة، ملا ذكر
 .من مجلة اجرة املثل )٦(عن الزائد وان كان

___________________________________ 
 .اي الصفات املعتربة) ١(
 .اي استمرار الوصي على الصفات) ٢(
 .٥اآلية : النساء) ٣(
 .سواء كان فقريا ام غنيا) ٤(
وان كــان االقــل الكفايــة فالجيــوز االكثــر، الن الكفايــة هــو . وهــو ان كــان االقــل اجــرة املثــل فــال عــوض لعمــل الوصــي شــرعا ســوى اجــرة املثــل) ٥(

 .القدر املأذون فيها
 .أي الزائد) ٦(

    



٨٢ 

الـرد بطـل الـرد، ولـو (املوصـي ) فلـو رد وملـا يبلـغ(مع بلوغه الرد ) ياح(املوصي ) ما دام(للوصية ) الرد(للوصي ) ويصح(
عـن القيـام �ـا فيسـقط ) إال مـع العجـز(وان مل يكن قد سبق قبـول ) مل يعلم �لوصية اال بعد وفاة املوصي لزمه القيام �ا

 .وجوب القيام عن املعجوز عنه قطعا، للحرج
، ومســـتند )١(بـــل جيـــب القيـــام مبـــا امكـــن منهـــا، لعمـــوم االدلـــة. يـــدوظـــاهر العبـــارة أنـــه يســـقط غـــريه ايضـــا، ولـــيس جب

هــذااحلكم املخــالف لالصــل مــن اثبــات حــق علــى املوصــى اليــه علــى وجــه قهــري، وتســليط املوصــي علــى اثبــات وصــيته 
 .كثرية تدل بظاهرها عليه  )٢(أخبار: على من شاء

والســتلزامه احلــرج العظــيم،  )٣(مــا مل يقبــل، ملــا ذكــروذهــب مجاعــة مــنهم العالمــة يف املختلــف والتحريــر إىل أن لــه الــرد 
وميكـن محلهـا . ليست صرحية الداللة على املطلوب )٦(، واالخبار)٥(واخلرب )٤(والضرر يف اكثر مواردها، ومها منفيان �آلية

 .على شدة االستحباب، وأما محلها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها
___________________________________ 

 ).١٨١اآلية : البقرة(فمن بدله بعد مامسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه : وهو قوله تعاىل) ١(
 .٢٠٥ص  ١٤كتاب الوصية �ب   ٩راجع التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٢(
 ).وهو عدم جواز تسليط املوصي على من شاء(خمالف لالصل ) وجوب القبول(من أن احلكم وهو ) ٣(
 .٧٨اآلية : احلج)وما جعل علي�م � ا�ين من حرج( :وله تعاىلوهو ق) ٤(
 .٥ - ٤ - ٣احلديث  ١٧الوسائل كتاب التجارة �ب " الضرر والضرار ) " ٥(
 .املصدر السابق) ٦(

    



٨٣ 

مــا يســتلزم الضــرر واحلــرج، دون غــريه،  )٢(وينبغــي ان يســتثىن مــن ذلــك. )١(واملشــهور بــني االصــحاب هــو الوجــوب مطلقــا
 .وأما استثناء املعجوز عنه فواضح

___________________________________ 
 .سواء سبق من الوصي قبول ام ال) ١(
 .اي من وجوب القبول) ٢(

 كتاب النكاح

    



٨٤ 

   



٨٥ 

   



٨٦ 

 )١(كتاب النكاح
 :وفيه فصول

___________________________________ 
 .�لضم. النكح: واسم املصدر) ضرب يضرب(و ) منع مينع(ينكح وزان مصدر نكح ) ١(

 )يف املقدمات - الفصل االول (
 .ملن ميكنه فعله، والخياف برتكه الوقوع يف حمرم، وإال وجب) النكاح مستحب مؤكد(

وأن�حوا االيا� من�م وا�صا�� من  ( .)٢( )فان�حوا ما طاب ل�م من ال�ساء(: قال هللا تعالى
واقل مراتب االمر االستحباب، . ))٣(د�م و�مائ�م إن ي�ونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله واهللا واسع عليمعبا

.)٥()عن سنتي فلیس مني، وإن من سنتي النكاح )٤(من رغب: (وقال   

الكـايف �سـناده إىل رواه يف ) حـىت أن املتـزوج حيـرز نصـف دينـه(يف شـرعهم ) حمقـق(بني املسـلمني ) وفضله مشهور(
 من تزوج احرز نصف دينه، فليتق هللا يف النصف: (قال النيب 

___________________________________ 
 .٣اآلية : النساء) ٢(
 .٣٢اآلية : النور) ٣(
 .مبعىن اعرض) ٤(
 .٤٨٠كتاب النكاح ص   ٦املغين ج ) ٥(

    



٨٧ 

بطريـق اهـل  فقـد روي عـن النـيب ) ثلثا دينه، وهو من اعظـم الفوائـد بعـد االسـالم )٢(وروي(، )١()الباقي(أو ) اآلخر
ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد االسالم افضل من زوجة مسلمة تسـره اذا نظـر اليهـا وتطيعـه : (أنه قال) (البيت 

اذا اردت أن امجـع للمسـلم خـري : (قـال هللا عزوجـل: (قال و ) )٣(اذا امرها، وحتفظه اذا غاب عنها يف نفسها وماله
ت لــه قلبــا خاشــعا، ولســا� ذاكــرا، وجســدا علــى الــبالء صــابرا، وزوجــة مؤمنــة تســره اذا نظــر  الــدنيا، وخــري االخــرة جعلــ

تزوجوا االبكار فا�ن اطيب شـئ : النيب  )٥(قال) وليتخري البكر) ()٤(اليها، وحتفظه اذا غاب عنها يف نفسها وماله
 )الولود(عن الز� ) العفيفة( )٨(، وافتح شئ ارحاما)٧(ارحاما، وادر شئ اخالفا )٦(أفواها، وانشفه

___________________________________ 
 .١٣ - ١١احلديث  - �١ب  -الوسائل كتاب النكاح ) ١(
 .٣ - ٢احلديث . من ابواب مقدمات النكاح ١مستدرك الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .١٠احلديث  - �٩ب  -الوسائل كتاب النكاح ) ٣(
 .٨نفس املصدر احلديث ) ٤(
 .٢ - ١احلديث  - ١٧الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .واملراد به طهارة الرحم). نصر ينصر ومنع مينع(من نشف ينشف وزان ) ٦(
وهـو . بضـم احلـاء واالدر مـن الـدر) حلمـة الضـرع(مقبض يد احلالب مـن الضـرع وهـو : وقيل هو. ثديمجع خلف �لكسر وهو الضرع اي ال) ٧(

 .واملراد به هنا كثرة لنب املرأة. اللنب الكثري
 .كناية عن كثرة والد�ا اي تكون املرأة ولودة) ٨(

    



٨٨ 

ـــك، �ن ال تكـــون �ئســـة، وال صـــغرية، وال عقيمـــا، قـــال  تزوجـــوا بكـــرا ولـــودا، وال تزوجـــوا : اي مـــا مـــن شـــا�ا ذل
علـــى �ب اجلنـــة فيقـــول هللا  )١(حســـناء مجيلـــة عـــاقرا، فـــاين ا�هـــي بكـــم االمـــم يـــوم القيامـــة حـــىت �لســـقط، يظـــل حمبنطئـــا

 .أدخل اجلنة: عزوجل
 .ما إىل اجلنةإئتين �بويه فيأمر �: فيقول هللا تبارك وتعاىل مللك من املالئكة: ال حىت يدخل ابواي قبلي: فيقول
 .�ن يكون ابواها صاحلني مؤمنني) الكرمية االصل( )٢(هذا بفضل رمحيت لك: فيقول
مــن دون مراعــاة ) وال يقتصــر علــى اجلمــال والثــروة( )٣(انكحــوا االكفــاء وانكحــوا فــيهم واختــاروا لــنطفكم: قــال 

 .االصل، والعفة
 ))٥(خضراء الدمنا�كم و : ()٤(قال 

___________________________________ 
 .من احبنطأ حيبنطأ احبنطاء وزان احرجنم حيرجنم احرجناما من �ب االفعنالل) ١(

 .ادخل وحدك يف اجلنة: اي الولد يكون ممتال من الغيظ حني مايقال له: ومعناه االمتالء
 .٢احلديث  - �١٧ب  -الوسائل كتاب النكاح ) ٢(
 .٣احلديث  - ١٣الوسائل كتاب النكاح �ب  )٣(
 .٤نفس املصدر احلديث ) ٤(
 .بكسر الدال مجع الدمنة بكسرها ايضا) ٥(

ــزل فيـــه أحيـــاء العــرب وحيصـــل فيــه بســـبب نـــزوهلم تغــري يف االرض بســـبب االحـــداث الواقعــة مـــنهم ومـــن ): جممـــع البحــرين(قــال يف  الدمنـــة املنـــزل ين
يب (فشـبه . تا حسنا شـديد اخلضـرة والطـراوة، لكنـه مرعـى وبيـل لالبـل مضـر �ـافاذا امطرت انبتت نب. مواشيهم ت ) النـ املرئـة اجلميلـة اذا كانـ

 .بنبت هذه الدمنة يف الضرر والفساد: من اصل ردي

    



٨٩ 

اذا تـزوج الرجـل "  )ع(وعن ايب عبـدهللا " املراة احلسناء يف منبت السوء : " وما خضراء الدمن؟ قال: �رسول هللا: قيل
 .)٢(إىل ذلك، واذا تزوجها لدينها رزقه هللا املال واجلمال )١(املراة جلماهلا، أو ملاهلا وكل

وهـو أن يطلـب مـن هللا تعـاىل اخلـرية لـه ) ركعتـني واالسـتخارة -صـالة (ملن اراد التزويج قبل تعيني املراة ) ويستحب(
للهـم إين أريـد إن إتـزوج فقـدر يل مـن النسـاء أعفهـن فرجـا، وأحفظهـن يل أ: " بقولـه) والدعاء بعدمها �خلرية(يف ذلك، 

، أو )٣("يف نفسها ومايل، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر يل ولدا طيبا جتعله خلفا صاحلا يف حيايت، وبعد مويت 
علــى ) واالشــهاد(مبــا ســنح، بعــدمها �ملــأثور، أو ) والــدعاء(ال�ــا مــن مهــام احلــوائج، ) وركعــيت احلاجــة(غــريه مــن الــدعاء 

 للتأسي، واقلها) أمام العقد(بضم اخلاء ) واخلطبة(اذا كان دائما، ) واالعالن(العقد، 
___________________________________ 

اصله ) ربضرب يض(فهو فعل جمهول من وكل يكل وزان . مبعىن يرتك إىل اجلمال واملال فحسيب، واليكون حتت رعاية هللا وعنايته عزوجل) ١(
 .يوكل حذفت الواو لوقوعها بني الياء الفتوحة والكسرة الالزمة

 .١احلديث  �١٤ب  -الوسائل كتاب النكاح ) ٢(
 .من ابواب مقدماته وآدابه ٥٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
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يـل سـكنا، والنسـاء امنـا هـن مـن السـنة التـزويج �لليـل، الن هللا جعـل الل: " )١()ع(قـال الرضـا ) وايقاعه ليال(احلمد �، 
 .)٢("سكن 
 لقول الصادق) )٣(العقرب(برج ) وليجتنب ايقاعه والقمر يف(

___________________________________ 
 .من ابواب مقدمات النكاح ١٤١مستدرك الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .اي تسكن النفس وتر�ح اليهن) ٢(
وخصصـــوا بكـــل شـــكل عـــدة مـــن الكواكـــب املرصـــودة البالغـــة . واشـــكاال، بعضـــها �مـــة وبعضـــها �قصـــةقـــد تصـــور القـــدماء يف الســـماء صـــورا ) ٣(

يت تركهـــا بطليمـــوس لغايـــة صـــغرها) ١٠٢٢(او) ١٠٢٥(عـــددها ــ ــا الثالثـــة الـ ــن هـــذه . اذا تركنـ والـــيت ادرجهـــا اخلواجـــا عبـــدالرمحن الصـــويف ووزعـــوا مـ
كواكـب خارجـة ) ١٠٥(والبـاقي وهـو. اخلطوط املوهومة علـى اطـراف هـذه الصـوركوكبا داخلة يف هذه الصور اي حتوي عليها ) ٩١٧(الكواكب

 .عنها واقعة قريبة من اطرافها
ك الكواكـب عنـد احلسـاب فـاذا أخـربوا . خارجة الصـور: داخلة الصور وللقسم الثاين: ويقال للقسم االول وامنـا فعلـوا ذلـك لغـرض تعيـني مواقـع تلـ
ن كوكــب قــالوا ن الســماءالكوكــب الواقــع علــى ر : عــ وهــذا اذا  . أس الصــورة الفالنيــة او علــى ذنبهــا او علــى قلبهــا، تشخيصــا للكواكــب وموقعتيــه مــ

 .الكوكب الواقع قريبا من رأس الصورة او رجلها وهكذا: كانت داخلة الصورة واما اذا كانت خارجة فقالوا
. ومخـس عشـرة صـورة علـى جنـويب املنطقـة. ي منطقـة الـربوجصـورة، منهـا واحـدة وعشـرون صـورة واقعـة علـى شـامل) ٤٨(وهذه الصور جمموعة تبلـغ

 .وتفصيل هذه الصور والكواكب الواقعة فيها اوقريبة منها خارج عن نطاق هذا الكتاب. واثنتا عشرة على نفس املنطقة
يت هـي املنــاط ى منطقـة الــربوج الــ مس والقمــر، . والـذي يهمنــا هـي االشــارة إىل الصــور الواقعـة علــ  ٣٦٥ومـدارمها، االوىل خــالل ســنة اي لـدورة الشــ

ن مكا�ــا االول عنــد . دقيقــة ٤٣ســاعات و  ٧يومــا و  ٢٧يومــا وكســر والثــاين خــالل شــهر اي  ث الشــمس تتزحــزح يف هــذه املــدة عــ ــ ولكــن حي
ىت يلتقـي مـع الشـمس �نيـة لينتهـي وبـذلك يـتم . شـهره كـامال اقرتا�ا مع القمر يف اول الشهر القمري، فتتقدم شـيئا قلـيال فالبـد للقمـر ان يسـري حـ

 .دقيقة ٤٤ساعة و  ١٢يوما و  ٢٩الشهر القمري يف 
درجـة، وقسـموا هـذا املـدار إىل  ٢٣/  ٥مدار ومهي مائل عن دائرة معدل النهار او عن املدار االسـتوائي حنـوا مـن : منطقة الربوج: واليك التفصيل
 .٥كوكبا، واخلارجة   ١٣برج احلمل وفيه : االول: عة ثالثة بروجوخصصوا لكل فصل من القصول االرب. كل جزء برج. اثين عشر جزء

 .١١كوكبا، واخلارجة   ٣٢برج الثور وفيه : الثاين
 .٨كوكبا واخلارجة   ١٨برج اجلوزاء وفيه : الثالث

 .٤كواكب، واخلارجة   ٩الرابع برج السرطان، وقيه 
 .٨واخلارجة . كوكبا  ٢٧اخلامس برج االسد، وفيه 

 .٦واخلارجة . كوكبا  ٢٦نبلة، وفيه السادس برج الس
 .٩واخلارجة . كواكب  ٨وفيه . السابع برج امليزان

 .٣واخلارجة . كوكبا  ٢١الثامن برج العقرب، وفيه 
 .كوكبا  ٣١التاسع برج القوس وفيه 

___________________________________ 
 .كوكبا  ٢٨العاشر برج اجلدي وفيه 

 .٣واخلارجة . كوكبا ٤٢احلادي عشر برج الدلو وفيه 
 .٤واخلارجة . كوكبا  ٣٤الثاين عشر برج احلوت وفيه 

ولـذلك يـتم دورتـه اي االبـراج االثـين عشـر كلهـا . �نيـة ٥٤دقـائق و  ٣درجة و  ١٣كل يوم . هذه هي الربوج االثنا عشر يقطعها القمر يف شهر
 .اي يومني وربع تقريبا. ل القمر يف كل برج ضيفا اقل من ثالثة أ�مومبا ان كل برج ثالثون درجة فيح. دقيقة ٤٣ساعات و  ٧يوما و  ٢٧يف 
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انكارهـا رأسـا، اذا كـان هللا قـد جعـل  -حنـن  -وقد ذكر املنجمون القـدامى حللـول القمـر يف كـل بـرج آ�را خاصـة مل يزالـوا معتقـدين �ـا وال ميكننـا 
. �ر اجلويـة مـن �ثـريات يف مـزاج العناصـر السـفلية مـن معـادن ونبـات وحيــوانكمـا الميكـن الحـد انكـار مـا لــآل. ذلـك عالمـة او مـؤثرا �ذنـه تعـاىل

ميكـن  فهذه الشمس الوهاجة هلـا �ثريهـا الكبـري يف عاملنـا السـفلي مـن حتـويالت يف املنـاح والطقـوس واالحـوال واالوضـاع، والتكـوين والفسـاد، مـاال
ريا علــى) ســهيل(كمــا ان لطلــوع بعــض الكواكــب . حصــره ض الفواكــه او تلوينهــا ونورهــا �ثــ ريه الشــهري �ثــري يف . نضــوج بعــ كمــا كــان للقمــر وســ

 .عادة النساء الشهرية املرتبطة �الشهر القمرية كمال االرتباط: الطبيعة، من جزر ومد، و�ثري مزاج االنسان
فـذكروا النتقـال القمـر إىل بـرج . يوان والنبـات واجلمـادعامل االنسان واحل: إذن فال جمال النكار ماهلذه التحوالت اجلوية من التأثري يف العامل السفلي

 .العقرب آ�را
 .ازدحام اهلموم على قلوب الناس: منها

ولعلهـا . لكـن تكثـر امليـاه والسـيما االمطـار. وعـدم انسـجام االمـور والتـأخر يف االعمـال، ووفـور االمـراض. ووقوع الفنت واملنازعات وكثرة السـرقات
 .تضر �لزراعات

 .٢١٣ص ) دمحم قاسم بن مظفر -التنبيهات املظفرية : (ذلك راجع يف
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صـلى (�لزوجـة ) فـاذا اراد الـدخول ٠، والتـزويج حقيقـة يف العقـد )١("من تزوج والقمر يف العقرب مل ير احلسىن ): " ع(
ــيب ) ودعــا(قبلــه ) ركعتــني اللهــم ارزقــين إلفهــا وودهــا : " بقولــه بعــدمها بعــد أن ميجــد هللا ســبحانه، ويصــلي علــى الن

ــك حتــب احلــالل وتكــره احلــرام أو غــريه مــن ) ورضــاها، وأرضــين �ــا، وامجــع بيننــا �حســن اجتمــاع، وانــس وإئــتالف، فان
) لـــيال(الـــدخول ) ولــيكن(فتصـــلي ركعتــني بعـــد الطهـــارة وتــدعو هللا تعـــاىل مبعــىن مـــا دعـــا ) وتفعـــل املــرأة كـــذلك(الــدعاء 

وهـي مـا بـني نزعتيهـا مـن ) ويضع يده علـى �صـيتها( )٢(كم ليال، واطعموا ضحى زفوا نساء )ع(كالعقد، قال الصادق 
اللهـــم علــى كتابــك تزوجتهــا، ويف أمانتــك أخــذ�ا، وبكلماتــك إســـتحللت : " مقــدم رأســها عنــد دخوهلــا عليــه، وليقــل

عند اجلمـاع (هللا تعاىل ) ميويس( )٣("فرجها، فإن قضيت يف رمحها شيئا فاجعله مسلما سو�، وال جتعله شرك شيطان 
 .عند الدخول �ا، وبعده، ليتباعد عنه الشيطان ويسلم من شركه) دائما
فـــذكر شـــرك ) ع(كنـــت عنـــد ايب عبـــدهللا : " قـــال عبـــدالرمحان بـــن كثـــري) ويســـأل هللا الولـــد الـــذكر الســـوي الصـــاحل(

 .اذا اردت اجلماع فقل: فقلت جعلت فداك فما املخرج من ذلك؟ فقال" الشيطان فعظمه حىت افزعين 
 ﷽��� الذي ال اله إال هو بديع

___________________________________ 
 .١الكايف كتاب النكاح �ب مايستحب من التزويج حديث ) ١(
 ٣٥نفـس املصـدر �ب ) ٣"(بـدل نسـائكم ) عرائسكم(لكن املوجود هناك . ٤٨احلديث  ٣٦التهذيب الطبعة اجلديدة كتاب النكاح �ب ) ٢(

 .١احلديث 
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الســـموات واالرض، اللهـــم إن قضـــيت مـــين يف هـــذه الليلـــة خليفـــة فـــال جتعـــل للشـــيطان فيـــه شـــركا وال نصـــيبا وال حظـــا، 
ــيب ) يومــا، أو يــومني(عنــد الزفــاف ) وليــومل( )١("واجعلــه مؤمنــا خملصــا صــفيا مــن الشــيطان ورجــزة جــل ثنــاؤك  �ســيا �لن

ــى مجلــة مــن نســائه، وقــال   ــزويج: " فقــد أومل عل : " وقــال "  )٢(أن مــن ســنن املرســلني االطعــام عنــد الت
اليهــا، وافضــلهم الفقــراء، ويكــره أن ) ويــدعو املــؤمنني" ( )٣(الوليمــة اول يــوم حــق، والثــاين معــروف، ومــا زاد ر�ء ومسعــة

اسـتحبا� مؤكـدا، ومـن كـان صـائما نـد� فاالفضـل لـه ) االجابة(هلم ) ويستحب(وال �س �لشركة، يكونوا كلهم اغنياء 
 .االفطار، خصوصا اذا شق بصاحب الدعوة صيامه

اي مــع شــهادة احلــال �الذن يف أخــذه، الن احلــال يشــهد �خــذه ) وجيــوز اكــل نثــار العــروس واخــذه بشــاهد احلــال(
وتظهــر الفائــدة يف جــواز . لــك �الخــذ، او هــو جمــرد ا�حــة، قــوالن اجودمهــا الثــاينوعلــى تقــدير أخــذه بــه فهــل مي. دائمــا

 .الرجوع فيه ما دامت عينه �قية
أن الشيطان ال يقرب الولد الذي يتولـد حينئـذ  )٥(إال يوم اخلميس، فقد روي) عند الزوال( )٤(مطلقا) ويكره اجلماع(

 حىت يشيب
___________________________________ 

 .٤احلديث  - �٥٨ب  -الوسائل كتاب النكاح ) ١(
 .١احلديث  - ٤٠الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .٤نفس املصدر احلديث ) ٣(
 .سواء كان اجلماع يف اول االزدواج ام بعده) ٤(
 .١احلديث  - ١٥١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
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، )٢(مــا بـني طلــوع الفجــر إىل طلــوع الشـمس، لــوروده معــه يف اخلــرب )١(االمحــر ومثلــه) وبعـد الغــروب حــىت يــذهب الشـفق(
: " قـال ) وعقيـب االحـتالم قبـل الغسـل، او الوضـوء(، )ع(عنه، رواه الصدوق عن ايب عبدهللا  )٣(للنهي) وعار�(

إن فعـل ذلـك وخـرج الطفـل جمنـو� فــال  يكـره أن يغشـي الرجـل املـرأة وقـد احــتلم حـىت يغتسـل مـن احتالمـه الـذي رأى، فــ
 .، وال تكره معاودة اجلماع بغري غسل لالصل" )٤(يلومن إال نفسه

والــذي نفســي بيــده لــو ان رجــال غشــى امرأتــه : "  حبيــث ال يــري العــورة، قــال النــيب ) واجلمــاع عنــد �ظــر اليــه(
، ان كـان غالمـا كـان زانيـا، وان كانـت جاريـة كانـت ويف البيت مستيقظ يرامها ويسمع كالمهما ونفسهما ما افلح ابـدا

 )ع(، وعن الصادق " )٥(زانية
___________________________________ 

 .يف الكراهة) بعد الغروب(اي ومثل ) ١(
 .١احلديث  - ٦٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .٢احلديث  ٥٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .التوجد يف احلديثني) ذلك(لكن كلمة . ٢ - ١احلديث  ٧٠ب الوسائل كتاب النكاح �) ٤(
 .٢احلديث  - �٦٧ب  -الوسائل كتاب النكاح ) ٥(

ت زانيــة(وكــذا يف ) كــان زانيــا(والفاعــل يف . وحيتمــل أن يكــون الســامع والنــاظر. الرجــل ا�ــامع مــع زوجتــه) مــاافلح(أن الفاعــل يف : الظــاهر ــ ) كان
زوج والزوجــة والنــاظر هلمــا، ال املولــود كمــا احتملــه بعــض االجلــة مــن احملشــني  ن وهــذا منــه عجيــب اذ كيــف يعقــل ان يكــو . الســامع لــنفس الــ

ىت ي رتتـب املولود زانيـا بعـد جميئـه يف الـدنيا بسـبب نظـر الغـري إىل مجـاع الـزوج والزوجـة، واسـتماع نفسـهما مـع عـدم توجـه اي خطـاب حنـو املولـود حـ
 .عليه هذا االثر الوضعي ويعاقب بذنب الغري

 :اذن حيق له أن يقول بلسان حاله
 فكانين سبابة املتندم* غريي جىن وا� املعاقب فيكم 

 ).وال تزر وازرة وزر اخرى: (ال العزيز جل امسهوق
مــارة نعـم هــذه الصـفة ميكــن ان تتحقـق يف الســامع والنـاظر ال�مــا يشـاهدان فعــل الـزوج والزوجــة، فطبيعـة احلــال وحبكـم الغرائــز البشـرية، والــنفس اال

 .١ويؤيد ماقلناه احلديث اآليت رقم . اخلبيثة يتصفان بتلك الصفة الرذيلة

    



٩٥ 

وهـل يعتـرب كونـه مميـزا وجـه، ".  )١(امع الرجل امرأته، وال جاريته ويف البيت صيب، فان ذلك مما يورث الز�ال جي: قال
 .فمطلق )٣(، وأما الثاين)٢(يشعر به اخلرب االول

وغـــريه، وحـــال اجلمــاع اشـــد كراهـــة، واىل �طــن الفـــرج اقـــوى شــدة، وحرمـــه بعـــض ) والنظــر إىل الفـــرج حـــال اجلمــاع(
 .أنه يورث العمى يف الولد )٤(ياالصحاب وقد رو 

 )والكالم(عنه  )٥(للنهي) واجلماع مستقبل القبلة ومستدبرها(
___________________________________ 

 .٢احلديث  ٦٧الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .٩٤ص  ٥تقدم يف اهلامش رقم ) ٢(
 .عرب بلفظ الصيب وهو اعم من املميز ) االمام(حيث إن . ١اي اخلرب الثاين الذي تقدم يف اهلامش رقم ) ٣(
 .٥احلديث  ٥٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 .١احلديث  ٦٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(

    



٩٦ 

اتقــوا الكــالم عنــد ملتقــى اخلتــانني فانــه ): " ع(قــال الصــادق ) عنــدالتقاء اخلتــانني اال بــذكر هللا تعــاىل(مــن كــل منهمــا 
� علي ال تـتكلم عنـد اجلمـاع كثـريا، فانـه ان قضـي بينكمـا  ففي وصية النيب " ومن الرجل آكد "  )١(يورث اخلرس

، وعنـــد هبـــوب الـــريح الصـــفراء، او الســـوداء، او )٣(وليلـــة اخلســـوف، ويـــوم الكســـوف( )٢(ولـــد ال يـــؤمن ان يكـــون اخـــرس
ث دمحما : " أنــه قــال) ع(فعــن البــاقر ) الزلزلــة �لنبــوة، واختصــه �لرســالة، واصــطفاه �لكرامــة، ال جيــامع  والــذي بعــ

واول ليلــه مـن كــل شـهر اال شهررمضــان، ( )٤("احـد مـنكم يف وقــت مـن هــذه االوقـات فـريزق ذريــة فـريي فيهــا قـرة عـني 
ـــك يف اول" ، ففـــي الوصـــية )٦(، ال علـــى املســـتثىن)٥(عطـــف علـــى اول) ونصـــفه الشـــهر، ووســـطه،  � علـــي الجتـــامع امرأت

 .)٧("وآخره، فان اجلنون واجلذام واخلبل يسرع اليها، واىل ولدها 
يكره للرجل ان جيامع يف اول ليلة من الشهر ويف وسطه ويف آخـره، فانـه مـن فعـل ذلـك خـرج ) " ع(وعن الصادق 

 الولد جمنو�، أال ترى، أن ا�نون اكثر ما يصرع يف اول
___________________________________ 

 .١احلديث  ٦٠الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .٣احلديث  ٦٠الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .والكسوف ما يعرض للشمس يف آواخر الشهر. اخلسوف مايعرض للقمر يف ليايل الوسطى من الشهر) ٣(
 .٢احلديث  - ٤٦مستدرك الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 .يكون النصف مكروها ايضاوهو اول الشهر فحينئذ ) ٥(
 .وهو شهر رمضان) ٦(
 .واملراد من اخلبل هنا ضعف االعصاب. ١احلديث  - ٦٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(

    



٩٧ 

يســتحب للرجــل ان �يت اهلــه اول ليلــة مــن شــهر : انــه قــال) ع(، وروى الصــدوق عــن علــي )١(الشــهر، ووســطه، واخــره
عنـه  )٣(للنهـي) ويف السفر مع عدم املـاء( ) )٢(يام ا�رفث إ� �سائ�مأحل ل�م �لة ا�ص ( :رمضان لقوله عزوجل

 .مستثنيا منه خوفه على نفسه )ع(عن الكاظم 
 )٤(وإن مل يسـتأذ�ا، بـل يسـتحب لـه النظـر لريتفـع عنـه الغـرر، فإنـه مسـتام) وجيوز النظر إىل وجه املرأة يريد نكاحهـا(

وينظرهـا قائمـة (ظاهرمهـا و�طنهمـا إىل الزنـدين، ): جلواز �لوجه والكفنيوخيتص ا( )٥(�خذ �غلى مثن كما ورد يف اخلرب
ــن الفضــل مرســال عــن الصــادق  )٧(وروي( )٦(، وكــذا جيــوز للمــرأة نظــره كــذلك)وماشــية جــواز النظــر إىل ): (ع(عبــدهللا ب

 وهي مواضع الزينة) شعرها، وحماسنها
___________________________________ 

 .٤احلديث  - ٦٤النكاح �ب  الوسائل كتاب) ١(
 .١٨٧اآلية : البقرة) ٢(
 .٤٩احلديث  - ٣٦التهذيب الطبعة اجلديدة كتاب النكاح �ب ) ٣(
وهـذا الـوزن مشـرتك بـني الفاعـل . على صيغة الفاعل من استام يستام وزان اختار خيتار اصله مسـتوم قلبـت الـواو ألفـا، لكـون ماقبلهـا مفتوحـا) ٤(

هـذا مسـتوم �لكسـر وذاك مسـتوم : لكنه يفـرق بينهمـا �الصـل فـان العـني يف الفاعـل مكسـورة، ويف املفعـول مفتوحـة يقـال. تارواملفعول كما يف خم
 .�لفتح واملراد أن املتزوج كاملشرتي

 .٣ - ٢ - ١احلديث  - ٣٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .اي إىل الوجه والكفني قائما وماشيا) ٦(
 .٥احلديث  ٣٦كاح �ب الوسائل كتاب الن) ٧(

    



٩٨ 

ويشــرتط العلــم بصــالحتيها للتــزويج خبلوهــا مــن البعــل، والعــدة، . )١(اذا مل يكــن متلــذذا، وهــي مــردودة �الرســال، وغــريه
بريبـة، وال تلـذذ،  )٢(والتحرمي وجتويز اجابتها، ومباشرة املريد بنفسه فال جيـوز االسـتنابة فيـه وان كـان اعمـى، وأن اليكـون

مطلـق، وأن  )٤(وهـو حسـن، لكـن الـنص. )٣(يستفيد �لنظر فائـدة، فلـو كـان عاملـا حباهلـا قبلـه مل يصـح وشرط بعضهم أن
ف كــان . )٥(يكـون الباعــث علـى النظــر ارادة التــزويج، دون العكـس ولــيس جبيـد، الن املعتــرب قصــد التـزويج قبــل النظـر كيــ

 .الباعث
) ال لشـهوة(، وغريهـا مـن الكفـار بطريـق اوىل، )الذمية(ذا ، وك)ويديها(اي امة الغري، ) وجيوز النظر إىل وجه االمة(

) شـا� حســن الصـورة، ال لريبــة(املنظــور ) وان كـان(مــا عـدا العــورتني ) أن ينظـر الرجــل إىل مثلـه(جيــوز ) و( )٦(قيـد فيهمـا
، وكــذا )ظــاهراوالنظــر إىل جســد الزوجــة �طنــا و (، )٧(وكــذا تنظــر املــرأة إىل مثلهــا كــذلك). وال تلــذذ(وهــو خــوف الفتنــة، 

 ،)٨(امته غري املزوجة واملعتدة، و�لعكس
___________________________________ 

 .من وجوه ضعف السند) ١(
 .اي النظر) ٢(
 .اي النظر) ٣(
 .٩٧ص  ٧و  ٥وهو النص املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٤(
 .وهو كون النظر �عثا على التزويج) ٥(
 .اي يف االمة والذمية) ٦(
 .أي بال ريبة وال تلذذ) ٧(
 .أي الزوجة إىل الزوج، واالمة إىل موالها) ٨(

    



٩٩ 

) خـال العـورة(وهـو مـن حيـرم نكـاحهن مؤبـدا بنسـب، او رضـاع، او مصـاهرة ) )٢(واىل احملـارم(، )١(ويكره إىل العورة فيهما
 .وهي هنا القبل والدبر

وال ( :وقولـه تعـاىل)٣()ن� يغضوا من أبصـارهمقل �لمؤم(ختتص اال�حة �حملاسن مجيعا بني قوله تعـاىل : وقيل
 .إىل آخره))٤(يبدين ز��تهن إال �عو�هن

يف ) مــن غــري معـــاودة(واحـــدة ) إال مــرة(وهــي غــري احملـــرم، والزوجــة، واالمــة ) االجنبيـــة(املــرأة ) وال ينظــر الرجــل إىل(
ق الــوطء يف الــز� وان مل يــدع،  )إال لضــرورة كاملعاملــة، والشــهادة(الوقــت الواحــد عرفــا،  عليهــا اذا دعــي اليهــا او لتحقيــ

كاملعاملـة، ) وكـذا حيـرم علـى املـراة ان تنظـر إىل االجنـيب، او تسـمع صـوته إال لضـرورة(من الطبيب، وشـبهه، ) والعالج(
ميمونة ملا امرمها �الحتجاب من الم سلمة و  له، ولقول النيب  )٥(، لتناول النهي)اعمى(الرجل ) وان كان(والطب 

 ". )٦(اعميا وان انتما ألستما تبصرانه: " ابن ام مكتوم، وقوهلما إنه اعمى
 ويف جواز نظر املراة إىل اخلصي اململوك هلا، او �لعكس(

___________________________________ 
 .أي يف الزوج والزوجة، واملوىل واالمة من الطرفني) ١(
 .النظر إىل احملارمأي جيوز ) ٢(
 .٣٠اآلية : النور) ٣(
 .٣١اآلية : النور) ٤(
 .٣احلديث  - ١٣٠الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .٤احلديث  ٢٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٦(
 .وهو نظر اخلصي إىل موالته) ٧(

    



١٠٠ 

مـن  )٤(ومـا قيـل. )٣(النـزاع املتنـاول بعمومـه ملوضـع ))٢(او مـا �لكـت أيمـانهن (: قولـه تعـاىل )١(منشأه ظاهر) خالف
يف نســائهن،  )٩(، وال يـرد دخـوهلن)٨(بغـض البصـر، وحفـظ الفــرج مطلقـا )٧(، وبــني االمـر)٦(�المـاء مجعـا بينـه )٥(اختصاصـه

 .ملك اليمني للكافرات )١٠(الختصاصهن �ملسلمات، وعموم
___________________________________ 

 .إنه من املستثنيات دليل جلواز النظر لكل منهما حيث) ١(
 .٣١اآلية : النور) ٢(
 .وهو اخلصي فعليه جيوز نظر املرأة إىل مموكها اخلصي، و�لعكس) ٣(
 .دليل لعدم جواز نظر كل منهما إىل اآلخر) ٤(
 .فقط) االماء(أو ماملكت أميا�ن : مبعىن أن املراد من قوله تعاىل. اي اختصاص عموم اآلية املتقدمة �الماء) ٥(
 .أي بني عموم اآلية املتقدمة )٦(
 .٣٠اآلية : النور)قل �لمؤمن� يغضوا من أبصارهم (: يف قوله تعاىل )٧(
 .قيد لالمر بغض البصر، ولالمر حبفظ الفرج من غري تقييد) ٨(
أو ما�لكت (: قوله تعاىلأن االماء هنا داخالت يف نسائهن بنفس اآلية الكرمية، لشمول لفظ النساء هلن فيكون : دفع وهم حاصله الوهم) ٩(

 .خمتصا �لعبيد دون االماء، للتعبري عن االماء بعموم نسائهن )أيمانهن
 .فاذن اليشمل لفظ النساء االماء، فهن خارجات عنهن. أن النساء خمتصة �ملسلمات، دون الكافرات: مبا حاصله فاجاب الشارح 

 .ملك اليمني يعم الكافرات الواو هنا حالية، ال عاطفة اي واحلال أن) ١٠(

    



١٠١ 

ري وجــه للتخصــيص ظــاهرا،  )٢(كلــه خــالف ظــاهر اآليــة  )١(وال خيفــى أن هــذا ــزوج مبــا شــاء مــن (مــن غــ وجيــوز اســتمتاع ال
ث حــرم النظــر إىل الفــرج ) الزوجــة، إال القبــل يف احلــيض، والنفــاس ــ وهــو موضــع وفــاق إال مــن شــاذ مــن االصــحاب حي

 .القول يف االمة �طقة �جلواز، وكذا )٣(واالخبار
ويف ( )٥(، وظــاهر آيــة احلــرث)٤(مــن غــري حتــرمي علــى اشــهر القــولني والــروايتني) والــوطء يف دبرهــا مكــروه كراهــة مغلظــة(
"  )٨(حمــاش النســاء علــى امــيت حــرام: " أنــه قــال روي عــن النــيب  )٧(، النــه)حيــرم) (ع(ســدير عــن الصــادق ) )٦(روايــة

 .ابن ايب يعفور الدالة على اجلواز صرحيا )٩(وهو مع سالمة سنده حممول على شدة الكراهة، مجعا بينه، وبني صحيحة
 واحملاش مجع حمشة وهو الدبر ويقال ايضا �لسني املهملة كىن �حملاش

___________________________________ 
 .اي ماذكر من التعليالت) ١(
 .وجه لتخصيصها �الماءلكو�ا عامة فال ) ٢(
 .٥ - ٣ - ٢احلديث  ٥٩راجع الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .املصدر السابق) ٤(
 .٢٢٣اآلية : البقرة )�سائ�م حرث ل�م فأتوا حرث�م أ� ش�تم(: وهو قوله تعاىل) ٥(
 .٨احلديث  ١٤٩كتاب النكاح �ب   ٣االستبصار الطبعة اجلديدة ج ) ٦(
 .) االمام الصادق(اي ) ٧(
 .٨احلديث  ٢٢٤ص  ٣االستبصار الطبعة اجلديدة ج ) ٨(
 .٢احلديث  - ٧٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٩(

    



١٠٢ 

 )٢(عــن مواضــع الغــائط، فــان اصــلها احلــش بفــتح احلــاء املهملــة وهــو الكنيــف واصــله )١(عــن االد�ر، كمــا كــين �حلشــوش
 .البستان، ال�م كانوا كثريا ما يتغوطون يف البساتني، كذا يف �اية ابن االثري

يف حـال العقـد، ملنافاتـه حلكمـة النكـاح وهـي االسـتيالد فيكـون منافيـا  )٣(ذلك) وال جيوز العزل عن احلرة بغري شرط(
أما االمـة : " أنه سأله عن العزل فقال) (واالشهر الكراهة، لصحيحة دمحم بن مسلم عن احدمها . لغرض الشارع

 ". )٤(فال �س، وأما احلرة فإين اكره ذلك، إال أن يشرتط عليها حني يتزوجها
ـــع مـــن النقـــيض، بـــل حقيقـــة فيـــه ـــث  )٦(فـــال تصـــلح )٥(والكراهـــة ظـــاهرة يف املرجـــوح الـــذي المين ـــع مـــن حي حجـــة للمن

مينــع مــن  )٩(علــى وجــه ا�ــاز، وعلــى تقــدير احلقيقــة فاشــرتاكها )٨(علــى التحــرمي يف بعــض مواردهــا، فــان ذلــك )٧(اطالقهــا
 .داللة التحرمي فريجع إىل اصل اال�حة

___________________________________ 
 .وهواملخرج. �لضم مجع حش مثلثة احلاء) ١(
 .اي اصل احلش) ٢(
 .أي العزل) ٣(
 .١احلديث  - ٧٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 .اهة حقيقة يف املرجوح الذي المينع من النقيض وهو اجلوازأي الكر ) ٥(
 .أي الصحيحة املذكورة) ٦(
 .أي الكراهة) ٧(
 .اي اطالق الكراهة على احلرمة من �ب ا�از) ٨(
ىن املـذكور ) ٩( نــع مـن داللتهــا علــى مي) وهــي املرجوحيـة(أي وعلـى تقــدير كـون الكراهــة حقيقـة يف احلرمــة لكـن اشــرتاكها بـني احلرمــة والكراهـة �ملعــ

 .التحرمي
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ــــث حيكــــم �لتحــــرمي  ــــري( )١(اي للمــــراة خاصــــة) فيجــــب ديــــة النطفــــة هلــــا(وحي ــــاه فهــــي)عشــــرة د�ن علــــى  )٢(، ولــــو كرهن
ويشــرتط يف احلـــرة الــدوام فـــال . االســتحباب، واحــرتز �حلـــرة عــن االمـــة فــال حيـــرم العــزل عنهــا امجاعـــا وان كانــت زوجتـــه

 )٦(لـو قلنـا بـه فيـه )٥(فلو اذنت انتفى ايضا، وكـذا يكـره هلـا العـزل بـدون اذنـه، وهـل حيـرم )٤(ذنيف املتعة، وعدم اال )٣(حترمي
 .خالية عنه )٩(، واالخبار)٨(ذلك )٧(مقتضى الدليل االول

___________________________________ 
 .أي هي اليت تستحق أخذ دية العزل الغريها) ١(
 .أي الدية) ٢(
 .حبرمة العزلعلى تقدير القول ) ٣(
 .أي ويشرتط يف حرمة العزل عدم اذن املرأة فيه) ٤(
 .أي العزل من �حية املرأة) ٥(
اي وهل حيرم العزل من �حية الزوجة لو قلنا حبرمة العزل يف �حية الزوج بغري ) التحرمي(كما وان مرجع الضمري يف به ) الزوج(مرجع الضمري ) ٦(

 .رضى الزوجة
 ).العزل حلكمة النكاح اليت هي االستيالدمنافاة (وهو ) ٧(
 .اي حرمة العزل) ٨(
 .االخبار - ٧٥راجع الوسائل كتاب النكاح �ب . عدم حرمة العزل اذا كان من �حية املرأة" خلو االخبار " أي ومقتضى ) ٩(

    



١٠٤ 

 .القول يف دية النطفة له )١(ومثله
عتـرب يف الوجـوب مسـماه، وهـو املوجـب للغسـل، وال يشـرتط ، وامل)وال جيوز تـرك وطء الزوجـة اكثـر مـن اربعـة اشـهر(

فتحــرم عليــه مؤبــدا لــو (ســنني هالليــة ) تســع( )٢(اكماهلــا) قبــل(الــدخول ) ال جيــوز(كــذا ) و(االنــزال، وال يكفــي الــدبر، 
وهــل ختــرج بــذلك مــن حبالتــه؟ . �لــوطء �ن صــري مســلك البــول واحلــيض واحــدا، أو مســلك احلــيض والغــائط) افضــاها
حيــرم عليــه اختهــا  )٣(وعلــى القــولني جيــب االنفــاق عليهــا حــىت ميــوت احــدمها، وعلــى مــا اخــرت�ه. ن اظهرمهــا العــدمقــوال

 يف الدبر واالستمتاع بغري الوطء وجهان اجودمها )٥(، وهل حيرم عليه وطؤها)٤(واخلامسة
___________________________________ 

. ل يف دية النطفة يف أنه هـل جتـب علـى املـرأة دفـع الديـة إىل الـزوج لـو كـان العـزل مـن قبلهـا ام الجتـبأي ومثل العزل يف التحرمي وعدمه القو ) ١(
 .ومرجع الضمري يف له الزوج

 .أي قبل اكمال املرأة) ٢(
 .من عدم خروج املرأة عن حبالة الرجل مبجرد صريورة مسلك احليض والبول، أو مسلك احليض والغائط واحدا) ٣(
وال �خلامسة، للزومه التزوج �كثـر مـن اربعـة وهـو " للزوم اجلمع بينهما " املفضاة �قية على نكاح الزوج فال جيوز للرجل التزوج �ختها الن ) ٤(

 .حمرم
 .أي اليت افضاها) ٥(
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ت بغــريه. النفقــة وان كــان �ئنــا )٢(وجيــوز لــه طالقهــا، وال تســقط بــه )١(ذلــك فــان  وجهــان، )٤(ففــي ســقوطها )٣(ولــو تزوجــ
 )٨(عليهــا لغيبــة، او فقــر مــع احتمــال وجو�ــا علــى املفضــي مطلقــا )٧(، وكــذا لوتعــذر انفاقــه)٦(�ئنــا عــادت )٥(طلقهــا الثــاين
 )١١(يف االجنبيـة قـوالن اقر�مـا ذلـك )١٠(وهـل يثبـت احلكـم. ، وال فـرق يف احلكـم بـني الـدائم واملتمتـع �ـا)٩(الطالق الـنص

 )١٢(ويف االمة الوجهان،. يف التحرمي املؤبد دون النفقة
___________________________________ 

 .أي حرمة وطئها يف الدبر وسائر االستمتاعات) ١(
 .أي �لطالق) ٢(
 .أي لو تزوجت املرأة املفضاة بغري زوجها االول الذي افضاها) ٣(
 .أي النفقة) ٤(
 .أي الزوج الثاين) ٥(
 .أي النفقة) ٦(
 .الثاينأي انفاق الزوج ) ٧(
 .سواء تزوجت املفضاة بغري الزوج االول ام ال، وسواء طلقها الزوج الثاين ام ال، وسواء تعذر انفاق الزوج الثاين عليها ام ال) ٨(
 .٤٥الوسائل كتاب النكاح ابواب مقدمات النكاح وآدابه �ب ) ٩(
 .تها على املفضيأي االحكام اليت ذكرت يف الزوجة املفضاة من حرمة وطيها ووجوب نفق) ١٠(
 .أي الثبوت) ١١(
 .املذكوران يف االجنبية) ١٢(
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ولو افضى الزوجة بعد التسع ففي حترميها وجهان اجودمهـا . )٢(�لتحرمي، ويقوى االشكال يف االنفاق لو اعتقها )١(واوىل
ري الـــوطء. )٣(العــدم، واوىل �لعـــدم افضــاء االجنـــيب كـــذلك وجهــان اجودمهـــا العـــدم  )٤(ويف تعــدي احلكـــم إىل االفضــاء بغـــ

 .)٦(على مورد النص، وان وجبت الدية يف اجلميع )٥(وقوفا فيما خالف االصل
وقيــده بعضــهم بعــدم اعالمهــم �حلــال، وإال مل ) لــيال(اي يــدخل الــيهم مــن ســفره ) ويكــره للمســافر أن يطــرق اهلــه(

ق للرجــل اذا قــدم مــن ســفره أن يطــرق يكــره : " أنــه قــال) ع(روى عبــدهللا بــن ســنان عــن الصــادق : يكــره، والــنص مطلــ
 ،)٨(ويف تعلق احلكم مبجموع الليل، او اختصاصه مبا بعد املبيت وغلق االبواب نظر، منشأه. )٧("اهله ليال حىت يصبح 

___________________________________ 
 .�لرجل. لكو�ا اقرب إىل مفهوم الزوجية، خبالف االجنبية اليت ال ربط هلا) ١(
 .عتقها حبكم طالق احلرة فينبغي ثبوت نفقتها عليه فإن) ٢(
 .أي بعد التسع) ٣(
 .كما لو كان �الصبع، أو بشئ آخر) ٤(
ــى مـــورد الـــنص ) ٥( ــى الزوجيـــة، الن االصـــل عـــدم حرمتهـــا املؤبـــدة فالواجـــب االقتصـــار علـ وهـــو االفضـــاء (اذ احلكـــم حبرمـــة الزوجـــة خـــالف مقتضـ

 ).�لوطء
 .ء ام بغريهسواء كان االفضاء �لوط) ٦(
 .١احلديث . ٦٥الوسائل كتاب النكاح ابواب مقدمات النكاح وآدابه �ب ) ٧(
 .أي منشأالنظر) ٨(
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 .)١(داللة كالم اهل اللغة على االمرين
ـــن االثـــري. وهـــو شـــامل جلميعـــه. ا�� فـــالن طروقـــا اذا جـــاء بليـــل": الصـــحاح " ففـــي  اصـــل : قيـــل"  )٢(ويف �ايـــة اب

. ولعلــه اجــود )٣(وهــو مشــعر �لثــاين" الــدق ومســي اآليت �لليــل طارقــا الحتياجــه إىل دق البــاب  الطـروق مــن الطــرق وهــو
ببـاب  )٦(آكـد، وهـو )٥(، وان كان احلكم فيهـا)٤(والظاهر عدم الفرق بني كون االهل زوجة، وغريها عمال �طالق اللفظ

 .النكاخ انسب
___________________________________ 

 .الليل ومابعد املبيت جمموع: ومها) ١(
 .طبع مصر ٤٠ص  ٣ج ) ٢(
 .وهو مابعد املبيت) ٣(
 .الوارد يف النص فإنه شامل لكل من صدق عليه اهل الرجل من ذويه وقرابته) اهله(وهو لفظ ) ٤(
 .أي يف الزوجة) ٥(
 .أي كون احلكم واردا يف الزوجة) ٦(
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 )يف العقد -الفصل الثاين (
فاالجيـاب زوجتـك وانكحتـك ومتعتـك ال (ويعترب اشتماله على االجياب والقبول اللفظيـني كغـريه مـن العقـود الالزمـة 

وال تنكحوا ما ن�ح آبـاؤ�م ()١( )زوجناكها(: أما االوالن فموضع وفاق وقد ورد �ما القرآن يف قولـه تعـاىل )غري
النه من الفـاظ النكـاح، لكونـه حقيقـة يف املنقطـع وان توقـف  واما االخري فاكتفى به املصنف ومجاعة. )٢( )من ال�ساء

، فيكــون حقيقــة يف القــدر )٦(، فأصــل اللفــظ صــاحل للنــوعني)٥(فيــه وميــزه بــه )٤(علــى االجــل، كمــا لــو عــرب �حــدمها )٣(معــه
 بذكر االجل، وعدمه، وحلكم )٨(بينهما، ويتميزان )٧(املشرتك

___________________________________ 
 .٢١اآلية : النساء )١(
 .٥٤اآلية : االحزاب) ٢(
 ).املنقطع(ومرجع الضمري يف معه ). املنقطع(والفاعل يف توقف . أي مع النكاح) ٣(
 ).املنقطع" (فيه " ومرجع الضمري يف . أي بلفظ زوجت وانكحت) ٤(
 ).املنقطع(كما وأن املرجع يف وميزه ) االجل(مرجع الضمري ) ٥(
 .والدواماالنقطاع : ومها) ٦(
 .�الشرتاك املعنوي) ٧(
 .أي الدوام واالنقطاع، فذكر االجل جيعل النكاح منقطعا، وعدم ذكره جيعله دائما) ٨(
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ــك )١(االصــحاب تبعــا للروايــة ــزوج متعــة ونســي ذكــر االجــل انقلــب دائمــا، وذل ، )٣(فــرع صــالحية الصــيغة لــه )٢(�نــه لــو ت
، وال يكفـي )٥(يف املنقطـع شـرعا فيكـون جمـازا يف الـدائم، حـذرا مـن االشـرتاك ، النـه حقيقـة)٤(وذهب االكثر إىل املنع منه

 .اوىل )٩(مردودة مبا سيأيت وهذا )٨(ممنوع، والرواية )٧(حذرا من عدم االحنصار والقول احملكي )٦(ما يدل ��از
ــت، مقتصــرا عليــه. والقبــول( ــزويج والنكــاح، او تزوجــت، او قبل ت الت اي ) كالمهــا(ملفعــول مــن غــري ان يــذكر ا) قبلــ

 اتزوجك بلفظ املستقبل منشئا على االقوى،: فال يكفي قوله) بلفظ املضي(االجياب والقبول 
___________________________________ 

 .١احلديث  ٢٠الوسائل كتاب النكاح ابواب املتعة �ب ) ١(
 .أي كون ذكر االجل قرينة لالنقطاع، وعدمه للدوام) ٢(
 .املشرتك بني العقدينأي للقدر ) ٣(
 .يف الدوام" متعت " أي استعمال لفظ ) ٤(
 .اذ االشرتاك خالف االصل، الحتياجه إىل تعدد الوضع واالصل عدمه) ٥(
االلفـاظ وهو استعمال متعت يف الدوام فإنه جماز، واليكفـي انشـاء العقـد �اللفـاظ ا�ازيـة، لعـدم احنصـارها، النـه لـو جـاز انشـاء العقـد �ـذه ) ٦(

 .وهو غري جائز. لصح انشائه بكل لفظ
 .ونسي ذكر االجل" متعت " وهو حكم االصحاب �نقالب املنقطع دائما لو استعمل لفظ ) ٧(
 .١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 .يف الدوام) متعت(وهو عدم جواز استعمال لفظ ) ٩(

    



١١٠ 

 .للقواعد )٣(يف املتعة ليس صرحيا فيه، مع خمالفته )٢(من جواز مثله )١(وما روي. وقوفا على موضع اليقني
ــــى القبــــول، الن العقــــد هواالجيــــاب والقبــــول) وال يشــــرتط تقــــدمي االجيــــاب( ــــف اتفــــق غــــري خمــــل   )٤(والرتتيــــب. عل كي

، )٥(أن االجياب من املرأة وهي تستحي غالبـا مـن االبتـداء بـه فـاغتفر هنـا. ويزيد النكاح على غريه من العقود. �ملقصود
مث ادعى بعضهم االمجاع على جواز تقـدمي القبـول هنـا، مـع احتمـال، عـدم الصـحة كغـريه،  )٦(ن خولف يف غريه، ومنوا

ت  )٧(وحيـث يتقـدم. الن القبـول إمنـا يكـون لالجيـاب فمــىت وجـد قبلـه مل يكـن قبــوال يعتـرب كونــه بغـري لفـظ قبلـت، كتزوجــ
 .ونكحت وهو حينئذ يف معىن االجياب

ت التـــــزويج، أو : فيقـــــول. زوجتـــــك: اي بلفـــــظ االجيـــــاب، �ن يقـــــول) القبـــــول بلفظـــــه(يشـــــرتط ) ال(كـــــذا ) و( قبلـــــ
 ،)قبلت النكاح صح: زوجتك فقال: فلو قال(قبلت النكاح، : فيقول. انكحتك

___________________________________ 
 .٣ - ٢ - ١احلديث  ١٨الوسائل كتاب النكاح ابواب املتعة �ب ) ١(
 .ستقبلأي مثل لفظ امل) ٢(
 .اي مع خمالفة ماروي للقواعد) ماروي(مرجع الضمري ) ٣(
 .اشارة إىل عدم لزوم الرتتيب بني االجياب والقبول) ٤(
 .أي يف �ب النكاح) ٥(
 .اي ومن جهة أن النكاح يزيد على غريه) ٦(
 .اي القبول) ٧(

    



١١١ 

 .لصراحة اللفظ، واشرتاك اجلميع يف الداللة على املعىن
ري العربيــة مــع القــدرة(العقــد اجيــا� وقبــوال ) وال جيـوز( هــو املعهــود مـن صــاحب الشــرع كغــريه  )١(عليهـا، الن ذلــك) بغـ

ري العربيــة مــن اللغــات مــن قبيــل املــرتادف : وقيــل )٢(.مــن العقــود الالزمــة، بــل اوىل إن ذلــك مســتحب ال واجــب، الن غــ
 )٣(املتعاقــــدين فيتــــأدى �ي لفــــظ اتفــــق، ومهــــا يصــــح أن يقــــوم مقامــــه، والن الغــــرض ايصــــال املعــــاين املقصــــودة إىل فهــــم

واعترب �لث كونه �لعربية الصحيحة فال ينعقد �مللحـون، واحملـرف مـع القـدرة علـى الصـحيح، نظـرا إىل الواقـع . ممنوعان
رية يف الــتعلم، او  )٤(واملــراد بــه. مــن صــاحب الشــرع وال ريــب أنــه اوىل، ويســقط مــع العجــز عنــه مــا يشــمل املشــقة الكثــ

اخــتص �لرخصـــة، ونطــق القــادر �لعربيـــة بشــرط أن يفهــم كـــل  )٥(ت بعــض االغـــراض املقصــودة، ولــو عجـــز احــدمهافــوا
 وجه، وال جيب على العاجز التوكيل )٦(ويف االكتفاء �لواحد. منهما كالم االخر ولو مبرتمجني عدلني

___________________________________ 
 .اي العربية) ١(
 .يف مسألة االعراض املقدس  الهتمام الشارع) ٢(
يس  اي الوجهان املذكوران لتوجيه صحة العقد بغري العربية ممنوعان، وذلك الن عقود املعامالت امور توقيفية البد من امضاء الشـارع هلـا، ولـ) ٣(

 .فيا يف انعقاد املعاملة الشرعيةافاد معىن لفظ آخر يصح وقوعه موقعه، كما أنه ليس جمرد تفاهم املتعاملني كا. كل لفظ
 .اي �لعجز) ٤(
 .اي احد املتعاقدين) ٥(
 .اي �لعدل الواحد) ٦(
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 .وان قدر عليه، لالصل
ويعتــرب يف العاقــد الكمــال، فالســكران �طــل عقــده ولــو (املفهمــة للمــراد، ) �الشــارة(يعقــد اجيــا� وقبــوال ) واالخــرس(

ت نفســها مث افاقــت فرضــيت، او " مــن  )١(رد مــا رويواختصــه �لــذكر تنبيهــا علــى ) اجــاز بعــده أن الســكرى لــو زوجــ
فاطرحهـــــا ) ٣ \صـــــحيحة، إال أ�ـــــا خمالفـــــة لالصـــــول الشـــــرعية  )٢(والروايـــــة" دخـــــل �ـــــا فأفاقـــــت واقرتـــــه كـــــان ماضـــــيا 

د�، وامنـا نبـه بغري خـالف عنـ) وجيوز تويل املرأة العقد عنها، وعن غريها اجيا� وقبوال(االصحاب، إال الشيخ يف النهاية 
 .العامة املانع منه )٤(على خالف بعض

علــى االشـــهر، ) وال الــويل يف نكــاح الرشـــيدة وان كــان افضـــل( )٥(يف النكـــاح الــدائم مطلقـــا) وال يشــرتط الشــاهدان(
 ضعيفة تصلح سندا )٧(فيه استنادا إىل رواية )٦(خالفا البن ايب عقيل حيث اشرتطهما

___________________________________ 
 .١من ابواب عقد النكاح احلديث  ١٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .ال قصد هلا يف تلك احلالة، واليكفي الرضا املتأخر يف تصحيح ماوقع فاسدا) والسكرى(الن العقد �بع للقصد واالنشاء، ) ٣(
 .١٢٦ص  ٦نيل االوطار ج ) ٤(
 .ت املرأة رشيدة ام السواء كان) ٥(
 .اي الشاهدين والويل يف نكاح الرشيدة) ٦(
 .٨ - ٦من ابواب مقدمات النكاح وآدابه احلديث  ٤٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(
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 .)١(لالستحباب، ال للشرطية
بنــات وزوجــه فلــو كــان لــه (�الشــارة، أو �الســم، أو الوصــف الــرافعني لالشــرتاك، ) ويشــرتط تعيــني الزوجــة والــزوج(

) وإن عـني(العقـد، المتنـاع اسـتحقاق االسـتمتاع بغـري معـني، ) واحدة ومل يسمها فان ا�م ومل يعني شيئا يف نفسـه بطـل
) فاختلفـــا يف املعقـــود عليـــه حلـــف االب اذا كـــان الـــزوج رآهـــن، وإال بطـــل العقـــد(يف نفســـه مـــن غـــري ان يســـميها لفظـــا 

على تقدير قبول قول االب أن عليه فيما بينـه وبـني  )٤(وفيها). ع(اء عن الباقر ايب عبيدة احلذ )٣(رواية )٢(ومستند احلكم
ـــيت نـــوى أن يزوجهـــا ا�ه عنـــد عقـــد النكـــاح �نـــه اذا مل يســـم للـــزوج  )٥(ويشـــكل. هللا تعـــاىل ان يـــدفع إىل الـــزوج اجلاريـــة ال

ري)٧(سـواء رآهـن ام ال، ملـا تقـدم )٦(واحدة منهن �لعقد �طـل  شـرط يف صـحة النكـاح، فـال مـدخل ، وأن رؤيـة الزوجـة غـ
 الفاضالن )٩(ونزهلا. يف الصحة والبطالن )٨(هلا

___________________________________ 
 .اي ال تثبت الرواية اشرتاط الشاهدين والويل يف صحة عقد النكاح حبيث لو مل حيضر الشاهدان او الويل لبطل العقد) ١(
 .وهي صحة العقد اذا رآهن) ٢(
 .١احلديث . ١٥سئل كتاب النكاح ابواب عقد النكاح واولياء العقد �ب الو ) ٣(
 .أي مذكورة يف الرواية) ٤(
 .أي صحة العقد اذا رآهن) ٥(
 .لعدم تعيني املرأة يف العقد) ٦(
 ).المتناع استحقاق االستمتاع بغريمعني: (يف قول الشارح) ٧(
 .أي لرؤية الزوج الزوجة) ٨(
 .٣اليها يف اهلامش رقم اي الرواية املشار ) ٩(
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وقــد نــوى  )٢(فكــان كوكيلــه )١(علــى أن الــزوج اذا كــان قــد رآهــن فقــد رضــى مبــا يعقــد علــى االب مــنهن، ووكــل االمــر اليــه
ويشــكل �ن . االب واحــدة معينــة فصــرف العقــد اليهــا، وان مل يكــن رآهــن بطــل، لعــدم رضــاء الــزوج مبــا يســميه االب

مطلقة، والرؤية غـري شـرط يف الصـحة  )٤(، والرواية)٣(إىل االب، وعدمها اعم من عدمه رؤيته هلن اعم من تفويض التعيني
 ال دليل عليه، فالعمل )٧(واحلكم به )٦(مبا ذكر )٥(فتخصيصها

___________________________________ 
 .أي إىل االب) ١(
 .الزوج أي فكان االب كوكيل) ٢):(االب(كما وأن اسم كان . مرجع الضمري الزوج) ٢(
ىن ان عــدم الرؤيـة اعـم مــن عـدم التفــويض، اذ ميكـن ان يفــوض ). الرؤيــة(كمـا وان مرجــع الضـمري يف عـدمها ). التفــويض(مرجـع الضـمري ) ٣( واملعـ

 .كما وأنه ميكن ان يراهن ومل يفوض االمر إىل ابيهن. امر تعيني احدى البنات إىل ابيهن ومل يرهن
 .١١٣ص  ٣ اليت اشري اليها يف اهلامش رقم) ٤(
 .أي الصحة) ٥(
 .وهي صورة الرؤية) ٦(
أنه الوجه حلكم الفاضلني بتخصـيص : واملعىن). العالمة وابنه فخر احملققني. (واملراد من احلكم حكم الفاضلني). التخصيص(مرجع الضمري ) ٧(

 صحة العقود بصورة الرؤية
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 )٣(الصـول املـذهب كمـا صـنع ابـن ادريـس وهـو )٢(خمالفتهـا، نظـرا إىل )١(�طالق الرواية كما صنع مجاعة، او ردها مطلقـا
، نظــــرا إىل أن )٦(التعيـــني ينبغــــي احلكـــم �لصـــحة، وقبـــول قـــول االب مطلقـــا )٥(ولـــو فـــرض تفويضـــه اليـــه. )٤(االوىل، اوىل

 .)٨(، وأن نظر الزوجة ليس بشرط يف صحة النكاح، وان مل يفوض اليه التعيني بطل مطلقا)٧(االختالف يف فعله
___________________________________ 

 .أي مع الرؤية، وعدمها) ١(
 .أي الرواية خمالفة الصول املذهب،، الن مقتضى القواعد االولية للمذهب هوبطالن العقد عند عدم تعيني الزوجة) ٢(
الفـة الصـول املـذهب اوىل ممـا ذهـب اليـه مجاعـة لكو�ـا خم) رد الروايـة(مـن  أي ماصـنعه ابـن ادريـس ) ماصـنع ابـن ادريـس(مرجع الضمري ) ٣(

 .مفتوحة" االوىل " واهلمزة يف ) العمل �طالق الرواية(وهو 
ــن ) فالعمـــل �طـــالق الروايـــة( ) الشـــارح(مرفـــوع بنـــاء علـــى أنـــه خـــرب للمبتـــداء يف قـــول ) ٤( أي العمـــل �طـــالق الروايـــة،او ردهـــا مطلقـــا اوىل مـ

 ).هو(مرفوع خرب للمبتداء وهو لفظ ) االوىل(كما وأن ). العالمة وابنه فخر احملققني: (نالتفصيل الذي ذكره الفاضال
أي ): التعيـني(ومفعولـه ) الـزوج(وهـو . فاملصـدر هنـا اضـيف إىل الفاعـل) الـزوج(كما وأن مرجـع الضـمري يف تفويضـه ). االب(مرجع الضمري ) ٥(

 .الزوج فوض امر تعيني زوجته إىل ابيها
 .آهن أم السواء ر ) ٦(
 .ال جمال لالختالف) تفويض أمر تعيني الزوجة إىل االب(أي فعل االب، فانه يف هذه الصورة وهو ) ٧(
 .سواء رآهن أم ال) ٨(
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) فواليــة القرابــة( )١(الحــد االولــني) واملــوىل واحلــاكم والوصــي(وإن عــال، ) وال واليــة يف النكــاح لغــري االب واجلــد لــه(
البكـر ) العلـى( )٢(املتصف �حد االوصـاف الثالثـة) غرية، وا�نونة، والبالغة سفيهة، وكذا الذكرعلى الص(لالولني �بتة 

ــى أ�ــا ال تتــزوج اال �ذن  )٦(ومــا ورد مــن االخبــار. )٥(واالصــل )٤(لآليــة واالخبــار) الرشــيدة يف االصــح(البالغــة  الدالــة عل
 لزم اطراح )٨(�ا، اذ لو عمل )٧(الويل حممولة على كراهة االستبداد مجعا

___________________________________ 
 .أي االب واجلد) ١(
 .وهي الصغر واجلنون والسفه) ٢(
 .٢٣٢اآلية : البقرة )والتعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا ب�نهم با�عروف(: وهي قوله تعاىل) ٣(
 .من ابواب عقد النكاح ١٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 ).عدم ثبوت الوالية على البكر البالغة الرشيدة( وهو) ٥(
 .من ابواب عقد النكاح ٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٦(
وبـني االخبـار . ٤كما عرفتهـا يف اهلـامش رقـم . أي مجعا بني االخبار الدالة على عدم اعتبار اذن الويل يف صحة نكاح البكر البالغة الرشيدة) ٧(

فـالقول �لكراهـة طريـق اجلمـع بـني تلـك االخبـار . ٦ يف صحة نكاح البكر البالغة الرشيدة كما عرفتها يف اهلامش رقم الدالة على اعتبار اذن الويل
 .املتضاربة

 أي �ذه االخبار الدالة على عدم صحة العقد بدون اذن الويل) ٨(
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 )٣(يـة، ومـنهم مـن مجـع حبمـل احـديهمايف الوال )٢(�لتشـريك بينهمـا )١(ومـنهم مـن مجـع بينهمـا. ما دل علـى انتفـاء الواليـة
 .حتكم )٥(على الدوام، وهو )٤(على املتعة، واالحرى

، وجـواز اسـتقالهلا )فال حبـث يف سـقوط واليتـه(الويل، وهو أن ال يزوجها �لكفو مع وجودة ورغبتها ) ولو عضلها(
وللموىل تـزويج رقيقـه ( )٦(مل يكن عضال،به، وال فرق حينئذ بني كون النكاح مبهر املثل، وغريه، ولو منع من غري الكفو 

 )انثى(كان ام ) ذكرا
___________________________________ 

 .١١٦ص  ٦واهلامش رقم  ١١٦ص  ٤أي بني الطائفتني املذكورتني من االخبار يف اهلامش رقم ) ١(
فالجيوز للبنت البالغة الرشـيدة ان تعقـد . وشرط يف صحة العقدأي بني البكر البالغة الرشيدة، وبني الويل يف أن اذن كل واحد منهما دخيل ) ٢(

 .وهكذا الجيوز للويل ان يعقد البنت البالغة الرشيدة بدون اذ�ا. نفسها بدون اذن وليها
 .يف نكاح املتعة ١١٦ص  ٤وهي االخبار الدالة على انتفاء الوالية لالب واجلد كما يف اهلامش رقم ) ٣(
 .يف نكاح الدائم ١١٦ص  ٦ة على ثبوت الوالية لالب واجلد كما يف اهلامش رقم وهي االخبار الدال) ٤(
 ٦وحبمل الثانية يف اهلامش رقم . على املتعة ١١٦ص  ٤أي هذا اجلمع، وهو اجلمع بني تلك االخبار املتضاربة حبمل االوىل يف اهلامش رقم ) ٥(

 .على الدوام، حتكم وظلم، اذ ال دليل عليه يساعده ١١٦ص 
 .أي منع الويل هلا من غري الكفو مل يكن منعا موجبا لسقوط واليته) ٦(

    



١١٨ 

، ولوحترر بعضه مل ميلك اجباره حينئـذ، كمـا ال )٣(مطلقا )٢(، وله اجباره عليه)١(رشيدا كان ام غري رشيد وال خيار له معه
 .يصح نكاحه اال �ذنه

كـون النكـاح صـالحا لـه، وخلـوه مـن االب واجلـد   مـع(، او سـفيها )واحلاكم والوصي يزوجان مـن بلـغ فاسـد العقـل(
ــى الصــغري مطلقــا)لــه ــى مــن بلــغ  )٤(، وال واليــة هلمــا عل ــى مــن بلــغ رشــيدا، ويزيــد احلــاكم الواليــة عل يف املشــهور، وال عل

، او مـع تصـرحيه لـه يف الوصـية )٥(ويف ثبـوت واليـة الوصـي علـى الصـغريين مـع املصـلحة مطلقـا. ورشد مث جتدد له اجلنـون
، )٧(مطلقــا، ويف شــرح االرشــاد اختــار اجلــواز مــع التنصــيص، او مطلقــا )٦(هــا نكــاح اقــوال، اختــار املصــنف هنــا انتفاء�ل
 العالمة يف املختلف وهو حسن، الن تصرفات الوصي منوطة )٨(وقبله

___________________________________ 
 .أي ال خيار للعبد مع وجود مواله): املوىل" (معه " كما وأن املرجع يف ). الرقيق" (له " مرجع الضمري يف ) ١(
 .أي وللموىل اجبار عبده على التزويج): املوىل(ويف له ). العبد(واملرجع يف اجباره ). التزويج(مرجع الضمري ) ٢(
 .كان جمنو� أم ال سواء كان العبد رشيدا أم ال، وسواء كان صغريا أم ال، وسواء) ٣(
 .مع املصلحة وغريها) ٤(
 .سواء صرح الويل �لوالية أم ال) ٥(
 .أي الوالية مطلقا مع املصلحة وعدمها) ٦(
 .سواء صرح الويل �لنكاح أم ال) ٧(
 .قدس هللا روحه) العالمة احللي(كان من تالمذة   ) املصنف(ال بفتحها كما تومهه البعض الن ) املصنف(بسكون الباء اي قبل ) ٨(

    



١١٩ 

الـذي بيـده : " قال) ع(ايب بصري عن الصادق  )٣(ولرواية )٢(يف نكاح الصغري، ولعموم فمن بد له )١(�لغبطة وقد تتحقق
االخ غري منـاف، المكـان محلـه علـى كونـه وصـيا ايضـا،  )٤(وذكر" عقدة النكاح هو االب، واالخ، والرجل يوصى اليه 

 :وهنا. )٦(مع التصريح �لوالية فيه ، لتعذر حتصيل الكفو حيث يراد، خصوصا)٥(والن احلاجة قد تدعو إىل ذلك
___________________________________ 

 .اي الغبطة) ١(
: البقـرة. صـحة هـذه الوصـية، وعـدم جـواز تبـديلها )فمن بد� بعد ماسمعه فانما اثمـه � ا�يـن يبد�ونـه(: أي مقتضى عموم قولـه تعـاىل )٢(

 .١٨١اآلية 
 .٤٩احلديث  �٣٢ب  ٣٩٣ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٣(
انـه مـن : عـن التـوهم اجـاب الشـارح . أن الرواية تشتمل على ذكر االخ مع عدم الوالية له فال يصح العمـل �ـا: دفع وهم حاصل الوهم) ٤(

 .املمكن كون االخ وصيا هنا فاذن ال وجه لطرح الرواية وعدم العمل �ا
 .أي إىل نكاح الوصي) ٥(
 .يأي يف الوص) ٦(
 )مسائل(
، الن ذكره يف العقد غري شرط يف صحته، فيجوز إخالؤه عنه، واشرتاط عدمه، فاشرتاط اخليار فيه غري )يصح اشرتاط اخليار يف الصداق: االوىل(

 ، فان فسخه ذو اخليار ثبت مهر املثل مع الدخول،"املؤمنون عند شروطهم " مناف ملقتضى العقد، فيندرج يف عموم 

    



١٢٠ 

النـــه ملحـــق بضـــروب العبـــادات، ال املعاوضـــات ) يف العقـــد(اشـــرتاطه ) وال جيـــوز(صـــح،  )٢(قبلـــه )١(علـــى غـــريهولـــو اتفقـــا 
يبطــل الشــرط خاصــة، : وقيـل. )٣(العقــد �شــرتاط اخليـار فيــه، الن الرتاضــي إمنــا وقـع �لشــرط الفاســد ومل حيصــل) فيبطـل(

لواقـع شـئ واحـد وهـو العقـد علـى وجـه االشـرتاط فـال ويضـعف �ن ا. فاذا بطل احدمها بقي االخر )٤(الن الواقع شيئان
 .من العبارة )٥(وميكن ارادة القول الثاين. يتبعض

النه مما يقبـل النيابـة وال خيـتص غـرض الشـارع �يقاعـه مـن مباشـر معـني ) ويصح توكيل كل من الزوجني يف النكاح(
. )٦(خبــالف البيــع وحنــوه مــن العقــود) منــك: يقــلزوجــت مــن موكلــك فــالن، وال : (ويل املــراة لوكيــل الــزوج) فيلقــل الــويل(

 والفرق أن الزوجني يف النكاح ركنان مبثابة الثمن واملثمن يف البيع
___________________________________ 

 .أي على غريمهر املثل) ١(
 .أي قبل الدخول) ٢(
 .عقد بفساد الشرطفاليصح العقد، الن الرتاضي وقع على العقد �ذا الشرط الفاسد فيفسد ال) ٣(
 .العقد والشرط: ومها) ٤(
 .إىل الشرط أي يبطل الشرط خاصة - الذي يف قول املصنف  -) يبطل(وهو بطالن الشرط خاصة، دون العقد �رجاع الضمري يف ) ٥(
 .زوجت منك: بعث منك، واليصح أن يقول العاقد: فإنه يصح أن يقول البايع) ٦(
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، فكــذا الزوجــان يف النكــاح، والن البيــع يــرد علــى املــال وهــو يقبــل النقــل مــن شــخص إىل )١(البيــع والبــد مــن تســميتها يف
آخـــر فـــال ميتنـــع أن خياطـــب بـــه الوكيـــل وان مل يـــذكر املوكـــل، والنكـــاح يـــرد علـــى البضـــع وهـــو ال يقبـــل النقـــل اصـــال، فـــال 

اح وكالة عـن غـريه فـانكر املوكـل الوكالـة بطـل ومل خياطب به الوكيل، اال مع ذكر املنقول اليه ابتداء، ومن مث لو قبل النك
يقع للوكيل خبالف البيع فإنه يقع مع االنكار للوكيل، والن الغرض يف االموال متعلق حبصول االعـواض املاليـة وال نظـر 
غالبـــا إىل خصـــوص االشـــخاص، خبـــالف النكـــاح فانـــه متعلـــق �الشـــخاص فيعتـــرب التصـــريح �لـــزوج، والن البيـــع يتعلـــق 

زوجتها مـن زيـد فقبـل لـه وكيلـه صـح، ولـو حلـف : ، ومن مث لو قال)٢(خاطب، دون من له العقد، والنكاح �لعكس�مل
هـــذه الوجـــوه  )٣(أن ال يـــنكح فقبـــل لـــه وكيلـــه حنـــث، ولـــو حلـــف أن ال يشـــرتي فاشـــرتى لـــه وكيلـــه مل حينـــث، ويف بعـــض

 .)٤(نظر
�و� موكله فاالقوى الصـحة، الن ) قبلت(قتصر على كما ذكر يف االجياب، ولو ا) قبلت لفالن: (الوكيل) ويلقل(

 القبول عبارة عن الرضا �الجياب السابق فاذا وقع بعد اجياب النكاح للموكل صرحيا
___________________________________ 

 .بعتك هذا �ذا: �ن يقول) ١(
 .اي يتعلق النكاح مبن له العقد) ٢(
 .الوكالة يف النكاح بطل، خبالف الوكالة يف الوكالة، فإن املوكل لو انكرها مل يبطلوهو أنه لو انكر املوكل ) ٣(
أن البيع من هذه الناحية كالنكاج فكما أن إنكار الوكالة فيهـا موجـب للـبطالن، كـذلك هنـا، الن الوكيـل قـد اوقـع البيـع للموكـل : وجه النظر) ٤(

 ).ماقصد مل يقع، وما وقع مل يقصد(الزم ذلك أن فاذا انكر املوكل فسد البيع ومل يقع للوكيل، الن 

    



١٢٢ 

ووجه عدم االكتفاء به أن النكاح نسبة فال يتحقق إال بتخصيصـه . ، فيكون للموكل)١(كان القبول الواقع بعده رضا به
ها وال يزوج(وضعفه يعلم مما سبق فانه ملا كان رضا �الجياب السابق اقتضى التخصيص مبن وقع له، . مبعني كاالجياب

فيصـح حينئـذ علـى ) أو خصوصـا(كزوجين ممن شئت، أو ولو من نفسـك، ) الوكيل من نفسه إال اذا اذنت فيه عموما
ريه، الن املتبـــادر أن الوكيـــل غـــري الـــزوجني )٢(أمـــا االول. االقـــوى وأمـــا . فـــالن املفهـــوم مـــن اطـــالق االذن تزوجيهـــا مـــن غـــ
 .)٥(وفيه نظر. )٤(قفالن العام �ص على جزئياته، خبالف املطل )٣(الثاين

___________________________________ 
 ).بعده(كما وأنه املرجع يف . اي �الجياب) ١(
 .وهو أن ال يزوجها الوكيل من نفسه) ٢(
 .وهو إذن املرأة للوكيل يف التزويج بلفظ عام يشمل الوكيل ايضا، كأنت وكيلي يف تزوجيي من اي شخص اردت) ٣(
علـــى العمـــوم اقـــوى مـــن داللـــة املطلـــق علـــى اطالقـــه، الن داللـــة العـــام علـــى العمـــوم �لوضـــع، وداللـــة املطلـــق علـــى االطـــالق  فـــإن داللـــة العـــام) ٤(

. ال تكـرم فاسـقا: اكرم كل عامل، وقال: فلو قال املوىل. مبقدمات احلكمة، املعرب عنها بدليل العقل، ولذا يقدم العام على املطلق يف مقام املعارضة
 .على االطالق فإ�ا مبقدمات احلكمة) فاسقا(على العموم �لوضع فهو نص �لنسبة إىل أفراده، خبالف داللة ) كل(فداللة لفظة 

انت وكيلي يف تزوجيي من اي شخص : اذ ال نسلم أن الوكيل من أفراد جزئيات العام الصادر من املوكل، الن املتبادر من لفظ العام يف قوهلا) ٥(
 .اردت غري الوكيل
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عمـار الدالـة علـى املنـع، وأنـه يصـري  )٢(ومنع بعـض االصـحاب اسـتنادا إىل روايـة. فالنتفاء املانع مع النص )١(وأما الثالث
، وجــواز تــويل الطــرفني اكتفــاء �ملغــايرة االعتباريــة، ولــه تزوجيهــا مــع االطــالق مــن )٤(بضــعف الروايــة )٣(موجبــا قــابال مــردود

 .)٥(والده وولده وان كان موىل عليه
الحنصـــار احلـــق فيهمـــا، وعمـــوم اقـــرار العقـــالء علـــى ) لـــو ادعـــى زوجيـــة امـــرأة فصـــدقته حكـــم �لعقـــد ظـــاهرا: الثانيـــة(

ولـــو اعـــرتف (�لزوجيـــة، الن ذلـــك مـــن لـــوازم ثبو�ـــا، وال فـــرق بـــني كو�ـــا غـــريبني، او بلـــديني، ) وتـــوار�(انفســـهم جـــائز 
 امرأة )٧(نكر ام ال، فيمنع من التزويج ان كانسواء حلف امل) به دون صاحبه )٦(قضي عليه(خاصة ) احدمها

___________________________________ 
 .واملراد من النص نص املرأة. ولو زوجتين من نفسك: �ن قالت) أو خصوصا: (وهو) ١(
 .٤احلديث  ١٠الوسائل كتاب النكاح ابواب عقد النكاح �ب ) ٢(
 .اي منع بعض االصحاب مردود): صحابومنع بعض اال: (�لرفع خرب للمبتدأ وهو) ٣(
 .٢املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .اي كان وليا على ولده) ٥(
فـان كـان املعـرتف الـزوج ورثتـه الزوجـة، دون الـزوج، . اي يقضى علـى احـدمها لـو اعـرتف) االعرتاف(ومرجع الضمري يف به . اي على احدمها) ٦(

 .دو�اوان كانت املعرتفة الزوجة ورثها الزوج 
 .اي املعرتف لو كانت امرأة متنع من التزويج) ٧(
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، وجيـب عليـه )٢(، ويثبـت عليـه مـا اقـر بـه مـن املهـر، ولـيس هلـا مطالبتـه بـه)١(ومن اختها وامهـا وبنـت اخويهـا بـدون اذ�ـا
حلــف اليمــني ، ولــو اقــام املــدعي بينــة، أو )٣(التوصــل إىل ختلــيص ذمتــه ان كــان صــادقا، وال نفقــة عليــه، لعــدم التمكــني

املردودة مـع نكـول االخـر تثبـت الزوجيـة ظـاهرا وعليهمـا فيمـا بينهمـا وبـني هللا تعـاىل العمـل مبقتضـى الواقـع، ولـو انتفـت 
 االعرتاف قبل احللف )٦(على تقدير )٥(التزويج املمتنع )٤(وهل له. البينة ثبت على املنكر اليمني

___________________________________ 
 .ان املعرتف الرجلاذا ك) ١(
 .لكون املرأة منكرة) ٢(
 .النكارها الزوجية) ٣(
 .اي وهل للمنكر ا� كان الرجل أو املرأة) ٤(
أو تزويج املرأة نفسـها بغـري الـزوج االول مـع فـرض كـون الـزوج زوجهـا ). هو تزويج الرجل �خت املرأة وامها وبنتها: (املراد من التزويج املمتنع) ٥(

 .فعال
ق بقــول الشــارحاجلــا) ٦( زويج املمتنــع: (ر وا�ــرور متعلــ ىن). التــ زويج �ختهــا وامهــا : وحاصــل املعــ أن الرجــل لــو اعــرتف بزوجيــة املــرأة حــرم عليــه التــ

. هـذا يف صـورة االعـرتاف مـن كـل مـن الرجـل أو املـرأة. وكذلك املرأة لواعرتفت �ن الرجل زوجها حرم عليها تزويج نفسها بغري هذا الرجل. وبنتها
ت املــرأة وامهــا وبنتهــا وتــزويج املــرأة نفســها بغــري هــذا . وأمــا يف صــورة االنكــار مــن كــل منهمــا وقبــل احللــف فهــل هلمــا التــزوج؟ �ن �خــذ الرجــل اخــ

 .وجه �جلواز ووجه بعدم اجلواز: ام ليس هلما ذلك وجهان. الرجل

    



١٢٥ 

 )٦(علـى تقـدير رجوعهـا، النـه )٥(بـه )٤(نفـوذ اقرارهـا مينـع مـن )٣(تزوجيهـا )٢(وكـون. تعلق حـق الزوجيـة يف اجلملـة )١(من: نظر
 .عدم ثبوته )٧(ومن. اقرار يف حق الزوج الثاين

___________________________________ 
ت يف اجلملــة وإن كــان الثبــوت ثبــو� : وخالصــة الــدليل). عــدم جــواز التــزويج للرجـل وللمــرأة(وهــو . دليـل للوجــه االول) ١( أن حــق الزوجيــة قـد ثبــ

 .سواء كان املنكر الرجل أو املرأة، فهذا الدليل مشرتك بني الرجل واملرأة. ادعائيا فحيئذ الجيوز للمنكر التزويج املمتنع
وهـو دليـل خـاص مسـتقل الربـط لـه �لـدليل االول وخيـتص بصـورة انكـار ) من تعلـق: (يف قول الشارح) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٢(

ت نفسـها بغـري هـذا الرجـل قبـل أن حتلـف كـان زواجهـا �لغـري مانعـا مـن نفـود اقرارهـا أن : املرأة، وحاصله املرأة لو انكرت أن الرجل زوجها مث زوجـ
ن االنكــار ضــرر يف حــق  ن االنكــار، الن اعرتافهــا للزوجيــة �لنســبة إىل االول بعــد رجوعهــا عــ زوج االول علــى فــرض رجوعهــا عــ للزوجيــة يف حــق الــ

إن اقرارهـا غـري مسـموع �لنسـبة إىل احلقـوق الزوجيـة الثابتـة عليهـا للـزوج : وبعبـارة اخصـر. واز استمتاع الزوج الثاين �ا حينئذالزوج الثاين، لعدم ج
 .الثاين

 ).املرأة املنكرة للزوجية(مرجع الضمري ) ٤)(املرأة املنكرة للزوجية(مرجع الضمري ) ٣(
 .اي اعرتافها) ٦)(حق الزوج االول(مرجع الضمري ) ٥(
 ).حق الزوجية(دليل لصحة جواز تزويج الرجل �خت املرأة وامها ومرجع الضمري يف ثبوته ) ٧(

    



١٢٦ 

 )١(فيتوجــه اليمـــني مــيت طلبـــه املــدعي، كمـــا يصــح تصـــرف املنكــر يف كـــل مــا يدعيـــه عليــه غـــريه قبــل ثبوتـــه. وهــو االقـــوى
بعـض املـوارد كمــا اذا غـاب املـدعي، او اخــر  استصـحا� للحكـم السـابق احملكــوم بـه ظـاهرا والســتلزام املنـع منـه احلــرج يف

 )٣(مل يســـمع )٢(مث ان اســتمرت الزوجــة علـــى االنكــار فواضــح، وان رجعــت إىل االعـــرتاف بعــد تزوجيهــا بغــريه. االحــالف
، فيــدخل يف عمــوم )٥(اذ ال مــانع منــه )٤(�لنســبة إىل حقــوق الزوجيــة الثابتــه عليهــا، ويف مساعــه �لنســبة إىل حقوقهــا قــوة

ت أ�ـا كانـت عاملــة �لعقـد حـال دخــول الثـاين �ـا فــال مهـر هلــا جـواز  اقـرار العقــالء علـى انفسـهم، وعلــى هـذا فـان ادعــ
 عليه ظاهرا،

___________________________________ 
 .اي قبل ثبوت مايدعيه املدعي على املنكر) ١(
 .اي بغري الزوج االول) ٢(
إن حقـوق الـزوج الثـاين : وبعبـارة اخصـر. غري مسموع �لنسبة إىل احلقـوق الثابتـة يف حـق الـزوج الثـاين اي اعرتاف املرأة للزوج االول �لزوجية) ٣(

 .ا بلغ االمرمن التمتع وغريه �بتة على املرأة فاليكون اعرتافها للزوج االول مسقطا لتلك احلقوق الثابتة للزوج الثاين ومانعا عن القيام �ا مهم
 لست زوجة للثاين مسموع �لنسبة إىل حقوقها الثابتة على الزوج الثاين من الكسوة، واملسكن، والنفقة، واملرياث بعد �ين: اي اعرتاف املرأة) ٤(

 .مبعىن أن هذه احلقوق تسقط عن الزوج الثاين مبجرد اعرتافها �لزوجية للزوج االول وال تستحق شيئا مما ذكر. الوفاة
 .اي من مساع هذا االعرتاف) ٥(

    



١٢٧ 

ــزوج)٣(فلهــا مهــر املثــل للشــبهة )٢(، وان ادعــت الــذكر بعــده)١(بزعمهــا بغــيال�ــا  ويف ارث . )٥(، وال ترثــه هــي)٤(، ويرثهــا ال
عــدم  )٩(ومــن. غريمنــاف )٨(نفــوذ االقــرار علــى نفســها وهــو )٧(مــن: ممــا يبقــى مــن تركتهــا بعــد نصــيب الثــاين نظــر )٦(االول
 .ثاقرار يف حق الوار  )١١(ظاهرا، مع أنه )١٠(ثبو�ا
، )١٢(علـــى نفـــي زوجيـــة املدعيـــة، النـــه منكـــر) لـــو ادعـــى زوجيـــة امـــرأة وادعـــت اختهـــا عليـــه الزوجيـــة حلـــف) (الثالثـــة(

 .ودعواه زوجية االخت متعلق �ا وهو امر آخر
___________________________________ 

 ).ال مهر لبغي: (لقوله ) ١(
 .اي بعد العقد) ٢(
 .اي للوطي �لشبهة) ٣(
 .اي الزوج الثاين) ٤(
 .النكارها الزوجية �لنسبة إىل الزوج الثاين) ٥(
 .اي يف ارث الزوج االول من هذه املرأة بعد اخذ الزوج نصيبه من تركتها) ٦(
 .دليل لتوريث الزوج االول منها بعد نصيب الزوج الثاين) ٧(
 .منها اي ارث الزوج االول من الزوجة غري مناف الرث الزوج الثاين) ٨(
 .دليل لعدم ارث الروج االول) ٩(
 .اي الزوجية) ١٠(
اي مــع أن اعــرتاف املـــرأة �لزوجيــة للـــزوج االول ضــرر يف حـــق الــوارث الســتلزام االعـــرتاف نقصــان نصـــيبهم فيكــون ضـــرراعليهم فــال يســـمع ) ١١(

 .اقرارها
 .فيقدم قوله على قوهلا) ١٢(

    



١٢٨ 

: وميكـن أن يقـال هنـا. )٣(فيما سيأيت )٢(على أن الدخول �ا مرجح هلا )١(ويشكل تقدمي قوله مع دخوله �ملدعية، للنص
 هذا. منفي هنا )٩(وهو. )٨(خرج �لنص )٧(، وخالفه)٦(فريجح االصل )٥(والظاهر )٤(تعارض االصل

___________________________________ 
 .١حلديث ا. - ٢٢الوسائل كتاب النكاح ابواب عقد النكاح واولياء العقد �ب ) ١(
 .اي مرجع لدعوى الزوجية من �حية االخت) ٢(
 .فما بعد ١٣٢عند بيان تعارض البينتني هنا ص ) ٣(
 ).عدم زوجية االخت املدعية للزوجية(وهو ) ٤(
 .، الن ظاهر دخول الرجل �ا كو�ا زوجته)الدخول(وهو ) ٥(
 .وهو عدم زوجية املدعية) ٦(
إمنـا هـو الجـل  -عند تقدمي بينة املدعية للزوجية مع دخول الرجل �ـا علـى قـول الرجـل املنكـر للزوجيـة  -) ترجيح الظاهر على االصل(وهو ) ٧(

 .النص، ولواله لكان داخال حتت تلك القاعدة
البينـة ملـا  فلـوال الـنص بتقـدمي هـذه. علـى االصـل وهـو أصـالة عـدم الزوجيـة) بينة الزوجة املدعية للزوجيـة(اذ النص دل على تقدمي الظاهر وهو ) ٨(

دعــوى الرجــل زوجيــة امــرأة وهــي تنكرهــا (وهــذا خبــالف مــاحنن فيــه وهــي ). تقــدمي االصــل علــى الظــاهر(حكمنــا خبروجهــا عــن تلــك القاعــدة وهــو 
 .فإن االصل مقدم على الظاهر وفقا للقاعدة وليس هنا نص حىت يقدم الظاهر على االصل) ودعوى اختها زوجيتها وللرجل هو ينكرها

 .نصأي ال) ٩(

    



١٢٩ 

ويشكل ايضا مع ). له(على االخت ) فالعقد(ومل تقم هي ) فان قامت بينة فالعقد هلا، وإن اقام بينة(بينة  )١(اذا مل تقم
لبينتـه إال أن يقـال   )٥(فهـو مكـذب بفعلـه )٤(مرجح علـى البينـة، ومـع ذلـك )٣(�ملدعية ملا سيأتى من انه )٢(معارضة دخوله
اعــم منــه فيقتصــر يف تــرجيح الظــاهر  )١٠(تكــذيبا بــل هــو )٩(ومينــع كونــه )٨(ف االصــلعلــى خــال )٧(إن ذلــك: )٦(كمــا ســبق

 ،)١١(على االصل على مورد النص
___________________________________ 

 .من �ب االفعال، وفاعله املرأة) ١(
 .اي دخول الرجل �ا) ٢(
 .اي الدخول) ٣(
 .الزوجيةاي ومع اقامة البينة من قبل الرجل على عدم ) ٤(
 .وهوالدخول �ا) ٥(
 .١٢٨عند تعارض االصل والظاهر ص ) ٦(
 .وهو الرتجيح �لدخول) ٧(
 .ومقتضى ظاهر الدخول الزوجية. الن االصل عدم زوجيتها) ٨(
 .اي مل يكن الدخول �ملرأة تكذيبا لبينة الرجل، المكان ان يكون بشبهة، أو بطريق غري مشروع) ٩(
 .التكذيباي الدخول اعم من ) ١٠(
ص فيمـا حنـن فيـه فيقـدم . واال فاالصل مقدم علـى الظـاهر. اي يف كل مورد ورد النص بتقدمي الظاهر على االصل يؤخذ به) ١١( ث مل يـرد نـ وحيـ

 )تقدمي االصل على الظاهر(االصل على الظاهر مهما بلغ االمر وفقا للقاعدة وهو 

    



١٣٠ 

 )٣(واقامتهـــا. فيحلـــف معهـــا )٢(اقامـــة البينــة: ومهـــا) يف املوضــعني(ة وهـــو ذو البينـــ) )١(فــاالقرب توجـــه اليمـــني علــى االخـــر(
ض النســخ . )٤(وال خيفــى منــافرة لفــظ اآلخــر لــذلك. فتحلــف معهــا واملــراد بــه آخــذ . �لــذال املعجمــة" اآلخــذ " ويف بعــ

جلــواز (لبينــة، وامنــا حكــم �ليمــني مــع ا. )٥(احلــق املــدعي بــه وهــو مــن حكــم لــه ببينتــه، وهــو قريــب مــن االخــر يف الغرابــة
 )٨(والبينة مل تطلع عليه) على من ادعاها )٧(مع تقدم عقده(�لعقد  )٦(الشاهدة هلا) صدق البينة

___________________________________ 
ذو البينـة فعليـه ال  ، ال)هـو العقـد اآلخـر(يف قول املصـنف ) اآلخر(الن املراد من . ، ال �لتوجه)اليمني: (اجلار وا�رور متعلق بقول املصنف) ١(

وفاعـل اليمـني ذو . أن اليمني على نفي عقد آخر متوجهة على صاحب البينـة: فاملقصود من عبارة املاتن . يصح تعلق اجلار وا�رور �لتوجه
 .البينة وليس مذكورا يف عبارة املاتن

 .من قبل الرجل فيحلف مع البينة على نفي عقد آخر) ٢(
 .املرأة البينة فتحلف معها على نفي عقد آخراي اقامة ) ٣(
ىن الـذي ذكـره ) اآلخـر(وأما وجه منافرة لفـظ . اي للحلف على عقد آخر) ٤( أن ظـاهر عبـارة ) وهـو احللـف علـى نفـي آخـر): (الشـارح(مـع املعـ
 ).الشارح(من اآلخر ذو البينة وهو مناف للمعىن الذي ذكره ) املاتن(
 .عىن الذي ذكره الشارح، وليس ظاهرا فيه، وان كان من حيث املنافرة اقل من االولامل) اآلخذ(حيث ال يناسب ) ٥(
 .اي للمرأة) ٦(
 .اي مع احتمال تقدم عقد الرجل هلذه املرأة اليت ادعى زوجيتها) ٧(
 .اي على العقد املقدم على ادعاء املرأة) ٨(

    



١٣١ 

ــــات عقــــد ــــيس حلفهــــا علــــى اثب ــــد مــــن حتليفهــــا لينتفــــي االحتمــــال، ول ــــة، الن ذلــــك )١(ها �كيــــدافالب ال يــــدفع  )٢(للبين
ت. االحتمــال، وإمنــا حلفهــا علــى نفــي عقــد اختهــا  )٤(، أو علــى نفــي العلــم بــه؟ مقتضــى التعليــل)٣(وهــل حتلــف علــى البــ

، )٨(مـــع عـــدم اطالعهـــا فـــال ميكنهـــا القطـــع بعدمـــه )٧(جبـــواز وقوعـــه )٦(ويشـــكل. ، النـــه بدونـــه ال يـــزول االحتمـــال)٥(االول
يمني هنا ترجع إىل نفي فعل الغري فيكفي فيه حلفها على نفي علمها بوقوع عقد اختها سابقا على عقـدها، ال )٩(و�ن

 .)١٠(عمال �لقاعدة
 جواز صدق: (وجه حلفه مع بينته على نفي عقده على املدعية) و(

___________________________________ 
 .اي ليس حلفها على اثبات عقدها �كيدا للبينة) ١(
 .وهو احللف) ٢(
 .اي على القطع مبعىن ا�ا حتلف قاطعة على نفي العقد على اختها، او بنتها، يف الواقع) ٣(
 .وهو نفي احتمال الكذب) ٤(
االول وهـو احللـف قاطعـة علـى نفـي العقـد علـى اختهـا او  ٤اي مقتضـى التعليـل املـذكور يف اهلـامش رقـم ) مقتضـى(�لرفع خـرب للمبتـدأ وهـو ) ٥(

 .بنتها
 .اي احللف على البت والقطع) ٦(
 .اي جلواز وقوع العقد مع عدم اطالع املرأة على ذلك): املرأة(ومرجع الضمري يف اطالعها . اي العقد) ٧(
 .اي بعدم وقوع العقد) ٨(
 اي ويشكل ايضا �ن اليمني) �ء اجلارة(عطف على مدخول ) ٩(
 ):إستصحاب العدم: (واملراد من القاعدة. ن التقدم مشكوك واالصل عدمه، ال)عدم سبق ذلك العقد على عقدها(وهو ) ١٠(

    



١٣٢ 

. والبينـة ال تعلـم �حلـال فيحلـف علـى نفيـه لرفـع االحتمـال) مع تقدم عقده على من ادعتـه(�لعقد على االخت ) بينته
هـا أحـد مـن االصـحاب، مل ينبـه علي )١(واحللف هنا على القطع، النه حلف على نفي فعله، واليمني يف هذين املوضعني

 .)٦(، ولئال يلزم �خري البيان عن وقت اخلطاب، او احلاجة)٥(لذلك )٤(فيحتمل عدم ثبو�ا )٣(خال عنها )٢(والنص
ؤرختني )٧(فإمــا أن تكــو� مطلقتــني) ولــو اقامــا بينــة( مطلقــة، واالخــرى مؤرخــة، وعلــى تقــدير   )٩(أو احــديهما )٨(او مــ

 كو�ما مؤرختني
___________________________________ 

 .وإقامة املرأة البينة فتحلف معها على نفي عقد آخر. اقامة البينة من طرف الرجل فيحلف معها على نفي عقد آخر: ومها) ١(
 .الدال على تقدمي بينة الرجل اذا مل يكن دخل �ا) ٢(
 .اي عن اليمني) ٣(
 .اي عدم ثبوت اليمني) ٤(
اي لو كان هناك ميني لوجب على املوىل احلكيم بيا�ا لـئال يلـزم ) ٦(م وجود النص على اليمني، وعدم تنبيه االصحاب عليها،اي الجل عد) ٥(

 .وكالمها قبيح على املوىل احلكيم. �خري البيان عن وقت اخلطاب، او عن احلاجة
 .اي ليس لبينة الرجل، والاملرأة �ريخ ابدا) ٧(
 .كما لو كان �ريخ بينة الرجل يف اليوم الثالث من شعبان، و�ريخ بينة املرأة يف اليوم اخلامس منه. خاي يف البينتني �ري) ٨(
 .او كانت بينة املرأة مطلقة، وبينة الرجل مؤرخة فاملؤرخة مقدمة على املطلقة اية كانت. كما اذا كانت بينة الرجل مطلقة، وبينة املرأة مؤرخة) ٩(

    



١٣٣ 

ن، او يتقدم �ريخ بينته، أو �ريخ بينتها، وعلى التقادير الستة إمـا أن يكـون قـد دخـل �ملدعيـة، أو إما ان يتفق التارخيا
 ، ويف مجيع هذا الصور)٢(مضافة إىل ستة سابقة )١(ال، فالصور اثنتا عشرة

___________________________________ 
 .واملرأة مع الدخول البينة للرجل) الصورة االوىل: (واليك الصور االثنيت عشرة) ١(
 .البينة للرجل واملرأة مع عدم الدخول) الصورة الثانية(
 .بينة الرجل مؤرخة دون بينة املرأة مع الدخول) الصورة الثالثة(
 .بينة الرجل مؤرخة دون بينة املرأة مع عدم الدخول) الصورة الرابعة(
 .ولبينة املرأة مؤرخة دون بينة الرجل مع الدخ) الصورة اخلامسة(
 .بينة املرأة مؤرخة دون بينة الرجل مع عدم الدخول) الصورة السادسة(
 .بينة الرجل واملرأة متفقة التاريخ مع الدخول) الصورة السابعة(
 .بينة الرجل واملرأة متفقة التاريخ مع عدم الدخول) الصورة الثامنة(
 .مع الدخول�ريخ بينة الرجل مقدم على �ريخ بينة املرأة ) الصورة التاسعة(
 .�ريخ بينة الرجل مقدم على �ريخ بينة املرأة مع عدم الدخول) الصورة العاشرة(
 .�ريخ بينة املرأة مقدم على �ريخ بينة الرجل مع الدخول) الصورة احلادية عشرة(
 .�ريخ بينة املرأة مقدم على �ريخ بينة الرجل مع عدم الدخول) الصورة الثانية عشرة(
 .عدم بينة للرجل واملرأة مع الدخول) الصورة االوىل: (لك الصورواليك ت) ٢(
 .عدم بينة للرجل وحده مع الدخول) الصورة الثانية(
 .عدم بينة للمرأة وحدها مع الدخول) الصورة الثالثة(
 .عدم بينة للرجل واملرأة مع عدم الدخول) الصورة الرابعة(
 .الدخول عدم بينة للرجل وحده مع عدم) الصورة اخلامسة(
 .عدم بينة املرأة وحدها مع عدم الدخول) الصورة السادسة(

 .واليك الصور بتمامها. ١٨=  ٦+  ١٢: صورة ١٨فهذه هي الصور الستة السابقة اضفها إىل الصور االثنيت عشرة ليصري ا�موع 
  



١٣٤ 

___________________________________ 
 .دخولعدم بينة للرجل وحده مع ال) الصورة االوىل(
 .عدم بينة للمرأة وحدها مع الدخول) الصورة الثانية(
 .عدم بينة للرجل واملرأة مع الدخول) الصورة الثالثة(
 .عدم بينة للرجل واملرأة مع عدم الدخول) الصورة الرابعة(
 .عدم بينة للرجل وحده مع عدم الدخول) الصورة اخلامسة(
 .عدم الدخولعدم بينة للمرأة وحدها مع ) الصورة السادسة(
 .البينة للرجل واملرأة مع عدم الدخول) الصورة السابعة(
 .البينة للرجل واملرأة مع عدم الدخول) الصورة الثامنة(
 .بينة الرجل مؤرخة دون بينة املرأة مع الدخول) الصورة التاسعة(
 .بينة الرجل مؤرخة دون بينة املرأة مع عدم الدخول) الصورة العاشرة(
 .بينة املرأة مؤرخة دون بينة الرجل مع الدخول) دية عشرةالصورة احلا(
 .بينة املرأة مؤرخة دون بينة الرجل مع عدم الدخول) الصورة الثانية عشرة(
 .�ريخ بينة الرجل واملرأة متفق مع الدخول) الصورة الثالثة عشرة(
 .�ريخ بينة الرجل واملرأة متفق مع عدم الدخول) الصورة الرابعة عشرة(
 .�ريخ بينة الرجل مقدم على �ريخ بينة املرأة مع الدخول) لصورة اخلامسة عشرةا(
 .�ريخ بينة الرجل مقدم على �ريخ بينة املرأة مع عدم الدخول) الصورة السادسة عشرة(
 .مع الدخول. �ريخ بينة املرأة مقدم على �ريخ بينة الرجل) الصورة السابعة عشرة(
 .�ريخ بينة املرأة مقدم على �ريخ بينة الرجل مع عدم الدخول) الصورة الثامنة عشرة(

    



١٣٥ 

ت املدعيــة ) ، إال أن يكــون معهــا)٢(فــاحلكم لبينتــه( )١(االثنــيت عشــرة �ــا، ) مــن دخــول(لبينتهــا ) مــرجح(أي مــع االخــ
ــخ بينتــه( ــخ بينتهــا علــى �ري ــيت ) أو تقــدم �ري ــث تكــو�ن مــؤرختني فيقــدم قوهلــا يف ســبع صــور مــن االثن عشــرة وهــي حي

 ،)٣(الستة ا�امعة للدخول
___________________________________ 

 .وهذه الصور االثنتا عشرة كلها صحيحة) ١(
 .اي لبينة الزوج) ٢(
 .البينة هلما مطلقة مع الدخول) الصورة االوىل. (وهي هذه) ٣(
 .بينة الرجل مؤرخة دون املرأة مع الدخول) الصورة الثانية(
 .بينة املرأة مؤرخة دون الرجل مع الدخول) الثةالصورة الث(
 .�ريخ بينة الرجل واملرأة متفق مع الدخول) الصورة الرابعة(
 .�ريخ بينة الرجل مقدم على بينة املرأة مع الدخول) الصورة اخلامسة(
 .�ريخ بينة املرأة مقدم على بينة الرجل مع الدخول) الصورة السادسة(
 .�ريخ بينة املرأة مقدم على �ريخ بينة الرجل مع عدم الدخول) الصورة السابعة(

    



١٣٦ 

وهــل يفتقــر مــن . يف اخلمســة الباقيــة )٤(، وقولــه)٣(، وهــي مــا لــو تقــدم �رخيهــا)٢(، وواحــدة مــن الســتة اخلاليــة عنــه)١(مطلقــا
ري ســبق التــاريخ إىل اليمــني وجهــان و�ن متفقتــني فيحتــاج بتســاقط البينتــني حيــث تكــ )٥(منشـأمها احلكــم: قـدمت بينتــه بغــ

 )٨(الـدخول، فإنـه مبجـرده )٧(خصوصا املرأة، ال�ا مدعية حمضة، وخصوصا اذا كان املرجح هلـا )٦(من قدم قوله إىل اليمني
 ال يدل على الزوجية،

___________________________________ 
 .رخة ام الاي سواء كانت بينة املرأة مقدمة على بينة الرجل ام ال، وسواء كانت مؤ ) ١(
 .اي عن الدخول) ٢(
 .اي �ريخ بينة املرأة مقدم على �ريخ بينة الرجل مع عدم الدخول) ٣(
 :واليك الصور اخلمسة. اي ويقدم قول الرجل يف اخلمسة الباقية من الصور االثنيت عشرة) ٤(
 .البينة للرجل واملرأة مع عدم الدخول) الصورة االوىل(
 .جل مؤرخة دون املرأة مع عدم الدخولبينة الر ) الصورة الثانية(
 .بينة املرأة مؤرخة دون الرجل مع عدم الدخول) الصورة الثالثة(
 .�ريخ بينة الرجل واملرأة متفق مع عدم الدخول) الصورة الرابعة(
 .�ريخ بينة الرجل مقدم على �ريخ بينة املرأة مع عدم الدخول) الصورة اخلامسة(
 ).االحتياج إىل اليمني(وهو دليل للوجه االول ) ٥(
 .اي فيحتاج الذي يقدم قوله إىل اليمني) فيحتاج: (اجلار وا�رور متعلق بقوله) ٦(
 .اي للمرأة) ٧(
 .اي مبجرد الدخول، النه ميكن ان يكون الدخول بغري طريق شرعي كما لو ز� �ا، او بغري طريق الزوجية كما لو وطئها شبهة) ٨(

    



١٣٧ 

علـى اليمـني لـزم �خـري  )٥(، فلـو توقـف)٤(بتقدمي بينته مـع عـدم االمـرين )٣(اطالق النص )٢(ق معه، ومن� )١(بل االحتمال
غـــري منـــاف، لثبـــوت اليمـــني بـــدليل آخـــر خصوصـــا مـــع  )٧(، واطـــالق الـــنص)٦(واالقـــوى االول. البيـــان عـــن وقـــت احلاجـــة

�لـدخول وهـو  )٩(، والثـاين ترجيحهـا)٨(عاحـدمها تقـدمي بينتـه مـع أنـه مـد . جر�ن احلكم على خالف االصل يف موضـعني
 عدم النص )١٢(من: إىل مثل االم والبنت وجهان )١١(ويف تعديه. االختان كما ذكر )١٠(غري مرجح، ومورد النص

___________________________________ 
 .اي احتمال عدم الزوجية �ق مع الدخول) ١(
 ).اليمني عدم االحتياج إىل(دليل للوجه الثاين وهو ) ٢(
 .١من ابواب عقد النكاح احلديث  ٣٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .الدخول وتقدمي �ريخ بينة املرأة على �ريخ بينة الرجل: ومها) ٤(
 .اي صدق دعوى الرجل مع بينته) ٥(
 .وهو االحتياج إىل اليمني مع البينة) ٦(
 .٣املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٧(
 ".، الن تقدمي بينة املدعي مطابق لالصل، الخمالف له )مع أنه منكر: (لالظاهر ان يقا) ٨(
 .اي ترجيح بينة املدعي) ٩(
 .٣املشار اليه يف اهلامش رقم ) ١٠(
 .اي يف تعدي احلكم) ١١(
 )عدم التحاق االم والبنت �الختني(دليل للوجه االول وهو ) ١٢(

    



١٣٨ 

اقــــوى، فتقــــدم بينتهــــا مــــع  )٤(واالول. اشــــرتاك املقتضــــي )٣(ومــــن .علــــى مــــورده )٢(خــــالف االصــــل فيقتصــــر فيــــه )١(وكونــــه
 .حيلف هو، النه منكر )٦(، أو اطالقهما، أو سبق �رخيها، ومع عدمها)٥(انفرادها

العبـــد ) وان اشـــرتاها(ها لســـيده لـــيس مانعـــا منـــه  فـــان شـــراء) لـــو اشـــرتى العبـــد زوجتـــه لســـيده فالنكـــاح �ق: الرابعـــة(
، لبطالن الشراء والتميلك، فبقيـت كمـا  ))٧(فإن قلنا بعدم ملكه فكاالول(بعد شرائها له ) ا�هالنفسه �ذنه، او ملكه (

 كما لو اشرتى احلر زوجته االمة) )٨(وان حكمنا مبلكه بطل العقد(كانت اوال على ملك البايع، أو السيد 
___________________________________ 

اي ومن كون احلكم املذكور يف االختني خالف االصل، الن االصل عدم الزوجية فهو من مكمالت  )من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ١(
 .دليل الوجه االول

 ).وهي االختان(على مورده . اي يف خالف االصل) ٢(
 .ما هو املالك يف االختنيامتناع اجلمع بني االم والبنت ك: واملراد من املقتضي) التحاق االم والبنت �الختني(دليل الوجه الثاين وهو ) ٣(
ع بينهمــا كــي يقــال) ٤( بوجــود هــذا املقتضــي : وهــو عــدم االلتحــاق، لعــدم العلــم �ن املقتضــي يف تقــدمي بينــة الرجــل يف االختــني هــو امتنــاع اجلمــ

 .واملالك بعينه يف االم والبنت
 .اي مع انفراد بينة املرأة �ن التكون للرجل بينة) ٥(
 . هذه الصور الثالث، حيلف الرجلاي ومع عدم البينة يف) ٦(
 .وهو اشرتاء العبد زوجته لسيده يف أن النكاح �ق) ٧(
 .ال �لزوجية، كما وأن احلر لو اشرتى زوجته االمة فإنه حينئذ يبطل العقد، واستباح بعضها �مللك) ٨(

    



١٣٩ 

 .واستباح بضعها �مللك
النــه جيزئــه احلــر قابــل للتملــك ومــىت ملــك ولــو ) قطعــا يبطــل العقــد(بشــرائه لنفســه، او بتملكــه ) امــا املــبعض فانــه(

 .بعضها بطل العقد
، وال بغــريه ممــن بــه احــد العيــوب )ال يــزوج الــويل، وال الوكيــل بــدون مهــر املثــل، وال ��نــون، وال �خلصــي: اخلامســة(

ــزوج الــويل الطفــل بــذات العيــب فيتخــري(كــذا ) و(ا�ــوزة للفســخ،  لــو زوج مبــن ال ) البعــد الكمــ( )١(كــل منهمــا) ال ي
إن وقــع العقــد بــدون املهــر املثــل علــى خــالف املصــلحة ختــريت يف املهــر علــى  )٢(يقتضــيه االذن الشــرعي، لكــن يف االول

احدمها التخيري، الن العقد الذي جرى عليه الرتاضي هو املشتمل علـى : اصح القولني ويف ختريها يف اصل العقد قوالن
. ، لعـدم مدخليـة املهـر يف صـحة العقـد وفسـاده)٣(والثـاين عدمـه. هلا فسخه من اصله املسمى، فمىت مل يكن ماضيا كان

واذا مل يكـن . الن ما دون مهر املثل اوىل من العفو وهو جـائز للـذي بيـده عقـدة النكـاح )٤(ليس هلا اخليار مطلقا: وقيل
علـى الـدخول،  )٥(مهر املثل ويف توقـف ثبوتـه وعلى القول بتخريها يف املهر يثبت هلا. هلا اخليار يف املهر ففي العقد اوىل

 .ام يثبت مبجرد العقد قوالن
___________________________________ 

 .والزوج يف الصورة الثانية. اي كل من الزوجة يف الصورة االوىل) ١(
 .وهو التزويج بدون مهر املثل) ٢(
 .اي عدم التخيري) ٣(
 .ال يف مهر املثل، وال يف العقد) ٤(
 .اي ثبوت مهر املثل) ٥(

    



١٤٠ 

ري الــزوج لــو فســخت املســمى وجهــان دخولــه  )٣(ومــن. مــن مجلــة احكامــه )٢(التزامــه حبكــم العقــد وهــذا )١(مــن: ويف ختــ
ولو كان العقد عليها بدون مهـر املثـل علـى وجـه املصـلحة �ن كـان . )٤(على املهر القليل فال يلزم منه الرضا �لزائد جربا

اصلح واكمل من غريه �ضعافه، او ال ضطرارها إىل الزوج ومل يوجد إال هـذا �ـذا القـدر، او غـري  هذا الزوج �ذا القدر
وأمـا تزوجيهـا بغـري الكفـو، أو املعيـب فـال . ثبوته )٥(ذلك ففي ختريها قوالن واملتجه هنا عدم اخليار، كما أن املتجه هناك
. ثبـت اخليـار فيهمـا )٦(لطفـل، ولـو اشـتمل علـى االمـرينشبهة يف ثبوت خيارها يف اصل العقد، وكذا القـول يف جانـب ا

 .جمملة جتري على مجيع االقوال )٧(وعبارة الكتاب يف اثبات اصل التخيري فيهما
ان كان  ) يقف على االجازة من املعقود عليه(من احد اجلانبني، او منهما ) عقد النكاح لو وقع فضوال: السادسة(

 )او وليه(كامال، 
___________________________________ 

 ).هو التخيري(دليل للوجه االول و ) ١(
 .اي ثبوت الفسخ املستلزم ملهر املثل) ٢(
 ).هو عدم التخيري(دليل للوجه الثاين و ) ٣(
 .أي قهرا) ٤(
 .وهو عدم وجود املصلحة) ٥(
 .عدم الكفائة ووجود العيب: اي لو اشتمل العقد على االمرين ومها) ٦(
 .ومل يذكر املتخري فيه" فيتخري : " عرب بقوله أن املصنف : وجه االمجال. اي يف املهر والعقد) ٧(

    



١٤١ 

ــيب  )٢(ملــا روي) علــى االقــرب(مــن اصــله ) وال يبطــل(، )١(الــذي لــه مباشــرة العقــد ان مل يكــن مــن أن جاريــة بكــرا اتــت الن
عـن رجـل ) ع(دمحم بـن مسـلم أنـه سـأل البـاقر  )٣(، وروي ة فخريها النيب فذكرت أن ا�ها زوجها وهي كاره 

ــزوج قبــل، وان شــاء تــرك : " زوجتــه امــة وهــو غائــب قــال ومحــل القبــول علــى جتديــد العقــد ". النكــاح جــائز، ان شــاء ال
وجاريـة زوجهمـا وليـان هلمـا ومهـا  عـن غـالم) ع(ابوعبيدة احلـذاء يف الصـحيح أنـه سـأل البـاقر  )٤(وروى: خالف الظاهر
ومحـــل الـــويل هنـــا علـــى غـــري االب واجلـــد بقرينـــة " ، وأيهمـــا ادرك كـــان لـــه اخليـــار "النكـــاح جـــائز " فقـــال . غـــري مـــدركني

يف غـريه مـن العقـود، ويـدل علـى  )٦(، وهي دالة على صحة النكاح موقوفا، وان مل نقل به)٥(التخيري، وغريها من االخبار
، فـاذا ثبـت فيهمـا ثبـت يف )٨(عروة البارقي يف شراء الشـاة، وال قائـل �ختصـاص احلكـم �مـا )٧(ا حديثجواز البيع ايض
 .سائر العقود

___________________________________ 
 .اي املعقود عليه كامال) ١(
 .٨احلديث  ١٣٠ص  ٦نيل االوطار ج ) ٢(
 .٣ديث احل - ٧الوسائل كتاب النكاح ابواب عقد النكاح �ب ) ٣(
 .٣١احلديث  ٣٨٨ص  ٧التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ٤(
 .٢٧احلديث  ٣٨٦نفس املصدر ص ) ٥(
 .احلكم بصحة النكاح موقوفا: مرجع الضمري) ٦(
 .٤٥ص  ٥املغين البن قدامة ج ) ٧(
 .ايضا) البيع والنكاح(ومرجع الضمري يف فيها . اي البيع والنكاح) ٨(

    



١٤٢ 

 )٢(بـــبطالن عقـــد الفضـــويل مطلقـــا: وقيـــل. ولـــه وجـــه لـــو نـــوقش يف حـــديث عـــروة. �لنكـــاح )١(�ختصاصـــه: نعـــم قيـــل
لال�حة فال يصح صدوره من غري معقود عنه، او وليه، لئال يلزم من صـحته عـدم سـببيته  )٣(استنادا إىل أن العقد سبب
 ،)٦(النكاح بدون اذن الويل، وأن من بطالن )٥(والشرط متقدم، وما روي. ، او وليه شرط)٤(نفسه، وأن رضا املعقود عنه

___________________________________ 
 ).جواز العقد الفضويل) (١(
 .اي يف النكاح وغريه، سواء اجاز املالك ام ال) ٢(
ن غــري املعقــود عنــه. أي أن العقــد بنفســه ســبب �م مســتقل لال�حــة مــن دون مدخليــة شــئ آخــر يف الســببية) ٣( : قلنــا فلــو. فــال يصــح صــدوره مــ

 .والسبب واملسبب وهو غري جائز، وهو الدليل االول" بصحة العقد الفضويل بعد الرضا لزم التفكيك بني االثر واملؤثر 
والشـرط مقـدم، النـه جـزء العلـة، والعلـة بتمـام اجزائهـا متقدمـة علـى املعلـول مـع أ�ـا . أي أن رضى املعقود عنه او وليـه شـرط يف صـحة العقـد) ٤(

 .لعدم وجود الرضى حني العقد، بل حيصل بعده، وهو الدليل الثاين :متأخرة هنا،
�ب ال  ١٢٦ص  ٦ج ) نيـل االوطـار(راجـع . أي داللة الرواية على بطالن العقد الفضويل يف النكاح بدون اذن الويل، وهـو الـدليل الثالـث) ٥(

 .١٢نكاح اال بويل احلديث 
هـذه خالصـة . قد، مع أن العقود الشرعية حمتاجة يف صحتها إىل االدلة، وهـو الـدليل الرابـعأي عدم الدليل الشرعي على صحة مثل هذا الع) ٦(

 -: عنها مبا�يت ) الشارح(تلك االدلة للقائل بعدم الصحة واجاب 

    



١٤٣ 

والـــدليل . )٣(ةوالروايـــة عاميـــ. ممنـــوع )٢(والثـــاين. غـــري املتنـــازع فيـــه )١(وهـــي منفيـــة واالول. العقـــود الشـــرعية حتتـــاج إىل االدلـــة
 .)٤(موجود
، لقـبح التصـرف يف مـال )امـراة يف الـدائم واملتعـة(املالـك  )ال جيـوز نكـاح االمـة إال �ذن مالكهـا وان كـان: السـابعة(

: بـن عمـرية عـن علـي بـن املغـرية قـال) سـيف )٥(وروايـة( )فان�حوهن بـاذن أهلهـن(: الغري بغري اذنه، ولقولـه تعـاىل
 )منافية لالصل(ال �س : الرجل يتمتع �مة املرأة من غري اذ�ا فقالعن ) ع(سألت ا� عبدهللا 

___________________________________ 
عــدم تسـليم كـون العقــد سـببا �مــا وعلـة مسـتقلة لال�حــة، بـل هــو  ١٤٢ص  ٣املشـار اليـه يف اهلــامش رقـم ) الــدليل االول(أي فـاجلواب عـن ) ١(

 .فحينئذ اليلزم التفكيك بني االثر واملؤثر، والسبب واملسببجزء السبب وجزؤه اآلخر الرضى 
زوم العقـد، ال يف اصــل . ١٤٢ص  ٤املشـار اليــه يف اهلـامش رقـم ) الــدليل الثـاين(واجلـواب عـن ) ٢( أن الرضــى مـن املعقـود عنــه أو وليـه شـرط يف لــ

ىت يقـال فيلـزم . فيكـون متـأخرا عـن املشـروط. بـل بعـد العقـد يوجـدإن الشـرط الـذي هـو الرضـى ال يوجـد حالـة االنشـاء، : صـحته حـال االنشـاء حـ
 .�خري العلة عن املعلول مع أ�ا متقدمة

 .أن الرواية ضعيفة السند فاليصح االستدالل �ا ١٤٢ص  ٥املشار اليه يف اهلامش رقم ): الدليل الثالث(واجلواب عن ) ٣(
وهــي الــروا�ت . أن الــدليل الشــرعي علـى صــحة عقــد الفضـويل موجــود ١٤٢ص  ٦ املشــار اليــه يف اهلـامش رقــم) الــدليل الرابـع(واجلـواب عــن ) ٤(

 .١٤١ص  ٧و  ٥و  ٤و  ٣و  ٢املشار اليها يف اهلامش رقم 
 .٢من ابواب املتعة احلديث  ١٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(

    



١٤٤ 

اطرحهـــا  )١(فلـــذلك وهـــو حتـــرمي التصـــرف يف مـــال الغـــري بغـــري اذنـــه عقـــال وشـــرعا فـــال يعمـــل �ـــا وان كانـــت صـــحيحة،
، واذا اذن املوىل لعبده يف التزويج فإن عني له مهرا تعني ولـيس لـه )٢(االصحاب غري الشيخ يف النهاية جر� على قاعدته

 .ختطيه، وإن اطلق انصرف إىل مهر املثل
اصـل النكـاح وهــو  ، لـالذن يف)صــح( )٤(يف الثـاين) وعلــى مهـر املثـل(، )٣(يف املعـني يف االول) ولـو زاد العبـد املـأذون(

، )علـى املـوىل(، او املعـني )وكان الزائد يف ذمته يتبع به بعد عتقـه، ومهـر املثـل(يقتضي مهر املثل على املوىل، او ماعينه 
، الن االذن يف النكــاح يقتضـــي االذن يف توابعــه واملهـــر )٦(واالقــوى االول. يف كســـبه )٥(جيــب ذلــك: وكــذا النفقــة، وقيـــل

العبد ال ميلك شيئا فال جيب عليه شـئ، المتنـاع التكليـف مبـا ال يطـاق فيكـون علـى املـوىل كسـائر والنفقة من مجلتها، و 
ق بـه، وان عـني تعينـت، فلــو ختطاهـا كـان فضـوليا يقــف علـى اجـازة املــوىل، . ديونـه وأمـا الزوجـة فــان أطلقهـا ختـري مـا يليــ

 وال للمبعض(ة، مراعاة جلانب احلري) ومن حترر بعضه ليس للموىل اجباره على النكاح(
___________________________________ 

 .خمالفة الصول املذهب ١٤٣ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) سيف بن عمرية(اي فالجل أن رواية ) ١(
 ).لالصول. العمل �خلرب الصحيح وان مل يعمل به االصحاب وكان خمالفا(وهو ) ٢(
 ).تعيني املوىل املهر(وهو ) ٣(
 ).اطالق املوىل املهر(وهو ) ٤(
 ).النفقة(أي ) ٥(
 ).كون النفقة واملهر على املوىل(وهو ) ٦(

    



١٤٥ 

 .)١(مراعاة جلانب الرقية، بل يتوقف نكاحه على رضاه، واذن املوىل مجعا بني احلقني) االستقالل
جهـة اآلخـر موقوفـا من جهتـه، وبقـي لزومـه مـن ) لو زوج الفضويل الصغريين فبلغ احدمها واجاز العقد لزم: الثامنة(

علـى تقـدير اجازتـه، ) عزل الصغري قسطه مـن مرياثـه(قبل بلوغ اآلخر ) مث مات(االول ) فلو اجاز(على بلوغه واجازته 
اجــاز حلــف علــى عــدم ســببية (ان ) و(بعــد ذلــك وفســخ فــال مهــر وال مــرياث، لــبطالن العقــد �لــرد، ) واذا بلــغ اآلخــر(

حــني ) وورث(علــى االجــازة لــيس هــو االرث، بــل لــو كــان حيــا لرضــي بتزوجيــه، مبعــىن أن الباعــث ) االرث يف االجــازة
ولـو . )٣(وموردهـا الصـغريان كمـا ذكـر) ع(ايب عبيدة احلـذاء عـن البـاقر  )٢(ومستند هذا التفصيل صحيحة. حيلف كذلك

لثـــاين نصـــيبه، عـــزل ل )٤(زوج احـــد الصـــغريين الـــويل، أو كـــان احـــدمها �لغـــا رشـــيدا وزوج اآلخـــر الفضـــويل فمـــات االول
 )٧(وهذا احلكم. قبل ذلك بطل العقد )٦(، وان مات)٥(وأحلف بعد بلوغه كذلك

___________________________________ 
 .٣١احلديث  ٣٧٧ص  ٧التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ٢)(وحق العبد. حق املوىل: (ومها) ١(
 ).الثانية لو زوج الفضويل: (يف قول املصنف) ٣(
 )لغ الرشيد الذي لزم العقد من جانبهالبا(وهو ) ٤(
 .اي �ن اليكون االرث موجبا الجارته) ٥(
 .اي غري البالغ وكان عقده فضوليا) ٦(
لكنـه �بـت يف هـذا الفـرض وهـو . وهو كون احد الـزوجني �لغـا رشـيدا، واآلخـر صـغريا وان مل يكـن مـوردا للـنص، اذ الـنص خمـتص �لصـغريين) ٧(
 .) الشارح(كما افاده . بطريق اوىل) رشيدا، واآلخر صغريا كون احد الزوجني �لغا(

    



١٤٦ 

وان مل يكن مورد الـنص، أال أنـه �بـت فيـه بطريـق اوىل، للـزوم العقـد هنـا مـن الطـرف اآلخـر، فهـو أقـرب إىل الثبـوت ممـا 
مساواته للمنصوص  )١(نم: نعم لو كا� كبريين وزوجهما الفضويل ففي تعدى احلكم اليهما نظر. هو جائز من الطرفني

ثبـــوت احلكـــم يف الصـــغريين علـــى خـــالف  )٢(يف كونـــه فضـــوليا مـــن اجلـــانبني، وال مـــدخل للصـــغر والكـــرب يف ذلـــك، ومـــن
االصــل مــن حيــث توقــف االرث علــى اليمــني، وظهــور التهمــة يف االجــازة فــيحكم فيمــا خــرج عــن املنصــوص بــبطالن 

وميكن اثبات االولوية يف البالغني بوجه آخـر وهـو . العقد مىت مات احد املعقود عليهما بعد اجازته، وقبل اجازة اآلخر
، خبــالف مــا اذا مل يكــن لــه )٣(ن لــه جميــز يف احلــال فــال اشــكال عنــد القائــل بصــحته يف صــحتهأن عقــد الفضــويل مــىت كــا

ــت احلكــم يف العقــد الضــعيف الــذي ال جميــز لــه يف  )٤(جميــز كــذلك فــان فيــه خالفــا عنــد مــن جيــوز عقــد الفضــويل فــاذا ثب
 احلال

___________________________________ 
 .ين اي ومن مساواة الكبريين للصغرييندليل الحلاق الكبريين �لصغري ) ١(
 .دليل لعدم احلاق الكبريين �لصغريين) ٢(
ىن). العقــد الفضــويل املطلــق ا� كــان(االوىل ) بصـحته(كمــا وأن مرجــع الضــمري يف ). العقــد الفضــويل(مرجـع الضــمري ) ٣( أن القائــل بصــحة : واملعــ

 .ين قائل بصحة هذا العقد الفضويل الذي وقع بني الكبريين، لوجود ا�يز يف احلالمطلق عقد الفضويل، سواء كان بني الصغريين ام بني الكبري 
 .اي يف احلال) ٤(
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ولــو عــرض للمجيــز الثــاين مــانع عــن اليمــني كــاجلنون، والســفر الضــروري . وهــو عقــد الصــغريين فتعديــه إىل االقــوى اوىل
ث، الن ثبوتـه �لـنص والفتـوى موقـوف علـى االجـازة عزل نصيبه إىل أن حيلف، ولو نكل عن اليمني فاالقوى أنـه ال يـر 

: هـو الـزوج مبجـرد االجـارة مـن دون اليمـني وجهـان )١(وهل يثبت عليه املهر لو كان. واليمني معا، فينتفي بدون احدمها
يتعلـق  أن اجازته كاالقرار يف حق نفسه �لنسبة إىل ما )٤(، ومن)٣(أنه مرتتب على ثبوت النكاح ومل يثبت بدو�ما )٢(من

، )٦(، دون مالـه)٥(به كاملهر، وإمنا يتوقف االرث على اليمـني، لقيـام التهمـة، وعـود النفـع اليـه حمضـا فيثبـت مـا يعـود عليـه
 .)٨(وان تناىف االصالن )٧(وال بعد يف تبعض احلكم

___________________________________ 
 .اي الكامل) ١(
ت بــدون . اي ومــن أن االرث مرتتــب علــى ثبــوت النكــاح) االرث(يف أنــه ومرجــع الضــمري . دليــل لعــدم ثبــوت املهــر) ٢( واحلــال أن النكــاح مل يثبــ

 .االجارة واليمني
 ).النكاح(والفاعل يف ومل يثبت . اي االجارة واليمني) ٣(
 .دليل لثبوت املهر) ٤(
 .وهو املهر) ٥(
 .وهو االرث) ٦(
 .وهو ثبوت املهر على الزوج، دون ثبوت االرث له) ٧(
ــزوج مــن زوجتــه علــى اليمــني: ومهــا) ٨( ف ارث ال واالصــل عــدم االنفكــاك بــني لــزوم الزوجيــة وهــي النفقــة واالرث، وبــني املهــر . االصــل عــدم توقــ

ت الزوجيــة  ــ ــك اللــوازم، وبــني املهــر، لثبــوت املهــر، دون االرث مــع أنــه ال جمــال هلــذا التفكيــك، النــه اذا ثب ك هنــا بــني تل ت  واحلــال أنــه قــد تفكــ ثبــ
 .فالتبعيض مناف لالصلني. وان مل يثبت فال يثبت كالمها. املهر واالرث: اكالمه

    



١٤٨ 

دون  )٣(مـا لـو اختلفـا يف حصـول النكـاح فـإن مدعيـه حيكـم عليـه بلـوازم الزوجيـة )٢(وقد تقدم مثله. نظائر كثرية )١(وله
 )٦(ثبــوت املهــر عليــه بــدليل اخــر بتوقــف االرث علــى حلفــه ال ينــايف )٥(واطــالق الــنص. )٤(املنكــر وال يثبــت النكــاح ظــاهرا

واعلم أن التهمة بطمعة يف املرياث ال�يت يف مجيع املوارد، اذ لو كان املتأخر هو الزوج واملهر بقـدر املـرياث . وهذا متجه
عدم اليمني ان مل يتعلق غرض �ثبات أعيان الرتكة حبيـث يـرتجح علـى مـا يثبـت  )٨(إنتفت التهمة، وينبغي هنا )٧(او ازيد
 )٩(يه من الدين، أو خياف امتناعه من ادائه، أو هربه، وحنو ذلك مما يوجب التهمة، ومع ذلك فاملوجود يف الروايةعل

___________________________________ 
 .وليس هنا مقام ذكرها. فعليك مبراجعتها. اي وللتبعيض يف احلكم يف مقام الظاهر نظائر كثرية ذكرت يف االصول) ١(
 .ل تبعيض احلكم يف مقام الظاهراي مث) ٢(
 .كاملهر، والنفقة، واالرث) ٣(
 .مع ثبوت بعض لوازم الزوجية فتبعض احلكم هنا) ٤(
 .٣١احلديث  ٣٨٨ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٥(
 ).اقرار العقالء على انفسهم(وهو ) ٦(
 .اي املهر كان أزيد) ٧(
 .أزيد منهاي فيما اذا كان املهر بقدر املرياث، أو ) ٨(
 .٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٩(

    



١٤٩ 

. )١(ما دعاها إىل أخذ املرياث إال الرضا �لتزويج فهي غري منافيه ملا ذكـر�ه: موت الزوج واجازة الزوجة وأ�ا حتلف ��
 .)٢(ولكن فتوى االصحاب مطلقة يف اثبات اليمني

ال ). قــدم عقــد اجلــد(يف العقــد �ن احتــد زمــان القبــول ) قــرت�بــرجلني وا(االب واجلــد ). لــو زوجهــا االبــوان: التاســعة(
ن االخبــار روايــة ت اليب عبــدهللا : عبيــد بــن زرارة قــال )٣(نعلــم فيــه خالفــا، وتــدل عليــه مــ اجلاريــة يريــد ابوهــا أن ): ع(قلــ

ن االب اجلــد اوىل بــذلك مــا مل يكــن مضــارا ان مل يكــ: " فقــال. يزوجهــا مــن رجــل، ويريــد جــدها أن يزوجهــا مــن رجــل
�ن والية اجلد اقوى، لثبوت واليته على االب على تقدير نقصه جبنون وحنـوه خبـالف  )٤(، وعلل مع ذلك"زوجها قبله 
على حمل الوفاق، النـه  )٦(واالجود قصره )٥(وهذه العلة لو متت لزم تعدي احلكم إىل غري النكاح وال يقولون به. العكس

 على اخلالف االصل حيث
___________________________________ 

 .من عدم لزوم حلف الزوج فيما اذا كان املهر بقدر املرياث أو ازيد منه) ١(
 .سواء كانت التهمة موجودة ام ال) ٢(
 .٣٦احلديث  ٣٩٠ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٣(
ن واليــة االب، : ٣روايــة املشــار اليهــا رقــم مــع وجــود ال) تقــدمي عقــد اجلــد علــى عقــد االب(اي وعلــل هــذا احلكــم وهــو ) ٤( أن واليــة اجلــد اقــوى مــ

 )مالو حصل للجد نقص فإنه ليس لالبن والية عليه(خبالف العكس وهو . لثبوت والية اجلد على االب لو عرض لالب نقص كاجلنون مثال
 .اي وال يقول الفقهاء بتعدي احلكم إىل غري النكاح) ٥(
ــم وهــــو تقــــدمي) ٦( ــر احلكــ ــد اجلــــد علــــى عقــــد االب خــــالف االصــــل،  اي قصــ ــود، الن تقــــدمي عقــ ــاح خاصــــة اجــ ــد علــــى االب يف النكــ واليــــة اجلــ

 .الشرتاكهما يف اصل الوالية فال ترجيح يف البني
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ويف تعــدي احلكــم إىل اجلــد مــع جــد االب، وهكــذا . ال تصــلح مرجحــا )١(ومثــل هــذه القــوة. إ�مــا مشــرتكان يف الواليــة
يف اطــالق اجلــد حقيقــة،  )٤(عــن موضــع الــنص، واســتوائهما )٣(واالقــوى العــدم، خلروجــه. )٢(لعلــةنظــرا إىل ا. صــاعدا وجــه
وغـريه، وال�مـا مشـرتكان يف الواليـة  )٦(ملـا ذكـر مـن اخلـرب) وان سبق عقد احدمها صح عقـده(او جمازا،  )٥(واالب كذلك

 .فإذا سبق احدمها وقع صحيحا فامتنع اآلخر
___________________________________ 

 .، فهذه العلة ال تصلح أن تكون حجة لتقدمي عقد اجلد على عقد االب)ثبوت والية اجلد على االب لو عرض لالب نقص(وهو ) ١(
اي لــو . فهــو دليــل لتقــدمي عقــد اجلــد االعلــى علــى اجلــد االدىن. وهـي اقوائيــة واليــة اجلــد علــى االب لــو عــرض لــالب نقــص مــن دون العكـس) ٢(

اختـار عـدم تقـدمي عقـد اجلـد االعلـى علــى  لكـن الشـهيد الثـاين . ة وكانـت صـحيحة لتقـدم عقـد اجلـد االعلـى علـى اجلــد االدىنمتـت هـذه العلـ
 .اجلد االدىن

 .اجود) اجلد االدىن(فاالقتصار على موضع اليقني وهو  ١٤٩ص . ٣اي خلروج اجلد االعلى عن مورد النص املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(
فـاذن اليقـدم عقـد اجلـد االعلـى علـى . جـد مـن دون فـرق: اي الستواء اطالق اجلد على اجلد االعلـى واالدىن حقيقـة فإنـه يقـال لكـل منهمـا )٤(

 .االدىن
 .اب حقيقة: اي اطالق االب على اجلد االعلى واالدىن على السوية فيقال لكل منهما) ٥(
 .١٤٩ص  ٣املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٦(
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 )١(ملــا ذكــر يف عقــد االبــوين) وكيلــني(أي االخــوان ) ان كــا�(منهمــا ) وجهــا االخــوان بــرجلني فالعقــد للســابقولــو ز (
 .منهما، كما لو عقد غريمها فضوال) ت ما شآء(املراة ) فلتتخري(يكو� وكيلني ) وإال(

ولـــو . خمتـــار االكـــربمـــع تســـاوي خمتارمهـــا يف الكمـــال، أو رجحـــان ) االكـــرب(االخ ) اجـــازة عقـــد(هلـــا ) ويســـتحب(
ان كان كل منهمـا ( )٣(، الستحالة الرتجيح واجلمع)بطال(يف العقد قبوال ) فإن اقرت�(فاالوىل ترجيح االكمل  )٢(انعكس
) صـح عقـد الوكيـل منهمـا(يكـو� وكيلـني ) وإال(، )٥(ضعيف، لضعف مسـتنده )٤(والقول بتقدمي عقد االكرب هنا). وكيال

يف اجـازة مـا ) اقـرت� ختـريت(احلـال أن عقـديهما ) ولو كا� فضوليني و(ضة العقد الصحيح، لبطالن عقد الفضويل مبعار 
 .ت منهما، وابطال اآلخر، أو ابطاهلما شاء
فلـو (بعـد الكمـال كالفضـويل ) فلـو زوجتـه، أو زوجتهـا اعتـرب رضـامها( )٦(علـى الولـد مطلقـا) ال والية لـالم: العاشرة(

 نصف(للزوجة ) وغرمت(العقد ) وانكر بطل( الكامل) ادعت الوكالة عن االبن
___________________________________ 

 .من اشرتاك االب واجلد يف الوالية، فكذلك االخوان فإ�ما مشرتكان يف الوكالة من دون فرق بينهما) ١(
 .�ن كان مااختاره االخ االصغر اكمل مما اختاره االخ االكرب) ٢(
 .بني الزوجني) ٣(
 .يف النكاح اي) ٤(
 .٢٩احلديث  ٣٨٧ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٥(
 .سواء كان الولد صغريا ام كبريا، وسواء كان ذكرا ام انثى، وسواء كان عاقال ام جمنو�) ٦(
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يلزمهـــا مجيـــع املهـــر ملـــا : وقيـــل. بـــدعوى الوكالـــة، مـــع أن الفرقـــة قبـــل الـــدخول )١(لتفويتهـــا عليهـــا البضـــع، وغرورهـــا) املهـــر
ويشــكل �ن البضــع إمنــا يضــمن ). ع(دمحم بــن مســلم عــن البــاقر  )٤(�لطــالق ومل يقــع، ولروايــة )٣(، وإمنــا ينتصــف)٢(ذكــر

، )٧(واالقوى أنه شئ علـى الوكيـل مطلقـا )٦(، ال مطلقا، والعقد مل يثبت فلم يثبت موجبه)٥(�الستيفاء على بعض الوجوه
يتعـدى احلكــم إىل غــري  )١٠(وعلـى هــذا. )٩(لــو سـلم ســندها عليــه )٨(وايـةوميكــن محــل الر . إال مـع الضــمان فيلزمـه مــا ضـمن

وهــو بعيــد، وقريــب . )١١(االم، و�لــغ القائــل بلــزوم املهــر فحكــم بــه علــى االم وان مل تــدع الوكالــة اســتنادا إىل ظــاهر الروايــة
 محلها )١٢(منه

___________________________________ 
 .اي ولتعزير االم هلذه الفتاة) اجلارةالم (�جلر عطفا على مدخول ) ١(
 .من تغزيرها للفتاة، وتقويتها البضع عليها) ٢(
 .وهنا الطالق. اي املهر امنا ينتصف �لطالق) ٣(
 .٤٥احلديث  ٣٩٢ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٤(
 .كالعقد عليها، او وطيها �لشبهة) ٥(
 .اذ مل يثبت العقد) املهر( يثبت موجب العقد وهو واملراد به املهر اي مل. بصيغة اسم املفعول) ٦(
 .النصف املهر والمتامه) ٧(
 .٤املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 ).صورة الضمان(وهي ) ٩(
 ).عدم ثبوت شئ على الوكيل اال �لضمان(وهو ) ١٠(
 .٤املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١١(
 .دعوى االم الوكالةاي وقريب من هذا البعد محل الرواية على ) ١٢(
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 .ال يصلح لثبوت املهر يف ذمة الوكيل )١(على دعواها الوكالة، فان جمرد ذلك
___________________________________ 

 .اي جمرد دعوى االم الوكالة) ١(
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 )يف احملرمات - الفصل الثالث (
االم : (تسـعة اصـناف مـن اال�ث) �لنسـب(على الذكر ) حيرم. وتوابعها( )١(�لنسب والرضاع وغريمها من االسباب

ت ت، ام الم، ) وان علــ ن العلــو �لــوالدة الب كانــ وان ) والبنــت وبنتهــا(وهــي كــل امــرأة ولدتــه، أو انتهــى نســبه اليهــا مــ
وهي كـل ) وبنتها فنازالواالخت (من ينتهي اليه نسبه �لتولد ولو بوسائط، : )٢(وضابطهما). وبنت االبن فنازال(نزلت 

الب  ) كـذلك(وان نزلـت ) وبنـت االخ(امراة ولدها ابواه، أو احدمها، أو انتهى نسبها اليهما، أو إىل احدمها �لتولـد، 
وهـي كـل انثـى هـي اخـت ذكـر ولـده بواسـطة، أو غريهـا مـن جهـة االب، او االم، او ) والعمة(كانت ام الم، ام هلما، 

وقـد يكـون مـن جهـة . يهمـا وهـي كـل انثـى هـي اخـت انثـى ولدتـه بواسـطة، او بغـري واسـطةف) واخلالة فصاعدا(منهما، 
ت ام االب عمــــة االب، واالم، وخالتهمــــا، وعمــــة اجلــــد واجلــــدة، وخالتهمــــا، : )٣(واملــــراد �لصــــاعد فيهمــــا. االب كأخــــ

 .ما حيرم على الرجل �لقياسوحيرم على املراة  )٤(وهكذا، ال عمة العمة، وخالة اخلالة فإ�ما قد ال تكو�ن حمرمتني
___________________________________ 

 .كاملصاهرة، والز� بذات البعل، أو �ملرأة اليت هي يف العدة الرجعية) ١(
 .اي وضابط بنت البنت، وبنت االبن) ٢(
 .اي يف العمة واخلالة) ٣(
ت: كمـا اذا كانـت عمـة لزيـد) ٤( ت . ابيهـا فـإن هـذه الحتـرم علـى زيـد وان كانـت عمـة لعمتـه اختـا البيـه مـن امـه، وهلـا عمـة هـي اخــ وكـذا لـو كانــ

 .خالة لزيد هي احت امه البيها وهلا خالة هي اخت امها فإن هذه الحترم على زيد وان كانت خالة خلالته
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 .أنه حيرم على االنسان كل قريب عدا أوالد العمومة، واخلؤلة )١(وضابط احملرمات اجلامع هلا
فأمــك مــن الرضــاعة هــي كــل امــرأة ارضــعتك، أو رجــع نســب مــن ارضــعتك أو ) رضــاع مــا حيــرم �لنســبوحيــرم �ل(

صاحب اللنب اليها، أو أرضـعت مـن يرجـع نسـبك اليـه مـن ذكـر أو انثـى وإن عـال كمرضـعة احـد ابويـك، أو اجـدادك، 
أخ، وبنتهـا اخـت إىل أو جداتك، وأختها خالتك من الرضاعة، واخوها خالـك، وابوهـا جـدك، كمـا أن ابـن مرضـعتك 

كــل انثــى رضــعت مــن لبنــك، أو لــنب مــن ولدتــه أو ارضــعتها امــرأة ولــد�ا، : والبنــت مــن الرضــاع. إخــر احكــام النســب
واخلــاالت اخــوات الفحـــل، واملرضــعة، وأخــوات مـــن ولــدمها مــن النســـب . وكــذا بنا�ــا مـــن النســب والرضــاع، والعمـــات

اتك، أو رضعت بلنب واحد من اجـدادك مـن النسـب والرضـاع وبنـات والرضاع، وكذا كل امراة أرضعتها واحدة من جد
ــك، وبنــت  االخ، وبنــات االخــت، وبنــات اوالد املرضــعة، والفحــل مــن الرضــاع والنســب، وكــذا كــل انثــى ارضــعتها اخت

دوامــا ومتعــة ) بشــرط كونـه عــن نكــاح(وإمنـا حيــرم الرضــاع . اختـك، وبنــات كــل ذكــر ارضـعته امــك او ارتضــع بلــنب ابيــك
 )٢(ك ميني وشبهه على اصح القولني مع ثبو�ا،ومل

___________________________________ 
 .اي اجلامع للمحرمات) ١(
 .اي مع ثبوت الشبهة) ٢(
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يف حق من ثبت له النسب، وال فرق يف اللنب اخلايل عن النكاح بني كونه من صغرية،  )١(من الطرفني، وإال ثبت احلكم
 .بعل وخليةوكبرية، بكر وثيب، ذات 

ربة بلـنب اخلاليــة منهمــا وان   )٢(ويعتـرب مــع صـحة النكــاح صـدور اللــنب عـن ذات محــل أو ولــد، �لنكـاح املــذكور فـال عــ
ت منكوحــة نكاحــا صــحيحا حــىت لــو طلــق الــزوج وهــي حامــل منــه أو مرضــع، فارضــعت ولــدا نشــر احلرمــة كمــا لــو   كانــ

ريه املرضـعة فلـو ماتـت يف اثنـاء الرضـاع فاكمـل النصـاب ميتــة مل  واالقـوى اعتبـار حيـاة. كانـت يف حبالـة وان تزوجـت بغـ
ينشر وان تناوله اطالق العبارة، وصدق عليه اسم الرضاع محـال علـى املعهـود املتعـارف وهـو رضـاع احليـة، وداللـة االدلـة 

ان ينبـت و (واستصـحا� لبقـاء احلـل ))٣(وأمهات�م ا�ال� أرضـعن�م(:اللفظية على االرضاع �الختيار كقوله تعاىل
ليثبـــت بـــه حكـــم التحـــرمي،  )٥(ويشـــرتط العـــدد والعدالـــة. إىل قـــول اهـــل اخلـــربة )٤(واملرجـــع فيهمـــا) اللحـــم، او يشـــتد العظـــم

واملوجـود يف . خبالف خربهم يف مثـل املـرض املبـيح للفطـر، والتـيمم، فـان املرجـع يف ذلـك إىل الظـن وهـو حيصـل �لواحـد
 )٦(النصوص والفتاوي اعتبار الوصفني

___________________________________ 
 .وهو نشر احلرمة) ١(
 .اي من احلمل والنكاح) ٢(
 .٢٢اآلية : النساء) ٣(
 .اي يف انبات اللحم واشتداد العظم) ٤(
 .يف اهل اخلربة) ٥(
 .انبات اللحم واشتداد العظم: ومها) ٦(

    



١٥٧ 

 .واالقوى اعتبار حتققهما معا. عادة )١(ولعله للتالزم. معا، وهنا اكتفى �حدمها
، )٢(حبيث ترضع كلما تقاضاه، او احتـاج اليـه عـادة وان مل يـتم العـدد ومل حيصـل الوصـف السـابق) أو يتم يوما وليلة(

 )٣(وهـل يكفـي امللفـق منهمـا لـو ابتـدأ يف اثنـاء احـدمها نظـر، مـن. وال فرق بني اليـوم الطويـل وغـريه، الجنبـاره �لليلـة ابـدا
 .املعىن )٤(ك يف صدق الشرط، وحتققالش

هــل للرضــاع حــد يؤخــذ ) ع(قلــت اليب جعفــر : ز�د بــن ســوقة قــال )٥(�مــة متواليــة، لروايــة) أو مخــس عشــرة رضــعة(
ــنب فحــل واحــد مل : " فقــال. بــه؟ ال حيــرم الرضــاع اقــل مــن يــوم وليلــة، أو مخــس عشــرة متواليــات مــن امــرأة واحــدة مــن ل

 .اخر )٦(ويف معناها اخبار". ريها يفصل بينهما برضعة امرأة غ
مـن  )٨(، ونظـائره" )٧()وامهـات�م ا�ـال� أرضـعن�م(: وعليه املعظم، لعموم قوله تعـاىل) واالقرب النشر �لعشر( 

 العمومات
___________________________________ 

 .اي للتالزم بني انبات اللحم واشتداد العظم) ١(
 .للحموهو اشتداد العظم، وإنبات ا) ٢(
 .دليل لعدم الكفاية يف امللفق) ٣(
 .دليل للكفاية يف امللفق) ٤(
 .١من ابواب الرضاع احلديث  ٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .١٥ - ١٤نفس املصدر احلديث ) ٦(
 .٢٢اآلية : النساء) ٧(
القها تدل على نشر احلرمة مبجرد حتقق الرضاع وان كانـت فهذه العمومات �ط). ماحيرم من النسب فهو حيرم من الرضاع: (من قوله ) ٨(

�لعشـــر ام �خلمـــس عشـــرة مبعـــىن أن احلرمـــة ال تتحقـــق �لرضـــعة الواحـــدة، وال : رضـــعة واحـــدة لكـــن ختصيصـــها مبـــا دون العشـــر قطعـــي، ســـواء قلنـــا
ص  ٧أن اآليـة الكرميـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم  :واحلاصـل. �لثانية، وال �لتاسعة وأما ختصيصها �لزائد فمشكوك فيه فمقتضى االصل عدمه

تدالن على نشر احلرمة مبجرد حتقق الرضاع  ١٥٧ص  ٨كمايف اهلامش رقم ) حيرم من الرضاع ماحيرم من النسب: (واالخبار كقوله  ١٥٧
ىن. لكنهمـا خصصـتا مبـا دون العشـر. وان كانت رضعة واحـدة قـق بتسسـع رضـعات، التفـاق االخبـار علـى عـدم نشـر أن الرضـاع احملـرم اليتح: مبعـ

فمقتضـى االطـالق فيهـا عـدم ختصيصـها �لزائـد فـاذن يبقـى الزائـد علـى . احلرمة �قل مـن عشـر رضـعات فنشـك يف ختصيصـها �لزائـد علـى العشـرة
 .العشر حتت اطالقهما
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ال حيرم من الرضـاع : " قال) ع(لباقر املخصصة مبا دون العشرة قطعا فيبقى الباقي، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن ا
 )١(ام تريب، أو ظئر تستأجر، أو امة تشرتى: قلت وما ا�بور، قال: اال ا�بور، قال

___________________________________ 
موجود ايضا يف نفس ) مث ترضع عشر رضعات يروى الصيب وينام(ومن كلمة . ٧احلديث  ٢إىل هنا موجود يف الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(

أو خـادم : (كلمـة  ٤٢احلـديث  ٣٢٤ص  ٧ويف التهـذيب الطبعـة اجلديـدة ج . ٧مث إن يف الوسائل نفس املصـدر احلـديث . ١١املصدر احلديث 
 ).تشرتى

وأمـا كلمـة خـادم . ١٢احلـديث  ٣٠٧ص  ٣الطبعـة اجلديـدة ج ) من الحيضره الفقيه(مطابقا ملا يف ) أو امة تشرتى(ذكر هنا لفظ  والشارح 
 .تشرتى اي امة تشرتى: فهي من االلفاظ املشرتكة بني املذكر واملؤنث، وهلذا اطلق على االنثى هنا فقال 

مث إن املوجـود يف الوسـائل كتـاب النكـاح �ب ). مـن الحيضـره الفقيـه(فموجـود يف ) ا�بـور(وأما لفـظ . ولبصيغة املؤنث ا�ه) وتشرتى وتستأجر(
ث بصـيغة املعلــوم املــذكر، والشـارح ) يرضــع(كلمــة   ١١احلـديث  ٢ ولعلهـا الصــحيح ظــاهرا وأنـه مــن �ب االفعــال بصــيغة . ذكرهــا بصــيغة املؤنــ

أن : واملؤيـد ملـا قلنـاه. كر لعاد الضمري إىل املتأخر لفظا ورتبة، وهو غري جائز إال يف موارد خاصة ليس هذا احـدهااملعلوم، النه لو كان بصيغة املذ 
 .قرينة على ما اثبتناه) يروى الصيب وينام(بقية احلديث وهو 

رية اللــنب: وهــذا هــو املناســب يف الرضــاع. الناقــة الغزيــرة اللــنب اي كثريتــه: فمعنــاه) املخبــور أو املخبــورة(وأمــا  . اي املــرأة أو االمــة، أو املســتأجرة الكثــ
وأمـا ا�بـور فمـا عثـر� ) ا�بـورة -ا�بور ( ٧احلديث  ٢ولكن املوجود يف الوسائل كتاب النكاح �ب . ويف التهذيب نفس املصدر. نفس املصدر

ىن مناســب لــه يف الرضــاع يف مصــادر اللغــة املعــول عليهــا إن االم، أو االمــة، أوالظئــر حيــث تكــون : ملقــام �ن يقــاللكــن ميكــن ربطــه يف ا. علــى معــ
 ).��بورة(جمبورة يف إرضاع الولد فلهذا عرب عنها 

وأمـا االمـة فلكو�ـا مملوكـة ملوالهـا فهـي . أما االم فالن الرضيع ولدها وعواطف االمومة تستدعي ذكر تلكم الغرائـز البشـرية فتكـون جمبـورة لالرضـاع
 -االم (فـاذن صـح اطـالق ا�بـورة علـى هـذه الثالثــة . وأمـا املسـتأجرة �لفـتح فبـديهي ال�ـا اجـرية البـد هلـا مـن االرضـاع. لـدجمبـورة علـى ارضـاع الو 

 .�ذه املناسبات) املستأجرة -الظئر 
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 والن العشر تنبت اللحم" مث ترضع عشر رضعات يروى الصيب وينام 
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: كـان يقــال: قلــت وأمـا الــذي ينبـت اللحــم والـدم؟ فقــال: " قـالإىل أن ) ع(عبيـد بــن زرارة عـن الصــادق  )١(لصـحيحة
الـدال  )٣(وفيه نظر، ملنـع صـحة اخلـرب. املصرحة �خلمس عشرة ضعيفة السند، او قريبة منه )٢(، واالخبار"عشر رضعات 

لعشـر على العشرة فان يف طريقة دمحم ابن سنان وهو ضعيف على اصح القولني واشهرمها، وأما صـحيحة عبيـد فنسـب ا
 :عدم ارادته قال له )٨(، فان السائل ملا فهم منه)٧(ما يدل على ذلك )٦(، ويف آخره)٥(مشعرا بعدم اختياره )٤(إىل غريه

___________________________________ 
 .١٨احلديث  -من ابواب الرضاع  ٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .١٥ - ١٤ - ٦احلديث  من ابواب الرضاع ٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .١املشار اليها يف اهلامش رقم ) عبيد بن زرارة(وهي صحيحة ) ٣(
 .عشر رضعات: كان يقال  القول �لعشر إىل غريه حيث قال  اي نسب االمام ) ٤(
 .هذا القول اي نسبة االمام العشر إىل غريه مشعرة بعدم اختياره ) ٥(
 .١املشار اليها يف اهلامش رقم ) عبيد بن زرارة(ويف آخر هذا اخلرب وهي صحيحة  اي) ٦(
 ).دع هذا: (يدل على ذلك قوله . القول �لعشر اي على عدم اختيار االمام ) ٧(
. العشـر والفاعـل حمـذوف اي عـدم ارادة االمـام فاملصـدر اضـيف إىل املفعـول ) العشر(ومرجع الضمري يف ارادته . اي من االمام ) ٨(

 .) االمام(كما وأن املرجع يف له 
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فلـو كـان حكـم العشـر ". ما حيرم من النسب فهو حيرم من الرضاع : )١(دع ذا، وقال: " فقال: فهل حترم عشر رضعات
مشـــعر  )٢(�نيـــا عـــن اجلـــواب إىل غـــريه عراضـــه إىل غـــريه، بـــل كـــان حيكـــم بـــه مـــن غـــري نســـبة، وا) ع(حقـــا ملـــا نســـبه 

) ع(عبـدهللا بـن ر�ب عـن الصـادق  )٤(، وبقـي صـحيحة)٣(�لتقية، وعدم التحرمي �لعشر فسقط االحتجاج من اجلـانبني
ال، : " فتحـرم عشـر رضـعات؟ قــال: قلـت" مـا انبـت اللحـم، وشــد العظـم : " قلـت لـه مـا حيـرم مــن الرضـاع؟ قـال: قـال

ت اللحــم، وال تشــد العظــم عشــر رضــعات  ت العشــر �ــذا اخلــرب فلــم يبــق إال القــول �خلمــس عشــرة " ال�ــا ال تنبــ فانتفــ
 واسطة ، اذ ال)٥(رضعة وان مل يذكر

___________________________________ 
 .اي االمام ) ١(
عشـر رضـعات كـان : كان يقال: ملا قال مشعر �نه ) دع ذا(عن القول �لعشر وجوابه  فإن اعراضه ) دع ذا: (وهو قوله ) ٢(

 .يف مقام التقية
 ).�لعشر: (والقول ).خبمسة عشر: (وهو القول) ٣(
 .ال عبدهللا بن ر�ب) علي بن ر�ب(عن  ٦احلديث  �٢٧ب  ٣١٣ص  ٧الطبعة اجلديدة ج ) التهذيب(احلديث منقول يف ) ٤(

 .ال عن عبدهللا بن ر�ب) علي بن ر�ب(عن  ٩احلديث  - �١٢٥ب  ١٩٥ص  ٣الطبعة اجلديدة ج ) االستبصار(ويف 
 .ولعل السهو من النساخ. عن علي ابن ر�ب، ال عن عبدهللا بن ر�ب ٢من ابواب الرضاع احلديث  ٢ويف الوسائل كتاب النكاح �ب 

 .٤اي وان مل يذكر اخلمس عشرة يف هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن ر�ب املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
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إىل  )٤(كتفـاء مبـا وقـع عليـه اسـم الرضـعة، نظـراويضعف قول ابن اجلنيد �ال . االدلة ايضا )٣(خيص عموم )٢(و�ذا )١(بينهما
 ،)٨(حجة عليه )٧(وما اورد�ه من اخلرب الصحيح. )٦(حيث أطرح االخبار من اجلانبني )٥(العموم

___________________________________ 
 .اي بني اخلمس عشرة، وبني العشر) ١(
 .١٦١ص  ٤ املشار اليها يف اهلامش رقم) علي بن ر�ب(اي وبصحيح ) ٢(
 .قوله . والروا�ت منها ١٥٧ص  ٧وهي اآلية الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
فهذه العمومات ختصص مبا دون العشر اي ان الرضاع ما مل يبلغ عشر  ١٥٧ص  ٨املشار اليه يف اهلامش رقم ) حيرم من الرضاع ما حيرم النسب(

 .رضعات ال يوجب نشر احلرمة
إىل االكتفــاء مبـا وقـع عليــه اسـم الرضـعة مـن دون اشــرتاط اخلمـس عشـرة، أو عشــرة  منصـوب علـى املفعـول الجلــه اي ذهـاب ابـن اجلنيـد  )٤(

 .رضعات كان الجل العمومات املذكورة
 .١٥٧ص  ٨و  ٧وهو املذكور يف اهلامش رقم ) ٥(
 ).ابن اجلنيد(اعل يف اطرح والف. اي من القائلني �خلمس عشرة، والقائلني �لعشر) ٦(
 .١٦١ص  ٤املشار اليها يف اهلامش رقم ) علي بن ر�ب(وهي صحيحة ) ٧(
 .حيث إعترب اخلمس عشرة يف تلك الصحيحة وان مل يكن اخلمس عشرة مذكورا فيها) ابن اجلنيد(اي رد على ) ٨(
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 .كثرية  )٤(وهي )٣(شاهده وعاضده له )٢(املثبتة للخمس عشرة، والنافية للعشر من غريه )١(وتبقى االخبار
واحلـــوالن  )٥(فـــال عـــربة برضـــاعة بعـــدمها وان كـــان جـــائزا كالشـــهر والشـــهرين معهمـــا) وأن يكـــون املرتضـــع يف احلـــولني(

وال . يف اصــح القــولني )٧(غــريه نشــر )٦(معتــربان يف املرتضــع، دون ولــد املرضــعة، فلــو كمــل حــوال ولــدها، مث ارضــعت بلبنــه
م املرتضع قبل الرضاع يف احلولني، وعدمه واملعترب يف احلـولني اهلالليـة، فلـو انكسـر الشـهر االول أكمـل فرق بني أن يفط

 .من اآلجال )٨(بعد االخري ثالثني كغريه
 .وان مل يكن رضعة كاملة) برضاع اخرى( )٩(الرضعات يف االحوال الثالثة) وأن ال يفصل بني(

___________________________________ 
 ٦اهلـامش رقـم  ١٥ - ١٤واالخبار املذكورة يف نفـس املصـدر احلـديث  ١٥٧ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ز�د بن سوقة(وهي رواية ) ١(

 .١٥٧ص 
من سائر االخبـار االخـر الدالـة علـى  - ١٦١ص  ٤املعرب عنه �لصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم  -) علي بن ر�ب(اي من غري خرب ) ٢(

 .العشر نفي
 .اي للقول �خلمس عشرة) ٣(
 .١اي تلك االخبار الدالة على اخلمس عشرة كثرية كما علمت يف اهلامش رقم ) ٤(
 .اي مع احلولني) ٥(
 .اي بلنب هذا الولد) ٦(
 .اي نشر احلرمة) ٧(
 .اي كغري الرضاع من اآلجال اليت تعد �الشهر اهلاللية) ٨(
 ).اشتداد العظم(و ) انبات اللحم(و ) اليوم والليلة: (وهي) ٩(

    



١٦٤ 

وال عربة بتخلل غري الرضاع من املأكول، واملشروب، وشرب اللنب مـن غـري الثـدي، وحنـوه وامنـا يقطـع اتصـال الرضـعات 
مــن الثـدي، وصــرح العالمـة يف القواعــد �الكتفـاء يف الفصـل �قــل مـن رضــعة كاملـة مــن غـري تــردد، ويف  )١(ارضـاع غريهـا
مطلقــة يف اعتبــار كو�ــا  )٢(فصــل ال يتحقــق إال برضــعة كاملــة وأن الناقصــة حبكــم املــأكول، وغــريه، والروايــةالتــذكرة �ن ال

ال حيـرم الرضـاع اقـل مـن يـوم وليلـة، أو مخـس عشـرة رضـعة متواليـة مـن امـرأة واحـدة ): " ع(من امراة واحدة قـال البـاقر 
 .الرضاع اكثر ولعل داللتها على االكتفاء بفصل مسمى". من لنب فحل واحد 

فصـاعدا حبيـث مل جيتمـع ذكـر ) بلـنب فحلـني(ذكـورا وا�� ) وان يكون اللنب لفحـل واحـد فلـو ارضـعت املـرأة مجاعـة(
ــنب واحــد، مث مجاعــة ا�� بلــنب فحــل آخــر، او  ــى رضــاع لــنب فحــل واحــد �ن ارضــعت مجاعــة ذكــورا بل وانثــى مــنهم عل

مل حيـرم بعضـهم علـى (مث ذكرا بلنب �لث، مث انثى بلنب رابع وهكـذا ارضعت صبيا بلنب فحل، مث انثى بلنب فحل آخر، 
ولــو احتــد فحــل اثنــني مــنهم حتقـق التحــرمي فيهمــا، دون البــاقني كمــا لــو ارضـعت ذكــرا وانثــى بلــنب فحــل، مث ذكــرا ) بعـض

الــذكر  وانثــى بلــنب فحــل آخــر، وهكــذا فإنــه حيــرم كــل انثــى رضــعت مــع ذكرهــا مــن لــنب فحــل واحــد عليــه وال حيــرم علــى
وال فرق مع احتـاد الفحـل بـني ان تتحـد املرضـعة كمـا ذكـر، . ال تفي بذلك، ولكن املراد منها حاصل )٣(اآلخر، والعبارة

 او تتعدد حبيث يرتضع احدمها من احديهما كمال النصاب، واآلخر من االخرى
___________________________________ 

 .أي غري هذه املرضعة) ١(
 .١من ابواب الرضاع احلديث  ٢اب النكاح �ب الوسائل كت) ٢(
 ).فلو ارضعت املرأة مجاعة ذكورا وا�� بلنب فحلني فصاعدا مل حيرم بعضهم على بعض: (وهو قوله أي عبارة املصنف ) ٣(
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م االصـحاب وعلـى اعتبـار احتـاد الفحـل معظـ. ، وان تعددن فبلغن مائـة كاملنكوحـات �ملتعـة، أو مبلـك اليمـني)١(كذلك
 .)٣(وقد تقدم بعضها. )٢(ومجلة من االخبار

ري (ابــوعلي ) وقــال( النــه (، بــل يكفــي احتــد املرضــعة، )ال يشــرتط احتــاد الفحــل: (فيــه) الطربســي صــاحب التفســ
م �لنســب، والرضــاع حيــرم منــه مــاحير ) وهــي حتــرم التنــاكح(وان تعــدد الفحــل ) اخــوة االم( )٤(مــع احتادهــا) يكــون بيــنهم
خمصصة ملـا دل بعمومـه علـى احتـاد  )٦(خبالفه، وهي) (عن اهل البيت  )٥(وهو متجه لوال ورود النصوص. �لنسب

 .الرضاع والنسب يف حكم التحرمي
، الن الرضـــاع )للرضـــاع(احلســـنة ) العاقلـــة املســـلمة العفيفـــة الوضـــيئة(املرضـــعة ) اختيـــار(االسرتضـــاع ) ويســـتحب يف(

أين مـن قـريش، ونشـأت يف بـين سـعد  )٧(ا� افصح العـرب بيـد: " مؤثر يف الطباع، واالخالق، والصورة، قال النيب 
 " )٨(وارتضعت من بين زهرة

___________________________________ 
 .اي كمال النصاب) ١(
 .من ابواب الرضاع ٦ - ٢راجع الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .١احلديث  - ٢نفس املصدر �ب ) ٣(
 .أي احتاد املرضعة) ٤(
 .من ابواب الرضاع ٦ - ٢املذكورة يف الوسائل �ب ) ٥(
 .وسالمه عليهم امجعني ولعنة هللا على اعدائهم امجعني. والطهارة صلوات هللاأي هذه النصوص املروية عن اهل بيت العصمة ) ٦(
 .وهو هنا مبعىن الجل اي الجل أين من قريش). أن ومعموليها(البيد اسم مالزم لالضافة إىل ) ٧(
 ).جممع البحرين(مل نعثر على مدرك هلذا احلديث، لكنه مذكور يف ) ٨(
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): " ع(امـــري املـــؤمنني  )١(�لرضـــاع كمـــا افتخـــر �لنســـب، وقـــال فـــافتخر وكانـــت هـــذه القبائـــل افصـــح العـــرب، 
علـــيكم �لوضـــاء مـــن الظـــؤرة فـــان اللـــنب "  )٣()ع(، وقـــال البـــاقر "عليـــه  )٢(انظـــروا مـــن يرضـــع اوالدكـــم فـــان الولـــد يشـــب

 ". )٥(لقباح فان اللنب قد يعدياسرتضع لولدك بلنب احلسان، وا�ك وا: " حملمد بن مروان) ع(، وقال " )٤(يعدي
 .من غري كراهة، ويكره بدو�ا ويظهر من العبارة كعبارة كثري التحرمي) وجيوز اسرتضاع الذمية عند الضرورة(

___________________________________ 
 .١احلدبث  ٧٨الوسائل كتاب النكاج احكام االوالد �ب ) ١(
ت البــاء االوىل يف الثانيــة. ميــد اصــله شــبب بصــيغة ا�هــول مــن شــب يشــب وزان مــد) ٢( ىن النمــو أي الولــد ينمــو ويرتعــرع علــى . ادغمــ وهــو مبعــ

ك الصــفات احلســنة املمدوحــة . احلليــب وكــان ). اخللقيــة واخللقيــة(فــإن الطفــل اذا رضــع مــن مرضــعة شــريفة اصــيلة ذات بيتيــة رفيعــة ترعــرع علــى تلــ
ت رفيــع نشــأ الطفــل علــى تلــك . النــاس يف راحــة منــه، ويعــيش ســعيدا، وميــوت ســعيدا وإن رضــع مــن مرضــعة دنيــة رذيلــة مــن دون أن ننســب إىل بيــ

 .الصفات الرذيلة املذمومة، وكان الناس منه يف اذى يرتقبون موته، واخلالص منه
 .٢من ابواب احكام االوالد احلديث  ٧٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .ة إىل املرتضعأي يورث تعدي اخلواص املوجودة يف املرضع) ٤(
كما وأن القباح مجع القبيحة وهن ذوات الوجـوه . واملراد �ن ذوات الوجوه اجلميلة. واحلسان �لكسر مجع احلسنة. ١نفس املصدر احلديث ) ٥(

 .الكريهة
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 .دالة على االول )٢(واالخبار )١(من دو�ا
ســـتحقاق ان كانـــت امتـــه، او مســـتأجرته علـــى وجـــه اال) مـــن اكـــل اخلنزيـــر، وشـــرب اخلمـــر(زمـــن الرضـــاعة ) ومينعهـــا(

 )٤(ال�ـا ليسـت مأمونـة عليـه) ويكره تسليم الولد اليهـا لتحملـه إىل منزهلـا(توصل اليه �لرفق،  )٣(وشرط عليها ذلك، واال
احملمـــول علـــى الكراهـــة مجعــا، قـــال عبـــدهللا بـــن  )٥(أن تسرتضــع، للنهـــي عنهـــا يف بعـــض االخبــار) وا�وســية اشـــد كراهـــة(

 ".ال، ولكن اهل الكتاب : " عن مظائرة ا�وس فقال) ع(لت ا� عبدهللا سأ: هالل
لـنب اليهوديـة والنصـرانية : " )٧()ع(قـال البـاقر ) عـن الـز�(اليت يصـدر عنهـا اللـنب ) من والد�ا )٦(ويكره ان تسرتضع(

وكـان ال يـرى �سـا بولـد الـز� اذا : مـا ذكـر�ه، النـه قـال بعـد ذلـك )٨(واملـراد بـه". احب إيل مـن ولـد الـز� ] وا�وسية [ 
 جعل موىل اجلارية الذي فجر

___________________________________ 
 ).من بدو�ا(كما وا�ا مرجع الضمري يف . من دون الضرورة) ١(
 .من ابواب احكام االوالد ٧٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .على املرضعة، سواء كانت امته، او مستأجرته أي وان مل يشرتط) ٣(
 .أي على الولد) ٤(
 .٣ - ١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٧٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .أي ويكره أن يستأجر االنسان مرضعة ولدت ولدها من الز�: بصيغة ا�هول) ٦(
 .٢احلديث من ابواب احكام االوالد  ٧٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(
 ).كون املرضعة ولدت ابنها من الز�): (ما ذكر�ه(واملراد من . أي بولد الز�) ٨(

    



١٦٨ 

النـــــــيب  )٢(قـــــــال. يف خلقهـــــــا واحلمقـــــــاء )١(�ملـــــــراة يف حـــــــل، وكـــــــذا يكـــــــره اسرتضـــــــاع ذات البدعـــــــة يف دينهـــــــا والتشـــــــويه
ال تسرتضـعوا " امـري املـؤمنني عليـه الصـالة والسـالم  )٤(ال، وقـ" )٣(ال تسرتضعوا احلمقـاء فـان اللـنب يشـب عليـه: " 

 ".احلمقاء فإن اللنب يغلب الطباع 
أ� واخو�مـــا (صـــاحب اللـــنب ) والفحـــل(للرضـــيع ) صـــارت املرضـــعة أمـــا(املعتـــربة يف التحـــرمي ) واذا كملـــت الشـــرائط(

ال�ـم ) يف اوالد صـاحب اللـنب والدة ورضـاعااعماما واخواال، واوالدمهـا اخـوة، وآ�ئهمـا اجـدادا، فـال يـنكح ابواملرتضـع 
صاروا اخوة ولده، واخوة الولد حمرمون على االب، ولذلك عطـف املصـنف التحـرمي �لفـاء ليكـون تفريعـا علـى مـا ذكـره 

ــن مــن  )٦(ال حيــرمن عليــه: الصــحيحة مصــرحة �لتحــرمي هنــا، وأ�ــم مبنزلــة ولــده وقيــل )٥(واالخبــار ت االب مطلقــا، الن اخــ
منتـف هنـا، والن  )٧(وهـو. ا مل تكن بنتا إمنا حرمت ال�ا الزوجة املدخول �ا فتحريهما بسـبب الـدخول �مهـاالنسب اذ
 إمنا ورد �نه )٨(النص

___________________________________ 
 .أي ال تكون املرضعة كريهة املنظر من حيث االعضاء البدنية) ١(
 .٣ع احلديث من الرضا  ٧٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .١٦٦ص  ٢فاملعىن أن الولد ينمو ويرتعرع على اللنب كما علمت يف اهلامش رقم . أي على اللنب) ٣(
 .١٦٨ص  ٢املصدر يف اهلامش رقم ) ٤(
 .من ابواب الرضاع ١٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .النسبا والرضاعا): مطلقا(واملراد من . أي على اب املرتضع) ٦(
 .لأي الدخو ) ٧(
 .من ابواب الرضاع ١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٨(

    



١٦٩ 

وهـو حسـن . حيرم من الرضاع ما حيرم �لنسب، ال ماحيرم من املصاهرة واخت الولد اذا مل تكن ولدا إمنا حترم �ملصـاهرة
 .الصحيحة، فالقول �لتحرمي احسن )١(لوال معارضة النصوص

) ع(كتبـت إىل ايب دمحم : عبـدهللا بـن جعفـر، قـال )٢(لصـحيحة) ة والدةيف اوالد املرضـع(ابواملرتضـع ) وكذا ال ينكح(
ــزوج ابنــة هــذه الرضــعة ام ال؟ فوقــع ومثلهــا ". ال حتــل لــه : " أن امــرأة ارضــعت ولــدا لرجــل هــل حيــل لــذلك الرجــل أن يت

حتــرمي زوجــة ايب املرتضــع  )٥(، ويرتتــب علــى ذلــك"الن ولــدها صــارت مبنزلــة ولــدك "  )٤(ايــوب بــن نــوح وفيهــا )٣(صــحيحة
من مجلة اوالد صاحب اللـنب ان   )٩(بلنب جده ام غريه، الن الزوجة حينئذ )٨(جدته المه، سواء كان )٧(لو ارضعته )٦(عليه

كان جدا، ومن مجلة اوالد املرضعة نسبا ان مل يكن فال جيوز اليب املرتضع نكاحها الحقا كما ال جيوز سابقا مبعىن أنه 
 .ويبطله الحقامينعه سابقا 

___________________________________ 
 .من ابواب الرضاع ١٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .٢من الرضاع احلديث  ١٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .١نفس املصدر احلديث ) ٣(
 .اي يف صحيحة ايوب بن نوح) ٤(
 .صاحب اللنب على اب املرتضع، وحترمي اوالد املرضعة على اب املرتضعحترمي اوالد : اي على املسألتني املتقدمتني ومها) ٥(
 .اي على اب املرتضع) ٦(
 ".المه " كما وأنه املرجع يف ). املرتضع(مرجع الضمري ) ٧(
 .اي االرتضاع) ٨(
 .اي حني ارضعت جدة املرتضع املرتضع) ٩(

    



١٧٠ 

ن مل تكـــن جـــدة للرضـــيع، الن زوجـــة اب الرضـــيع ، وا)٣(المـــه بلبنـــه )٢(لـــو ارضـــعت الولـــد بعـــض نســـاء جـــده )١(وكـــذا
، ال�ـم )رضـاعا علـى قـول الطربسـي( )٦(نكـاح اوالدهـا) )٥(ال جيوز لـه(كذا ) و(من مجلة اوالد صاحب اللنب،  )٤(حنيئذ

 .منفي هنا )٨(، ملا عرفت من أن التحرمي مشروط �حتاد الفحل، وهو)٧(مبنزلة اخوة اوالده من االم، وقد تقدم ضعفه
___________________________________ 

 .اي وكذا حيرم على اب املرتضع) ١(
 .اي جد الولد) ٢(
 .اي بلنب اجلد) ٣(
 .اي حني ارضعت بعض نساء جد الولد الولد) ٤(
 .اي والجيوز الب املرتضع) ٥(
 .اي اوالد املرضعة) ٦(
صـلوات ) اهـل البيـت(ورود النصـوص مـن : ووجـه الضـعف. ملرضـعة رضـاعامـن حتـرمي اوالد ا ) الشـيخ الطربسـي(اي ضعف ماذهب اليـه ) ٧(

 .١٦٩ص  ٣و  ٢هللا وسالمه عليهم على خالف ذلك كما عرفت يف اهلامش رقم 
لـو ارضـعت امـرأة بنتـا مـن لـنب زوجهـا االول صـارت : فـرض املسـألة هكـذا. اي احتاد الفحـل منفـي هنـااي يف اوالد املرضـعة رضـاعا، ال والدة) ٨(
مث تزوجـت هـذه املـرأة املرضـعة بـزوج �ن إمـا مـن جهـة مـوت زوجهـا االول أو مـن �حيـة الطـالق فـاتفق أن ارضـعت . ت مـن اوالدهـا الرضـاعيةالبن

ت رضـاعية هلـذه  -فالرضـاع هـذا اليوجـب حرمـة هـذا البنـت . هذه املرأة ولـد بنتهـا الرضـاعية مـن لـنب هـذا الـزوج الثـاين الـيت هـي ام هلـذا الولـد، وبنـ
اعلــى هللا مقامــه يف هــذا الفــرض، بنــاء علــى مســلكه مــن كفايــة احتــاد املرضــعة، ) الشــيخ الطربســي(علــى زوجهــا كمــا ذهــب إىل التحــرمي  -ضــعة املر 

نكاح يف وعدم اعتبار احتاد الفحل نظرا أن زوج هذه البنت يكون أ� للمرتضع وام املرتضع من االوالد الرضاعية للمرضعة فالجيوز الب املرتضع ال
ــرب احتـــاد الفحـــل يف نشــر احلرمـــة، دون املرضــعة. الد املرضــعة مطلقـــا والدة ورضــاعااو  ت أن املعت واالحتـــاد هنـــا منفــي لتعـــدد الفحـــل، الن . وقـــد عرفـــ

 .املرضعة قد ارضعت زوجته من لنب فحل وارضعت ولدها من لنب فحل آخر

    



١٧١ 

هـم اخــوة اخـيهم واخــوة االخ اذا مل يكونـوا اخــوة اذ ال اخــوة بيـنهم وامنــا ) ويـنكح اخـوة املرتضــع نسـبا يف اخوتــه رضـاعا(
 .، النتفاء القرابة بينهما)١(الحيرمون على اخوته كاالخ من االب اذا كان له اخت من االم فا�ا ال حترم على اخيه

يــه، ، لداللــة تعليــل التحــرمي علـى اب املرتضــع يف املســألة الســابقة ��ـن مبزلــة ولــده عل)�ملنـع(والقائــل الشــيخ ) وقيـل(
 .والن اخت االخ من النسب حمرمة فكذا من الرضاع

___________________________________ 
ت مـن زوجهـا السـابق، فصـار هلـاابن مـن : فرض املسألة هكذا. اي على اخ االخ) ١( كـان لرجـل ابـن مـن زوجتـه مث تـزوج �مـرأة �نيـة كـان هلـا بنـ

الحترم على اخ هذا الولد الذي هـو مـن املـرأة االوىل، النتفـاء القرابـة بـني الولـد االول وهـذه البنـت فالبنت تصري اختا هلذا الولد وهي . الزوج الثاين
 .نسبا ورضاعا

    



١٧٢ 

، )٣(وان وجد مـا جيـري جمراهـا )٢(، الن كو�ن مبنزلة اوالد اب املرتضع غري موجود هنا)١(ويضغف مبنع وجود العلة هنا
 .)٤(وقد عرفت فساد االخري

 فلوارضعت امه، أو من حيرم النكاح �رضاعه كأخته، وزوجة ابيه، وابنه، وأخيه) )٦(كالسابق  )٥(حرمولو حلق العقد (
___________________________________ 

 ).جواز نكاح اخوة املرتضع نسبا يف اخوته رضاعا(اي يف فرضنا هذا وهو ) ١(
 .اي يف فرضنا هنا) ٢(
 ).بنت االب اختا(، و )ب اخاكون ابن اال(اي جمرى تلك العلة وهو ) ٣(
ت االخ مــن النســب حمرمــة فكــذا مــن الرضــاع: (يف قولــه وهــو الــدليل اآلخــر للشــيخ ) ٤( ت االخ مــن ). والن اخــ ووجــه الفســاد أن حرمــة اخــ

ت االخ �ــذا العنــوا ت االخ، اذ مل يــرد يف الكتـاب والســنة حرمــة اخــ ت لــه ال �عتبــار ا�ــا أخــ وعلــى هــذا فقيــاس اخــت . نالنسـب �عتبــار ا�ــا اخــ
ت مــن أن  ت االخ مـن النسـب غـري صــحيح، الن اخـت االخ مطلقـا ليسـت اختــا لالنسـان حـىت تكـون حمرمــة ملـا عرفـ االخ مـن الرضـاعة علـى اخــ

 .احملرم يف الكتاب العزيز والسنة الشريفة، هو اخت االنسان الاخت االخ
 .ار العقد حراما و�طالوالفاعل الرضاع اي لو حلق الرضاع ص. بصيغة التضعيف) ٥(
 .اي كالرضاع السابق على العقد فكما حيرم العقد �لرضاع السابق كذلك حيرم �لرضاع الالحق للعقد) ٦(

    



١٧٣ 

ــرية)١(بلبــنهم زوجتــه فســد النكــاح ن الــدخول �لكب ــزوجتني صــغري�ما حرمتاابــدا مــ رية ال ــ  )٣(، وإال)٢(، ولــو ار ضــعت كب
 .)٤(اوينفسخ نكاح اجلميع مطلق. الكبرية
 فال تكفي الشهادة حبصول) إال مفصلة )٥(وال تقبل الشهادة به(

___________________________________ 
 .هذه االمثلة كلها للرضاع الالخق للعقد) ١(
رت بنـت الزوجـة وأمـا حرمـة الزوجـة الصـغرية فالجـل أ�ـا صـا. أما حرمـة الزوجـة الكبـرية فال�ـا صـارت ام الزوجـة وهـي حمرمـة �لكتـاب والسـنة) ٢(

 .وأما اذا كان من غريه فالحترم عليه. هذا اذا كان اللنب من هذا الزوج. املدخول �ا وهي حمرمة
وامـا عـدم حرمـة الصـغرية . اما حرمة الكبرية فلما تقدم من كو�ـا ام زوجتـه. اي وان مل يدخل الزوج �لكبرية فتحرم الكبرية فقط دون الصغرية) ٣(

 .والدليل على حرمة بنت الزوجة غري املدخول �ا. واملفروض عدم الدخول. على أن تكون بنتا للزوجة املدخول �افلكون حرمتها مبنية 
ــع. ســواء كانــت الزوجــة الكبــرية مــدخوال �ــا ام ال) ٤( الصــغرية والكبــرية، فامنــا هــو الجــل امتنــاع اجلمــع بينهمــا، : وامــا وجــه انفســاخ نكــاح اجلمي

 .واحلكم بصحة كليهما غري ممكن فتعني بطال�ما. فاحلكم ببطالن احدمها دون اآلخر ترجيح بال مرجح. بني زما�فعقدمها كالعقدين املتقار 
 .اي �لرضاع) ٥(

    



١٧٤ 

 )٤(فجاز أن يكون مذهب الشـاهد خمالفـا ملـذهب احلـاكم )٣(كيفية وكمية  )٢(لالختالف يف شرائطه )١(الرضاع احملرم مطلقا
ولـــــو علـــــم موافقـــــة رأي الشـــــاهد لـــــرأي احلـــــاكم يف مجيـــــع الشـــــرائط فاملتجـــــه االكتفـــــاء  .)٥(فيشـــــهد بتحـــــرمي مـــــا ال حيرمـــــه

إال مفصلة فيشهد الشاهدان �ن فـال� ارتضـع مـن فالنـة  )٧(، إال أن االصحاب اطلقوا القول بعدم صحتها)٦(�الطالق
و�جلملـة . من الثدي من لنب الوالدة مخس عشرة رضعة �مات يف احلولني من غري أن يفصـل بينهـا برضـاع امـرأة اخـرى

 .فال بد من التعرض جلميع الشرائط، وال يشرتط التعرض لوصول اللنب إىل اجلوف على االقوى
___________________________________ 

 .اي بال تفصيل) ١(
 .اي يف شرائط الرضاع) ٢(
وأمـا االخـتالف يف الكيفيـة فكـاالختالف يف أن االكـل . أو اليـوم والليلـة. العشـرة، أو اخلمـس عشـرة: كاالختالف يف عدد الرضـعات، وهـي) ٣(

 .أو الشرب يف اثناء الرضاع هل يوجب عدم حتقق الرضاع احملرم ام ال
أو أن احلــاكم يــرى االكــل والشــرب مضــرين يف اثنــاء . علــم أن احلــاكم يــرى التحــرمي �خلمــس عشــرة رضــعات، والشــاهد يــرى �لعشــر كمــا لــو) ٤(

 .الرضاع، والشاهد يرامها غري مضرين
 ).الرضاع(والفاعل يف الحيرم . املوصولة) ما(مرجع الضمري ) ٥(
 .اي من دون تفصيل يف الرضاع) ٦(
 .اي الشهادة) ٧(

    



١٧٥ 

املـرأة يف تلـك احلـال ذات لـنب، وأن يشـاهد الولـد قـد الـتقم الثــدي،  )٢(أن يعـرف )١(رتط يف يف صـحة شـهادته بـهويشـ
، وأن يشـاهد امتصاصـه لـه، وحتريـك شـفتيه والتجـرع، وحركـة احللـق علـى )٤(مكشوفا لئال يلـتقم غـري احللمـة )٣(وأن يكون

ت هــي الســبب يف علمــه، كــأن يقــول، وال يكفــي حكايــة القــرائن وان  )٥(وجــه حيصــل لــه القطــع بــه رأيتــه قــد الــتقم : كانــ
، بـل البـد مـن الـتلفظ )٧(، الن حكاية ذلك ال تعد شهادة وان كان علمـه مرتتبـا عليهـا)٦(الثدي وحلقه يتحرك إىل آخره

م جـائز، قبلت مطلقة، لعموم اقرار العقالء على انفسـه )٩(، ولو كانت الشهادة على االقرار به)٨(مبا يقتضيه عند احلاكم
 ،)١٠(وان امكن استناد املقر إىل ما ال حيصل به التحرمي عند احلاكم

___________________________________ 
 .اي الرضاع) ١(
 ).حالة الرضاع(واملراد من تلك احلالة . اي الشاهد) ٢(
 .أي ثدي املرأة) ٣(
 .رأس الثدي: �لضم) ٤(
 .فمهأي �المتصاص، المبجرد وضع احللمة يف ) ٥(
 .من التجرع وحركة احللق) ٦(
 .أي على تلك القرائن) ٧(
 .أن الشاهد البد له من أن يتلفظ بلفظ صريح يدل على املعىن املقصود من الرضاع �ملطابقة، ال�لداللة االلتزامية: حاصل املعىن،) ٨(
 .أي �لرضاع) ٩(
أو احلــاكم يــرى أن االكــل والشــرب مضــران . قــر، يــرى االكتفــاء �لعشــركمــا لــو كــان احلــاكم يــرى االكتفــاء �خلمــس عشــرة رضــعات، وامل) ١٠(

 .�لرضاع، واملقر، يرى عدم اضرارمها به
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 .)١(خبالف الشهادة على عينه
وهـــي عالقـــة حتـــدث بـــني الـــزوجني، واقـــر�ء كـــل منهمـــا بســـبب النكـــاح توجـــب احلرمـــة، ويلحـــق ) وحتـــرم �ملصـــاهرة(

لغــة وعرفــا، فــال حيتــاج إىل  )٤(وهــذا هــو املعــروف مــن معناهــا. )٣(ى وجــه خمصــوصالــوطء، والنظــر واللمــس علــ )٢(�لنكــاح
لـيس مـن حيـث  )٨(، اذ ذاك)٧(حرمـة علـى بعـض الوجـوه )٦(وان اوجـب )٥(اضافة وطء االمة، والشبهة، والز�، وحنـوه اليهـا

كاجلـد وان ) زوجـة كـل مـن االب فصـاعدا( )٩(املصاهرة بل من جهة ذلك الوطء، وان جرت العادة �حلاقه �ـا يف ��ـا
 )على اآلخر(وان كان للبنت واطلق عليه االبن جمازا ) واالبن فنازال(عال من الطرفني، 

___________________________________ 
 .أي على عني الرضاع فإنه البد فيها من الشهادة التفصيلية) ١(
 .أي يف احلرمة) ٢(
 ).هو النظر واللمس اللذان الحيالن لغري الزوج، ولغري املالك: (املخصوصاملراد من الوجه ) ٣(
 .أي من معىن املصاهرة) ٤(
 .أي إىل املصاهرة) ٥(
 .الز� -الشبهة  -وطء االمة : أي كل واحد من املذكورات) ٦(
 .كالز� بذات البعل، أو يف العدة) ٧(
 .أي احلرمة على بعض الوجوه) ٨(
 ).الوطي(ومرجع الضمري يف إحلاقه . كما وأ�ا املرجع يف �ا). املصاهرة(��ا مرجع الضمري يف ) ٩(
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، والنكـاح ))٢(وحالئـل أبنـائ�م(: وقوله تعـاىل ))١(والتنكحوا ما ن�ح آباؤ�م(وان مل يدخل �ا الزوج، لعموم 
وام (حــالال، أو حرامـــا،  )ة طــوءوام املو (حقيقــة يف العقــد علــى االقــوى واحلليلـــة حقيقــة يف املعقــود عليهــا لالبـــن قطعــا، 

 .وهي جد�ا من الطرفني وإن علت) فصاعدا(وان مل يدخل �ا ) املعقود عليها
مـن ) ال ابنـة املعقـود عليهـا(ابنـة حقيقـة،  )٤(اي ابنة ابنها، وابنتها وان مل يطلـق عليهـا) فنازال )٣(ة مطلقا وابنة املوطوء(

ويج ابنتها، وهو موضع وفاق، واآلية الكرميـة صـرحية يف اشـرتاط الـدخول غري دخول، فلو فارقها قبل الدخول حل له تز 
وأمهـات (: واطـالق قولـه تعـاىل. يف التحرمي، وأما حترمي االم وان مل يدخل �لبنت فعليه املعظم، بل كـاد يكـون امجاعـا

 )٦(، والوصف)٥(يدل عليه )�سائ�م
___________________________________ 

 .٢١اآلية : النساء) ١(
 .٢٢اآلية : النساء) ٢(
 .سواء تقدمت والد�ا على الوطئ ام �خرت) ٣(
 .أي وان مل يطلق على بنت بنت االنسان بنت حقيقة) ٤(
 .أي على حترمي ام البنت مبجرد العقد وان مل يدخل �ا) ٥(
ت علـيكم : ان اآليـة الشـريفة بكماهلـا قـال عـز مـن قائـلأن يف اآلية الكرميـة قيـدا، وقبـل ذكـر القيـد البـد مـن بيـ: حاصل الوهم. دفع وهم) ٦( حرمـ

أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات االخ وبنات االخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخـوانكم مـن الرضـاعة وأمهـات نسـائكم 
صــاحل ) دخلــتم �ــن(فالقيــد الــذي هــو . جنــاح علــيكمور�ئــبكم الــاليت يف حجــوركم مــن نســائكم الــاليت دخلــتم �ــن فــإن مل تكونــوا دخلــتم �ــن فــال 

وحتــرمي الر�ئــب الــاليت يف حجــوركم فــا� ســبحانه وتعــاىل قيــد حرمــة . حتــرمي امهــات النســاء: للرجــوع إىل احلكمــني املــذكورين يف اآليــة الشــريفة ومهــا
ت هــذه النســاء ور�ئــب مثــل هــذه النســاء الحتــرم علــى خبــالف النســاء الــاليت مل يــدخل �ــن فــان امهــا. امهــات النســاء والر�ئــب كلتيهمــا �لــدخول
 .على حترمي ام الزوجة مطلقا) امهات نسائكم(الرجل اذن، اليصح التمسك �آلية وهي 

ان القيد املذكور راجـع إىل اجلملـة االخـرية فقـط مـن ) االول: (عن هذا التوهم جبوابني اليك حاصلهما مع توضيح وشرح منا فاجاب الشارح 
ت يف علـم االصـول مـن انـه اذا تعقـب قيـد مجـال متعـددة فـاملتيقن رجوعـه إىل اجلملـة ا الخـرية دون ان يرجع إىل اجلملة اليت قبـل هـذه اجلملـة، ملـا ثبـ

الثالثـة  املتعقـب للجمـل) اال الفسـاق مـنهم(فـان هـذا القيـد وهـو ) اكرم العلماء، اطعم الفقراء، وقر الكبار اال الفسـاق مـنهم: (منها كما يف قولك
يف ) دخلـتم �ـن(ففيمـا حنـن فيـه القيـد الـذي هـو . مـن دون ان يرجـع إىل اجلملتـني اللتـني قبلهـا) وقر الكبـار: (يرجع إىل اجلملة االخرية وهو قولك
من دون ) بكم الاليتور�ئ(وهو . يرجع إىل اجلملة االخرية) ور�ئبكم الاليت يف حجوركم) (امهات نسائكم: (اآلية الشريفة املتعقب للجملتني ومها

أي حرمة الر�ئب مقيدة ومنوطة ومشروطة �لنساء الاليت دخلتم �ن، المطلقا حىت يف صـورة ) امهات نسائكم(ان يرجع إىل اجلملة االوىل وهي 
يدخل من دون قيد خبالف امهات النساء فان حرمتهن على الرجل مبجرد العقد على بنا�ن، سواء دخل الرجل �لبنات ام مل . عدم الدخول �ن
 .وشرط هناك

بيان ذلك أن القيد هنا اذا اخذ وصفا للنساء االوىل يف قولـه . من اجلوابني تعذر محل القيد يف اآلية الشريفة على كال احلكمني املذكورين) الثاين(
ة، اي بيان حلرمة امهات النساء الاليت دخل بياني) من نسائكم الاليت: (اجلارة يف قوله تعاىل) من(يلزم ان تكون كلمة ) وامهات نسائكم: (تعاىل

اجلارة ابتدائية ) من(واذا جعل القيد وصفا للنساء يف ور�ئبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم �ن يلزم ان تكون كلمة . الرجل �ن
واذا جعل القيد وصفا لكـال احلكمـني يلـزم اسـتعمال اللفـظ ). ور�ئبكم املولودة والناشئة من نسائكم(ونشوية فال جيوز جعلها بيانية ويكون املعىن 

من عدم جواز استعمال اللفظ املشرتك ) علم االصول(وهذا �طل حسب ماقرر يف . البيانية واالبتدائية: يف معنييها ومها) من(املشرتك وهي كلمة 
 .يف اكثر من معناه فتبني عدم امكان محل القيد على كال احلكمني
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إىل اجلملـة االخـرية   )١(ال حجـة فيـه، إمـا لوجـوب عـوده )من �سائ�م ا�ال� دخلـتم بهـن (: ه تعـاىلبعـده بقولـ
 ،)٢(كاالستثناء

___________________________________ 
 .مفصال ١٧٧ص  ٦إىل اجلملة االخرية كما عرفت يف اهلامش رقم ) الدخول(أي عود الوصف وهو ) ١(
ت يف ) االصـــوليون(عنونـــه أي كمـــا يف االستشـــناء الـــذي ) ٢( يف هـــذا البحـــث وهـــو تعقبـــه للجمـــل املتعـــددة وانـــه يرجـــع إىل االخـــري منهـــا كمـــا عرفـــ

وان كانوا يعنونـون حبـثهم عنـوا� عامـا ويقصـدون مـن القيـد كـل قيـد وشـرط وقـع عقيـب مجـل متعـددة مـن ) واالصوليون. (١٧٧ص  ٦اهلامش رفم 
وع الذي يدور عليه كالمهم هو االستثناء املتعقب للجمل املتعـددة ولـيس قصـدهم التحصـيص دون اختصاصه بقيد خاص كاالستثناء لكن املوض

 .�الستثناء بل التمثيل فقط
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 )٤(ابتدائيــــة، واملشــــرتك )٣(بيانيــــة، ومــــع الثانيــــة )٢(تكــــون مــــع االوىل" مــــن " عليهمــــا مــــن جهــــة أن  )١(او لتعــــذر محلــــه
معارضــة مبثلهـــا، ومــن مث ذهــب ابــن ايب عقيـــل إىل  )٧(وص، إال أ�مــامـــع ذلــك نصــ )٦(وبــه. معــا )٥(اليســتعمل يف معنييــه

 )٩(.واملذهب هو االول. )٨(اشرتاط الدخول �لبنت يف حترميها كالعكس
 ، فمىت)١٠(بينها وبينها) فتحرم مجعا(للزوجة ) أما االخت(

___________________________________ 
 .١٧٧ص  ٦ا عرفت يف اهلامش رقم أي لتعذر محل القيد على كال احلكمني كم) ١(
 ).وامهات نسائكم(وهي ) ٢(
 ).ور�ئبكم الاليت يف حجوركم(وهي ) ٣(
 ).من اجلارة(وهي كلمة ) ٤(
 .االبتدائية والبيانية: ومها) ٥(
وردت نصـوص متـواترة عـن أي و�ذا القول وهـو التحـرمي املطلـق يف امهـات النسـاء سـواء دخـل الرجـل �لنسـاء ام مل يـدخل، بـل مبجـرد العقـد ) ٦(
فضـال عـن االمجـاع احلاصـل . من ابواب ماحيرم �ملصاهرة االحاديـث ٢٠راجع الوسائل كتاب النكاح �ب . عليهم الصالة والسالم) اهل البيت(

 .يف املقام، وعدم امكان محل القيد على كال احلكمني
 .أي تلك النصوص) ٧(
 .وهو حترمي بنت الزوجة بشرط الدخول) ٨(
 .وهو عدم اشرتاط الدخول �لبنت يف حترمي االم) ٩(
 .أي بني الزوجة وبني اختها) ١٠(
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وإن علتــا ) ال عينــا، والعمــة واخلالــة(فــارق االوىل مبــوت، أو فســخ، او طــالق �ئــن، او انقضــت عــد�ا حلــت االخــرى، 
�مجاع اصحابنا، واخبـار� متظـافرة ) ونهبرضاء العمة واخلالة، ال بد(وإن نزلتا ) جيمع بينها، وبني ابنة اخيها، أو اختها(
ففـي بطالنـه، أو وقوفـه علـى  )٣(علـى اذ�مـا، فـان �در بدونـه )٢(مث ان تقدم عقد العمة واخلالة توقف العقـد الثـاين. )١(به

االوســـط، وان تقـــدم عقـــد بنـــت االخ  )٦(اوســـطها. ويف عقـــدمها اوجـــه )٥(، بطـــل أو ختيريمهـــا فيـــه)٤(رضـــامها فـــان فســـخناه
ففـي ختيريمهـا يف فسـخ عقـد انفسـهما، أو  )٧(خت وعلمت العمة واخلالة �حلال فرضامها بعقـدمها رضـا �جلمـع، واالواال
 )٩(ويف عقد السابقة، أو بطالن عقدمها اوجه اوجهها االول )٨(فيه

___________________________________ 
 .أي �جلواز) ١(
 .هلا، أو بنت اختها لو كانت خالة هلاوهو عقد بنت اخيها لو كانت االوىل عمة ) ٢(
 .أي بدون اذن العمة، أو اخلالة) ٣(
 .أي العمة واخلالة فسخنا العقد) ٤(
 .أي ختيري العمة أو اخلالة يف فسخ عقد بنت االخ أو بنت االخت، أو فسخ عقدمها) ٥(
 .وهو وقوف صحة عقد بنت االخ، أو االخت على رضا العمة واخلالة) ٦(
 .مل ترضيا �لعقد بعد علمهمااي وإن ) ٧(
 .أي يف عقد انفسهما ويف عقد السابقة) ٨(
 .وهو فسخ عقد انفسهما) ٩(
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وكــذا لـــو ملــك احــديهما وعقــد علــى االخـــرى، . �لــوطء يف ملـــك اليمــني بــذلك وجهــان )١(وهــل يلحــق اجلمــع بينهمــا
 .الحتاد احلكم يف اجلميع )٢(وميكن مشول العبارة

ة �مـــا علـــى أبيـــه  فتحـــرم املوطـــوء) الـــز� الســـابق علـــى العقـــد حكـــم الصـــحيح يف املصـــاهرةالشـــبهة، و (وطء ) وحكـــم(
وابنه، وعليه امها وبنتها إىل غري ذلك من حكام املصاهرة، ولو �خر الوطء فيهما عن العقـد، او امللـك مل حتـرم املعقـود 

ـــع مطلقـــا )٥(جيمـــع بـــني االخبـــار )٤(وبـــه )٢(هـــذا هواالصـــح فيهمـــا. عليهـــا، او اململوكـــة ـــى عدمـــه )٦(الدالـــة علـــى املن   )٧(وعل
 .)٨(كذلك

 على وجه ال حتل لغريه مسالك) وتكره ملموسة االبن ومنظورته(
___________________________________ 

 .أي بني البنت والعمة، وبني البنت واخلالة، لو وطأ العمة أو اخلالة مبلك اليمني) ١(
ث قــال) ٢( ع بينهــا وبــني ابنــة اخيهــا او أختهــاوالع: (أي عبــارة املصــنف حيــ مطلقــة تشــمل مجيــع صــور اجلمــع، ســواء كــان اجلمــع ) مــة واخلالــة جيمــ

 .�لعقد، أو مبلك اليمني، أو احدمها �لعقد، واالخرى مبلك اليمني
 .ويف صورة �خرها عنه. أي يف صورة تقدم هذه االمور على العقد) ٣(
 ).تقدم الز� والشبهة على العقد، وعدم التحرمي يف صورة �خرمها عنهالتحرمي يف صورة (أي ومبا ذكر وهو ) ٤(
 .من ابواب ماحيرم �ملصاهرة االحاديث ٦راجع الوسائل كتاب النكاح �ب . أي بني هذه االخبار الواردة يف املنع) ٥(
 .سواء كانت هذه االمور متقدمة على العقد ام متأخرة) ٦(
 .على عدم التحرمي راجع الوسائل نفس الباب أي وبني تلك االخبار الدالة) ٧(
 .أي مطلقا، سواء كانت هذه االمور متقدمة على العقد ام متأخرة) ٨(

    



١٨٣ 

أمــا االول فــالن فيــه . علــى ابنــه) حتــرم(وهــو منظــورة االب وملموســته ) علــى االب، و�لعكــس(الــوطء بعقــد، او ملــك 
 )٢(دمحم بــن بزيــع وغريهــا، وبعضــها علــى اال�حــة كموثقــة )١(مجعــا بــني االخبــار الــيت دل بعضــها علــى التحــرمي، كصــحيحة

وأمــا الثـاين وهــو حتــرمي منظــورة . النهـي علــى الكراهــة )٣(بنفــي البــأس عـن ذلــك، حبمــل) ع(علـي بــن يقطــني عـن الكــاظم 
اذا جــرد الرجــل اجلاريــة ووضــع يــده : " قــال) ع(دمحم بــن مســلم عــن الصــادق  )٤(االب وملموســته علــى االبــن فلصــحيحة

 .)٨(، وملا سبق)٧(فبداللة االصل )٦(احلل البيه، فإن عمل �ملفهوم، وإال )٥(، ومفهومها"عليها فال حتل البنه 
___________________________________ 

ملـراد منـه لكـن ا) دمحم بـن امساعيـل(وال خيفـى أن احلـديث مـروي عـن . ١مـن ابـواب مـاحيرم �ملصـاهرة احلـديث  ٣الوسائل كتاب النكـاح �ب ) ١(
 .دمحم ابن امساعيل بن بزيع

 .) االمام الصادق(واحلديث مروي عن  ٣من ابواب ماحيرم �ملصاهرة احلديث  ٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
هـو  ٢ورقـم  ١يف اهلـامش رقـم  أي طريـق اجلمـع بـني هـذه االخبـار املشـار اليهـا). مجعا بني االخبار: (اجلار وا�رور متعلق بقول الشارح ) ٣(

 .محل النهي على الكراهة
 .٣من ابواب ماحيرم �ملصاهرة احلديث  ٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 .فهو دليل على ا�ا حتل الب هذا الرجل) التقييد �البن(واملراد من املفهوم مفهوم اللقب وهو . اي ومفهوم الصحيحة) ٥(
 .لضعفه، ولعدم القول بكون اللقب ذا مفهومأي وان مل يعمل �ملفهوم ) ٦(
 .وهو عدم احلرمة) ٧(
الدالـــة علـــى اجلـــواز، وعـــدم البـــاس يف  ١٨٣ص  ٢رضـــوان هللا تبـــارك وتعـــاىل عليـــه املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) علـــي بـــن يقطـــني(يف موثقـــة ) ٨(

 .ملموسة االبن لالب

    



١٨٤ 

ت علــى التحــرمي )٢(نظــر، الن صــحيحة )١(وفيــه ت علــى نفيــه فيهمــا،  )٣(فيهمــا ابــن بزيــع دلــ وروايــة علــي بــن يقطــني دلــ
إن وجــب اجلمــع بينهمــا �لكراهــة فــاحلكم يف صــحيحة وهــذا هــو الــذي اختــاره املصــنف يف  )٥(دمحم بــن مســلم كــذلك )٤(فــ

وتكــــون  )٨(حيـــث يتعارضـــان، أو مطلقـــا )٧(ترجيحـــا للصـــحيح علـــى املوثــــق )٦(شـــرح االرشـــاد ومجاعـــة، أو يعمــــل �الوىل
وقيــد� النظــر . ، فالتفصــيل غــري متوجــه)١٠(وهــو االظهــر، فتحــرم فيهمــا. دمحم بــن مســلم مؤبــدة الحــد الطــرفني )٩(صــحيحة

 واللمس بكو�ما ال حيالن لغريه، لالحرتاز عن نظر
___________________________________ 

 .وملموسته فا�ما الحتالن لالبن أي يف هذا التفصيل يف ملموسة االبن، ومنظورته فتحالن لالب، دون منظورة االب) ١(
 .دالة على التحرمي ١٨٣ص  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .يف ملموسة االب واالبن ومنظور�ما على كل منهما) ٣(
. ةكــذلك جيــب ان حيمــل النهــي فيهــا ايضــا علــى الكراهــ  ١٨٣ص  ٤املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) دمحم بــن مســلم(أي فــاحلكم يف صــحيحة ) ٤(

 .١٨٣ص  ٢املشار اليها يف اهلامش رقم ) علي بن يقطني(مجعا بني هذه الصحيحة، وبني موثقة 
 .أي حيمل الصحيحة املذكورة على الكراهة) ٥(
 .١٨٣ص  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) دمحم بن بزيع(وهي صحيحة ) ٦(
 .١٨٣ص  ٢وهو املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٧(
 .مل يتعرضاسواء تعارضا ام ) ٨(
 ).التحرمي(مؤيدة الحد الطرفني وهو  ١٨٣ص  ٤املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٩(
 .اي يف ملموسة االب واالبن ومنظور�ما) ١٠(

    



١٨٥ 

 )١(مثل الوجه والكفني بغري شهوة فانه ال حيرم اتفاقا، وأما اللمس فظاهر االصحاب وصرح به مجاعة منهم حترميه فيهما
ربة  )٥(بشهوة كما ورد يف االخبار )٤(نعم يشرتط كو�ما. )٣(احلكم مطلقافيتعلق به  )٢(مطلقا وصرح به االصحاب، فال عـ

وهـل . هـذا حكـم املنظـورة وامللموسـة �لنسـبة اليهمـا. )٦(�لنظر املتفق، وملس الطبيب، وحنومهـا وان كانـت العبـارة مطلقـة
ت �لــدخول  )٨(اصــالة احلــل، واشــرتاط )٧(دمهامأخــ: يتعــدى التحــرمي إىل امهمــا وابنتهمــا يف حــق الفاعــل قــوالن حتــرمي البنــ

 .)٩(�الم يف االية
___________________________________ 

 .أي يف ملموسة االب واالبن) ١(
 .أي يف الوجه والكفني) ٢(
 ).اللمس(ومرجع الضمري يف به . سواء كان اللمس يف الوجه والكفني ام يف غريمها) ٣(
 .والنظرأي اللمس ) ٤(
 .االحاديث ٣الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ٥(
 .فهذه العبارة مطلقة تشمل مطلق اللمس والنظر). وتكره ملموسة االبن ومنظورته على االب و�لعكس حترم: (حيث قال املصنف) ٦(
 .دليل جلواز العقد على ام امللموسة وبنتها، وكذلك ام املنظورة وبنتها) ٧(
 .�لرفع دليل �ن جلواز العقد على ام امللموسة وبنتها، وام املنظورة وبنتها) ٨(
 .٢٣اآلية : النساء)ور�ائب�م ا�ال� � حجور�م من �سائ�م ا�ال� دخلتم بهن(: وهو قوله تعاىل) ٩(

    



١٨٦ 

حبمـل النهـي  )٣(وميكـن اجلمـع. رميالدالـة علـى التحـ) (دمحم بـن مسـلم عـن احـدمها  )٢(وصـحيحة )١(وال قائل �لفـرق
دال  )٧(وما ذكر�ه مـن الـروا�ت. )٦(خمتص بنظر اململوكة على ذلك الوجه )٥(واعلم أن احلكم. اوىل )٤(وهو. على الكراهة

وأما احلرة فان كانت زوجة حرمت على االب واالبن مبجرد العقد وان كانت اجنبية ففي حترميها قوالن، ويظهر . عليها
 .)٩(، النه فرضها مطلقة، واالدلة ال تساعد عليه)٨(من العبارة اجلزم به

___________________________________ 
ت مبجـرد النظـر واللمـس:  يقالاي وال قائل �لفرق بني االم والبنت حىت) ١( خبـالف االم . إن حترمي البنـت مشـروط �لـدخول �الم فـال حتـرم البنـ

 .حيث يكفي فيها جمرد اللمس والنظر إىل ابنتها
 .٢٣احلديث  ٢٨٠ص  ٧راجع التهذيب الطبعة اجلديدة ج . دليل لتحرمي ام امللموسة واملنظورة وبنت امللموسة واملنظورة يف حق الفاعل) ٢(
 .اي بني اآلية الكرمية، وبني الصحيحة) ٣(
 .اي هذا اجلمع اوىل) ٤(
 .وهي حرمة امللموسة واملنظورة) ٥(
 .وهو نظر الجيوز لغري املالك) ٦(
، وموثقة ١٨٣ص  ٤املشار اليها يف رقم ) دمحم بن مسلم(، وصحيحة ١٨٣ص  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) دمحم بن بزيع(وهي صحيحة ) ٧(
 .١٨٣ص  ٢يف الرقم ) ي بن يقطنيعل(
 ).و�لعكس حترم: (اي �لتحرمي حيث قال املصنف) ٨(
 .١٨٦ص  ٧واملراد من االدلة الروا�ت املتقدمة يف اهلامش رقم . اي على التحرمي) ٩(

   



١٨٧ 

 )مسائل عشرون(
، الحتـاد )٢(عـن العقـد اجلـامع بينهمـا، واسـتحالة الرتجـيح )١(للنهي) لو تزوج االم وابنتها يف عقد واحد بطال: االوىل(

 .)٤(الشرتاكهما يف ذلك) )٣(ولو مجع بني االختني فكذلك(نسبته اليهما، 
ـــن دراج عـــن ) يتخـــري: (والقائـــل الشـــيخ ومجاعـــة مـــنهم العالمـــة يف املختلـــف) وقيـــل( واحـــدة منهمـــا، ملرســـلة مجيـــل ب

هـــو �خليـــار ان ميســـك ايتهمـــا شـــاء، وخيلـــي ســـبيل : "  يف عقـــد واحـــد، قـــاليف رجـــل تـــزوج اختـــني) (احـــدمها 
مـالو مجـع بـني  )٧(ومثلـه. ، المكـان امسـاك احـديهما بعقـد جديـد)٦(وهي مع ارسـاهلا غـري صـرحية يف ذلـك".  )٥(االخرى

 مخس يف عقد، او بني اثنني وعنده
___________________________________ 

 .٨احلديث  - ٢٩ح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب الوسائل كتاب النكا ) ١(
 .اذ نسبة العقد اليهما على حد سواء. اي ترجيح احد العقدين على اآلخر واحلكم بصحة احدمها ترجيح بال مرجح) ٢(
 .اي العقدان �طالن، لعدم ترجيح احدمها على اآلخر) ٣(
 .وللزمه الرتجيح بال مرجح ١رقم  اي يف العلة املذكورة وهي النهي املشار اليه يف اهلامش) ٤(
 .٢احلديث  - ٢٥الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ٥(
 .اي يف صحة عقد احديهما، وبطالن االخرى) ٦(
 .اي مثل اجلمع بني االختني) ٧(

    



١٨٨ 

وإمنا حيرم اجلمـع بينهمـا . وابنتها فيه، وجيوز اجلمع بني االختني يف امللك، وكذا بني االم )٢(، وحنوه)١(ثالث، او �لعكس
 .يف النكاح وتوابعه من االستمتاع

وهـل . ببيـع، او هبـة، او غريمهـا) ولو وطء احدى االختني اململوكتني حرمـت االخـرى حـىت ختـرج االوىل عـن ملكـه(
 )٤(مـن: رجوع فيها وجهـانمطلق العقد الناقل للملك ام يشرتط لزومه فال يكفي البيع خبيار، واهلبة اليت جيوز ال )٣(يكفي

علــى فســخه حبكــم  )٧(أ�ــا مــع تســلطه )٦(، ومــن)٥(اطــالق الــنص اشــرتاط خــروج االوىل عــن ملكــه وهــو حاصــل مبطلقــة
امر آخر، لئال يلـزم جعـل مـا جعلـه  )٨(ويضعف �ن غاية التحرمي اذا علقت على مطلق اخلروج مل يشرتط معها. اململوكة

 الشارع غاية ليس بغاية،
___________________________________ 

 .كما لو كان عنده اثنتان ومجع بني ثالثة يف عقد واحد) ١(
 .فحكم هذه املوارد اجلمع بني االختني. كما لو كانت عنده واحدة وعقد على أربع دفعة، أو عقد على مخس زوجات) ٢(
 .أي يف جواز وطئ االخرى) ٣(
 .٢احلديث  ٢٩ص يف الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب دليل لكفاية مطلق اخلروج عن ملكه، والن) ٤(
 .اي مبطلق العقد الناقل) ٥(
 .دليل لعدم كفاية مطلق العقد الناقل) ٦(
 ).العقد(ومرجع الضمري يف فسخه . اي تسلط الواطي) ٧(
 .اي مع الغاية) ٨(

    



١٨٩ 

بعـــد االخـــراج الـــالزم مـــتمكن منـــه دائمـــا علـــى بعـــض الوجـــوه  )٢(علـــى ردهـــا إىل ملكـــه ال تصـــلح للمنـــع، النـــه )١(وقدرتـــه
ق الناقــل ويف االكتفــاء بفعــل مــا يقتضــي حترميهــا عليــه  . أجــود )٣(�لشــراء، واال�ــاب، وغريمهــا مــن العقــود، فاالكتفــاء مبطلــ

ؤمها: والــرهن والكتابــة وجهــان )٤(كــالتزويح هــو مــورد  النقــل الــذي )٦(وانتفــاء. حصــول الغــرض وهــو حتــرمي الــوطء )٥(منشــ
 .وال فرق يف حترمي الثانية بني وطي االوىل يف القبل والدبر. وهو االقوى )٧(النص

___________________________________ 
ــى رد اململوكــة إىل ملكــه فحينئــذ هــي مبنزلــة مملوكتــه فــاذن ال جيــوز لــه وطــي االخــرى: وحاصــل الــوهم. دفــع للــوهم الــوارد) ١( . أن الــواطي قــادر عل

أن جمرد قدرة الواطي على ردها إىل ملكه ال جتعلها مبنزلة مملوكته مـامل يفسـخ العقـد فالقـدرة هـذه ال تصـلح للمنـع : ماحاصله الشارح فاجاب 
 .عن جواز وطي االخرى

ى الرد موجودة للواطي دائمـا مـع �عتبار أن القدرة عل. لعدم صالحية هذه القدرة ملنع جواز الوطي وهو تعليل من الشارح . اي الواطي) ٢(
اي الـواطي قـادر دائمـا علـى رد اململوكـة �ي حنـو كـان �لشـراء، أو اهلبـة ): الـرد(ومرجع الضمري يف منه . العقد الالزم، �لشراء، أو اهلبة، أو غريمها

 .أو غريمها
 .سواء كان جائزا أم الزما) ٣(
 .آخراي عقد مملوكته لشخص آخر، أو جعلها رهنا عند ) ٤(
 .التزويج والرهن والكتابة: دليل لكفاية هذه االمور) ٥(
 .دليل لعدم كفاية هذه االمور) ٦(
 ٢احلديث  �٢٩ب  -ابواب ماحيرم �ملصاهرة  -الوسائل كتاب النكاح ) ٧(

    



١٩٠ 

ن اللمــس والقبلــة والنظــر بشــهوة نظــر مــن صــدق الــوطء �ــا  )٢(قيامهــا مقــام الــوطء كمــا ســلف، وعــدم )١(ويف مقدماتــه مــ
، الن احلـــرام ال حيـــرم احلـــالل، والتحـــرمي إمنـــا تعلـــق )ومل حتـــرم االوىل(مـــع علمـــه �لتحـــرمي، ) فلـــو وطء الثانيـــة فعـــل حرامـــا(

وعلــى هــذا فمــىت اخــرج احــديهما عــن ملكــه حلــت االخــرى، ســواء . اال�حــة )٤(، والصــالة)٣(بــوطء الثانيــة فيستصــحب
مىت وطء الثانية عاملا �لتحـرمي حرمـت : خيرج احديهما فالثانية حمرمة دون االوىل وقيلاخرجها للعود اليها ام ال، وان مل 

 )٥(عليه االوىل ايضا إىل أن متوت الثانية، او خيرجها عن ملكه، ال لغـرض العـود إىل االوىل فـان اتفـق اخراجهـا ال لـذلك
. الثانيــة جـــاهال �لتحــرمي مل حتـــرم عليـــه االوىلحلــت لـــه االوىل، وان اخرجهــا لريجـــع إىل االوىل فـــالتحرمي �ق، وان وطء 

 وخاليه )٧(بعضها صريح فيه )٦(ومستند هذا التفصيل روا�ت
___________________________________ 

 .دليل لكون هذه االمور مثل الوطي يف كو�ا توجب حرمة االخرى) ١(
 .الن مورد النص الوطئ وأما اللمس والقبلة والنظر فخارجة عنهدليل لعدم كون هذه االمور مثل الوطي فال توجب حرمة االخرى ) ٢(
 .اي حترمي وطي الثانية) ٣(
كل شي لك حالل حىت تعرف أنه حرام : " اي أصالة اال�حة �لنسبة إىل وطي االوىل حيث يشك يف حليته وحرمته فمقتضى قوله ) ٤(

 .حلية الوطي" 
 ).الثانية(ومرجع الضمري يف إخراجها . اي ال لغرض العود إىل االوىل) ٥(
 .١٠ - ٩ - ٧احلديث  ٢٩الوسائل كتاب النكاح ابواب ما حيرم �ملصاهرة �ب ) ٦(
 .اي يف هذا التفصيل) ٧(

    



١٩١ 

ولو ملك أما وبنتها ووطء احديهما حرمت االخـرى  )٢(ينتفي ما عللوه يف االول )١(عن املعارض، فالقول به متعني، وبه
ويشـــكل �نـــه . حرمـــت االوىل ايضـــا مؤبـــدا: ء احملرمـــة عاملـــا حـــد ومل حتـــرم االوىل وان كـــان جـــاهال، قيـــلمؤبـــدا، فـــان وط

 للنص، )٤(، وخروج االخت عن احلكم)٣(حينئذ ال خيرج عن وطء الشبهة، أو الز� وكالمها ال حيرم الحقا كما مر
___________________________________ 

 .اي مبا ذكر من الروا�ت) ١(
 .املتقدمة يف قول الشارح ) االمور الثالثة(واملراد من ما عللوه هي ). عدم حترمي االوىل بوطي الثانية(وهو : اي القول االول) ٢(
 .أن احلرام ال حيرم احلالل) االول(
 .االستصحاب اي استصحاب حرمة وطي الثانية) الثاين(
التعليالت املذكورة ال وقع هلا جتاه الروا�ت القائمة على خالفها أما التعليل االول فالنه ليس يف  فاحلاصل أن. أصالة ا�حة وطي االوىل) الثالث(

ت علــيهم الصــالة والســالم بــل هــو وارد يف كلمــات الفقهــاء فــال تقــاوم الــروا�ت ن اهــل البيــ ث فهمــا أصــالن . نـص وارد عــ وأمــا التعليــل الثــاين والثالــ
 .جتهادية وهي الروا�ت على خالفهاعمليان يسقطان عند وجود االدلة اال

 .١٩٠ص ) احلرام ال حيرم احلالل(يف قول الشارح ) ٣(
ت الثانيـة حـال كـون الـواطي عاملـا �لتحـرمي موجـب لتحـرمي وطـي االوىل: حاصل الـوهم. دفع وهم) ٤( كـذلك فيمـا حنـن فيـه وهـو . أن وطـي االخـ
ت إمنـا هـو �لـنص: شارح فاجاب ال). كون وطي الثانية موجبا لتحرمي وطي االوىل( وقـد تقـدمت االشـارة اليـه راجـع . أن خـروج مسـألة االخـ

 .١٠ - ٩ - ٧احلديث  ٢٩الوسائل كتاب النكاح ابواب املصاهرة �ب 

    



١٩٢ 

 .كما اختاره هنا  )١(وإال كان الالزم منه عدم حترمي االوىل مطلقا
وقـف العقـد علـى (بـدون اذ�ـا ) فلـو فعـل(هـو موضـع وفـاق، و ) ال جيوز أن يتـزوج امـة علـى حـرة إال �ذ�ـا: الثانية(

�يقافــه علــى  )٢(وهــو جمبــور. وال يقــع �طــال، لعمــوم االمــر �لوفــاء �لعقــد، ولــيس املــانع هنــا إال عــدم رضــاها(اجاز�ــا 
حــرة  مــن تــزوج امــة علــى: احللــيب )٤(يبطــل حلســنة: وقيــل). ع(مساعــة عــن الصــادق  )٣(اجاز�ــا، كعقــد الفضــويل، ولروايــة

أنــه يعــزر اثــين عشــر ســوطا ونصــفا مثــن حــد الــزاين " وزاد فيهــا ) ع(وحنــوه روى حذيفــة بــن منصــور عنــه . فنكاحــه �طــل
 �نه آيل اليه على تقدير اعرتاض احلرة خالف ظاهره )٦(و�ويل البطالن".  )٥(وهو صاغر

___________________________________ 
: وامثالــه) أن احلــرام ال حيــرم احلــالل(اي وكــان الــالزم مــن مــاذكر وهــو ). مــا ذكــر(ومرجــع الضــمري يف منــه . جــاهالســواء كــان الــواطي عاملــا ام ) ١(

 .عدم حترمي االوىل مطلقا، سواء كان الواطي عاملا �لتحرمي ام ال
 .اجلرب هنا مبعىن اجلربان والتدارك) ٢(
 .٣احلديث  - ٤٧الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ٣(
 .١احلديث  - ٤٦الوسائل كتاب النكاح ابواب ما حيرم �ملصاهرة �ب ) ٤(
 .٢احلديث  ٤٧الوسائل كتاب النكاح ابواب ما حيرم �ملصاهرة �ب ) ٥(
ال الـبطالن الفعلـي أن املراد مـن الـبطالن يف الروايـة مـايؤل ويرجـع اليـه علـى فـرض اعـرتاض احلـرة وعـدم قبوهلـا العقـد، : دفع وهم حاصل الوهم) ٦(

أن هذا التوهم �طل، الن الظاهر من لفظ البطالن هو البطالن الفعلـي، و�ويلـه حيتـاج إىل دليـل وال دليـل  فاجاب الشارح . حىت يرد ماذكر
 ).و�ويل: (�لرفع خرب للمبتدأ وهو قوله) خالف(و . يف املقام

    



١٩٣ 

للحـرة فسـخ : قيـل )٣(وعلـى ايقافـه. ينزل عقد االمـة منزلـة املعـدوم )٢(طالنوعلى الب. قاصرة عن معارضته )١(ورواية مساعة
خمـتص  )٦(وجواز تزويج االمة �ذن احلرة املسـتفاد مـن االسـتثناء. )٥(ايضا كالعمة واخلالة وهو ضعف يف ضعف )٤(عقدها

ــــت، أو مبــــين علــــى القــــول جبــــواز تــــ زويج االمــــة بــــدون �لعبــــد، أو مبــــن يعجــــز عــــن وطء احلــــرة دون االمــــة وخيشــــى العن
ــزوج االمــة مــع قدرتــه علــى (كــذا ) و: (كمــا نبــه عليــه بقولــه  )٨(وان كــان االقــوى خالفــه )٧(الشــرطني ال جيــوز للحــر أن يت
 تزويج

___________________________________ 
يب املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ١٩٢ص  ٥املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ١( وعــن معارضــة خــرب . ١٩٢ص  ٤ قاصــرة عــن معارضــة حســنة احللــ

 .١٩٢ص  ٥حذيفة بن منصور املشار اليه يف اهلامش رقم 
 .اي وعلى القول �لبطالن) ٢(
 .اي وعلى القول �يقاف العقد على االجازة) ٣(
 .اي فسخ احلرة عقد نفسها) ٤(
) للحرة فسخ عقـدها(ضعيف ايضا فهذا القول وهو والقول بتوقف عقد االمة على اجازة احلرة . اي القول بفسخ احلرة عقد نفسها ضعيف) ٥(

 .ضعف يف ضعف
 ".ال جيوز أن يتزوج امة على حرة إال �ذ�ا : " يف قول املصنف ) ٦(
 .واخلوف من العنت. العجز عن وطئ احلرة: ومها) ٧(
 .ىت جيوزفالبد من وجودمها ح) عدم جواز تزويج االمة بدون الشرطني(اي وخالف هذا القول أي ) ٨(
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أو مـع عجـزه اذا مل خيـش (، )١(�ن جيد احلرة ويقدر علـى مهرهـا، ونفقتهـا وميكنـه وطؤهـا، وهـو املعـرب عنـه �لطـول) احلرة
ـــت ـــز�، لغلبـــة الشـــهوة، : املشـــقة الشـــديدة، وشـــرعا: لغـــة )٢(وهـــو) العن ـــث خيـــاف الوقـــوع يف ال الضـــرر الشـــديد برتكـــه حبي

، واصـالة )٣(الشديد وحده كافيا وان قويت التقوى، للحرج، أو الضرر املنفيـنيوينبغي أن يكون الضرر . وضعف التقوى
 .)٦(ظاهر اآلية )٥(وعلى اعتبار الشرطني. )٤(عدم النقل

___________________________________ 
 .اي القدرة والغىن) ١(
 .اي العنت) ٢(
الوســائل  ) ال ضــرر وال ضـرار: (وأمــا الضـرر ففــي قولـه . ٨٧: احلـج) وماجعــل علـيكم يف الــدين مـن حــرج: (أمـا احلــرج ففـي قولــه تعـاىل) ٣(

 .٣ - ٢ - ١احلديث  - ١٧كتاب التجارة �ب 
 .إىل معىن آخر" املشقة الشديدة " من املعىن اللغوي وهي ) ٤(
 .واخلوف من العنت. د منه القدرة على مهر احلرة ونفقتها ووطيهاالطول املرا: ومها) ٥(
ومن �م �ستطع من�م طوال أن ينكح ا�حصنات ا�ؤمنات فمن ما�لكت أيمان�م من فتيات�م ا�ؤمنـات واهللا أعلـم (: وهو قولـه تعـاىل )٦(

�سافحات والمتخذات أخـذان فـإذا أحصـن بايمان�م بعض�م من بعض فان�حوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن با�عروف �صنات غ� 
 ) .فإن ات� بفاحشة فعليهن نصف ما � ا�حصنات من العذاب ذ�ك �ن خ� العنت من�م وأن تصـ� واخـ� ل�ـم واهللا غفـور رحـيم

 .٢٤اآلية : النساء
 .ذلك ملن خشي العنت: ال، وقولهومن مل يستطع منكم طو : حيث إن اآلية الشريفة دلت بظاهرها على الشرطني املذكورين يف قوله تعاىل

    



١٩٥ 

 .حجة عند احملققني )٣(وهو. مبفهوم الشرط )٢(وداللتهما). ع(دمحم بن مسلم عن الباقر  )١(ومبعناها رواية
إال � (، وعمومــات الكتــاب مثــل )٤(لالصــل) علــى كراهــة(العقــد علــى االمــة مــع القــدرة علــى احلــرة ) وقيــل جيــوز(

 )٧()وأحـل ل�ـم مـا وراء ذل�ـم( .)٦( )والمة �ؤمنة خ� من ���ة(. )٥( )أزواجهم أو ما �لكت أيمانهم
 وان�حوا االيا� من�م وا�صا��(

___________________________________ 
 .٦احلديث  ٤٥الوسائل كتاب النكاح ابواب ما حيرم �ملصاهرة �ب ) ١(
ث قـال تعـاىل ١اآلية الشريفة، والرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢( مـن : فمفهومهـا )ومـن �ـم �سـتطع مـن�م طـوال(:مبفهوم الشـرط حيـ

وكـذا . من مل خيش العنت الجيوز له نكاح االمـاء: ملن خشي العنت فإن مفهومها: استطاع منكم طوال فال جيوز له نكاح االماء، وكذا قوله تعاىل
فمفهومهـا عـدم ). اذا اضـطر اليهـا ال�س: (الرجل يتزوج اململوكـة قـال: سؤال الراوي بعد حيث قال . ١الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم 
 .اجلواز يف صورة عدم االضطرار

 .اي مفهوم الشرط حجة عند احملققني من العلماء) ٣(
 ).كل شئ لك حالل حىت تعرف أنه حرام: (اي أصالة اال�حة) ٤(
 .٧اآلية : املؤمنون) ٥(
 .٢٢١اآلية : البقرة) ٦(
 .٢٣اآلية : النساء) ٧(
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. وهــو ظــاهر يف الكراهــة" ال ينبغــي ) " ع(ابــن بكــري املرســلة عــن الصــادق  )٢(ولروايــة ))١(مــن عبــاد�م وامــائ�م
مـــع ارســـاهلا ضـــعيفة، وضـــعف مطلـــق  )٥(والروايـــة )٤(خمصـــص ملـــا ذكـــر مـــن العمومـــات )٣(ويضـــعف �ن االشـــرتاط املـــذكور

 .الشرط على االغلب خالف الظاهر )٧(وتنزيل. )٦(املفهوم ممنوع
ري �هــض عليــه فلــذا نســبه إىل الشــهرة ) مشــهور(أي القــول �جلــواز ) وهــو( ) فعلــى(بــني االصــحاب، إال أن دليلــه غــ

 )ال يباح )٨(االول(القول 
___________________________________ 

 .٣٢اآلية : النور) ١(
 .٥احلديث  ٤٥رة �ب الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاه) ٢(
 .و�خلشية عن الوقوع يف العنت. وهو اشرتاط جواز نكاح االمة بعدم القدرة) ٣(
 .١٩٦ص  ١و  ١٩٥ص  ٧و  ٦و  ٥وهي اآل�ت الكرمية املذكورة يف اهلامش رقم ) ٤(
 .٢وهي املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .وهو مفهوم الوصف واللقب، دون مفهوم الشرط) ٦(
أن الشرط املذكور يف اآلية املتقدمة منزل علـى الغالـب اي أن املسـتطيع غالبـا اليـنكح االمـة، ال أنـه الجيـوز لـه تـزوج : وهم حاصل الوهم دفع) ٧(

ت عـدم اقدامـه علـى زواج االمـة، ال أنـه الجيـوز لـه نكـاح االمـة. االمة . وكذا من مل خيش العنت منزل على الغالب اي أن الغالب ملن مل خيـش العنـ
�ن هــذاالتوهم �طـل النــه خــالف ظـاهر الشــرط املــذكورة يف اآليـة املباركــة، واليصــار إىل خـالف هــذا الشــرط اال بــدليل، وال  اجـاب الشــارح ف

 .يوجد دليل يف املقام
 .وهو عدم جواز نكاح االمة مع القدرة على التزويج من حرة ومع عدم خوف العنت) ٨(

    



١٩٧ 

واملـراد بـه هنـا الـز�دة يف املـال وسـعته حبيـث يـتمكن معهـا مـن . وهو لغة الز�دة والفضل). لإال بعدم الطو (نكاح االمة 
�لقــوة كغلــة امللــك، وكســب ذي احلرفــة  )١(ويكفــي للنفقــة وجــوده. نكــاح احلــرة فيقــوم مبــا ال بــد منــه مــن مهرهــا، ونفقتهــا

ت( ــ قة وضــرر، وال ضــرر اعظــم مــن مواقعــة واصــله انكســار العظــم بعــد اجلــرب، فاســتعري لكــل مشــ. �لفــتح) وخــوف العن
رب عنهــا. املــأمث ) وتكفــي االمــة الواحــدة( ))٣(وأن تصــ�وا خــ� ل�ــم(: مــع الشــرطني افضــل، لقولــه تعــاىل )٢(والصــ

 .احد الشرطني يف اجلواز )٤(وهو. الندفاع العنت �ا
 .ال ازيد كما سيأيت) يباح اثنتان( )٥(وهو اجلواز مطلقا) وعلى الثاىن(
اسـم  )٦(، أو عدة وفاة، او عدة شبهة، ولعله غلب عليهمـا)من تزوج امرأة يف عد�ا �ئنة كانت، او رجعية :الثالثة(

 ، وال فرق بني العقد)ابدا(عليه ) عاملا �لعدة والتحرمي بطل العقد وحرمت(البائنة 
___________________________________ 

 .عدم وجود املال) ١(
 .اي عن مواقعة املأمث) ٢(
 .٢٤اآلية : النور) ٣(
 .اي العنت) ٤(
 .مع اخلوف وعدمه، ومع القدرة وعدمها) ٥(
 .اي على عدة الوفاة وعدة الشبهة) ٦(

    



١٩٨ 

أو (العــدة، أو التحــرمي ): وان جهــل احــدمها( )٣(الشــامل جلميــع مــا ذكــر )٢(الطــالق النصــوص )١(الــدائم واملنقطــع فيهمــا
، )٤(ولو اختص العلم �حـدمها، د ون اآلخـر اخـتص بـه حكمـه) وإال فال(�ا قبال، او دبرا، ) جهلهما حرمت ان دخل

مـن ذلـك جبهلـه التحـرمي،  )٦(وميكن سالمته. )٥(وان حرم على اآلخر التزويج به من حيث املساعدة على االمث، والعدوان
، )٨(نظـر )٧(لتقـديرويف احلكم بصحة العقد علـى هـذا ا. و�ن خيفى عليه عني الشخص احملرم مع علم اآلخر، وحنو ذلك
ويف احلــاق مــدة . ة بشــبهة مــع اجلهــل واملــزين �ــا مــع العلــم ويتعــدى التحــرمي علــى تقــدير الــدخول إىل ابيــه وابنــه كــاملوطوء

االسترباء �لعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان، اجودمها العدم، لالصل، وكذا الوجهان يف العقـد عليهـا مـع الوفـاة ا�هولـة 
 ظاهرا

___________________________________ 
 .اي يف البطالن والتحرمي) ١(
 .االحاديث - ١٧الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ٢(
 .وهو العقد الدائم واملنقطع، وعدة الوفاة، والعدة الرجعية، وعدة الشبهة) ٣(
 .من التحرمي املؤبد، وبطالن العقد) ٤(
 . تعاونوا على االمث والعدوانوال: اشارة إىل قوله تعاىل) ٥(
 .اي سالمة اجلاهل من حترمي التزويج) ٦(
 .اي على تقدير خفاء الشخص احملرم بعينه) ٧(
ماقصد مل يقع وماوقع مل (أن قصده التزويج بغري الشخص احملرم مل يقع، وما وقع وهو التزويج �ذا الشخص احملرم مل يقصد فيلزم : وجه النظر) ٨(

 .�بعة للقصود والعقود) يقصد

    



١٩٩ 

بعـد الوفـاة يف نفـس االمـر، أو الـدخول مـع اجلهـل واالقـوى عـدم التحـرمي، النتفـاء املقتضـي لــه،  )١(قبـل العـدة مـع وقوعـة
ــت املــدة املتخللــة بــني الوفــاة والعــدة بقــدرها )٢(وهــو كو�ــا معتــدة او مزوجــة ، ام ازيــد ام انقــص، وســواء وقــع )٣(ســواء كان
. ة الزائدة عنها ام ال، الن العدة إمنا تكون بعد العلـم �لوفـاة، أو مـا يف معنـاه وان طـال الزمـانالعقد او الدخول يف املد

واالقـوى أنـه مـع اجلهـل، . الـنص )٥(أن عالقـة الزوجيـة فيهـا اقـوى، وانتفـاء )٤(مـن: ويف احلاق ذات البعل �ملعتـدة وجهـان
واه، وامنـا يقـع  )٧(النـه زان بـذات البعـل، واالشـكال فيهمـاعاملا حرمـت،  )٦(وعدم الدخول ال حترم، كما أنه لو دخل �ا

 ووجه )٨(االشتباه مع اجلهل والدخول، أو العلم مع عدمه
___________________________________ 

 .اي العقد وقع بعد الوفاة) ١(
 .هذا هو املقتضي للتحرمي وهو هنا منفي) ٢(
 .اي يقدر العدة) ٣(
 .�ملعتدة دليل الحلاق ذات البعل) ٤(
 .اي ومن انتفاء النص يف ذات البعل فهو دليل لعدم االحلاق، الن النص خمتص بذات العدة) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(
 .اي بذات البعل) ٦(
 .أنه مع اجلهل ��ا ذات بعل ومل يدخل �ا فلم حترم، والدخول �ا عاملا ��ا ذات بعل فتحرم: ومها) ٧(
 .عدم الدخول اي مع) ٨(

    



٢٠٠ 

وحيـث ال حيكـم . ولعلـه اقـوى. )٣(احلكـم �لتحـرمي هنـا اوىل للعالقـة )٢(خبصوصـه، وكـون )١(االشكال مع عدم النص عليه
ويلحـق الولـد مـع الـدخول واجلهـل �جلاهـل منهمـا ان ولـد يف وقـت امكانـه " جيدد العقد بعد العدة إن شاء  )٤(�لتحرمي
 .وهلا مهر املثل مع جهلها �لتحرمي، وتعتد منه بعد اكمال االوىل )٥(منه

. ، دون البـائن)٦(دواما ومتعة، واملعتـدة رجعيـة حبكمهـا) ال حترم املزين �ا على الزاين إال أن تكون ذات بعل: الرابعة(
 )٨(وا�امسا: ة �مللك بذات البعل وجهان مأخذمها ويف احلاق املوطوء. موضع وفاق )٧(واحلكم فيه

___________________________________ 
 .ويف صورة العلم مع عدم الدخول. اي على احلاق ذات البعل، فهو دليل لعدم احلرمة يف صورة اجلهل مع الدخول) ١(
 .فهو دليل للتحرمي يف الصورتني املذكورتني) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٢(
 .البعلاي لعالقة الزوجية يف ذات ) ٣(
 .اي بتحرمي ذات البعل بدون الدخول) ٤(
 .اي مع امكان وضع الولد يف ستة اشهر بعد الدخول) الولد(كما وأن املرجع يف امكانه ). اجلاهل(مرجع الضمري ) ٥(
 .الزوجية بينهما. اي حبكم ذات البعل يف أ�ا زوجة للرجل، دون البائن لقطع عالقة) ٦(
 .على الزاين مؤبدااي يف حترمي ذات البعل ) ٧(
 .دليل الحلاق املوطوئة ملكا بذات البعل) ٨(

    



٢٠١ 

يف املعــىن املقتضــي للتحـــرمي وهــو صــيانة االنســاب عـــن  )٢(، واشــرتاكهما)١(هلــا يف كثــري مــن االحكــام خصوصـــا املصــاهرة
 .وهو االقوى. )٤(ذلك كله ال يوجب اللحاق مطلقا )٣(االختالط، وأن

خالفـا جلماعـة حيـث ) علـى االصـح( )٥(مطلقـا) ولكـن يكـره تزوجيهـا(، وال علـى غـريه، علـى الـزاين) وال حتـرم الزانيـة(
اميــا : " قــال) ع(احللــيب عــن ايب عبــدهللا  )٦(ووجــه اجلــواز االصــل، وصــحيحة. حرمــوه علــى الــزاين مــا مل تظهــر منهــا التوبــة

هكمثـل النخلـة اصـاب الرجـل مـن اولـه سـفاح، وآخـره نكـاح، فمثل: رجل فجـر �مـراة مث بـدا لـه أن يتزوجهـا حـالال قـال
ت لــه حــالال  احملمــول علــى  )٨(يف عــدة أخبــار )٧(ولكــن تكــره للنهــي عــن تزوجيهــا مطلقــا" مثرهــا حرامــا مث اشــرتاها فكانــ

اذا : " فقـال: ايب بصري قال سألته عن رجل فجر �مـراة مث اراد بعـد أن يتزوجهـا )١٠(واحتج املانع برواية. )٩(الكراهة مجعا
 :قلت" نكاحها �بت حل له 

___________________________________ 
 .كحرمة اخت املوطوئة �مللك وابنتها وامها على الواطي) ١(
 .هذا دليل لالحلاق ايضا) ٢(
 .دليل لعدم االحلاق) ٣(
 .اي يف مجيع املوارد) ٤(
 .اي للزاين وغريه) ٥(
 .٣احلديث  ٣٢٧ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٦(
 .على الزاين وغريهاي ) ٧(
 .١٢١٦احلديث  - ٢٥١ص  ٣من الحيضرة الفقيه، طبعة النجف ج ) ٨(
 .اي مجعا بني االخبار الدالة على اجلواز، واالخبار الدالة على املنع) ٩(
 .٧احلديث  - ١١الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ١٠(

    



٢٠٢ 

وقريـب ". كانت عليه من احلرام فان امتنعـت واسـتغفرت ر�ـا عـرف توبتهـا يدعوها إىل ما  : " قال. كيف يعرف توبتها
لوجــب محلهمــا  )٤(ولــو صــحتا. قطــع )٣(ويف االوىل. ضــعيف )٢(والســند فيهمــا) " ع(عمــار عــن الصــادق  )١(منــه مــا روي

 .)٥(على الكراهة مجعا
، خالفـا للمفيـد، وسـالر )٨(والـنص )٧(علـى الـز�، لالصـل) علـى االصـح، وإن اصـرت )٦(ولو زنت امراته مل حترم عليه(

، الخــتالط النســب )٩(حيــث ذهبــا إىل حترميهــا مــع االصــرار، اســتنادا إىل فــوات اعظــم فوائــد النكــاح وهــو التناســل معــه
 .ويضعف �ن الزاين ال نسب له، وال حرمة. عن ذلك )١٠(حينئذ، والغرض من شرعية احلد والرجم للزاين حفظه

___________________________________ 
 .٢احلديث  ١١الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ١(
 .٢٠٢ص  ١، ورواية عمار املشار اليها يف اهلامش رقم ٢٠١ص  ١٠اي يف رواية ايب بصري املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .٢٠١ص  ١٠وهي رواية ايب بصري املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .٢٠٢ص  ١و  ٢٠١ص  ١٠ن الروايتان املشار اليهما يف اهلامش رقم اي ها�) ٤(
يب املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم  ٢٠٢ص  ١و . ٢٠١ص  ١٠اي مجعا بني هاتني الروايتني املشار اليهما يف اهلامش رقم ) ٥( وبني صحيحة احللـ
 .الدالة على اجلواز. ٢٠١ص  ٦
 .اي على بعلها) ٦(
 .اي الصالة اال�حة) ٧(
 .االحاديث ١١الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ٨(
 .اي مع االصرار) ٩(
 .اي حفظ النسب عن االختالط) ١٠(

    



٢٠٣ 

حرمــت علــى املوقــب أم (�ن ادخــل بــه بعــض احلشــفة وان مل جيــب الغســل ) مــن أوقــب غالمــا، او رجــال: اخلامســة(
ت ) املوطــوء وان نزلـــت مــن ذكــر وانثـــى مــن النســب اتفاقـــا، ومــن الرضــاع علـــى  )وبنتــه(، )١(دون بنا�ــا) واختـــه(وان علــ
علـى  )٣(وإمنـا حتـرم املـذكورات مـع سـبقه )٢(وال فـرق يف املفعـول بـني احلـي وامليـت علـى االقـوى، عمـال �الطـالق. االقوى

والظــاهر . )٤(م احلــاللال حيــرم احلــرا): (لالصــل، ولقــوهلم ) مل حيــرم(علــى الفعــل ) ولــو ســبق العقــد(العقــد علــيهن، 
، )٧(، فيجوز له جتديـد نكاحهـا بعـده مـع احتمـال عدمـه)٦(بني مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، وعدمه )٥(عدم الفرق

 .)٩(بني الصغري والكبري على االقوى، للعموم )٨(وال فرق فيهما. لصدق سبق الفعل �لنسبة إىل العقد اجلديد
___________________________________ 

 .اي دون بنات االخت) ١(
 .االحاديث - ١٥اي عمال �طالق النص راجع الوسائل النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ٢(
 .اي سبق الوطي) ٣(
 .٩احلديث  ٣٢٨ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٤(
 .اي عدم الفرق يف عدم حرمة ام املوطوء واخته وبنته بعد العقد) ٥(
 .املفارقةاي عدم ) ٦(
 .اي مع احتمال عدم جواز جتديد العقد) ٧(
 .اي يف الفاعل واملفعول) ٨(
 .املعرب عنه �الطالق ٢املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٩(

    



٢٠٤ 

ورمبـا نقـل عـن بعـض . ، وال حيـرم علـى املفعـول بسـببه شـئ عنـد� لالصـل)٢(وبعـده بـه )١(فيتعلق التحرمي قبل البلوغ �لويل
ري مــن االخبــاراالصـحاب تعلــق الت ث ميكــن تعلقــه بكــل منهمــا، ولكــن  )٣(حــرمي بــه كالفاعــل، ويف كثــ اطــالق التحــرمي حبيــ

 .املذهب االول
عاملـا �لتحـرمي حرمـت (علـى انثـى  )٤(بفـرض، أو نفـل، حبـج، أو عمـرة بعـد إفسـاده وقبلـه) لـو عقـد احملـرم: السادسة(

 ، لكن)ن دخل �امل حترم وا(التحرمي ) وان جهل(وام مل يدخل ) ابدا �لعقد
___________________________________ 

 .اي حيرم للويل أن يزوج ام املوطوء وبنته واخته من الواطي الصغري) ١(
 .اي �لواطي البالغ) ٢(
لروا�ت مـا يـدل والخيفى على املتأمل اخلبري انه ليس يف تلك ا. االحاديث - ١٥راجع الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ٣(

ــى املوطــوء حيــث إ�ــا تصــرح حبرمــة ام املوطــوء وبنتــه واختــه علــى الفاعــل دون العكــس ك نــص بعــض . علــى حرمــة ام الفاعــل وبنتــه واختــه عل واليــ
 حتـل لـه اختـه اذا اوقب مل: (ويف رواية �نية). اذا اوقب حرمت عليه ابنته واخته: (يف جواب من سأل عن رجل عبث بغالم قال : االخبار
فهذه االحاديث كلها صرحية يف حرمـة اخـت املوطـوء وبنتـه علـى الفاعـل ولـيس فيهـا مايـدل ). اذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته(ويف �لثة ). ابدا

 .على العكس
 .اي بعد افساد العمل وقبل افساد العمل) ٤(

    



٢٠٥ 

الدالـة ) ع(زرارة عـن ايب عبـدهللا  )٢(هـذا هـو املشـهور، ومسـتنده روايـة. بعـد االخـالل )١(يقع عقده فاسـدا فلـه العـود اليـه
والحتـرم الزوجـة . )٥(معتضـد �الصـل فـال يضـر ضـعف داللتـه )٤(، وهـو)٣(مبنطوقها على حكم العلم، ومبفهومها على غـريه

 . )٦(بوطئها يف االحرام مطلقا
بنـاء علـى جـواز ) بـع حرائـر، أو حـرتني وامتـني، أو ثـالث حرائـر وامـةال جيوز للحر أن جيمع ز�دة على ار : السابعة(

ــت معهــا )٨(، وإال)٧(نكــاح االمــة �لعقــد بــدون الشــرطني ــز�دة علــى الواحــدة، النتفــاء العن مــن  )١٠(، وقــد تقــدم)٩(مل جتــز ال
 ويبعد فرض بقاء احلاجة إىل الزائد على الواحدة. املصنف اختيار املنع

___________________________________ 
 .اي إىل العقد بعد أن احل من االحرام) ١(
 .١احلديث  - ٣١الوسائل كتاب النكاح ابواب ماحيرم �ملصاهرة �ب ) ٢(
 .فاملفهوم يدل على حكم اجلهل. اي على غري العلم وهو اجلهل) ٣(
 .اي املفهوم الدال على حكم اجلهل) ٤(
زوج وهــو يعلــم أنــه حــرام عليــه مل حتــل عليــه ابــدا:  قولــه اي مفهــوم الشــرط يف. لكو�ــا �ملفهــوم) ٥( ــ واملفهــوم ا� كــان التقــاوم . واحملــرم اذا ت

 .املنطوق نعم هنا يعتضد املفهوم �الصل
 .سواء كان االحرام بفرض ام بنفل عاملا كان ام جاهال) ٦(
 .العنت وعدم الطول أي القدرة على املال: ومها) ٧(
 .ننب على جواز نكاح االمة �لعقد اي وان مل) ٨(
 .اي مع الواحدة) ٩(
 .١٩٢يف املسألة الثانية من هذه املسائل يف ص ) ١٠(

    



٢٠٦ 

وال العبـد أن جيمـع اكثـر مـن (، حيث مل تؤد شيئا، وام الولـد، )١(وال فرق يف االمة بني القنة، واملدبرة، واملكاتبة بقسميها
 )٢(واحلكم يف اجلميـع امجـاعي، واملعتـق بعضـه كـاحلر). يباح له ثالث اماء وحرة اربع اماء او حرتني، او حرة وامتني، وال

كــل ذلــك (يف حــق احلــر  )٥(يف حــق العبــد، وكاالمــة )٤(يف حــق احلرائــر، واملعتــق بعضــها كــاحلرة )٣(يف حــق االمــاء وكالعبــد
كــم : " قــال. حيــل مــن املتعــةمــا : قلــت: زرارة قــال )٦(لالصــل، وصــحيحة) �لــدوام، امااملتعــة فــال حصــر لــه علــى االصــح

وعــن " ال وال مــن الســبعني : " عــن املتعــة أهــي مــن االربــع فقــال) ع(قــال ســئل ابــو عبــدهللا  )٧(وعــن ايب بصــري" شــئت 
الن : وفيـه نظـر". تـزوج مـنهن ألفـا فـا�ن مسـتأجرات : " ذكرت املتعة أهي مـن االربـع قـال: قال(عن الصادق  )٨(زرارة

 )٩(االيت، واالخبار االصل قد عدل عنه �لدليل
___________________________________ 

 .املشروطة واملطلقة) ١(
 .فالجيوز للمبعض أن يتزوج ازيد من امتني) ٢(
 .فالجيوز له أن يتجاوز عن حرتني) ٣(
 .اي فالجيوز للعبد أن يتزوج �كثر من اثنتني من هذه االمة املعنق بعضها) ٤(
 .زوج �كثر من اثنتني من هذه االمة املعتق بعضهااي فال جيوز للحر أن يت) ٥(
 .٣احلديث  - ٤الوسائل كتاب النكاح ابواب املتعة �ب ) ٦(
 .٧نفس املصدر احلديث ) ٧(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٨(
وا�هولـــة نفـــس . مســـلم، الن يف طريقهـــا ســـعدان بـــن ٨فالضـــعيفة هـــي املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش . ٨و  ٧و  ٦املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) ٩(

 .١٤واملقطوعة نفس املصدر احلديث . ٨املصدر احلديث 

    



٢٠٧ 

 )٢(املخــالف لآليــة )١(املــذكورة، وغريهــا يف هــذا البــاب ضــعيفة، او جمهولــة الســند، او مقطوعــة، فاثبــات مثــل هــذا احلكــم
مل ينقـل فيـه خالفـا، فـان  مشـهور، حـىت ان كثـريا مـن االصـحاب )٣(لكنـه. الشريفة، وامجاع �قي علماء االسالم مشـكل

 حيث منع يف كتابيه )٤(ثبت االمجاع كما ادعاه ابن ادريس، واال فاالمر كما ترى ونبه �الصح على خالف ابن الرباج
___________________________________ 

 .وهو جواز التمتع �كثر من اربع) ١(
 .٣اآلية : النساء )مث� وثالث ور�اع(: وهي قوله تعاىل) ٢(
 .اي هذا احلكم وهو جواز التزويج �ملرأة متعة اكثر من اربع) ٣(
رباج ابوالقاســم) عبــدالعزيز(هــو الشــيخ اجلليــل الشــيخ ) ٤( ن حنريــر بــن عبــدالعزيز بــن الــ وجــه االصــحاب وفقــيههم، كــان قاضــيا يف طــرابلس مــدة . بــ

 .عشرين، او ثالثني سنة
ق قــال احملقــق الكركــي  �لــبالد ) دمحم بــن احلســن الطوســي(الشــيخ الســعيد خليفــة الشــيخ االمــام ايب جعفــر : ابــن الــرباج يف بعــض اجازاتــه يف حــ

. لــه املهــذب واملــوجز والكامــل واجلــواهر وعمــاد احملتــاج وغــري ذلــك مــن الكتــب. بــن حنريــر الــرباج قــدس هللا روحــه) عــز الــدين عبــدالعزيز(الشــامية 
وروي عنه الشـيخ عبـداجلبار املفيـد الـرازي فقيـه . يروي عنهما وعن الكراجكي وايب الصالح احلليب. رمحهما هللا) السيد والشيخ(قراء على . القيمة

بلـدة : -بفتح الطاء املهملة وضـم البـاء املوحـدة والـالم  -وطرابلس . ٤٨١شعبان املعظم  ٩رضوان هللا عليهم امجعني توىف ) الري(االصحاب يف 
 .�لشام

    



٢٠٨ 

: قـال) ع(امحـد بـن ايب نصـر عـن ايب احلسـن الرضـا  )٣(، وبصحيحة)٢(على االربع، حمتجا بعموم اآلية )١(من الز�دة فيها
) ع(حكـى زرارة عـن ايب جعفـر : قلـت" ال : " سألته عن الرجل تكون عنده املرأة أحيل له أن يتـزوج �ختهـا متعـة قـال

: يف املتعـة قـال) ع(عمار عن ايب عبدهللا  )٤(د روىوق" ، هن من االربع "ال : " إمنا هي مثل االماء يتزوج ما شاء قال
امحـد  )٧(، ولصـحيحة)٦(وبني ما سـبق )٥(واجيب �نه حممول على االفضل واالحوط مجعا بينهما". هي احدى االربع " 

ـــع ) " ع(قـــال ابـــوجعفر : قـــال) ع(بـــن ايب نصـــري عـــن الرضـــا  ـــن حيـــىي" اجعلـــوهن مـــن االرب ـــه صـــفوان ب ـــى : فقـــال ل عل
 حيسن لو صح شئ من أخبار اجلواز) ٠٨واعلم أن هذا احلمل ". نعم : " الاالحتياط ق

___________________________________ 
 .اي الز�دة يف املتعة) ١(
 .الشاملة للمتعة والدوام ٢٠٧ص  ٢املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .١١احلديث  ٤الوسائل كتاب النكاح ابواب املتعة �ب ) ٣(
 .١٠صدر احلديث نفس امل) ٤(
 .٤ - ٣اي بني هاتني الروايتني املشار اليهما يف اهلامش رقم ) ٥(
 .٢٠٦ص  ٧، وصحيحة ايب بصري املشار اليها يف اهلامش رقم ٢٠٦ص  ٦وهي صحيحة زرارة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(
 .٩حديث  ٣الوسائل كتاب النكاح ابواب املتعة �ب ) ٧(
، وبـني صـحيحة ايب بصـري املشـار ٤ - ٣فضل واالحوط الجل اجلمع بني هاتني الـروايتني املشـار اليهمـا يف اهلـامش رقـم وهو احلمل على اال) ٨(

 .٢٠٦ص  ٦، وصحيحة زرارة يف اهلامش رقم ٢٠٦ص  ٧اليها يف اهلامش رقم 

    



٢٠٩ 

 )٣(.ليس بصريح يف جواز خمالفة االحتياط )٢(، واخلرب االخري)١(ال مع عدمه
ــف  ال حصــر ) وكــذا(، )٤(ولعلــه ملــا ذكــر�ه. اقتصــر مــن نقــل احلكــم علــى جمــرد الشــهرة ومل يصــرح �لفتــوىويف املختل

وهـذا يف ملـك ))٥(اال � أزواجهم او مـا �لكـت أيمـانهم (: واالصـل فيـه قولـه تعـاىل) مبلك اليمني امجاعا(للعدد 
 .يف اطالق اسم ملك اليمني عليه الشك )٨(من. به نظر )٧(ففي احلاقه )٦(العني أما ملك املنفعة كالتحليل

___________________________________ 
 .اي ال مع عدم اجلواز) ١(
 .٢٠٨ص  ٧وهي صحيحة امحد بن ايب نصر املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .الحتمال أن يكون االحتياط احتياطا وجوبيا فالجيوز خمالفته) ٣(
وهـو أن الـروا�ت الدالـة علـى جـواز : يف املختلف على ذكر جمرد الشهرة مـن دون فتـوى منـه الجـل مـا ذكـر�ه اي ولعل اقتصار العالمة ) ٤(

 .االكثر يف املتعة صعيفة ال ميكن االستدالل �ا
 .٦اآلية : املؤمنون) ٥(
 .اي حتليل املوىل استمتاع امته لغريه، من دون متليك عينها له) ٦(
ك العـني نظــر اي ويف احلـاق ملــك املنفعـة) ٧( ك املنفعـة، وكــذا الشـك يف كــون : وجـه النظــر. مبلــ هـو الشــك يف اطـالق اســم ملـك اليمــني علـى ملــ

 .افاد احلاقه به لكن الشارح . حتليل املوىل امته عقدا أو ا�حة، ويف صورة الشك ال جمال الحلاق ملك املنفعة مبلك العني
 .٧لك العني وقد عرفت خالصته يف اهلامش املتقدم رقم هذا وجه النظر يف احلاق ملك املنفعة مب) ٨(
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 .يف كونه عقدا او ا�حة واالقوى احلاقه به، وبه جزم يف التحرير )١(والشك
رجعيـا مل جيـز لـه التـزويج دائمـا حـىت (الـذي ال جيـوز جتـاوزه، واحـده، او اكثـر طالقـا ) اذا طلق ذو النصـاب: الثامنة(
ـــة الزوجـــة، فالنكـــاح الـــدائم زمـــن العـــدة مبنزلـــة اجلمـــع زائـــدا علـــى ، ال)مـــن العـــدة(املطلقـــة ) ختـــرج ن املطلقـــة رجعيـــا مبنزل

ت املطلقــة رجعيــا ) االخــت(ال جيــوز تــزويج ) وكــذا(النصــاب،  وان كانــت املطلقــة واحــدة، النــه ) دائمــا ومتعــة(اي اخــ
 .يكون جامعا بني االختني

ب واالخـــت، النقطـــاع العصـــمة �لبـــائن، وصـــريور�ا  تـــزويج الزائـــدة علـــى النصـــا) �ئنـــا جـــاز(الطـــالق ) ولـــو كـــان(
زرارة عـن  )٢(، لتحرمهـا حبرمـة الزوجيـة، وللنهـي عـن تزوجيهـا مطلقـا يف صـحيحة)كراهيـة شـديدة(كاالجنبية، لكن علـى 

: اذا مجع الرجل اربعا فطلق احديهن فال يتزوج اخلامسة حىت تنقضي عـدة املـرأة الـيت طلقـت، وقـال: قال) ع(الصادق 
 .)٣(ومحل النهي على الكراهة مجعا. ه يف مخس مع ماءال جي
 يتخللها رجعتان اي) ال حتل احلرة على املطلق ثال�: التاسعة(

___________________________________ 
 .اي ومن الشك يف كون حتليل استمتاع املوىل امته عقدا أو ا�حة): من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ١(
 .١احلديث  ٢اب النكاح ابواب ماحيرم �ستيفاء العدد �ب الوسائل كت) ٢(
وبــني مــا دل علـــى انقطــاع العصـــمة والزوجيــة �لطــالق البـــائن وصــريورة املـــرأة  . ٢اي مجعــا بــني هـــذه الصــحيحة املشــار اليهـــا يف اهلــامش رقـــم ) ٣(

على الكراهيـة  ٢لنهي يف هذه الصحيحة املشار اليها يف رقم فاذن اليكون تزويج الرجل بغريها من التزويج �خلامسة فالبد من محل ا. كاالجنبية
 .الشديدة

    



٢١١ 

وال حتل االمـة ( )١(، الن االعتبار يف عدد الطلقات عند� �لزوجة)اال �حمللل، وان كان املطلق عبدا(انواع الطالق كان 
ان  )٥(واملـراد بـه) امـا املطلقـة تسـعا للعـدة( )٤(والروايـة )٣(لاليـة) اال �حمللل، ولو كان املطلـق حـرا( )٢(كذلك) املطلقة اثنتني

مث يراجــــع يف العــــدة ويطــــأ مث يطلــــق يف طهــــر اخــــر مث يراجــــع يف العــــدة ويطــــأ مث يطلــــق الثالثــــة  )٦(يطلقهــــا علــــى الشــــرائط
إىل ان  )٨(بعــد العــدة ويفعــل كمــا فعــل اوال )٧(فينكحهــا بعــد عــد�ا زوج اخــر مث يفارقهــا بعــد ان يطأهــا فيتزوجهــا االول

 ،)٩(مل هلا تسعا كذلكيك
___________________________________ 

 .فاملعىن أنه اذا كانت الزوجة حرة فاالعتبار يف عدد الطلقات بثالثة، سواء كان املطلق حرا ام عبدا. ال �لزوج) ١(
 .اي مع ختلل رجعة واحدة) ٢(
البقـرة اآليـة . فـاطالق املطلـق يف اآليـة الشـريفة يشـمل احلـر والعبـد )غـ�هفان طلقها فال �ل � من بعد ح� تنكح زوجا (وهي قوله تعـاىل ) ٣(

٢٢٩. 
 .٨احلديث  - ٢٥الوسائل كتاب الطالق ابواب الطالق ابواب اقسام الطالق واحكامه �ب ) ٤(
 .اي �لطالق التسع) ٥(
 .اي شرائط الطالق من كون املرأة يف طهر غري مواقعة) ٦(
 .اي الزوج االول) ٧(
ىن أن الرجــل يطلــق زوجتــه طالقــا صــحيحا شــرعيا، مث يراجــع يف العــدة ويطأهــا، مث يطلقهــا يف طهــر آخــر مــرة �نيــة، مث يراجعهــا يف العــدة ) ٨( مبعــ

 .ويطأها، مث يطلقها مرة �لثة يف طهر آخر
 .اي يطلق ويراجع ويطأ إىل أن يكمل التسع) ٩(

    



٢١٢ 

التسـع للعـدة جمـاز، الن الثالثـة مـن كـل ثـالث  )٣(واطـالق) حتـرم ابـدا فا�ـا( )٢(والسادسـة )١(بعد الثالثة) ينكحها رجالن(
 ليست للعدة

___________________________________ 
 .اي يف الطلقات الثالث االول) ١(
 .اي يف الطلقات الثالث الثانية) ٢(
فنقـول مسـتعينا �� .  يتبـني االشـكال ويعلـم املـرادوقبل اخلوض يف الـوهم واجلـواب عنـه البـد لنـا مـن ذكـر اقسـام الطـالق حـىت. هذا دفع وهم) ٣(

 .الطالق إما �ئن، أو رجعي، أو عدي. جل امسه الشريف
 .هو طالق غري املدخول �ا واليائسة والصغرية واملختلعة، وطالق املباراة، واملطلقة ثال� بعد رجعتني كما �يت شرحه انشاء هللا تعاىل) االول(
 .ذي يكون للزوج حق أن يرجع إىل الزوجة يف اثناء العدة، سواء رجع اليها ام الهو الطالق ال) الثاين(
ث عمـوم وخصـوص مطلـق فالثالـث اخـص . هو الطالق الذي جيوز للزوج الرجوع إىل زوجته اثناء عد�ا فريجع ويطأها) الثالث( فبني الثـاين والثالـ

ث علـــى االول، وال . د�مطلقـــا مـــن الثـــاين اي كـــل طـــالق عـــدي رجعـــي، ولـــيس كـــل طـــالق رجعـــي عـــ ث واالول تبـــاين فاليصـــدق الثالـــ وبـــني الثالـــ
أن اطـالق العـدي علـى التسـع طلقـات غـري صـحيح، الن سـتة مـن : هذه خالصة اقسام الطالق اذا عرفتها فاعلم ان هنا تومهـا وحاصـله. العكس

ك الطلقــات طــالق عــدي اي الــزوج يرجــع إىل الزوجــة يف اثنــاء العــدة، وثــالث منهــا طــال زوج اليرجــع إىل الزوجــة يف العــدة فــاذن  : ق �ئــنتلــ اي الــ
أن اطـالق العـدي : مبـا حاصـله كيف يطلق على جمموع التسـع اسـم العـدي مـع كـون السـت منهـا عديـة، وثـالث منهـا �ئنـة فاجـاب الشـارح 

وان كــان يف هــذه الطلقــات مــاليس هلــا نصــيب مــن  علــى التســع إمــا جمــاز بعالقــة اجلــزء والكــل فيطلــق اســم االكثــر علــى ا�مــوع مبالحظــة االكثريــة
ثـة وإما الجل عالقـة ا�ـاورة اي �عتبـار أن طـالق البـائن الـذي هـو الثالـث مـن الثالثـة االول والسـادس مـن الثالثـة الثانيـة والتاسـع مـن الثال. العدة

يقة، وبعضها عدي ��اورة فاذن ال اشكال والمانع من فاطلق العدي على ا�موع �عتبار أن بعضها عدي حق. مع الست العدية. الثالثة جماور
 .حلاظ االكثرية او ا�اورية: هذا االطالق بعد ان كان مبناه على ا�از الحد االمرين املذكورين

    



٢١٣ 

يف  )٢(والفتـاوى مطلقـة )١(وحيـث كانـت النصـوص. فاطالقه عليها اما اطالق السم االكثـر علـى االقـل او�عتبـار ا�ـاورة
 ،)٥(متوالية ومتفرقة فلو اتفق )٤(اعم من كو�ا )٣(ار التسع للعدة يف التحرمي املؤبد كاناعتب

___________________________________ 
 .االحاديث - ٤الوسائل كتاب الطالق ابواب اقسام الطالق �ب ) ١(
 .اي مل تتقيد تلك النصوص والفتاوي �لتوايل) ٢(
ن كــون الط) ٣( ن : وحاصــل املــراد. لقــات متواليــة ام متفرقــةكــان التســع اعــم مــ ت(أن النصــوص الــواردة عــ ــ صــلوات هللا وســالمه علــيهم ) اهــل البي

ع اعــم مــن كــو  ت مطلقــة وجمــردة عــن قيــد التــوايل وأ�ــا تــدل علــى اعتبــار التســع للعــدة يف التحــرمي فقــط كــان التســ ن امجعــني، وكــذا الفتــاوي ملــا كانــ
 .الطلقات متوالية، ام متفرقة

 .الطلقات اي) ٤(
أن الرجـل لـو طلـق زوجتـه علـى الشـرائط املعتـربة يف الطـالق مث يراجـع يف العـدة : وتفصيل ذلك. هذا بيان لصورة تفرق الطلقات التسع للعدة) ٥(

فحيئـذ البـد أن ويطأها، مث يطلق يف طهر آخر واليراجع حىت تنقضي عد�ا مث يتزوج �ا �نيا، مث يطلقها مـرة �لثـة واليراجـع حـىت تنقضـي عـد�ا 
زوج االول �لعقــد الــدائم وب ك ينكحهــا زوج �ن �لعقــد الــدائم، مث يطلقهــا اختيــارا، مث �خــذ العــدة بكماهلــا فبعــد انقضــاء العــدة يتزوجهــا الــ عــد ذلــ

ىت تنقضـي فيأخـذها بنكـاح جديـد فيط أهـا، مث يطلقهـا �لثـا يطلقهامرة اخـرى مث يراجعهـا يف العـدة فيطأهـا، مث يطلقهـا �نيـا وال يراجـع يف العـدة حـ
 .وال يراجع حىت تنقضي عد�ا، وهكذا

ففـي هــذه الصـورة الـيت كـان يف كــل ثـالث طلقـات طلقـة واحــدة منهـا للعـدة فقــط، دون . اثنتــان منهـا للعـدة واربعـة منهــا �ئنـة: فهنـا سـت طلقـات
ىت تكـون عـدد الطلقـات مثانيـة عشـر احلاصـلة مـن ضـرب  اثنـا عشـر منهـا طـالق �ئـن، وسـتة : x 6 = 18 ٣االخـر�ن هـل يكفـي سـتة للعـدة حـ

ىت يكـون عـدد الطلقـات سـبعة وعشـرين احلاصـلة مـن ضـرب . منهـا طـالق عـدي مثانيـة . x 9 = 27 ٣ام يعتـرب اكمـال التسـعة للعـدة حقيقـة حـ
ين علـى اغتفـار طلقـة �ل. عشر منها طالق �ئن، وتسعة منهـا طـالق عـدي ثـة مـن كـل ثـالث طلقـات  أمـا االول وهـو االكتفـاء �لسـت للعـدة فمبـ

وميكـن . وهـي اجتمـاع طلقتـني للعـدة يف كـل ثـالث طلقـات. كما أن الطلقة الثالثـة مغتفـرة يف كو�ـا للعـدة يف كـل ثـالث طلقـات يف صـورة التـوايل
بع فبناء على  فعلى االر . تصوير التفرقة بصورة اخرى ايضا وهي أن يكون يف كل اربع طلقات أو يف كل مخس طلقات طالق واحد للعدة وهكذا

وأما بنـاء علـى اعتبـار التسـع للعـدة حقيقـة فيبلـغ عـدد . x 6 = 24 ٤كفاية الست للعدة يبلغ عدد الطلقات اربعة وعشرين احلاصلة من ضرب 
وعلـى اخلمـس فبنـاء علـى كفايـة السـت للعـدة يبلـغ عـدد الطلقـات ثالثـني احلاصـلة . x 9 = 36 ٤الطلقـات سـتة وثالثـني احلاصـلة مـن ضـرب 

. x 9 = 45 ٥وأمـا بنـاء علـى اعتبـار التسـع للعـدة حقيقـة فيبلـغ عـدد الطلقـات مخسـة واربعـني احلاصـلة مـن ضـرب . x 6 = 30 ٥رب منضـ
 .هذا كله حبسب الصور والتشقيقات. وهكذا بقية الصور كلما زادت صورة زاد عدد الطلقات من دون فرق

الـيت كانـت الطلقـة العديـة هـي (مـثال يف الصـورة االوىل وهـي . من الشـارح. ضة على �ملوأما التحرمي املؤبد فيتحقق يف اقل من هذه الصور املفرو 
يتحقـق التحــرمي املؤبـد يف ســتة عشـر طلقــة بنـاء علـى كفايــة سـت طلقــات عديـة فاليبلــغ عـدد الطلقــات مثانيـة عشــر  ) االوىل يف كـل ثـالث طلقــات

ت الثانيــة مــن هــذه الطلقــات الــثالث. كمــا فرضــناها وأمــا بنــاء علــى اعتبــار تســع . عديــة فــالتحرمي املؤبــد يتحقــق يف ســبعة عشــر طلقــة وأمــا اذا كانــ
ت الطلقــة االوىل مــن كــل ثــالث طلقــات عديــة ت الطلقــة . طلقــات للعــدة حقيقــة فيتحقــق التحــرمي املؤبــد �خلامســة والعشــرين اذا كانــ وأمــا اذا كانــ

ــغ عــدد الطلقــات يف هــاتني الصــورتني ومهــا. سادســة والعشــرينالثانيــة مــن هــذه الطلقــات الــثالث عديــة فــالتحرمي املؤبــد يتحقــق �ل الطلقــة : فــال يبل
 .سبعة وعشرين كما هو املفروض) اعتبار تسع طلقات للعدة(االوىل عدية، او الطلقة الثانية من هذا الفرض وهو 

دة فـالتحرمي املؤبـد يتحقـق يف الواحـدة والعشـرين فبنـاء علـى كفايـة السـت للعـ) الطلقة الواحدة عديـة يف كـل اربـع طلقـات(وأما الصورة الثانية وهي 
وكـذا إذا كانـت الطلقـة . وأما اذا كانت الطلقة الثانية عدية يف هذا الفرض فالتحرمي املؤبد يتحقق �لثانية والعشـرين. اذا كانت الطلقة االوىل عدية

 .أربعة وعشرين) أربع طلقات(قات يف هذه الصورة وهي صورة اذن اليبلغ عدد الطل. الثالثة عدية فالتحرمي املؤبد يتحقق �لسادسة والعشرين
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٢١٦ 

لكـن هـل يغتفـر منهـا الثالثـة مـع كـل ثـالث الغتفارهـا . )١(يف كل ثالث واحدة للعدة اعترب فيه اكمال التسع كذلك
ت للعـدة، او يعتـرب اكمـال التسـع للعـدة حقيقـة حيتمــل " فيهـا " لـو جامعـت االثنـني للعـدة فيكفـي  ، )٢(االولوقـوع الســ

 )٤(التحـرمي �لسـت الواقعـة هلـا )٣(النه املعترب عند التوايل، والن الثالثة مل يتحقق اعتبار كو�ا للعدة وامنا استفيد مـن الـنص
 .مع عدم التوايل )٥(فيستصحب احلكم

___________________________________ 
 .أي �لشرائط املذكورة آنفا يف الطلقة) ١(
 .فما بعد ٢١٣ص  ٥لطلقة الثالثة من كل ثالث طلقات كما أوضحناها مفصال يف اهلامش رقم وهو اغتفار ا) ٢(
 .٢١٣ص  ١املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(
 .أي للعدة) ٤(
 .وهو التحرمي املؤبد) ٥(

    



٢١٧ 

خصوصـا مـع  اعتـربت احلقيقـة،  )٣(فـاذا مل حيصـل )٢(، الن اغتفار الثالثة ثبت مع التوايل على خالف االصـل)١(والثاين
 )٧(، اذ ال جماورة هلـا للعديـة، وال اكثريـة)٦(ا�از منتفيتان عن الثالثة )٥(خاصة، فان عالقيت )٤(كون طلقة العدة هي االوىل

اقـوى فـان كانـت العديـة هـي االوىل  )٩(والثـاين )٨(خبالف ما لو كانت العديـة هـي الثانيـة فـان عالقـة ا�ـاورة موجـودة. هلا
 مسةتعلق التحرمي �خلا

___________________________________ 
 .أي وحيتمل الثاين وهو اعتبار اكمال تسع طلقات للعدة حقيقة) ١(
 .اذ مقتضى االصل عدم اغتفار الثالثة) ٢(
 .أي التوايل) ٣(
 .دون الطلقة الثانية) ٤(
 .٢١٢ص  ٣ا�اورة، والكل واجلزء كما عرفت يف اهلامش رقم : ومها) ٥(
ىت جتاورهـا، بـل االوىل أي عن ا) ٦( لطلقة الثالثة اليت كانت طالقا �ئنا، اذ ال جماورة هلذه الثالثة �لطـالق العـدي، إذ الثانيـة ليسـت ذات عـدة حـ

 ).الثالثة(ذات عدة فقط ومرجع الضمري يف هلا 
 .أي وال أكثرية للعدية الن االوىل ذات عدة الغري) ٧(
ت ذات وال خيفى عليك أن الثالثة يف كلتا ) ٨( يت كانـ احلالتني ليست ذات عـدة، بـل هـي طـالق �ئـن، إال أ�ـا يف هـذه الصـورة جـاوزت الثانيـة الـ

 .عدة فسميت ذات عدة جمازا
فـاذن البـد مـن اكمـال التسـع فيهـا . وهو إكمال الطلقات التسع للعدة حقيقة، الن الطالق العدي يف كل ثالث طلقات هـي الطلقـة االوىل) ٩(

 .لعدةحىت يتحقق التسع ل

    



٢١٨ 

 اشكال اخر، )٣(ويبقى فيه. )٢(، وان كانت الثانية فبالسادسة والعشرين)١(والعشرين
___________________________________ 

 .٢١٣ص  ٥كما عرفت يف اهلامش رقم ) ١(
 .٢١٣ص  ٥كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٢(
وأمـا . و�لسادسـة والعشـرين اذا كانـت الطلقـة الثانيـة منهـا عديـة. أي يف تعلق التحرمي �خلامسة والعشرين اذا كانت الطلقة االوىل منها عديـة) ٣(

ك خالصــته ــت الطلقــة االوىل فيهــا عديــة هــي اخلامســة والعشــرون وبــه يتحقــق . االشــكال فاليــ وهــو أن الطــالق االخــري يف هــذا الفــرض الــذي كان
 تسع للعدة وقد عرفت أن الطالق العدي هو الطالق الذي يرجع الزوج إىل زوجتـه يف العـدة ويطأهـا والزم ذلـك حتـرمي الزوجـة عليـه حرمـة مؤبـدةال

الن تسـع طلقـات . بعـد الرجـوع اليهـا يف العـدة والـوطي بـدون طـالق آخـر، الن الفـرض تعلـق التحـرمي �خلامسـة والعشـرين، أو السادسـة والعشـرين
فـالزم حتقـق حتـرمي . وهـذا خلـف. يتحقق �ا فلو احتاج التحـرمي إىل طـالق آخـر لـزم عـدم تعلقـه �خلامسـة والعشـرين، أو السادسـة والعشـرين للعدة

لعـدة املرأة �ذه الطلقـات حتقـق التحـرمي �ـا بعـد الرجـوع يف العـدة والـوطي بـال طـالق آخـر وهـو بعيـد جـدا، الن الفـرض أ�ـا بعـد رجـوع الـزوج يف ا
وأمــا اذا . هــذا فيمـا اذا فـرض تعلــق التحـرمي �خلامســة والعشـرين. وطي صـارت زوجــة لـه فحرمتهــا عليـه حمتاجـة إىل طــالق آخـر واملفــروض عدمـهوالـ

بيـان ذلـك أن ). يلـزم علـى هـذا جعـل مـا لـيس مبحـرم حمرمـا(وهـو أنـه  فرض توقف التحرمي على طالق آخر ففيـه اشـكال آخـر اورده الشـارح 
 .حملرم هو الطالق الثالث املوجب للحرمة فيحتاج إىل ختلل حملل حينئذ اذا مل يبلغ عدد الطلقات العدية تسعاالطالق ا

مــثال اذا فــرض توقــف التحــرمي علــى طــالق آخــر . وأمــا اذا بلغــت الطلقــات العديــة تســعة فإ�ــا موجبــة للحرمــة االبديــة فــال أثــر للتحليــل بعــده اصــال
ث كمــا اذا كــان الطــالق العــدي هــو االول مــن كــل ثــالث طلقــات فــاذن اليكــون الطــالق اآلخــر هــو الطــالق وفــرض أنــه مل يكــن هنــاك طــالق � لــ

ث احملـرم فيلـزم احملـذور املتقـدم وهــو  زم ايضـا احلكـم �لتحـرمي بـدون طــالق يتوقـف حتليـل الزوجـة بعـده إىل ختلــل ) جعـل مـاليس مبحـرم حمرمـا(الثالـ ويلــ
ثاين من كل ثالث طلقات ليسا مبحرمني فلذا يتوقف حتليل الزوجة إىل ختلل احمللل يف الطالق الثالث الذي بيان ذلك أن الطالق االول وال. حملل

ث كمــا فرضــناه لــزم . هــو احملــرم، دون االول والثــاين ف التحــرمي علــى طــالق آخــر بعــد حتقــق التســع للعــدة ومل يكــن هــذا الطــالق طــالق �لــ فلــو توقــ
وكالمهـا بعيـد أمـا االول فـالن مـاليس ) كم �لتحرمي بدون حتقق طالق �لث حمرم يتوقف على التحليل بعدهاحل(ولزم ) جعل ما ليس مبحرم حمرما(

 .ولذا توقف الشارح ) وهو الطالق الثالث(وأما الثاين فال معىن للحكم �لتحرمي بدون حتقق حمرم . مبحرم ال يعقل أن يكون حمرما

    



٢١٩ 

 يتحقق اال �لرجعة بعده والوطءال  )٢(حينئذ )١(وهو أن طالق العدة
___________________________________ 

 .٢١٨ص  ٣وهو الطالق الذي يرجع الزوج فيه يف العدة وقد عرفت شرحه يف اهلامش رقم ) ١(
 .٢١٨ص  ٣أي حني تعلقت احلرمة االبدية �خلامسة والعشرين، او السادسة والعشرين وقد عرفت ذلك يف اهلامش رقم ) ٢(

    



٢٢٠ 

ولـو . وهـو بعيـد. يف االخـرية بغـري طـالق )٢(لـزم حترميهـا بعـد الـدخول )١(فاذا توقـف التحـرمي علـى حتقـق التسـع كـذلك
�لتحــرمي بــدون طــالق  )٦(واحلكــم. �لثــا لــزم جعــل مــا لــيس مبحــرم حمرمــا )٥(ومل يكــن )٤(علــى طــالق اخــر بعــده )٣(توقــف

هـذا  . جمـال )٨(ة شـئ يعتمـد عليـه، فللتوقـف فيمـا خـالف الـنصولـيس يف املسـأل. بعيـد )٧(موقوف على التحليل، وكالمها
. كله حكم احلـرة، امـا االمـة فقـد عرفـت ا�ـا حتـرم بعـد كـل طلقتـني فـال جيتمـع هلـا طـالق تسـع للعـدة مـع نكـاح رجلـني

 )١٠(معتـــربان يف التحـــرمي نصـــا وفتـــوى، فيحتمـــل حترميهـــا بســـت، ال�ـــا قائمـــة مقـــام التســـع للحـــرة وينكحهـــا بينهـــا )٩(ومهـــا
 .رجالن

___________________________________ 
 .أي �لرجعة بعده والوطي) ١(
 .أي يف الطلقة االخرية وهي الطلقة اخلامسة والعشرون، أو السادسة والعشرون) ٢(
 .أي التحرمي املؤبد) ٣(
 .أي بعد الطالق االخري) ٤(
 .أي الطالق اآلخر طالقا �لثا) ٥(
 .مي �لثاين، ال �لثالثأي ولزم احلكم �لتحر ) ٦(
 ).احلكم �لتحرمي بدون طالق موقوف على التحليل(و ) جعل ماليس مبحرم حمرما(أي ) ٧(
 .االحاديث ٤الوسائل كتاب الطالق ابواب اقسام الطالق �ب ) ٨(
 .أي الطلقتان) ٩(
 .االولأنه ينكحها بعد كل طلقتني رجل حىت حتل للزوج : أي بني الست رجالن مبعىن) ١٠(

    



٢٢١ 

يقــــدح نكــــاح ازيــــد مــــن رجلــــني،  )٣(إىل أن يثبــــت احملــــرم، وال )٢(كــــاحلرة استصــــحا� للحــــل  )١(وحيتمــــل اعتبــــار التســــع
 )٧(، واالكتفـاء)٦(اقتصارا يف ا�از على املتحقق )٥(فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة )٤(لصدقهما مع الزائد وعلى التقديرين

 مقام االثنتني، ولصدق ا�از يف اطالق العدية )٩(لقيامها )٨(يف كل اثنتني بواحدة للعدة وهي االوىل
___________________________________ 

 .أي تسع طلقات عدية) ١(
 .يعلم ثبوت احملرمأي لو كانت الطلقات العدية ستة فنشك يف حتقق التحرمي املؤبد فنستصحب عدم التحرمي، وبقاء احلل إىل أن ) ٢(
أنه بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة يف حترمي االمة ايضا لزم نكاح ازيد من رجلني مع أن الوارد يف الروايـة نكـاح : دفع وهم حاصل الوهم) ٣(

فيصــدق نكــاح رجلــني يف وعلــى هــذا . �الضــافة إىل الزائــد) الالبشــرط(أن مــاورد يف الروايــة مــن نكــاح الــرجلني مــأخوذ علــى حنــو : وجوابــه. رجلــني
 .واملفروض أن نكاح رجلني يصدق مع الزائد ايضا. أن االعتبار بصدق نكاح رجلني، سواء أكا� مع الزائذ ام ال: ضمن ازيد ايضا واحلاصل

 .أي الست والتسع) ٤(
 .كن فرض توايل طالقني عدينيمتفرقة المتوالية، الن التوايل هنا غري متصور، لفرض أن التحرمي يف االمة يصدق بطالقني فالمي) ٥(
 وهو توايل طلقتني عديتني يف احلرة أي نقتصـر يف ا�ـاز علـى مـورد اليقـني الثابـت يف احلـرة وهـو تسـع طلقـات مـع أن سـتا منهـا عديـة، وثـال�) ٦(

 .�ئنة
 .�لرفع عطف على وحيتمل أي وحيتمل االكتفاء) ٧(
 .أي الطلقة االوىل يف االمة) ٨(
 .الطلقة االوىل يف االمة مقام االثنتني يف احلرة أي تقوم هذه) ٩(

    



٢٢٢ 

ت االوىل مــن كــل اثنتــني للعــدة )٢(فعلــى االول. بعالقــة ا�ــاورة )١(علــى اجلميــع وعلــى  )٣(يعتــرب اثنتــا عشــرة تطليقــة اذا وقعــ
 .)٧(عشرة كما مر )٦(والثامنة )٥(مثاين عشرة ويبقى الكالم يف الثانية عشرة )٤(التسع

___________________________________ 
ت مـع أن ) ١( وهو الست أو التسع بعالقة ا�اورة فيصح اطالق العدي على التسع مع أن اربعة منها �ئنة يف االمة أو اطـالق العـدي علـى السـ

 .ثالثة منها �ئنة
 .وهو كون العدد كله للعدة) ٢(
 .لستفيكون ستة منها عدية وستة منها �ينة هذا بناء على كفاية ا) ٣(
 .أي وعلى اعتبار العدة للتسع فعدد الطلقات يكون مثانية عشر تسعة منها عدية ومثلها �ينة) ٤(
 .بناء على اعتبار ست طلقات للعدة) ٥(
 .بناء على اعتبار تسع طلقات للعدة) ٦(
وقد عرفت . االوىل عدية يف كل ثالث طلقات يف احلرة من االشكال يف صورة تعلق التحرمي املؤبد �خلامسة والعشرين بناء على كون الطلقة) ٧(

واالشكال هذا �يت يف االمة ايضا يف فرض تعلق التحرمي �الحدى عشرة بناء على كفاية الست ويف . ٢١٨ص  ٣ذلك مفصال يف اهلامش رقم 
هو رجوع الزوج  ٢١٩ص  ١هلامش رقم أن الطالق العدي كما عرفته يف ا: بيان ذلك. السابعة عشرة بناء على اعتبار التسع يف الطلقات العدية

وهــو بعيــد . إىل الزوجــة يف العــدة ووطؤهــا فعليــه اذا فــرض أن الطلقــة احلاديــة عشــرة، أو الســابعة عشــرة عديــة لــزم التحــرمي املؤبــد بــدون طــالق آخــر
 .جدا

ال جيـري يف االمـة، الن الطـالق اآلخـر يف فـ ٢١٨ص  ٣كما عرفته يف اهلامش رقم ) لزوم ماليس مبحرم حمرما(وأما االشكال اآلخر يف احلرة وهو 
اذن عبارة ) كون ماليس مبحرم حمرما(االمة هو احملرم فاليلزم من توقف التحرمي املؤبد على طالق آخر هنا وهو الطالق الثاين عشر والثامن عشر 

 .القها حسب ماعرفت من االشكالاليتم على اط) ويبقى الكالم يف الثانية عشر والثامنة عشر كما مر: (حيث قال الشارح 

    



٢٢٣ 

 )٤(ان مـورده )٣(، الن ظـاهرالنص)٢(وحيتمل يف االمـة عـدم حترميهـا مؤبـدا مطلقـا. يكتفي �لست، أو التسع )١(وعلى الثاين
فيهـــا،  )٧(يف االمـــة �صـــالة بقـــاء احلـــل، ولعـــدم اجتمـــاع الشـــرطني )٦(فيتمســـك )٥(احلـــرة بقرينـــة نكـــاح الـــرجلني مـــع التســـع

 .الوللتوقف جم
وكـذا حتـرم الصـماء واخلرسـاء اذا قـذفها (وسـيأيت الكـالم يف حتقيـق حكمهـا وشـرائطها، ) حترم املالعنة ابـدا: العاشرة(

 )٨(زوجها مبا يوجب
___________________________________ 

 .وهو االكتفاء يف كل طلقتني بواحدة عدية) ١(
 .ال �لتسع وال �لست ال متفرقة وال جمتمعة) ٢(
 .االحاديث راجع هناك ٤الوسائل كتاب الطالق أبواب أقسام الطالق �ب  )٣(
 .٣أي النص املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٤(
وهذا إمنا يتم يف احلرة حيث انه البد من أن ينكحها رجل آخر بعد كل . فان الوارد يف النص املشار اليه نكاح رجلني يف تسع طلقات عدية) ٥(

وهــو . المــة فــاملفروض أنــه البــد مــن نكاحهــا بعــد كــل طلقتــني فــاذن يف تســع طلقــات البــد مــن ان ينكحهــا أربــع رجــالثــالث طلقــات وأمــا يف ا
 .خالف النص

 .تفريع على عدم مشول النص لالمة فاذن البد لنا يف املقام من الرجوع إىل االصل العملي وهو استصحاب بقاع احلل بعد التسع أو الست) ٦(
 .وتسع طلقات يف االمة :نكاح رجلني: ومها) ٧(
 .كما لو ادعى الزوج مشاهدة زوجته �لز�) ٨(
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ومل حتـرم، ولـو اقـام بينـة مبـا  )٢(�ن يرميهـا �لـز� مـع دعـوى املشـاهدة، وعـدم البينـة، فلـو مل يـدع حـد. )١(لوال اآلفة) اللعان
ى حكــم القـذف يف اجيـاب اللعــان، هـو مقتضـ )٥(، الن ذلــك)٤(بـه سـقط احلــد عنـه والتحـرمي كمــا يسـقط اللعـان )٣(قـذفها

 بتحرميها )٦(وعدمه، وال يسقط احلد
___________________________________ 

أن الرمـي �لـز� مـع دعـوى املشـاهدة، : واحلاصـل. بيـان للقـذف) �ن يرميهـا(والبـاء يف . أي لوال الصـمم واخلـرس لكـان القـذف موجبـا لللعـان) ١(
وأما إذا كانت الزوجة صماء . تكن الزوجة صماء وخرساء فاذا ال عن الزوج والزوجة حرمت الزوجة حرمة مؤيدة وعدم البينة موجب لللعان إذا مل

 .لكن القذف موجب للحرمة فقط. وخرساء فقذفها مع دعوى املشاهدة �لز�، وعدم البينة فال لعان
 .رم الزوجة عليهأي إذا مل يدع الزوج مشاهدة زوجته الصماء واخلرساء �لز� حد ومل حت) ٢(
 .أي قذف الزوجة الصماء واخلرساء) ٣(
 .أي سقط اللعان يف غري الصماء واخلرساء إذا أقام الزوج بينة على الزوجة فيما قذفها من الز� فال حترم الزوجة عليه) ٤(
ما) ٥( ء واخلرســاء وعــدم اجيــاب اللعــان يف أي ســقوط احلــد والتحــرمي واللعــان مــع البينــة هــو مقتضــى حكــم القــذف يف اجيــاب اللعــان يف غــري الصــ

 .الصماء واخلرساء
 .أي عن الزوج يف قذف زوجته الصماء واخلرساء) ٦(

    



٢٢٥ 

ت )١(عليه بل جيمع بينهما فيمـا بينـه وبـني هللا تعـاىل وبقـي احلـد يف ذمتـه علـى  )٢(ان ثبت القذف عند احلاكم، واال حرمـ
، ايب بصري اليت هي االصل يف احلكم، وان كان املستند االن االمجاع عليـه كمـا ادعـاه الشـيخ  )٣(ما دلت عليه رواية

 )٦(، ودليـل االصـل)٥(ايضا على اعتبار الصمم واخلرس معا فلو اتصفت �حدمها خاصة فمقتضـى الروايـة )٤(ودلت الرواية
ــى )٧(ولكــن اكثــر االصــحاب عطفــوا احــد الوصــفني. عــدم التحــرمي االخــر �و املقتضــي لالكتفــاء �حــدمها واملصــنف  عل

امــا الصــمم . فاالكتفــاء بــه وحــده حســن )٩(ايضــا، ولكــن ورد اخلــرس وحــده يف روايتــني )٨(عطــف �لــواو وهــو يــدل عليــه
 .وحده فال نص عليه خبصوصه يعتد به

يثبـت اللعـان بـه  )١٠(ويف التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحرمي، ولو نفى ولدها على وجه
 لو كانت غري مؤفة ففي ثبوت

___________________________________ 
 .أي بني حترمي الزوجة الصماء واخلرساء على زوجها، وبني احلد عليه) ١(
 .اي الزوجة اخلرساء والصماء تكون حمرمة على الزوج يف الواقع ونفس االمر، واحلد �ق عليه ومل يسقط) ٢(
 .٢احلديث  - �٨ب  -الوسائل كتاب اللعان ) ٣(
 .٢٢٥ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .٢٢٥ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .أي استصحاب عدم احلرمة) ٦(
 .الصماء واخلرساء: ومها) ٧(
 .أي على االكتفاء �حدمها) ٨(
 .ومابعده ٤احلديث  ٨الوسائل كتاب اللعان �ب ) ٩(
 .كادعاء الزوج أن الولد انعقدت نطفته من الز�) ١٠(
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. �ملعلـول االخـر )٤(فيساويه )٣(للقذف يف التحرمي املؤبد �للعان )٢(من مساواته: كالقذف وجهان  )١(اللعان، او حترميها به
زوجــة خــرج عمــوم االيــة املتنــاول لكــل  )٦(ومــن. الشــيخ يف اخلــالف االمجــاع علــى أنــه لعــان للصــماء واخلرســاء )٥(ودعــوى
 قذفهما )٧(منه

___________________________________ 
 .أي بنفي الولد) ١(
 .أي من مساواة نفي الولد للقذف فهو دليل للتحرمي) ٢(
 .أي يف غري العمياء واخلرساء) ٣(
مي املؤبـــد �للعـــان يف غـــري الصـــماء أحـــدمها التحـــر . أن للقـــذف معلـــولني: فـــاملعين). نفـــي الولـــد(والفاعـــل يف فيســـاويه ) القـــذف(مرجـــع الضـــمري ) ٤(

ع القــذف يف املعلــول االول، كــذلك يشــرتك معــه يف . واخلرســاء والثــاين التحــرمي املؤبــد بــدون اللعــان يف الصــماء واخلرســاء فنفــي الولــد كمــا يشــرتك مــ
 .املعلول الثاين أيضا

 .هذادليل �ن للتحرمي املؤبد) ٥(
ت صــماء وخرســاء أم مل تكــن )٦( : واآليــة قولــه تعــاىل. دليــل لعــدم التحــرمي املؤبــد بــدون اللعــان أي اآليــة الكرميــة عامــة تشــمل كــل زوجــة ســواء كانــ
وا�ين ير�ون أزواجهم و�م ي�ن �م شهداء إال انفسهم فشهادة أحدهم أر�ع شهادات باهللا أنه �ن ا�صادق� وا�ا�سـة أن لعنـت اهللا عليـه (

 ).وا�ا�سة أن عضب اهللا عليها إن �ن من ا�صـادق�. عنها العذاب أن �شهد أر�ع شهادات باهللا أنه �ن ا��ذب�. ن من ا��ذب� و�درأإن �
 .٨ - ٧ - ٦ - ٥اآلية : النور

فــاذن الموجــب للحرمــة . وأمــا نفــي الولــد فلــم خيــرج مــن عمــوم اآليــة الكرميــة. أي خــرج مــن عمــوم اآليــة قــذف الصــماء واخلرســاء بــدون اللعــان) ٧(
 .بدون اللعان

    



٢٢٧ 

ــزم. )٢(التحــرمي عليــه )١(�لــنص، او االمجــاع فيبقــى البــاقي داخــال يف عمــوم احلكــم �للعــان، وتوقــف مــن مســاواة  )٣(وال يل
، واالمجـاع امنـا نقـل علـى عـدم لعا�مـا مـع )٤(النفي القذف يف حكم مساواته يف غريه، الن االسباب متوقفة على النص

والظاهر انه ال فرق هنا مع القذف بني دخوله �ما، وعدمه عمال . الشيخ فال يلحق به غريه )٦(كما صرح به  )٥(القذف
 اما نفي الولد فاشرتاطه حسن، ومىت حرمت قبل الدخول. )٧(�الطالق

___________________________________ 
 .دليل �ن لعدم حترمي املؤبد بدون اللعان) ١(
 .اللعانأي على ) ٢(
وتقتضـي مسـاواته لـه اشـرتاكه معـه يف مجيـع أحكـام القـذف ومـن مجلتهـا حتـرمي الصـماء . أن نفي الولد مساو للقذف: دفع وهم حاصل الوهم) ٣(

 أن نفـي الولـد وان كـان مســاو� للقـذف إال أنـه ال يكـون مســاو� لـه يف مجيـع أحكامـه، بــل مسـاو لـه يف حكــم: واجلــواب. بـدون اللعـان. واخلرسـاء
التحرمي املؤبد (أن مساواته للقذف يف حكم واحد ال يستلزم مساواته يف غريه من االحكام وهو : ومن املعلوم). التحرمي املؤبد �للعان(واحد وهو 
 ).بغري اللعان

ص يف كــون نفــي الولــد موجبــا لتحــرمي الصــما. أي ســبب التحــرمي يف القــذف بــدون اللعــان يف اخلرســاء والصــماء الــنص) ٤( ء واخلرســاء بــدون وال نــ
 .اللعان

 .أي لعان الصماء واخلرساء مع القذف، ال مطلقا حىت مع نفي الولد) ٥(
 ).نفي الولد(أي بعدم لعان الصماء واخلرساء مع القذف، ال مطلقا فال يلحق �لقذف غريه وهو ) ٦(
 .٢٢٥ص  ٣أي �طالق الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٧(
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يف بعـض املـوارد ال يوجـب التعـدي، واحلـق الصـدوق  )١(املهـر لثبوتـه �لعقـد فيستصـحب، وتنصـيفه فاالجود ثبـوت مجيـع
 )٤(على قذفه هلـا وهـو مـع غرابتـه فيـاس )٣(قذف املراة زوجها االصم فحكم بتحرميها عليه مؤبدا، محال )٢(يف الفقية بذلك
 .ال نقول به

علـى املسـلم امجاعـا، وحتـرم الكتابيـة (ودية، والنصرانية، وا�وسـية وهي اليه) حترم الكافرة غري الكتابية: احلادية عشر(
ث املنـع مطلقـا. )٦(والقول االخر اجلواز مطلقـا. على اشهر االقوال) )٥(عليه دواما ال متعة وملك ميني وامنـا جعلنـا . والثالـ

 االمجاع على حترميلدعواه  )٧(ا�وسية من اقسام الكتابية مع ا�ا مغايرة هلا وان احلقت �ا يف احلكم
___________________________________ 

 .أي تنصيف املهر كما يف الطالق قبل الدخول) ١(
 .أي بقذف الزوج زوجته الصماء واخلرساء أحلق قذف الزوجة زوجهااالصم) ٢(
 .على قذف الزوج زوجته. أي محال لقذف الزوجة زوجها) ٣(
ىت يستشــكل عليــه �نــه قيــاس وال نقــول بــه لــيس هــو ) الصــدوق(ولعــل دليــل ) ٤( بــل هــي الروايــة الــواردة يف قــذف املــرأة زوجهــا . القيــاس حــ

). يفـرق بينهـا وبينـه وال حتـل لـه ابـدا: (يف امرأة قذفت زوجها وهو اصـم ) ابوعبدهللا(االصم الدالة على حترميها عليه مؤبدا واليك النص قال 
 .٣احلديث  ٨الوسائل كتاب اللعان �ب 

 .أي الحترم متعة الكتابية، وال متلكها مبلك اليمني) ٥(
 .أي دواما ومتعة) ٦(
 .وهي احلرمة دواما، واجلواز متعة) ٧(
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ووجــه . االســم عليهــا لــدخلت يف ا�مــع علــى حترميــه )٢(مــع وقــوع اخلــالف يف ا�وســية، فلــوال تغلبيــه )١(نكــاح مــن عــداها
حكمهـــا فناســـب  )٥(واملشـــهور بـــني املتـــاخرين ان حكمهـــا )٤(عليهـــا ان هلـــا شـــبهة كتـــاب صـــح بســـببه التجـــوز )٣(اطالقـــه
 .وامنا مينع من نكاح الكتابية ابتداء، ال استدامة ملا سيايت من انه لو اسلم زوج الكتابية فالنكاح حباله. االطالق

علـى ) وجيـب(سواء كان االرتـداد فطـر� ام مليـا،  )قبل الدخول بطل النكاح(عن االسالم ) ولو ارتد احد الزوجني(
ت التســمية  )٦(، الن الفســخ جــاء مــن جهتــه فاشــبه الطــالق)نصــف املهــر ان كــان االرتــداد مــن الــزوج(الــزوج  مث ان كانــ
اال  )٨(جيـــب مجيــع املهـــر لوجوبـــه �لعقــد ومل يثبـــت تشـــطريه: فنصـــف املســمى، واال فنصـــف مهـــر املثــل وقيـــل )٧(صــحيحة
) ولـو كـان(هلـا، الن الفسـخ جـاء مـن قبلهـا قبـل الـدخول، ) منهـا فـال مهـر(االرتـداد ) ولـو كـان(وهو اقـوى، . �لطالق
 االرتداد

___________________________________ 
 .أي من عدا اليهودية والنصرانية وا�وسية) ١(
 .اي حترمي غري الكتابية: ا�مع على حترميه أي لوال تغليب املصنف اسم الكتايب على ا�وسية لدخلت يف) ٢(
 .اسم الكتابية على ا�وسية أي وجه اطالق املصنف ) ٣(
 .أي اطالق اسم الكتابية عليها جمازا) ٤(
 .أي حكم ا�وسية حكم الكتابية ولذا �سب اطالق عبارة املصنف) ٥(
 .أي الطالق قبل الدخول) ٦(
 .نكاح كانت صحيحة �ن ال يكون املهر من احملرمات كاخلمر واخلنزيرأي تسمية املهر يف ال) ٧(
 .أي تنصيفه) ٨(
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، او مــن )١(ان كــان االرتــداد مــن الزوجــة مطلقــا) علــى انقضــاء العــدة(انفســاخ النكــاح ) وقــف(اي بعــد الــدخول ) بعــده(
 .انفسخ )٣(قبل انقضائها ثبت النكاح، واال )٢(الزوج عن غري فطرة فان رجع املرتد

اذ ال ) )٤(يف احلــال(الزوجـة ) عــن فطـرة �نــت(ارتـداده ) ولـو كــان(السـتقراره �لــدخول، ) وال يسـقط شــئ مـن املهــر(
 .تقبل توتبه بل يقتل وخترج عنه امواله بنفس االرتداد وتبني منه زوجته وتعتد عدة الوفاة

ا ومنقطعــا، كتابيــا كــان الــزوج ام وثنيــا، قبــل الــدخول وبعــده، دائمــ) فالنكــاح حبالــه(دو�ــا ) ولــو اســلم زوج الكتابيــة(
ف(بعـد الــدخول ) ولــو اســلمت دونــه(جـوز� نكاحهــا للمســلم ابتـداء ام ال،  وهــي ) العــدة(انقضــاء ) علـى(الفســخ ) وقــ

عدة الطالق من حني اسالمها فان انقضت ومل يسلم تبني ا�ا �نت من حني اسالمها، وان اسلم قبل انقضـائها تبـني 
قـول �ن النكـاح ال ينفسـخ �نقضـاء العــدة  هـو املشـهور بـني االصـحاب وعليـه الفتـوى وللشـيخ  هـذا. بقـاء النكـاح

اذا كان الزوج ذميا، لكن ال ميكـن مـن الـدخول عليهـا لـيال، وال مـن اخللـوة �ـا وال مـن اخراجهـا إىل دار احلـرب مـا دام 
 قائما بشرائط الذمة، استنادا

___________________________________ 
 .سواء كان االرتداد فطر� ام مليا) ١(
 .أي املرتد امللي رجع قبل انقضاء العدة) ٢(
 .أي مل يرجع املرتد امللي قبل انقضاء العدة) ٣(
 .أي تنفصل عنه الزوجة حاال) ٤(
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 .منها )٢(ضعيقة مرسلة، او معارضة مبا هو اقوى )١(إىل رواية
ت مــن قبلهــا، وان  العقــد وال مهــر هلــا، الن الفرقــة جــاء) واســلمت الزوجــة بطــلقبــل الــدخول (االســالم ) وان كــان(

 .، ولو اسلما معا ثبت النكاح، النتفاء املقتضي للفسخ)٣(اسلم الزوج بقي النكاح كما مر
املنســـوبني إىل عبـــادة الـــوثن وهـــو الصـــنم، وكـــذا مـــن حبكمهمـــا مـــن ) لـــو اســـلم احـــد الـــزوجني الـــوثنني: الثانيـــة عشـــر(
، الن املسلم ان كان هو الزوج استحال )٥(النكاح مطلقا) قبل الدخول بطل(وكان االسالم  )٤(غري الفرق الثالثة الكفار
ري الكتابيــة، لتحرميــه بقــاء ) وجيــب النصــف(ابتــداء واســتدامة، وان كــان هــي الزوجــة فــاظهر،  )٦(ه علــى النكــاح الكــافرة غــ

ــزوج(اي نصــف املهــر  اي بعــد الــدخول ) وبعــده(، )٨(ميع ويســقط �ســالمها ملــا ذكــرفــاجل )٧(وعلــى مــا تقــدم) �ســالم ال
 فان انقضت ومل يسلم االخر تبني انفساخه) العدة(انقضاء ) على(الفسخ ) يقف(

___________________________________ 
 .٥ - ٢ - ١من ابواب ما حيرم �لكفر وحنوه احلديث  ٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .وما بعده ٣احلديث نفس املصدر ) ٢(
 .يف اسالم زوج الكتابية) ٣(
 .وهم اليهود والنصارى وا�وس) ٤(
 .سواء كان املسلم زوجا ام زوجة) ٥(
 .أي لتحرمي غري الكتابية) ٦(
 .من أن نصف املهر إمنا ثبت يف الطالق قبل الدخول، وأما يف غري الطالق فال يثبت النصف فاذن يثبت مجيع املهر) ٧(
 .ن الفسخ جاء من قبلهامن أ) ٨(

    



٢٣٢ 

استمر النكاح، وعلى الزوج نفقة العـدة مـع الـدخول ان كانـت هـي املسـلمة، وكـذا  )١(من حني االسالم، وان اسلم فيها
 .مع قدر�ا على زواله )٤(، الن املانع منها)٣(ولو كان املسلم هو فال نفقة هلا عن زمن الكفر مطلقا. )٢(يف السابق

، )٥(، لعـدم املقتضـي للفسـخ، واملعتـرب يف ترتـب االسـالم ومعيتـه �خـر كلمـة االسـالم)اح حبالـةولو اسلما معـا فالنكـ(
ال �وهلـــا، ولـــو كـــا� صـــغريين قـــد انكحهمـــا الـــويل فـــاملعترب اســـالم احـــد االبـــوين يف اســـالم ولـــده، وال اعتبـــار مبجلــــس 

فاسـلمن، (نسـوة �لعقـد الـدائم ) ثـر مـن اربـعاو الكتـايب علـى اك( )٧(ومـن يف حكمـه) ولواسلم الـوثين(عند�،  )٦(االسالم
ن كتابيــات اختــار مــا عــني لــه  )٨(مــنهن وفــارق ســائرهن ان كــان حــرا وهــن حرائــر، واال) ختــري اربعــا(وان مل يســلمن ) او كــ

 سابقا من حرتني وامتني،
___________________________________ 

 .أي يف العدة) ١(
 .وهواسالم الكتابية) ٢(
 .مت الزوجة يف العدة ام السواء اسل) ٣(
 .أي املانع من قبل الزوجة، وهي قادرة على زوال الكفر) ٤(
فمـن تقـدم تلفظـه �خـر ) ال الـه إال هللا(أي املعترب يف تقدم اسالم احدمها على اآلخر، أو معيتهما يف االسالم هو آخـر كلمـة االسـالم وهـي ) ٥(

 .هذه اجلملة فاسالمه مقدم على من يتلفظ به بعد
أو معيتهما هو آخر كلمة االسالم كما : �ن يكو� يف جملس واحد، بل املناط يف ترتب اسالم احدمها على اآلخر: أي احتاد جملس االسالم) ٦(

 .٢٣٢ص  ٥عرفت يف اهلامش رقم 
 .أي كل من كان مشركا) ٧(
 .أي وان مل تكن كلهن حرائر) ٨(

    



٢٣٣ 

اربع اماء، او حرة وامتین، ثم تتخیر الحرة في فسخ عقد االمة واجازتھ كما او ثالث حرائر وامة، والعبد یختار حرتین، او 
ولو شرطنا في نكاح االمة الشرطین توجھ انفساخ نكاحھا ھنا اذا جامعت حرة لقدرتھ علیھا المنافیة لنكاح االمة، ولو . )١(مر

وال فرق في التخییر بین . ن من النصابتعددت الحرائر اعتبر رضاھن جمع ما لم یزدن على اربع فیعتبر رضاء من یختارھ
ولو اسلم معھ اربع وبقي اربع . من ترتب عقدھن واقترن، وال بین اختیار االوائل واالواخر، وال بین من دخل بھن وغیرھن

.كتابیات فاالقوى بقاء التخییر  
صــــالة بقــــاء الزوجيــــة، ، ال)ال حيكــــم بفســـخ نكــــاح العبــــد ��قــــه وان مل يعـــد يف العــــدة علــــى االقـــوى: الثالثـــة عشــــر(

ســالته عــن رجــل اذن لعبــده يف تــزويج امــراة فتزوجهــا، مث ان العبــد : قــال) ع(الســا�طي عــن الصــادق ) عمــار )٢(وروايــة(
لـيس هلــا علـى مــواله نفقـة، وقــد �نـت عصــمتها منـه، فــان ا�ق العبـد طــالق امراتـه، وهــو مبنزلـة املرتــد عــن : " ابـق فقــال
ريه فـال سـبيل : " مواله ترجع امراته اليه؟ قالفان رجع إىل : قلت" االسالم  ان كانت قـد انقضـت عـد�ا مث تزوجـت غـ

السـند فـان عمـارا وان كـان ثقـة اال ) ضـعيفة" (له عليها، وان مل تتـزوج ومل تـنقض العـدة فهـي امراتـه علـى النكـاح االول 
نهاية حيث عمل مبضـمو�ا وتبعـه ابـن انه فطحي ال يعتمد على ما ما ينفرد به، ونبه �القوى على خالف الشيخ يف ال

 .محزة، اال انه خص احلكم بكون العبد زوجا المة غري سيده وقد تزوجها �ذن السيدين
___________________________________ 

 ).املسائل العشرين(يف املسألة الثانية من ) ١(
 .١ من ابواب نكاح العبيد واالماء حديث ٧٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(

    



٢٣٤ 

 .، ووجوب النفقة على السيد، وال تبني املرأة اال �لطالق)١(واحلق املنع مطلقا
�لفـتح واملـد، وهـي تسـاوي الـزوجني يف االسـالم واالميـان، اال ان يكـون املـؤمن هـو الـزوج، ) ة الكفـآء: الرابعة عشـر(

ــك: وقيــل. ري الــدائم، او كتابيــة يف غــ)٣(مطلقــا )٢(والزوجــة مســلمة مــن غــري الفــرق احملكــوم بكفرهــا ــرب مــع ذل يســار  )٤(يعت
ربة يف النكــاح، ( )٧(فهــي )٦(، وكيــف فســرت)٥(واالشــهر االول. يكتفــى �الســالم: وقيــل. الــزوج �لنفقــة قــوة، او فعــال معتــ

 .وهو موضع وفاق) التزويج �لكافر( )٨(مطلقا) فال جيوز للمسلمة
اهـل البيـت  )٩(من اليهودي والنصراين على مـا روي يف اخبـار، الن الناصيب شر )وال جيوز للناصب التزويج �ملؤمنة(

 ، وكذا)(
___________________________________ 

 .سواء كان العبد اآلبق زوجا المة سيده ام لغريه) ١(
 .كاخلوارج والنواصب والغالة وا�سمة ومن خرج عن االسالم بفعل أو قول، او غري ذلك) ٢(
 .العقد دائما أم متعة سواء كان) ٣(
 .ة أي مع الكفاء) ٤(
 .وهو اعتبار االميان يف الزوج اذا كانت الزوجة مؤمنة) ٥(
 .أي الكفائة �ي حنو فسرت، سواء قلنا، ��ا عبارة عن تساوي الزوجني يف االسالم فقط أم يف االسالم واالميان، مع اليسار أم بغريه) ٦(
 .أي الكفائة) ٧(
 .أم غريها، كان العقد دائما أم متعةمؤمنة كانت ) ٨(
ــن أيب عبـــدهللا . اليـــك نـــص احلـــديث) ٩( ــع غســـالة : (قـــال عـــن عبـــدهللا عـــن أيب يعفـــور عـ ن غســـالة احلمـــام وفيهـــا جتتمـ ــ وا�ك أن تغتســـل مـ

أجنـس مـن الكلـب، وان الناصـب لنـا أهـل  اليهودي، والنصراين، وا�وسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فان هللا تبارك وتعاىل مل خيلق خلقـا
 .٥الوسائل، كتاب الطهارة الباب احلادي عشر من أبواب املاء املضاف واملستعمل، احلديث ) البيت الجنس منه

    



٢٣٥ 

 )٣(كمــا مــر( )٢(للنكــاح علــى تقــدير اســالمه) وجيــوز للمســلم التــزويج متعــة واســتدامة(ســواء الــدائم، او املتعــة،  )١(العكــس
 .اكتفى �لتشبية ملا مر )٥(ان يقيدها، ولعله )٤(الكتابية ومنها ا�وسية، وكان عليه) �لكافرة

ري االماميــة ) وهـل جيــوز للمؤمنــة التــزويج �ملخــالف( احــدمها ): قــوالن(مــن اي فــرق االســالم كـان ولــو مــن الشــيعة غــ
علـى ان غـري املـؤمن ال يكـون  )٧(دل مبفهومـه"  )٦(عضـهم اكفـاء بعـضاملؤمنـون ب: " وعليه املعظم املنع، لقول النيب 

 كم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ان ال تفعلوه تكن فتنة يف االرض اذا جاء: " كفوا للمؤمنة، وقوله 
___________________________________ 

 .وهو تزويج املؤمن �لناصبية) ١(
 .النكاح، مبعىن أن الزوج إذا كان كافرا مث أسلم فال يبطل نكاحهقيد الستدامة ) ٢(
 .٢٨٨يف املسألة احلادية عشرة ص ) ٣(
 .أن يقيد الكافرة �لكتابية لعدم جواز التزويج �لكافرة مطلقا يف الدوام واملتعة أي على املصنف ) ٤(
 .٢٢٨اكتفى مبا ذكره يف املسألة احلادية عشرة ص  أي املصنف ) ٥(
 .٢من أبواب مقدمات النكاح وآدابه احلديث  ٢٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٦(
 .أي مبفهوم اللقب) ٧(

    



٢٣٦ 

ان العارفـــة ال توضـــع اال عنـــد : " وقـــول الصـــادق عليـــه الصـــالة والســـالم"  )١(وفســـاد كبـــري واملـــؤمن ال يرضـــى ديـــن غـــريه
�ن املـراة  )٤(كثرية واضـحة الداللـة علـى املنـع لـو صـح سـندها، ويف بعضـها تعليـل ذلـك  )٣(يف معناها اخبار، و " )٢(عارف

والثـاين اجلـواز علـى كراهيـة اختـاره املفيـد واحملقـق ابـن سـعيد، امـا الن االميـان . �خذ من ادب زوجها ويقهرها على دينـه
وال شــك ان . بــني مرســل، وضــعيف، وجمهــول )٥(االخبــار هــو االســالم، او لضــعف الــدليل علــى اشــرتاط االميــان، فــان

�لنهــي وذهــاب املعظــم اليــه حــىت ادعــى  )٦(االحتيــاط املطلــوب يف النكــاح املرتتــب عليــه مهــام الــدين مــع تظــافر االخبــار
 .)٨(واقتصار املصنف على حكاية القولني،. )٧(بعضهم االمجاع عليه يرجح القول االول

___________________________________ 
 .الوسائل كتاب النكاح ٢ - ١من أبواب مقدمات النكاح وآدابه احلديث  ٢٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .٥من أبواب ما حيرم �لكفر وحنوه احلديث  �١٠ب ) ٢(
 .وغري هذه االحاديث. ١١ - ٦ - ٢من أبواب ما حيرم �لكفر وحنوه احلديث  ١١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .أي تعليل املنع من تزويج املؤمنة �ملخالف) ٤(
 .٣ - ٢ - ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .٣ - ٢ - ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(
 .وهوعدم جواز تزويج املؤمنة �ملخالف) ٧(
، )االحتيـاط املطلـوب يف النكـاح(ر مبـا نبهنـا عليـه وهـو على هذين القولني يشع أي اقتصار املصنف : والقول �جلواز. القول �ملنع: ومها) ٨(

ك ومـن دعـوى االمجـاع علـى �ـي تـزويج املؤمنـة �ملخـالف وان مل . ٣ - ٢ - ١وقـد أشـري اليهـا يف اهلـامش رقـم . ولتظافر االخبار الكثرية على ذلـ
 .ها دالة على املنع من تزويج املؤمنة �ملخالفأن االحتياط يف النكاح وتظافر االخبار واالمجاع املدعى كل: يثبت االمجاع فاحلاصل

    



٢٣٧ 

فيقودهـا إىل االميـان واالذن فيـه ) الن املـراة �خـذ مـن ديـن بعلهـا(قطعا، ) فجائز )٢(اما العكس( )١(مشعر مبا نبها� عليه
: " لقولــه تعــاىل) شــرطا يف صــحة العقــد(قــوة، او فعــال  )لــيس الــتمكن مــن النفقــة: اخلامســة عشــر(كثــري   )٣(مــن االخبــار

وان�حوا االيا� من�م وا�صا�� من عباد�م و�مائ�م ان ي�ونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله واهللا واسع (
مث ان كانت عاملة بفقـره لـزم العقـد، واال ففـي تسـلطها علـى الفسـخ اذا علمـت قـوالن . )٥(واخلربين السابقني: ))٤(عليم
 ،)٧(التضرر ببقائها معه )٦(لزوم: مهاماخذ

___________________________________ 
 .٢٣٦ص  ٨يف اهلامش رقم ) ١(
 ).تزويج املؤمن �ملخالفة(وهو ) ٢(
 .٣ - ٢من أبواب ماحيرم �لكفر وحنوه احلديث  ١١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .٣٢اآلية : النور) ٤(
حيـث مل ) ان العارفة ال توضـع اال عنـد عـارف: () الصادق(وقول ). املؤمنون بعضهمم اكفاء بعض( قول الرسول االكرم : ومها) ٥(

 .من دون اعتبار شئ آخر يف صحة العقد، وهو التمكن من النفقة قوة او فعال) ان املؤمن كفو للمؤمن(يذكر فيهما سوى 
 .هذا دليل القول االول) ٦(
 .مع الزوج فا�ا لو بقيت الزوجة مع الزوج الفقري تضررت و�ذت بفقرهاي ) ٧(

    



٢٣٨ 

وان �ن ذو ع�ـة فنظـرة (: النكاح عقد الزم واالصل البقاء ولقوله تعاىل )٤(وان )٣(والرواية )٢(املنفي �آلية )١(كذلك
هو شرط يف صـحة النكـاح  : وقيل .آتيان فيما اذا جتدد عجزه )٨(والوجهان. االجود )٧(وهو. عام )٦(وهو ))٥(إ� م��ة

 .مطلقا )١٠(واالقوى عدم شرطيته. أو منهما، ومن االميان )٩(ة مركبة كاالسالم، وان الكفاء
___________________________________ 

 .أي مع الفقر) ١(
 .٧٨اآلية : احلج. )وماجعل علي�م � ا�ين من حرج(: وهو قوله تعاىل) ٢(
 .�٢ب الشفعة احلديث  - �٣٦ب  ٣الطبعة اجلديدة ج " من الحيضره الفقيه ) " (ال ضرر وال ضرار: (وهو قوله ) ٣(
 .هذا دليل القول الثاين) ٤(
 .٢٨٠اآلية : البقرة) ٥(
فليس هلا الفسخ، بل البد هلـا مـن  عام يشمل صورة مالو كانت املرأة جاهلة �لفقر )و�ن �ن ذو ع�ة فنظرة إ� م��ة(: أي قوله تعاىل) ٦(

 .وان كانت اآلية نزلت يف الدين. الصرب واالنتظار
 .أي القول الثاين وهو عدم تسلط املرأة على فسخ النكاح يف صورة جهلها بفقر الزوج مث علمت بعد ذلك) ٧(
 .تسلط الزوجة على الفسخ، وعدم تسلطها عليه: ومها) ٨(
 .من االسالم والتمكن) ٩(
 .أي عدم شرطية التمكن من النفقة قبل العقد وبعده) ١٠(

    



٢٣٩ 

منهـا، او مـن وليهـا، الن الصـرب علـى الفقـر ضـرر عظـيم يف اجلملـة فينبغـي جـربه ) نعم هو شرط يف وجوب االجابة(
يف إنكــــاح  مــــع متــــام خلقـــه، وكمــــال دينــــه كمــــا امـــر بــــه النــــيب  )٢(او رجحــــت )١(بعـــدم وجــــوب اجابتــــه وان جـــازت

 .ومالحظة املال مع متام الدين ليس حمط نظر ذوي اهلمم العوايل. ، وغريه)٣(جويرب
ــزويج الفاســق خصوصــا شــارب اخلمــر: السادســة عشــر( مــن زوج كرميتــه مــن شــارب ): " ع(قــال الصــادق  )يكــره ت

افمـن (: ثلـه لقولـه تعـاىلاال مل )٥(وذهـب بعـض العامـة إىل عـدم جـواز تـزويج الفاسـق مطلقـا".  )٤(مخر فقـد قطـع رمحهـا
 . )٦( )�ن �ؤمنا كمن �ن فاسقا ال �ستوون

ال�ــا يف ) وال للمعتـدة رجعيـة(، وملـا فيــه مـن الفسـاد، )ال جيـوز التعـريض �لعقــد لـذات البعـل اتفاقـا: السـابعة عشـر(
مثـل رب راغـب فيـك، . �ـاواملراد �لتعريض االتيان بلفظ حيتمل الرغبة يف النكـاح وغريهـا مـع ظهـور اراد. حكم املزوجة

 وحريص عليك، او إين راغب فيك، او انت علي كرمية، او عزيزة، او ان هللا لسائق اليك
___________________________________ 

 .أي االجابة وان كانت جائزة) ١(
 .أي رجحت االجابة مع متام خلقه) ٢(
 .١وآدابه احلديث من ابواب مقدمات النكاح  ٢٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .١من ابواب مقدمات النكاح وآدابه احلديث  ٢٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 .سواء كان الفاسق شارب اخلمر ام ال) ٥(
 .١٨اآلية : النجم) ٦(

    



٢٤٠ 

 .فالتصريح اوىل )١(خريا ورزقا وحنو ذلك، واذا حرم التعريض هلما
ريه، والتصــريح منــه(، )٢(وان مل حتــل لــه يف احلــال) الــزوج التعــريض مــن(كاملختلعــة ) وجيــوز يف املعتــدة �ئنــا( وهــو ) وغــ

�ن تكــون علــى طلقــة، او طلقتــني وان توقــف احلــل ) ان حلــت لــه يف احلــال(االتيــان لفــظ ال حيتمــل غــري ارادة النكــاح 
يف العــدة مــن علــى احمللــل، وكــذا حيــرم التصــريح (حلهــا لــه ) ان توقــف( )٣(التصــريح منــه) وحيــرم(علــى رجوعهــا يف البــذل، 

 .بعد املدة )٤(غريه مطلقا، سواء توقف حلها للزوج على حملل ام ال، وكذا منه
، المتنـــاع نكاحـــه هلـــا ومثلـــه املالعنـــة وحنوهـــا مـــن احملرمـــات علـــى )وحيـــرم التعـــريض للمطلقـــة تســـعا للعـــدة مـــن الـــزوج(

ان االجابـــة �بعـــة للخطبـــة يف اجلــــواز واعلـــم . كغريهـــا مـــن املطلقـــات �ئنـــا) مـــن غـــريه(التعـــريض هلـــا ) وجيـــوز(التاييـــد، 
 فيجوز له بعد انقضاء )٦(ولو فعل املمنوع تصرحيا، او تعريضا مل حترم بذلك. )٥(والتحرمي

___________________________________ 
 .أي للمعتدة، وذات البعل) ١(
 .بعد هذه الطلقة اال اذا رجعت يف البذل كما اذا كان التعريض بعد الطلقة الثانية، فان املرأة تكون حمرمة على الزوج) ٢(
 .أي من الزوج) ٣(
 .أي وكذا حيرم التصريح من الزوج بعد العدة يف الطلقة الثالثة) ٤(
فاالجابـة، جوازهـا وعـدم جوازهـا دائـرة مـدار جـواز . ففي كل مورد جازت اخلطبة جازت االجابة، ويف كل مورد مل جتـز اخلطبـة مل جتـز االجابـة) ٥(

 .عدم اجلوازاخلطبة و 
 .او التعريض املمتنع" أي مل حترم املرأة بسبب هذا التصريح املمتنع ) ٦(

    



٢٤١ 

 .مث اراد نكاحها )١(العدة تزوجيها، كما لو نظر اليها يف وقت حترميه
ري: الثامنة عشر( احـدكم علـى ال خيطـب : " منهـا، أو مـن وكيلهـا أو وليهـا لقولـه ) حتـرم اخلطبـة بعـد اجابـة الغـ

ؤمن، وا�رة الشــحناء احملــرم فيحــرم مــا كــان وســيلة "  )٢(خطبــة اخيــه فــان النهــي ظــاهر يف التحــرمي، وملــا فيــه مــن ايــذاء املــ
ولـو (التحرمي ايضا، لكن مل نقف على قائـل بـه،  )٦(فظاهر احلديث )٥(ولو انتفى االمران. امجاعا )٤(، ولو رد مل حترم)٣(اليه

 .وان فعل حمرما، اذ ال منافاة بني حترمي اخلطبة، وصحة العقد) وعقد صح(وخطب، ) خالف
بعد اجابة الغري من غري حترمي، الصالة اال�حة، وعدم صريور�ا �الجابة زوجة، ولعدم ثبـوت ) تكره اخلطبة: وقيل(

 ،)٨(كحديث  )٧(احلديث
___________________________________ 

 .ظر الرجل إىل امرأة حيرم النظر اليهاأي كما لو ن): النظر(مرجع الضمري ) ١(
 .طبعة مشكول ١٣٨ص  ٤مسلم ج ) ٢(
 .أي إىل أيذاء املؤمن، وا�رة الشحناء ومها حمرمان) ٣(
 .أي اخلطبة الثانية املوجهة من الرجل الثاين مل حترم لو ردت املرأة االجابة االوىل) ٤(
 .أي االجابة والرد من املرأة) ٥(
 .٢يف اهلامش رقم  وهو املشار اليه) ٦(
 .٢املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٧(
ن الــدخول يف معاملــة الغــري فكمــا أنــه غري�بــت كــذلك هــذا فــال . ٢أي احلــديث املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم ) ٨( مثــل احلــديث الــوارد يف النهــي عــ

 .يصح التمسك به

    



٢٤٢ 

هـــذا كلـــه يف اخلاطـــب املســـلم، امـــا . اقـــوى وان كـــان االجتنـــاب طريـــق االحتيـــاط )١(النهـــي عـــن الـــدخول يف ســـومه وهـــذا
علـى خطبـة : "  الذمي اذا خطب الذمية مل حترم خطبة املسلم هلا قطعـا، لالصـل، وعـدم دخولـه يف النهـي، لقولـه 

 ". )٢(اخيه
احملمولـة علـى الكراهـة مجعـا بينهـا، وبـني  )٣(دة اخبـارللنهي عنه يف ع) يكره العقد على القابلة املربية: التاسعة عشر(

واملعتـرب . مل حتـرم قطعـا )٦(ومل تـرب، او �لعكـس )٥(، ولـو قبلـت)٤(حترم عمال بظاهر النهـي: ما دل صرحيا على احلل وقيل
نزلــة امـه لورودهــا وكــذا يكـره العقـد علــى بنتهـا، ال�ــا مبنزلـة اختـه، كمــا ان القابلـة مب. يف الرتبيـة مسـماها عمــال �الطـالق

 ان يزوج ابنه بنت زوجته(كذا يكره ) و(وكان عليه ان يذكرها، اال انه ال قائل هنا �ملنع، . )٧(معها يف بعض االخبار
___________________________________ 

 .أي القول �لكراهة) ١(
 .٢٤١ص  ٢يف احلديث املشار اليه يف الرقم ) ٢(
 .٤ - ٣ - ٢ - ١من ابواب ماحيرم �ملصاهرة وحنوها احلديث  ٣٩ب الوسائل كتاب النكاح �) ٣(
 .٣املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٤(
 .من القابلة، ال من القبول، أي املرأة املولدة للطلفل كانت قابلة فقط من دون ان تكون مربية) ٥(
 .أي املرأة كانت مربية من دون ان تكون قابلة) ٦(
 .٨ - ٣ - ١احلديث  ٣ش رقم املشار اليه يف اهلام) ٧(

    



٢٤٣ 

. )٤(هلـا مبنزلـة االب )٣(معلـال �ن ا�ه) ع(، للنهي عنه عن الباقر )٢(المها، وكذا �بنة امته كذلك) )١(املولودة بعد مفارقته
، والروايــة شــاملة هلمــا النــه فرضــها يف تــزويج ولــده لولــدها، فلــو فرضــها املصــنف  )٥(وكــذا يكــره تــزويج ابنتــه البنهــا كــذلك

يتزوج بضـرة االم مـع غـري  )٦(وان(، لعدم النهي، وانتفاء العلة )قبل تزوجيه فال كراهة(لو ولد�ا ) اما(كذلك كان امشل، 
 ، لرواية)االب لو فارقها الزوج

___________________________________ 
فهذه البنت . خر وصارت هلذا الزوج الثاين منها بنتكما لو طلق رجل زوجته مث تزوجت برجل آ. أي بعد مفارقة الرجل أم البنت �لطالق) ١(

 .تكره على ولد الزوج االول الذي هو من امرأته االخرى
ت االمــة برجــل وصــارت هلــا منــه . أي املولــودة بعــد مفارقــة املــوىل هلــا إمــا �لبيــع، او �لعتــق فالصــورة كســابقتها مــن دون فــرق بينهمــا) ٢( فلــو تزوجــ

 .لد املوىل الذي هو من أمرأته االخرىبنت، فتكره هذا البنت على و 
 .أي أن اب هذا الولد اب هلذه البنت ايضا، لكن تنزيال) ٣(
 .٥من ابواب ماحيرم �ملصاهرة وحنوها احلديث  ٢٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 فارقها وكان هلذه املرأة اليت فارقهـا ابـن مـن فلو كانت للزوج االول بنت من امرأة اخرى غري هذه اليت. أي بعد مفارقة الزوج للزوجة او االمة) ٥(

 .زوجها الثاين فتكره تلك البنت على هذا الولد
ت الضــرة لغــري ابيــه) ٦( ف علــى يكــره أي ويكــره اي يتــزوج الرجــل بضــرة امــه لــو كانــ زوج رجــل �مــرأتني فطلقهمــا او : فــرض املســألة هكــذا. عطــ تــ

 .ولد فحينئذ يكره هلذا الولد التزوج بضرة امه اليت كانت ضر�ا قبل ان تتزوج امه �بيهاحدمها مث تزوج رجل آخر �حدامها فصار له منها 

    



٢٤٤ 

وهـو شـامل ملـا اذا كـان "  )١(ما احب للرجل املسلم ان يتزوج ضرة كانت المه مع غري ابيه: " قال) ع(زرارة عن الباقر 
 .تزوج ذلك الغري قبل ابيه وبعده

وهـو ان يـزوج كـل مـن الـوليني االخـر علـى (امجاعـا ) �طل(�لفتح ايضا : قيلو . �لكسر) نكاح الشغار: العشرون(
امـا . وهو نكاح كان يف اجلاهلية ماخوذ من الشـغر وهـو رفـع احـدى الـرجلني) ان يكون بضع كل واحدة مهرا لالخرى

اذا : بيــل شــغر البلــداو النـه يتضــمن رفــع املهــر، او مــن ق"  )٢(أشــغرا وفخــرا: " ومنــه قــوهلم. الن النكـاح يفضــي إىل ذلــك
ولـو خــال . عــن النهـي عنـه عــن النـيب  )٣(واالصـل يف حترميـه مـا روي. خـال مـن القاضـي والســلطان، خللـوه مـن املهــر

املهر من احد اجلانبني بطل خاصة، ولو شرط كل منهما تزويج االخرى مبهر معلوم صح العقدان وبطـل املسـمى، النـه 
ت مهــر املثــل، وكــذا لــو زوجــه مبهــر وشــرط ان يزوجــه ومل شــرط معــه تــزويج وهــو  ــ غــري الزم، والنكــاح ال يقبــل اخليــار فيثب

 .يذكر مهرا
___________________________________ 

 .١من ابواب ماحيرم �ملصاهرة احلديث  ٤٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .أي ترفع رجليك مث تفتخر) ٢(
 .٢من ابواب عقد النكاح واولياء العقد احلديث  ٢٧الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(

   



٢٤٥ 

 ))١(يف نكاح املتعة - الفصل الرابع (
مسـتمرا إىل االن، او ال خـالف بـني املسـلمني قاطبـة ) يف شـرعيته(بني االماميـة ) وال خالف(وهو النكاح املنقطع، 

 يف اصل شرعيته،
___________________________________ 

الســـنة  -إحــدى املســائل اخلالفيـــة الــيت شــكلت اســس التباعــد بـــني الطــائفتني االســالميتني الكبريتــني ) مســـألة املتعــة(ملــا كانــت هــذه املســألة ) ١(
وال تزال الشقة واسعة ما مل تفكر االمـة نفسـها يف حـل مشـاكلها عـن طريـق التفـاهم الـربئ، ونبـذ التعصـب االعمـى حتـت ارشـاد العقـل  -والشيعة 

كــيم، الســيما واالوضــاع االســالمية الراهنــة تتطلــب وحــدة مرتابطــة يف هيكــل االمــة لتشــكل صــفا واحــدا أمــام دعــا�ت اعــداء االســالم واالفكــار احل
ام فنسـأله تعـاىل أن يقـيظ مـن املسـلمني رجـاال للقيــ. املسـمومة الـيت فـتح الطريـق هلـا إشـتغال املسـلمني بتضـار�م الـداخلي واخلالفــات اجلزئيـة الفارغـة

ــى ان املتعـــة ممـــا رخصـــها الرســـول االعظـــم : فنقـــول: بتوفيـــق منـــه تعـــاىل) هللا(جبمـــع مشـــل املســـلمني واعـــالء كلمـــة  أمجعـــت كلمـــة علمـــاء االســـالم علـ
حة والعمل جل واستمر على احلكم �ال�. وقد ورد �ا القرآن الكرمي -على ما�يت  -وعمل �ا الصحابة يف عهده، هذا مما الشك فيه . 

ــى مــالء مــن  الصــحابة املرضــيني عامــة عهــده  ىت أصــدر �يــه عنهــا وعــن متعــة احلــج يف خطبتــه عل ن ا�م عمــر، حــ وعهــد ايب بكــر وشــطرا مــ
 ".متعتان كانتا على عهد رسول هللا وا� أ�ى عنهما وأعاقب عليهما : " الناس

  



٢٤٦ 

مل تنسـخ اآليـة، : وتقـول الشـيعة. هـو حرمهـا بعـد ماكـان أحلهـا نـيب ان اآلية نسخت، كما ان ال: قالت السنة
وان الرخصـة الثابتــة عـن الرسـول متفـق عليهـا بــني . اذ مل تـرد آيـة اخـرى تنسـخها، واليصـح نســخ الكتـاب �خلـرب الواحـد

جرده التقوم حجـة فـاالمر الـذي وهو مب) عمر(فلم يبق سوى �ي . اجلميع اما حترميها بعد ذلك فلم يثبت خبرب صحيح
فـاذا . هذه هي النقطة الفارقة بـني النظـرتني" هل ثبت حترمي النيب للمتعة بعد الرتخيص؟ : " جيب علينا البحث عنه هو
 .ثبتت ثبت التحرمي واال فال

واصـحاب يف وقت واعرتف بذلك مجيـع الفقهـاء ) الزواج املوقت: (الريب ان الدين االسالمي قد شرع نكاح املتعة
. ذهـب فريـق مـن السـلف واكثـر املتـأخرين إىل حترميهـا بعـد حتليلهـا. احلديث والتفسري غري أن االختالف وقع يف نسـخه

ت مجاعــة كبــرية مــن االمــة علــى حتليلهــا حيــث مل يثبــت لــديهم الناســخ الشــرعي واليــك بعــض الكلمــات الــيت تــدل . وبقيــ
  .خصةعلى وقوع االتفاق من الكل على ان املتعة كانت مر 

   



٢٤٧ 

 
كانـــت مباحـــة يف ابتـــداء   -أي املتعـــة  -اتفقـــوا علـــى أ�ـــا : " قـــال الفخـــر الـــرازي -: امـــا النهـــي عنهـــا فســـنأيت عليـــه

طــول العزوبــة،  ملــا قــدم مكــة يف عمرتــه تــزين نســاء مكــة، فشــكا اصــحاب الرســول  االســالم روي عــن النــيب 
النســاء، واختلفــوا يف أ�ــا نســخت ام ال؟ فــذهب الســواد االعظــم مــن االمــة إىل أ�ــا صــارت  اســتمتعوا مــن هــذه: فقــال

 )٤٩ص  ١٠التفسري الكبري ج (إ�ا بقيت مباحة كما كانت : منهم )١(*منسوخة، وقال السواد
منـا الـذي ا� الننكـر أن املتعـه كانـت مباحـة، ا: والذي جيب ان يعتمـد عليـه يف هـذا البـاب أن نقـول: " ويقول ايضا

�ب �ـي رسـول هللا "  -: وقـال البخـاري بصـدد عقـد البـاب الحاديـث املتعـة. ٥٣ص " إ�ا صـارت منسـوخة : نقوله
  )١٦ص  ٧البخاري ج ". (عن نكاح املتعة آخرا 

   



٢٤٨ 

يفهــم منــه أنــه كــان مباحــا، وأن النهــي عنــه وقــع يف : أخــريا -يف الرتمجــة  -وقولــه : " قــال ابــن حجــر يف شــرح ذلــك
 )٧٠ص  ١١فتح الباري ج ". (مر آخر اال

ـــت مباحـــة يف بعـــض االوقـــات أ�حهـــا رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " وقـــال اجلصـــاص : مل خيتلـــف اهـــل النقـــل أن املتعـــة قـــد كان
 ٢روح املعـاين ج ... ". (والنـزاع عنـد� يف أ�ـا أحلـت مث حرمـت: " وقال اآللوسـي). ١٧٨ص  ٢احكام القرآن ج (

ــت أن نكــاح املتعــة كــان جــائزا يف اول االســالم: " -بنقــل النــووي  -ري وقــال املــاز ) ٧٠ص  مث ثبــت �الحاديــث . ثب
 ) ...١٧٩ص  ٩شرح النووي على مسلم ج . . ". ()٢(*الصحيحة هنا أنه نسخ وانعقد االمجاع على حترميه

لرسـول االكـرم ويف على أن هناك طائفة كبـرية مـن االحاديـث الصـحيحة االسـناد نصـت علـى مشـروعية املتعـة زمـن ا
وأحـل ل�ـم مـاوراء ذل�ـم أن ت�تغـوا بـأ�وال�م ( :أما اآلية فهي قولـه تعـاىل. حياته، فضال عن اآلية الكرمية

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فر�ضة، والجناح علي�م فيما تراضيتم به من . �صن� غ� �سافح�
، دون )الـزواج املؤقــت(ال شـك أ�ــا �ـدف املتعــة اي . )٢٤النســاء ( ) بعــد الفر�ضــة إن اهللا �ن عليمــا حكيمــا

 :الدائم، وذلك لالسباب التالية
ت يف سـورة النســاء يف الشـطر االول مـن عهـد النـيب  -أوال  وقـد كــان . �ملدينــة بعـد اهلجـرة أن اآليـة مدنيـة نزلـ

اآلية وردت وفقا للعـادة اجلاريـة، مؤكـدة الوفـاء �الجـر الـذي و . الناس آنذاك يتمتعون �لنساء متتعا مؤقتا ازاء أجر معني
كنـا نسـتمتع �لقبضـة مـن التمـر والـدقيق اال�م علـى : " روى مسلم عـن جـابر بـن عبـدهللا االنصـاري قـال. يتفقان عليه

" النـاس يـراد منهـا  دائـرة يف اعـراف" االسـتمتاع " فقد كانـت لفظـة  ١٣١ص  ٤مسلم ج ... " عهد رسول هللا 
وورد لفظ القرآن الكرمي بذلك، فالبد من محله على نفس املعـىن املتـداول، جـر� وفـق اسـلوب القـرآن ".. الزواج املؤقت 

يف مجيع أحكامه وتشريعاته املرتتبة على اعراف الناس، امثال البيع، والر�، والربح، والغنيمة، ومااىل ذلك أمـا والتصـدي 
 .قرآن إىل غري املألوف املتداول فبحاجة إىل دليل فضال عن كونه خالف الظاهرإىل �ويل لفظ ال

فحمــل اللفــظ . وال أجــر يف النكــاح الــدائم، بــل هــو مهــر، او صــداق" أجــورهن " إن اآليــة صــرحت بلفظــة  -�نيــا 
  .على غري معناه املعهود �ويل ال شاهد عليه كما ذكر� اوال

   



٢٤٩ 

). الزواج املؤقـت(ماقبلها ومابعدها من آ�ت يدلنا على اختصاصها بشأن املتعة اي  سياق اآلية �لنظر إىل -�لثا 
فإن اآل�ت بصدد بيان شأن احملرمات عن احمللالت، والتأكيد على غض النظر عن االموال اليت متلكها الزوجات علـى 

ت عليــه اجلاهليــة االوىل مــن التطــاول إىل امــوال نســاء �أيهــا الــذين : " قــال تعــاىل. هنهم اســتغالال جلانــب ضــعف ماكانــ
 ". ١٩... والتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. آمنوا الحيل لكم أن ترثوا النساء كرها

أ�خذونـه �تـا� . وإن أردمت إسـتبدال زوج مكـان زوج وآتتـيم إحـداهن قنطـارا فـال �خـذوا منـه شـيئا: " وقال عزوجل
وال تنكحـوا : " مث قـال".  ٢١.. إىل بعض وأخـذن مـنكم ميثاقـا غليظـا وكيف �خذونه وقد أفضى بعضكم. وإمثا مبينا

حرمـــت علـــيكم أمهـــاتكم وبنـــاتكم وأخـــواتكم وعمـــاتكم وخـــاالتكم وبنـــات االخ وبنـــات ". "  ٢٢... مـــا نكـــح آ�ؤكـــم
" ".  ٢٣.. كم ور�ئـبكم الـاليت يف حجـوركم االخت وأمهاتكم الاليت أرضـعنكم واخـوانكم مـن الرضـاعة وأمهـات نسـاء

مث . اي املتزوجـات بغـريكم) ٢٤.. واحملصـنات مـن النسـاء" "  ٢٣.. وأن جتمعوا بني االختـني) " ٢٣. وحالئل أبنائكم
  ).سورة النساء" ( ٢٤.. وأحل لكم ما وراء ذلكم. " قال تعاىل

   



٢٥٠ 

مـــا وتفصـــيل احملرمـــات مث احكـــم بتحليـــل . إىل هنـــا اكتمـــل اهلـــدف مـــن حتـــرمي البغـــي علـــى االزواج وهضـــم حقـــوقهن
ـــه القـــرآن تتميمـــا للفائـــدة، قـــال... عـــداهن فمـــا : " إذن بقـــي حكـــم آخـــر غـــري مـــذكور يف اال�ت املـــذكورة، فتعـــرض ل

ـــك أن هنـــا نوعـــا آخـــر مـــن االزواج غـــري املتقـــدم "  ٢٤.. اســـتمتعتم بـــه مـــنهن فـــآتوهن أجـــورهن فريضـــة فنعـــرف مـــن ذل
وأمـا النسـاء املسـتمتع �ـن : تفصـيل هـذه، فقـالوقد ال يشملهن حكم االوىل، فمست احلاجة إىل بيـان آخـر ل. ذكرهن

كمــا كــان احلكــم كــذلك يف االزواج الــدائمات . وال تــذهبوا �جــورهن. فــادفعوا الــيهن ايضــا مــا تــوافقتم عليــه مــن أجــر
وهـذه االخـرية ختـص اولئـك الـذين ال يسـتطيعون ) االمـاء: (مث بني تعاىل قسما من النسـاء الـآليت جيـوز نكـاحهن. أيضا

ومـــن مل يســـتطع مـــنكم طـــوال أن يـــنكح احملصـــنات املؤمنـــات فممـــا : " احلـــرات قـــال تعـــاىل: ينكحـــوا احملصـــناتطـــوال ان 
يريـد هللا ليبــني لكـم ويهــديكم ســنن : " مث ينتهــي احلــديث بقولـه تعــاىل".  ٢٥... ملكـت أميــانكم مـن فتيــاتكم املؤمنـات

وبـذلك ينسـجم سـياق اآل�ت ). الـزواج املؤقـت(ة إىل املتعـ"  ٢٦... الذين من قبلكم ويتـوب علـيكم وهللا علـيم حكـيم
  .املرتبطة بعضها مع بعض، من دون ماحصول تكرار، أو إمهال

   



٢٥١ 

رو�ــا ). الــزواج املؤقــت(نصــوص كبــار أئمــة التفســري مــن الصــحابة والتــابعني علــى ورود اآليــة بشــأن املتعــة  -رابعــا 
، )جلــالل الــدين الســـيوطي(، والــدر املنثــور )ر الطــربيدمحم بــن جريــ(امهــات جوامــع التفســري كجــامع البيــان اليب جعفــر 

دمحم بــن جريــر (وحنــن نــذكر بعــض الــروا�ت ونقتصــر علــى مايرويــه .. ، وغــريهم)المــني االســالم الطربســي(وجممــع البيــان 
 :فإنه أوثق وأوسع موسوعة تفسريية يعتمد عليها علماء السنة) الطربي

شـئ، وهـو أن الطـربي يـذكر يف تفسـري اآليـة وجهـني ويعـزي كـل وجـه  وقبل أن نذكر الـروا�ت البـد مـن التنبيـه علـى
مث يـرجح القـول ��ـا يف النكـاح الـدائم، النـه قـول يوافـق التحـرمي املـأثور . إىل طائفة ينقله عنهم بروا�ت يسـردها مسـندة

ره مل يعتمـد علـى لكنـه غفـل أن مـا اسـتند إليـه يف الرتجـيح غـري صـاحل لـذلك، كمـا أن القـول الـذي اختـا... من السـلف
التقــاوم الـــروا�ت االخـــر املتضــافرة الكثـــرية والـــيت تشـــتمل . روا�ت موثــوق �ـــا فإ�ـــا روا�ت شــاذة ذات أســـناد ضـــعاف

 ...وبعد... اكثرها على أسناد صحاح
ن  فهــذه املتعــة، الرجــل يــنكح .. " فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن: " قــال يف قولــه تعــاىل) الســدي(روى الطــربي �ســناده عــ

ت املـدة فلـيس لــه عليهـا سـبيل، وهــي املـ رأة بشـرط إىل أجــل مسـمى، ويشـهد شــاهدين، ويـنكح �ذن وليهـا، وإذا إنقضــ
 .منه برية، وعليها أن تستربئ مايف رمحها، وليس بينهما مرياث

) يالطـرب (روايـة �لثـة يرويهـا . يف. نكـاح املتعـة: قـال" فما استمتعتم به منهن ) " جماهد(وروى ايضا �سناده عن . 
إىل  -فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن " وفيـه ) أيب(ة  هـذا علـى قـراء: مصـحفا، فقـال) ابـن عبـاس(اعطـاين : عن ايب �بت قـال

اي : وهـذه الـز�دة مـن أيب تفسـري منـه لآليـة، ال أ�ـا جـزء منهـا، يقصـد ختصـيص اآليـة بنكـاح املتعـة".  -أجل مسمى 
  .الزواج املؤقت

   



٢٥٢ 

: أما تقرأ سورة النسـاء؟ قـال: عن متعة النساء؟ قال) ابن عباس(سألت : " ، قال)ايب نضرة(ويف رابعة يسندها إىل 
ابـن (ويف خامسـة بطريـق آخـر عـن . -إىل أجـل مسـمى  -فمـا أسـتمتعتم بـه مـنهن : " فمـا تقـرأ فيهـا: بلى، قال: قلت
ويف �منــة . كـذلك) ابـن عبــاس(ســابعة عـن عمــري عـن ويف . كالرابعـة ويف سادســة بطريـق �لــث نفـس املضـمون) عبـاس

ة ايب بـن كعـب وذكـر نفـس  قـال يف قـراء)قتـادة(ويف �سـعة �سـناده إىل . ايضا كذلك) ابن عباس(عن ايب اسحاق عن 
أمنسـوخة هـي؟ )فما اسـتمتعتم بـه مـنهن(عـن اآليـة ) احلكـم(سألت : قال) شعبة(ويف عاشرة عن . الكالم املتقدم

ويف حاديـة . لـوال أن عمـر �ـى عـن املتعـة، مـازىن اال شـقي: عليه الصالة والسالم) علي(وقال ): احلكم(قال . ال: قال
قصـدا إىل "  -إىل اجـل مسـمى  -فما اسـتمتعتم بـه مـنهن : " عشرة عن عمرو بن مرة قال مسعت سعيد بن جبري يقرأ

 .تفسريها �ملتعة
ت علـى تفسـري اآل ربي(يــة بنكـاح املتعــة وهنـاك روى تلـك ثلـة مــن أحاديـث رواهــا الطـربي نصــ مخسـة أحاديــث ) الطــ

احــداها عــن احلســن قــال يف . غــري هــذه بصــدد تفســري اآليــة �لنكــاح الــدائم غــري ان ثالثــة منهــا ليســت نصــا يف مطلوبــه
ونقـول لـيس . النكـاح اراد: والثالثـة ايضـا عـن جماهـد قـال. هـو النكـاح: والثانية عن جماهد ايضا قال. هو النكاح: اآلية

  .دليال على ذها�ما إىل تفسري اآلية �لنكاح الدائم" إنه النكاح " قول احلسن وجماهد 
   



٢٥٣ 

بـل يكـون مرادمهـا . واثبات اجلامع الينفي خصوص احد الفـردين. فان النكاح هو اللفظ اجلامع بني الدائم واملنقطع
الواقـــع عـــن عقـــد النكـــاح ال : �حلـــالل أن هـــذا االســـتمتاع الـــذي ذكرتـــه اآليـــة هـــو االســـتمتاع" إنـــه النكـــاح " بقوهلمـــا 
فهما ارادا نفي السفاح بـذلك، يعنيـان انـه اليثبـت �لسـفاح حـق للمـرأة بـل يثبـت هلـا أجـر اذا كـان التمتـع �ـا . السفاح
ال بنكـاح : " وهو اعم من الدائم واملنقطع والـدليل علـى ان النكـاح يسـتعمل يف قسـمني قـول الطـربي نفسـه. عن نكاح

فيــدلنا كالمــه هــذا علــى أن النكــاح علــى . ٥ج  ١٢ص " النكــاح الــذي يكــون بــويل وشــهود ومهــر مطلــق علــى وجــه 
 .٨٧ص  ٢احكام القرآن ج : وكذلك مايرويه اجلصاص". مطلق ومقيد " قسمني 

 .نعم بقيت هناك روايتان ذكرمها الطربي تكو�ن نصني يف تقسري اآلية �لنكاح الدائم
اذا تـزوج ... " فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن" حة عن ابن عباس انه قال يف قوله تعـاىل رواها عن علي بن ايب طل: االوىل

وآتــوا النســاء " الرجــل مــنكم امــرأة مث نكحهــا مــرة واحــدة فقــد وجــب صــداقها كلــه، واالســتمتاع هــو النكــاح وهــو قولــه 
  ".صدقا�ن 

   



٢٥٤ 

ذا النكـاح، ومـا يف القـرآن إال نكـاح، اذا هـ... " فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن" قـال يف قولـه : رواها عن ابـن زيـد: الثانية
الصـداق، فـان وضـعت لـك منـه شـيئا فهـو لـك سـائغ، فـرض هللا عيلهـا العـدة، : اخذ�ا واستمتعت �ا، فاعطها اجرها

هــا�ن الروايتــان تفســران االســتمتاع يف اآليــة �لنكــاح الــدائم، واالجــر �ملهــر ولننظــر هــل تصــلحان . وفــرض هلــا املــرياث
ان تلـــك : تقاومـــان تلـــك الكثـــرة املتضـــافرة مـــن الـــروا�ت الـــيت كانـــت تفســـر اآليـــة �ملتعـــة؟ فنقـــول، أوال لـــذلك، او هـــل

ت  ن علمــاء اهــل البيــ ث وقــع االتفــاق علــى مضــمو�ا مــ ريهم، وأمــا هــا�ن  الــروا�ت جممــع علــى قبوهلــا حيــ ومــن غــ
ن شــذوذمها عــن تفســري وخمالفتهمـا للســياق و  دع مــا يريبــك إىل " االعتبــار، وقــد ورد يف االثــر فمشـكوك فيهمــا فضــال عــ

وسـنورد عليـك بعـض االحاديـث عـن اهـل البيـت �ـذا " دع الشاذ النادر، فان ا�مع عليه الريب فيه " و " مااليريبك 
ت يف املوضـوع )٣(*رغـم القائـل. الصـدد أنشـاء هللا ان اسـناد الــروايتني يف : و�نيـا. �ن ليسـت للشـيعة روايـة عـن اهـل البيـ

 .. !غاية الضعف والسقوط الميكن االحتجاج �ما فضال عن التمسك �ما لتأويل نص الكتاب الكرمي
اي " ج بـه ال حيـت: " امـا معاويـة فقـال أبوحـامت. فسند االوىل مشتمل على معاوية بن صاحل عن علي بـن ايب طلحـة

وامـا علـي . )٤(*ولذلك مل خيرج له البخاري وال حديثا واحدا. ال يصلح حديثه لالحتجاج به وال جعله سندا لالستنباط
 .بن ايب طلحة الذي يسند احلديث إىل ابن عباس فهو مدلس كذاب، يسند احلديث إىل أ�س مل يرهم ومل يرو عنهم
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اذن  )٥(*لـه اشـياء منكـرات: سـري عـن ابـن عبـاس وقـال امحـد بـن حنبـلمل يسـمع علـي بـن ايب طلحـة التف: قال دحـيم
ال تنهض حجة وال كو�ا دليال على أنه كـالم ابـن عبـاس وال تفسـريه، الن  -على ضعفها وسقوطها  -فالرواية االوىل 

ثانيـة فـان ابـن وهـب امـا الروايـة ال. الراوي عن ابن عباس مل يسمع منه والرأه فهو يسند إسنادا جمازفا بشهادة أئمـة الفـن
وهـو امـا عبـدهللا او أسـامة او عبـدالرمحن، الثالثـة ابنـاء زيـد، ) ابـن زيـد(يـروي احلـديث عـن  -وهو عبـدهللا بـن وهـب  -

 ". )٦(*الثالثة ضعفاء يف احلديث: " قال اجلوزجاين
زيـد ال يسـنده علـى ان صـاحب احلـديث وهـو ابـن ". ..  )٧(*بنـو زيـد بـن اسـلم ليسـوا بشـئ: " وقال حيىي بـن معـني

بل هو تفسري برأيه اخلاص، فانه كان يعيش يف اواسط القرن الثاين مـن . إىل أحد من الصحابة او التابعني هلم �حسان
ن الصــحابة، فمــن أيــن لــه هــذا التأويــل لآليــة، فــان   ومل يــدرك النــيب  )٨(*اهلجــرة وال العهــد االول وال إلتقــى �حــد مــ

 . حجية فيه، وامنا هو رأي رآه نفر من الناسكان عن رأيه فال
 :النقاش حول داللة اآلية

وأخـرى بـورود . حاولت مجاعة نقض داللة اآلية الكرمية على أ�حة املتعة، �رة �الستنباط مـن فحـوى اآليـة نفسـها
اح الــدائم دون املتعــة ان اآليــة تــدل بفحواهــا علــى ان املــراد النكــ: " امــا الفحــوى فقــد قــال اجلصــاص وغــريه. الناســخ هلــا

 -: اليت هي النكاح املنقطع وذلك من وجوه ثالثة
وذلـــك إ�حـــة لنكـــاح ماعـــدا ) واحـــل لكـــم مـــا وراء ذلكـــم(انـــه عطـــف علـــى ا�حـــة النكـــاح يف قولـــه تعـــاىل : االول" 

املـدخول �ـا احملرمات ال حمالة، ال�م ال خيتلفـون ان النكـاح مـراد بـذلك، فوجـب ان يكـون ذكـر االسـتمتاع بيـا� حلكـم 
  .يف استحقاقها جلميع الصداق -�لنكاح 
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واالحصان ال يكون اال يف نكاح صحيح، الن الـوطي �ملتعـة ال يكـون حمصـنا وال " حمصنني " قوله تعاىل : الثاين" 
 .-اي الدائم  -يتناوله هذا االسم فعلمنا انه اراد النكاح 

 سفاحا النتفاء احكام النكاح عنه من ثبوت النسـب ووجـوب فسمى الز�" غري مسافحني " قوله تعاىل : الثالث" 
 .العدة والفراش

ــز�  ــز�، والن الســفاح وهــو ســفح املــاء مشــرتك بــني ال ــت يف معــىن ال وملــا كــان هــذا املعــىن ايضــا موجــودا يف املتعــة كان
فهــو شــرط يف " حني غــري مســاف: " وقــد قــال تعــاىل. واملتعــة حيــث ال يقصــد املســتمتع �لنســاء اال ســفح مائــه كــالزاين

وذكــر الفخــر الــرازي هــذا . هكــذا اســتدل اجلصــاص بصــدد نقــض داللــة اآليــة علــى حليــة املتعــة. )٩(*النكــاح الصــحيح
فكأنــه تعــاىل ذكــر أصــناف مــن حيــرم علــى االنســان : امــا الــذي ذكــره يف الوجــه االول: " االســتدالل مث رد عليــه بقولــه

ان هللا : توضــيح ذلــك". واحــل لكــم وطؤهــا مــا وراء هــذه االصــناف اي ) واحــل لكــم مــا وراء ذلكــم(وطــؤهن مث قــال 
  .مث أ�ح بعد ذلك ما عداهن. تعاىل ذكر اوال اقسام النساء اليت حيرم على الرجل التزويج �ن
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ن ايــن ثبــت ان املــراد �الحــالل هنــا هــو النكــاح الــدائم بــل الظــاهر ان  إذن فــأي داللــة يف ذلــك علــى حتــرمي املتعــة ومــ
االحصـان ): �نيـا(قولـه : " مث قال الفخر الرازي. نكاح بتلك النساء حرام، وان مطلق النكاح مبا عداهن جائزمطلق ال

ت ان االحصــان خــاص " مل يــذكر عليــه دلــيال  -اي يف نكــاح دائــم  -اليكــون اال يف نكــاح صــحيح  يعــين مــن أيــن أثبــ
ري فــرق. �لنكـاح الــدائم املــراد �الحصــان حفــظ الفــرج عــن ارتكــاب احلــرام  الن. بــل هــو موجــود يف املنقطــع ايضــا مــن غــ

الــز� امنــا مســي ســفاحا النــه ال يــراد بــه اال ســفح املــاء وكــذلك ): �لثــا(وامــا قولــه : " قــال. أي الــز� دون النكــاح مطلقــا
كـاح املتعة، فمردود، الن املتعة ليست كذلك فان املقصـود منهـا سـفح املـاء بطريـق مشـروع مـأذون فيـه مـن قبـل هللا كالن

اي ان " فظهـر ان هـذا الكـالم رخـو : " وقـال أخـريا. هـذا اول البحـث: فنقـول! املتعة حمرمـة : فان قلتم: " قال. الدائم
إن مــااتى بــه اجلصــاص مــن االســتدالل أشــبه �ملصــادرات يف : وحنــن نقــول )١٠(*يف كــالم اجلصــاص رخــاوة وضــعفا بينــا

انتفــاء : والســيما قولــه. وى فارغــة بــال حاجــة إىل كلفــة الــرد عليهــااصــطالح املنطــق القــدمي فانــه اســتدل �مــور كلهــا دعــا
النســب واالعـــدة والفــراش فـــان الــذي يقـــول بصـــحة نكــاح املتعـــة يقــول بثبـــوت النســب ووجـــوب العـــدة : احكــام النكـــاح
 .كما �يت. والفراش ايضا

 :ماقيل يف نسخ اآلية
ت مباحــة، : بــاب ان نقـولوالـذي جيـب ان يعتمــد عليـه يف هـذا ال: " مث قـال الفخـر الــرازي ا� ال ننكـر ان املتعــة كانـ

  .وقد ذكروا وجوها يف نسخ اآلية الكرمية".ا�ا صارت منسوخة : امنا الذي نقوله
   



٢٥٨ 

زعـــم القائـــل "  )١١(*�ايهـــا النـــيب اذا طلقـــتم النســـاء فطلقـــوهن لعـــد�ن: " ا�ـــا منســـوخة �يـــة الطـــالق والعـــدة) االول(
وحيــث الطــالق والعــدة يف نكــاح املتعــة فهــذه اآليــة . علــى الطــالق وتســتعقب العــدةبــذلك ان مفارقــة الزوجــة تتوقــف 

ــزعم �طــل، فــان املتعــة ايضــا هلــا عــدة لكنهــا نصــف عــدة النكــاح الــدائم وامــا الطــالق فلــيس . تتنــاىف وآيــة املتعــة لكــن ال
اء االجــل يف النكــاح ايضــا ســبب للفــراق، كمــا ان انقضــ -اذا وجــدت أســبابه  -بــل الفســخ . الســبب الوحيــد للمفارقــة
اي اذا اردمت الطــالق، . اذا طلقــتم: علــى ان اآليــة تقــول. فلــم ينحصــر الســبب يف الطــالق. املنقطــع ايضاســبب للفــراق

 .وذلك فيما يتوقف الفراق على الطالق، كما يف النكاح الدائم ال مطلقا
ـــث ".  )١٢(*ولكـــم نصـــف مـــاترك ازواجكـــم: " ان �ســـخها قولـــه تعـــاىل) الثـــاين( ال تـــوارث يف املتعـــة فـــال تكـــون وحي

ومـن املتفـق عليـه لـدى . ولكن هنا اشتباها بني النسخ والتخصيص. فهذه اآلية تتناىف وآية االستمتاع. املتمتع �ا زوجة
وقــد دلنــا الــدليل علــى نفــي التــوارث بــني الزوجــة املتمتــع �ــا وزوجهــا . اجلميــع ان ختصــيص عمــوم الكتــاب �لــدليل جــائز

كمـا ان الزوجـة القاتلـة لزوجهـا ال ترثـه ختصيصـا أيضـا . ة توارث الـزوجني، كمـا عـن ابـن عبـاس وغـريهختصيصا لعموم آي
وكذلك الكافر ال يرث املسلم ختصيصا يف عموم آية املواريث، على ان علماء السنة جيوزون نكـاح الكتابيـة وال يقولـون 

 !�لتوارث بينهما وهل هذا اال ختصيص يف عموم الكتاب؟ 
  



٢٥٩ 

ث( ــيب االكــرم ) الثالــ ــث رووهــا يف  ا�ــا منســوخة �لســنة اي مبــا ورد مــن الن ــك يف أحادي وســلم مــن �يــه عــن ذل
ــيب . املوضــوع ت النهــي مــن الن ــ ث هــي هــذه النقطــة فلــو ثب وســلم وكــان صــاحلا لنســخ اآليــة  والعمــدة يف هــذا البحــ

 .. !أسا، واال فال موجب لرفع اليد عن نص الكتاب �رد مزعومة يزعمها أ�سالقرآنية انقطع البحث واجلدال ر 
اي " ان نص الكتاب ال ينسخه اخلرب ) " علم االصول(قد ثبت يف : -امجاال قبل البحث عن التفصيل  -ونقول 

عـن املتعـة ال متـواترا  وهو ظين، على أنه مل يثبت �ي النـيب  -�حلديث  -وهي قطعية  -اليصح نسخ آية قرآنية 
واال مل يكـــن عمــر يســند النهــي إىل نفســـه  -وال آحــادا  -واال مل ختتلــف االمــة يف ذلــك وال موجـــب لكتمانــه ايضــا  -

واما التفصيل فقد ادعى ابن رشـد . على انه الحجية يف االخبار اآلحاد جتاه نصالكتاب"... وا�ا�ى عنهما : " بقوله
 ". )١٣(*ر االخبار عن رسول هللا بتحرميهتوات: " االندلسي

ان هذا كالم ألقي علـى عواهنـه، اذا الحظنـا ضـئالة عـدد االحاديـث الـيت يروو�ـا يف التحـرمي �سـناد ضـعيفة وتنتهـي  
وامـــا اذا أمعنــا النظـــر يف أســانيد تلـــك االحاديــث فـــال منلـــك . فكيــف يكـــون متــواترا. او رجلـــني. كلهــا إىل رجـــل واحــد

متعتـان كانتـا علـى : " يصلح مستندا للتحرمي، غري قولة عمر بن اخلطاب الـيت أصـدرها عـن إجتهـاد جمـرد والخربا واحدا
 ".عهد رسول هللا وا�ا�ى عنهما واعاقب عليهما 

ـــث يعزوهـــا إىل الرســـول الكـــرمي، مجعهـــا مســـلم مـــع  ـــك أهـــم مـــا يســـتند اليـــه القائـــل �لنســـخ والتحـــرمي مـــن أحادي والي
 :روى احاديث النهي عن ثالثة من صحابة النيب  -: )١٤(*يف مكان احاديث الرخصة املطلقة

 .علي بن ايب طالب  - ١
 .سلمة بن االكوع - ٢
 .سربة بن معبد اجلهين - ٣

ان عليـــا .. ! فهـــو أشـــبه �لتنـــاقض الصـــريح عـــن امـــري املـــؤمنني علـــي بـــن ايب طالـــب  -يف ذلـــك  -امـــا روايتـــه 
 فكيـف يـروي هـو عـن النـيب ! مؤنبـا أ�ه �نيبـا الذعـا . كان املنتقد االول لنهي عمـر بـن اخلطـاب عـن املتعـة  
شـا ا� احلسـن الكـرمي ان يوجـه حا! هـو الـذي �ـى فمـا شـأن عمـر؟  اذا كان النـيب ". انه �ى عن املتعة : " وسلم

  . !املالمة إىل غري فاعلها
   



٢٦٠ 

روى هـذا احلـديث ". لـوال أن عمـر �ـى عـن املتعـة مـاز� إال شـقي : " قولـه وقد صح عن علي بـن ايب طالـب 
ــري ريه الكب ســوخة عــن آيــة املتعــة أمن" احلكــم " �ســناد صــحيح عــن شــعبة قــال ســألت  )١٥(*�ــذا اللفــظ الطــربي يف تفســ

ورواه الفخــر الــرازي ". لــوال ان عمــر �ــى عــن املتعــة مــازىن اال شــقي : وقــال علــي �: " مث قــال احلكــم. ال: هــي؟ قــال
 .)١٧(*وكذلك السيوطي يف الدر املنثور. )١٦(*ايضا بنفس اللفظ

املتعة اال رمحة مـن هللا رحـم �ـا ماكانت ! رحم هللا عمر : " فكان يقول وأخذ ابن عباس هذا املعىن عن علي 
روى هـــــذا احلــــديث عـــــن ابــــن عبـــــاس ابــــوبكر الـــــرازي ".  )١٨(*ولـــــوال �يــــه ملـــــا احتــــاج إىل الـــــز� اال شــــفا أمــــة دمحم 
عـــن ) عبــدالرزاق وابــن املنــذر: (وجــالل الــدين الســـيوطي مــن طريــق احلــافظني )٢٠(*وابــن رشــد االندلســي )١٩(*اجلصــاص

علــى ان الكــالم يف أســناد مــارووه عــن علــي بــن ايب طالــب �ــذا الشــأن قــد يطــول ومــن العجيــب ا�ــم يف . )٢١()*عطــاء(
وعزوهـا إىل عبـدهللا واحلسـن ابـين دمحم بـن احلنفيـة عـن . رواية ذلك عـن علـي وضـعوا أسـنادها علـى لسـان اوالده االجنبـني

  .. !املشهور �لتدليس عن لسان الثقات )٢٢(*سفيان بن عيينةهو  -يف ذلك  -والراوي ... والده امري املؤمنني 
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___________________________________ 
 .أي املعظم من االمة) ١*(
 .ان السواد ذهبوا إىل اجلواز: الخيفى التهافت بني دعوى االمجاع يف هذا الكالم وكالم الفخر الرازي) ٢*(
 .١٦ص  ٥املنار ج : هو الشيخ دمحم عبده) ٣*(
 .٨٦٢٤رقم  ١٣٥ص  ٤ميزان االعتدال ج : راجع الذهيب) ٤*(
 .٥٨٧٠رقم  ١٣٤ص  ٣ميزان االعتدال ج : الذهيب) ٥*(
 .٤٣٣١رقم  ٤٢٥ص  ٢ج : الذهيب) ٦*(
 .٤٨٦٨رقم  ٥٦٤ص  ٢ج : الذهيب) ٧*(
 .٧٠٦رقم  ١٧٥ص  ١ميزان االعتدال ج : الذهيب) ٨*(
 ١٨٠ص  ١٧٩ص  ٢أحكام القرآن ج ) ٩*(
 .٥٣ص  ١٠التفسري الكبري ج ) ١٠*(
 .١: سورة الطالق) ١١*(
 .١٢: النساء) ١٢*(
 .٥٧ص  ٢بداية ا�تهد ج ) ١٣*(
 .طبعة مشكول ١٣٥ - ١٣٠ص  ٤مسلم ج ) ١٤*(
 .١٣ص  ٥ج ) ١٥*(
 .٥٠ص  ١٠ج ) ١٦*(
 .١٤٠ص  ٢ج ) ١٧*(
 .قليال من ضوئها عند غرو�ااي اال . غابت الشمس اال شفا: من قوهلم. أي اال القليل من الناس) ١٨*(
 .١٧٩ص  ٢احكام القرآن ج ) ١٩*(
 .٥٨ص  ٢بداية ا�تهد ج ) ٢٠*(
 .١٤١ص  ٢الدر املنثور ج ) ٢١*(
 .طبعة مشكول ١٦ص  ٩ج . فكيف �لبقية. اقتصر عليه البخاري لتقديره اصح سندا من غريه) ٢٢*(
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___________________________________ 
يف �ـي النـيب عـن املتعـة  -وامـا الروايـة ".  )١(ولكن املعهود منه أنه اليدلس اال عن ثقـة. كان يدلسو : " قال الذهيب

ولـذلك ال جتـد النهـي بروايـة سـلمة يف . ، فال أصل هلا وامنا هي فريـة ألصـقوها بصـحايب كبـري)سلمة بن االكوع(عن  -
روى جابر بن عبدهللا وسلمة بـن !. الباب للتحرمي  ، رغم عقدة)٢(انه يروى عنه الرخصة واال�حة: البخاري بل العكس

وروى عــن ". انــه قــداذن لكــم ان تســتمتعوا فاســتمتعوا : فقــال فــا�� رســول هللا " كنــا يف جــيش : قــاال" االكــوع 
شـرة مابينهمـا ثـالث ليـال، فـان اميـا رجـل وامـرأة توافقـا فع: " وسـلم قـال رسـول هللا : ا�س بن سلمة عـن ابيـه قـال

 ".فما ادري أشئ كان لنا خاصة، ام للناس عامة : " مث قال سلمة". أحبا ان يتزايدا او يتتاركا تتاركا 
" انـه منسـوخ  عـن النـيب  وقد بينه علي : قال ابوعبدهللا: " وهنا �يت البخاري ليجتهد يف املوضوع فيقول

كمـا تبــني لـك مـن هــذا . اذ ال نـص موثوقـا بــه عـن رسـول هللا بصــدد التحـرمي أصـال. بـل العكـس هــو الصـحيح :ونقـول
ث ــع النــاس كمــا يف مجيــع االحكــام الصــادرة عــن رســول هللا . البحــ فالصــحيح ا�ــا كانــت رخصــة عامــة مــن النــيب جلمي
وحيث ال ختصـيص فهـو للعمـوم . إال �لتنصيص الصريح يف سائر املواضيع الشرعية فال ختص انسا� دون إنسان 

 ... ".أميا رجل وامرأة" وال سيما ولفظ احلديث 
ــن عبــدهللا وســلمة بــن االكــوع قــاال: " علــى ان مســلم يــروي احلــديث بلفــظ آخــر خــرج علينــا منــادي : عــن جــابر ب

.... هـذا. )٣(*يعـين متعـة النسـاء: قـا ل مسـلم". ذن لكـم ان تسـتمتعوا قـد ا ان رسول هللا : فقال رسول هللا 
 ..فان يف سند الرواية ضعفا الميكن الغض عنه) سلمة(مضافا إىل ان مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق 

ن دمحم(روى عنــه بســند فيــه : وعليــه فتســقط الروايــة عــن صــالحية االحتجــاج �ــا ): بــن ز�دعبدالواحــد (و ) يــونس بــ
ان يــونس هــذا قــد ضــعفه ". ..  )٥(*يف املتعــة ثــال�، مث �ــى عنهــا )٤(*عــام أو طــاس رخــص رســول هللا : " انــه قــال

  .)٦(*وامحد. والنسائي. ابن معني: ثالثة من أئمة النقد والتمحيص
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عمـش بصـيغة السـماع منـه، وهـو ال كـان حيـدث عـن اال: واما عبدالواحد بـن ز�د فكـان مـن واضـعي االسـناد كـذ�
 .)٧(*يعرف منه حرفا
ــث كــان يرســلها االعمــش، فوصــلها بقولــه: وقــال ابــوداود حــدثنا .. حــدثنا االعمــش: " عمــد عبدالواحــد إىل أحادي
 .)٨(...*جماهد يف كذا وكذا

ـــى حديثـــه" عبدالواحـــد لـــيس شـــئ : " وقـــال حيـــىي القاتـــل مل يبـــق مـــا يســـتدل بـــه . )٩(*اي لـــيس يصـــح االعتمـــاد عل
ــن معبــد اجلهــين(�لتحــرمي ســوى حــديث  ربة ب ــق معرفتنــا إىل �ــي النــيب ). ســ هــذا . عــن املتعــة فهــو الوحيــد يف طري

ريه مــن االصــحاب. فحســب ن . دون غــ ــع فقهــاء االمصــار علــى : " قولــه) ابــن رشــد(والعجــب مــ واكثــر الصــحابة ومجي
ولكـن اسـناده التحـرمي إىل اكثـر الصـحابة مايـدعو إىل العجـب . إىل التحـرميدع عنـا ذهـب فقهـاء االمصـار . )١٠(*حترميها

وهـو خـرب ). سـربة(مع العلم انه مل يثبت عن احد من الصحابة قوله �لتحرمي، او روايته شيئا يف التحرمي، سوى حديث 
رب الوا. فـــان القـــرآن مقطـــوع الصـــدق -علـــى ماثبـــت يف االصـــول  -واحـــد الميكـــن نســـخ القـــرآن بـــه  حـــد مشـــكوك وخـــ

  .وليس يرتك اليقني �لشك. الصدور
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ري إبنـه هــذا). الربيــع(ينفــرد بروايتـه عنــه ابنـه ) سـربة(علـى أن حــديث .  والربيــع . ومل يسـمع حــديث سـربة منــه أحـد غــ
وال جـاء ذكـره يف عـداد الـرواة يف كتـب . هذا جمهول الشخصية يف تراجم الـرواة وال وثقـه أحـد مـن أئمـة احلـديث والنقـل

 .. !المر ماجدع قصري أنفه.. ! ا� ال جند للربيع هذا رواية غري هذه الرواية فقط: اعين. ث على االطالقاحلدي
الن الطريق اليه منحصر يف ولـده الربيـع " رأسا ومل حيتج به يف شئ ) سربة(ان يرتك حديث : وهذا مادعى البخاري

. هذا فحسـب). املتعة(غري حديثه عن ابيه بشأن حرمة حىت ان مسلما مل يرو عن الربيع حديثا آخر . )١١(*وهو جمهول
وال روايـة موثـوق . فلم يثبت مايصح االحتجاج به نسخا لآلية الكرميـة. )١٢(*ومل �ت ذكره يف غري هذا الباب من كتابه

إن ابـن : قلـت جلـابر � :قـال ابونضـرة"  -: ملتعة النكاح، اللهم اال قولـة عمـر يف خطبتـه بصدد حترمي النيب . �ا
وسلم، ومـع  على يدي جرى احلديث، متتعنا مع رسول هللا : قال! الزبري ينهى عن املتعة، وأن ابن عباس �مر به 

وا�مــا  . رآن هــذا القــرآنوأن القــ. ان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هــذا الرســول: " ايب بكــر �، فلمــا ويل عمــر خطــب النــاس فقــال
إحــدامها متعـة النســاء وال أقـدر علــى رجــل : كانتـا متعتــان علـى عهــد رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وا� أ�ـى عنهمــا واعاقـب عليهمــا

  .تزوج إمرأة إىل أجل إال غيبتهباحلجارة
   



٢٦٥ 

كـان ابـن عبـاس �مــر : " ولويف لفـظ آخــر اخرجـه اجلصـاص �سـناده إىل ايب نضـرة يقــ. )١٣("*واالخـرى متعـة احلـج 
ــن عبــدهللا فقــال ــك جلــابر ب ــن الــزبري ينهــى عنهــا، قــال فــذكرت ذل علــى يــدي دار احلــديث، متتعنــا مــع : �ملتعــة، وكــان اب

ان هللا كـان حيـل لرسـوله ماشـاء مبـا شـاء، فـامتوا احلـج والعمـرة كمـا أمـر هللا، وانتهـوا : فلما قام عمر قال رسول هللا 
ونقـل ابـن رشـد عـن ابـن جـريح وعمـرو بـن ".  )١٤(*نكاح هذه النساء، ال أويت برجل نكح امـرأة إىل أجـل اال رمجتـه عن

وايب بكـر ونصـفا مـن خالفـة  متتعنـا علـى عهـد رسـول هللا : " مسعـت جـابر ابـن عبـدهللا يقـول: دينار عن عطا قال
ــزبري قــالويف ر ".  )١٥(*عمــر مث �ــى عنهــا عمــر النــاس قــال جــابر بــن : " وايــة اخرجهــا مســلم عــن ابــن جــريح عــن ايب ال

وسـلم وايب بكـر حـىت �ـى عنـه عمـر  كنا نستمتع �لقبضة من التمر والدقيق اال�م على عهـد رسـول هللا : عبدهللا
  ". )١٦(*يف شأن عمرو بن حريث

   



٢٦٦ 

نزلـت آيـة املتعـة يف كتـاب هللا : " �سناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن احلصني قـال )١٧(*واخرج أمحد يف مسنده
 ".وسلم حىت مات  فلم تنزل آية تنسخها ومل ينه عنها النيب  وعملنا �ا مع رسول هللا . تبارك وتعاىل

لــوال ان عمــر � �ــى عــن املتعــة : " قــال علــي �: لويف حــديث صــحيح االســناد اخرجــه الطــربي عــن احلكــم قــا
  ". )١٨(*مازىن اال شقي

   



٢٦٧ 

ــق احلــافظني ن عطــا قــال: واخــرج الســيوطي عــن طري ــن املنــذر عــ ــن عبــاس: عبــدالرزاق واب يــرحم هللا عمــر، : " قــال اب
 ". )١٩(*وال �يه مااحتاج إىل الز� اال شقيماكانت املتعة اال رمحة من هللا رحم �ا امة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ول

وعن ايب سعيد اخلدري وجـابر . اي اال القليل من الناس" مازىن اال شفا : " ويف رواية اجلصاص وابن االثري وغريمها
ان : " وصـح عـن عمـران بـن احلصـني قـال. )٢٠(*متتعنا إىل نصف من خالفة عمر حىت �ى عمر الناس: بن عبدهللا قاال

يريـد بـه  )٢١(*مث قال رجل برأيـه" وامر� رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �ملتعة وما�ا� عنها . انزل يف املتعة آية ومانسخها �ية اخرىهللا 
 .وغريهم )٢٥(*وابن حجر )٢٤(*والقسطالين )٢٣(*والبخاري )٢٢(*نص على ذلك الرازي. عمر بن اخلطاب

الصحابة �ن النهي كـان عـن رأي ار�ه عمـر، وقـد مـر عليـك ان مـن تلك ثلة من أحاديث �ي عمر، وقد اعرتف 
) ا� سـعيد اخلـدري(و ) جـابر بـن عبـدهللا االنصـاري(و ) عبـدهللا بـن عبـاس(و ) عليا امري املؤمنني : (مجلة هؤالء،

ــن احلصــني(و  ــت علــى املصــارحة �جلــواز). عمــران ب ريهم ممــن ثب ــص اخلطبــة. وغــ ن كانتــا علــى عهــد متعتــا: " كمــا ان ن
  واما. صريح يف إسناد النهي إىل نفسه" رسول هللا وا� ا�ى عنهما، واعاقب عليهما 

   



٢٦٨ 

منهــا . السـبب يف ذلــك الــذي دعــاه إىل هـذا التشــريع الصــارم فتلــك قضـا� شــاذة صــادفت أ�مــه بشـأن متعــة النســاء
ــن أميــة ن اميــة بــن خلــف اجلمحــي بســلمى مــوالة حكــيم ب فولــدت لــه، . بــن االوقــص االســلمي قصــة اســتمتاع ســلمة بــ
والـيت . وامثاهلـا مـن قضـا� شـاذة. )٢٦(*ولكن سلمة انكر الولد وبلغ ذلك عمر، واغتـاظ شـديدا وقـام بتحـرمي املتعـة رأسـا

مــع العلــم ان الكتــاب قــد . ولكــن عمــر اىب اال نقــض القــانون رأســا، وابطــال تشــريع املتعــة بتــا�.. ! اليســلم منهــا قــانون
. )٢٧(*تشــريعها وا�حتهــا، الكتــاب الــذي ال �تيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن خلفــه تنزيــل مــن حكــيم محيــدنــص علــى 

مـــا آ�كـــم الرســـول . .. )٢٨(*الـــذي الينطـــق عـــن اهلـــوى ان هـــو اال وحـــي يـــوحى كمـــا قـــد ســـنها الرســـول االعظـــم 
  .)٢٩(*فخذوه

رب  -بعـد ان يـذكر ان عمـر قـال ) القوشـجي( :وكم نستغرب قولة مـتكلم االشـاعرة وحكـيمهم ايهـا  -وهـو علـى املنـ
وحـي . ومتعـة احلـج. متعة النسـاء: الناس ثالث كن على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وا� ا�ى عنهن واحرمهن واعاقب عليهن

الفــة ا�تهــد لغــريه يف فــان خم" ان ذلــك لــيس ممــا يوجــب قـدحا فيــه : " يعتــذر عنــه بعــد ذلـك بقولــه... علـى خــري العمــل
اذا كــان فــرد مــن االمــة يقابــل النــيب الكــرمي يف ... ! ان هــذا لشــئ عجــاب".. !.  )٣٠(*املســائل االجتهاديــة لــيس ببــدع

وهـل ميكـن نقـض الـوحي بـرأي واحـد . ؟ هـل لـالراء تـدخل يف ديـن هللا..تشريعاته، فما قيمة مقام النبوة والوحي االهلـي
لـيس ذلـك سـوى إجتهـاد يف . ال.. إن اجتهاد عمر خالف اجتهـاد النـيب؟ : تهد حىت يقالمن االمة؟ هل كان النيب جي

 ...مقابلة النص الصريح
هـي : سأل رجل شامي عبـدهللا بـن عمـر عـن متعـة النسـاء؟ فقـال"  -: ولقد أجاد الكالم يف هذا املقام ابنه عبدهللا

أنـرتك " كـان ايب �ـى عنهـا، وصـنعها رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   أرأيـت ان: فقـال ابـن عمـر! ان أ�ك قد �ى عنها : فقال. حالل
  ". )٣١(!*السنة، ونتبع قول ايب 

وهللا ماكنـا علـى عهـد : فقـال. سـأل رجـل ابـن عمـر عـن متعـة النسـاء: قال )٣٢(*ويف رواية امحد بن حنبل يف مسنده
 . حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهو يعلم بذلكيعين أنه نكاخ مشروع كنا نعمله يف -رسول هللا زانني، وال مسافحني 

ه رجـل مـن اهـل الشـام فسـأله  إين جلالس مـع ابـن عمـر يف املسـجد، اذ جـاء: عن سامل قال )٣٣(*ويف تفسري القرطيب
فـان كـان ! ويلـك : فقـال! فان ا�ك كان ينهى عنهـا : حسن مجيل، قال: عن التمتع �لعمرة إىل احلج، فقال ابن عمر

ى عنهــا وقــد فعلــه رســول هللا صــلىا� عليــه وســلم  وأمــر بــه، أفبقــول أيب آخــذ ام �مــر رســول هللا صــلى هللا عليــه أيب �ــ
  .. ". ...قم عين! وسلم 

   



٢٦٩ 

كيـف يقـوم خليفـة رسـول هللا بـنقض تشـريع سـنة رسـول هللا، مبـرأى مـن مجيـع الصـحابة، وهـم : وقد يعرتض معـرتض
اذن جيـــوز ان يكـــون حتـــرمي عمـــر مســـتندا إىل �ـــي . اهنـــة مـــنهم يف ديـــن هللا؟وهـــل هـــذا اال مد. ســـكوت ال يـــردون عليـــه

لـو كـان : قـال الفخـر الـرازي!. فنـبههم عليـه ولـذلك أذعنـوا لـه . الرسول نفسه وقد اطلع عليه عمر دون سائر الصحابة
ن مل حياربــه وينازعــه، ان املتعــة كانــت مباحــة يف شــرع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأ� ا�ــى عنــه لــزم تك -عمــر  -مــراده  ري كــل مــ فــريه وتكفــ

ري املـؤمنني وكـل ذلـك �طـل، فلـم يبــق اال ان . حيـث مل حياربـه ومل يــرد ذلـك القـول عليـه )٣٤(*ويفضـي ذلـك إىل تكفـري امـ
ت عنــدي انــه ملسو هيلع هللا ىلص: يقــال ت مباحــة يف زمــن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص وا� أ�ــى عنهــا ملــا ثبــ  )٣٥(...* نســخهاكــان مــراده ان املتعــة كانــ

ــى : -ادلــة التحــرمي  -و�لثهــا : وحــذا حــذوه الشــيخ دمحم عبــده، قــال �ــي عمــر عنهــا يف خالفتــه، واشــادته بتحرميهــا عل
 . ..)٣٦(*املنرب، واقرار الصحابة على ذلك، وقد علم ا�م ما كانوا يقرون على منكر

انــه اســتبعاد حمــض، مث هــو أمــر معقــول اذا ... شــيشان هــذا النــوع مــن االســتدالل أشــبه بتشــبث الغريــق �حل: نقــول
 ..الحظنا مالبسات القضية ونظائرها

ايـــن هـــؤالء مـــن خمالفـــة كبـــار الصـــحابة واصـــرارهم علـــى احلكـــم �جلـــواز، ونبـــذ حتـــرمي عمـــر، اســـتمرارا علـــى ســـنة : اوال
 ". )٣٧(*ان عمرا �ى عن املتعة ما زىن إال شقي لوال: " القائل) علي امري املؤمنني (فهذا . الرسول 

 )٣٨(*لوال �يه عنها مااحتاج إىل الز� إالشقي: حرب االمة القائل) ابن عباس(وهذا  -
وقد اعرتف الشيخ دمحم عبده �ن ابن عباس كان ممن أصر على ا�حة املتعة ومل يكن �بـه بنهـي . )٣٩(*او اال شفا -

 .)٤٠(... "*النصاف ان جمموع الروا�ت تدل على اصرار ابن عباس على فتواه �ملتعةفا: " قال. عمر بن اخلطاب
   



٢٧٠ 

___________________________________ 
 .١٧٠ص  ٢ميزان االعتدال ج ) ١*(
 .طبعة مشكول ١٦ص  ٩البخاري ج ) ٢*(
 .١٣٠ص  ٤مسلم ج ) ٣*(
 .هو عام احلج) ٤*(
 .طبعة مشكول ١٣١ص  ٤مسلم ج ) ٥*(
 .٤٨٥ص  ٤ميزان االعتدال ج : الذهيب) ٦*(
 .٦٧٢ص  ٢ميزان االعتدال ج : الذهيب) ٧*(
 .٥٢٨٧رقم  ٦٧٢ص  ٢ميزان االعتدال ج : الذهيب) ٨*(
 .٥٢٨٧رقم  ٦٧٢ص  ٢ميزان االعتدال ج : الذهيب) ٩*(
 .٥٨ص  ٢بداية ا�تهد ج ) ١٠*(
فانـه مـن روايـة ... ومل تـر هـذه الطائفـة تصـحيح حـديث سـربة بـن معبـد"  :بصدد حديث سـربة ٤٤٤ص  ١قال ابن قيم يف زاد املعاد ج ) ١١*(

وقد تكلم فيه ابن معني، ومل ير البخاري اخراج حديثه يف صحيحه مع شـدة احلاجـة اليـه، وكونـه أصـال مـن اصـول .. عبدامللك بن الربيع ابن سربة
 .٢٣٩ص  ٦غدير ج راجع ال... ". ولو صح عنده مل يصرب عن اخراجه واالحتجاج به. االسالم

 .١٣٥ص  ١ج ) اجلمع بني رجال الصحيحني(كتاب : راجع) ١٢*(
 .٢٠٦ص  ٧سنن البيهقي ج ) ١٣*(
 .١٧٩ص  ٢احكام القرآن ج ) ١٤*(
 .٥٨ص  ٢بداية ا�تهد ج ) ١٥*(
 .١٣١ص  ٤مسلم ج ) ١٦*(
 .٢٢٩ص  ٦راجع الغدير ج  ٤٣٦ص  ٤ج ) ١٧*(
 .١٣ص  ٥التفسري الكبري ج ) ١٨*(
 .١٤١ص  ٢الدر املنثور ج  )١٩*(
 .٢٠٨ص  ٦راجع الغدير ج  ٣١٠ص  ٨عمدة القاري للعيين ) ٢٠*(
 .٥٣ص  ١٠التفسري الكبري للرازي ج ) ٢١*(
 .٥٣ص  ١٠التفسري الكبري للرازي ج ) ٢٢*(
 .يف بعض نسخ البخاري للرازي كما نص عليه القسطالين) ٢٣*(
 .١٦٩ص  ٤االرشاد ج ) ٢٤*(
 .٣٣٩ص  ٤ج فتح الباري ) ٢٥*(
 .٦١ص  ٢االصابة ج : ابن عبدالرب) ٢٦*(
 .٤٢: فصلت) ٢٧*(
 .٤: النجم) ٢٨*(
 .٧: احلشر) ٢٩*(
 .آخر مبحث االمامة: للقوشجي. شرح جتريد االعتقاد) ٣٠*(

   



٢٧١ 

___________________________________ 
 .٦٤بنقل الفصول املهمة ص  -الرتمذي ) ٣١*(
 .٩٥ص  ٢ج ) ٣٢*(
 .٣٦٥ص  ٢ج ) ٣٣*(
ن ايب طالــب ) ٣٤*( مــن اختصــاص هــذا اللقــب السـامي �المــام علــي بــن ايب طالــب : وال خيفــى مــا يف هــذا التعبـري. يريـد بــه االمــام علــي بـ
 .حيثما يذكر على االطالق 

 .٥٤ص  ١٠التفسري الكبري ج ) ٣٥*(
 .١٥ص  ٥تفسري املنار ج ) ٣٦*(
 .١٣ص  ٥تفسري الطربي ج ) ٣٧*(
 .١٤١ص  ٢الدر املنثور ج ) ٣٨*(
 .١٧٩ص  ٢اجلصاص ج : احكام القرآن) ٣٩*(
 .١٥ص  ٥تفسري املنار ج ) ٤٠*(
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واليك رواية من تلكـم الـروا�ت تـدلك علـى مـدى اصـرار ابـن عبـاس علـى فتـواه جبـواز املتعـة وصـراحته وعـدم مباالتـه 
أخـربين عـروة بـن : " طريـق صـحيح عـن ابـن شـهاب قـالروى مسـلم ب. -: �خلطر، والسيما يف تلـك الظـروف العصـيبة

ــزبري ان عبــدهللا  يعــرض  -قــام مبكــة، فقــال ان �ســا أعمــى هللا قلــو�م كمــا اعمــى أبصــارهم يفتــون �ملتعــة  -اخــاه  -ال
إنك جللف جاف، فلعمـري لقـد كانـت املتعـة تفعـل : فقال -اي ابن عباس  -فناداه  - )١(*-هو ابن عباس  -برجل 

فجـرب بنفسـك، فـوهللا لـئن فعلتهـا الرمجنـك : فقـال لـه ابـن الـزبري. )٢("* يريـد رسـول هللا " مام املتقـني على عهد ا
 .)٣(... "*�حجارك
اخـرج ... �قيـة بعـده يصرح ��حة املتعة وأ�ا شرعة دمحم . االنصاري الصحايب الكبري) جابر بن عبدهللا(وهذ 

مث ذكـروا املتعـة، فقـال . جابر بن عبدهللا معتمرا، فجئناه يف منزلـه فسـأله القـوم عـن أشـياء(قدم : " مسلم عن عطاء قال
  .)٤(... "*نعم، استمتعنا على عهد رسول هللا وايب بكر وعمر

إىل اجـل  -ا اسـتمتعتم بـه مـنهن فمـ: " -على مـالء مـن النـاس، بـال مهابـة  -كان يقرأ ) عبدهللا بن مسعود(وهذا 
كنـا نغـزو مـع رسـول هللا صـلى هللا : قـال )٦(*ويف احلـديث املتـواتر عنـه. يريد بذلك النص على متعة النسـاء )٥("*مسمى 

أال نستخصي؟ فنها� عن ذلـك ورخـص لنـاان نـنكح �لثـوب ): ملسو هيلع هللا ىلص(�رسول هللا : فقلنا. عليه وسلم، وليس معنا نساء
هـــذه اآليـــة استشـــهادا �ـــا علـــى إ�حـــة  ة النـــيب  ويف قـــراء". ال حترمـــوا طيبـــات مااحـــل هللا لكـــم : مث قـــال. أجـــل إىل

 .املتعة، لدليل واضح على ا�ا مباحة أبدا حيث نص على ا�ا من الطيبات فهي بذلك حمللة مع االبد
مـر الـذي يـدلنا علـى إصـراره علـى اجلـواز، رواهـا الطـربي عـن ة ابـن مسـعود، اال كان يقرأ كقـراء) ايب بن كعب(وهذا 

 .)٨(*نص على ذلك ابن حزم يف احمللى. ثبت على اجلواز) ابوسعيد اخلدري(وهذ ا . )٧(*ة أيب قتادة يف قراء
فمـا اسـتمتعتم : " وكـان يقـرأ )٩(*نـص علـى ذلـك ابـن حـزم يف احمللـى. ايضا ثبت علـى اجلـواز) سعيد بن جبري(وهذا 
  .)١٠(*يريد النص على جواز متعة النساء" نهن إىل اجل مسمى به م
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وغري هؤالء الكبار من الصحابة ممن يطول املقام بذكرهم امثال الزبري بـن العـوام الـذي اسـتمتع �مسـاء بنـت ايب بكـر 
 ". )١٢(*اول جممر سطع يف املتعة جممر آل الزبري: " وقال ابن عباس. )١١(*فولدت له عبدهللا

 )١٦(*ومعبــد بــن اميــة بــن خلــف )١٥(*وســلمة بــن اميــة بــن خلــف )١٤(*وعبــدهللا بــن عمــر )١٣(*مــران ابــن احلصــنيوكــذا ع
ريهم مـــن الصـــحابة فضـــال عـــن التـــابعني امثـــال  )١٩(*وربيعـــة ابـــن اميـــة )١٨(*وعمـــر بـــن حريـــث )١٧(*وخالـــد بـــن مهـــاجر وغـــ

. ... )٢١(*ن عبــاس مــن اهــل مكــة والــيمنواصــحاب ابــ. )٢٠(*طــاووس وعطــاء والســدي وجماهــد وزفــر وســائر فقهــاء مكــة
وامـا سـائر الصـحابة فايضـا كـانوا علـى ذلـك كمـا . ان املذكورين من الصحابة هم الـذين جـاهروا �جلـواز: على ا� نقول

اذ مل يبد أحـد مـنهم املوافقـة  )٢٢(...*جابر عن مجيع الصحابة -اي جواز املتعة  -رواه : فهم ذلك ابن حزم حيث قال
كمـا سـكتوا عـن اشـياء . بن اخلطاب سوى السكوت خوف سـخطه، وهـذا ال يـدل علـى رضـاهم �المـر مع �ي عمر

وأمـره . يف االذان) حـي علـى خـري العمـل*(أمثـال �يـه عـن ذكـر . حكم �ا عمر، ورأوا منه العزم والتشديد فلم يتكلمـوا
 .ومنعه نقل احلديث وتدوينه وغري ذلك. بصالة الرتاويح

فبينـه عمـر هلـم . وكان خافيـا علـى سـائر الصـحابة. ان حترمي عمر مستند إىل �ي النيب: ن حجربقي هنا ما زعمه اب
ن ايب هريــرة قــال قــال رســول هللا. ولــذلك ســكتوا او وافقــوا هــدم املتعــة : " و ويــروى يف ذلــك ثــالث روا�ت منهــا مــا عــ

فانـه . ان يف حـديث ايب هريـرة مقـاال: " اوهـو القائـل عـن حـديث ايب هريـرة هـذ )٢٣("*النكاح والطالق والعدة واملـرياث 
ويـــذكر احلـــديثني اآلخـــرين بطريـــق . )٢٤("*ويف كـــل منهمـــا مقـــال . مـــن روايـــة مؤمـــل بـــن امساعيـــل عـــن عكرمـــة بـــن عمـــار

ا ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اذن لنـا يف املتعـة ثـال� مث حرمهـ: " ملا ويل عمر خطب فقال: أضعف، عن عبدهللا بن عمر انه قال
وحنن ال نناقش الروايتني يف أسنادمها فهي ضعيفة ساقطة غري ا� نناقش مناقضة هذا الكالم من ابـن عمـر مـع فتـواه ". 

 . ...)٢٥(*جبواز املتعة استنادا إىل جوازها ا�م رسول هللا
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 :املتحصل من مجيع مااسلفناه
. ومل يرد عنـه �ـي يف ذلـك واقرها النيب العظيم . ان املتعة مما رخصته الشريعة االسالمية وجاء �ا القرآن الكرمي

وكــان عامــة الصــحابة يفتــون �ــا ويعملــون �ــا حيــاة الرســول كلهــا وزمــن ايب بكــر كلــه وشــطرا مــن عهــد عمــر حــىت قــام 
. كمــا ان الفقهــاء فيمــا بعــد بــني جمــوز، وحمــرم. وخــالف آخــرون جهــارا. م خوفــافــامتنع بعضــه. بتحرميهــا وشــدد عليهــا

على حـد تعبـري القوشـجي مـتكلم  واحملرم يرى حرمة اخلليفة ولزوم احرتام تشريعه ولو كان خمالفا لتشريع رسول هللا 
واما ا�وزون فيتمسكون �صل التشريع . ٢٦٩ - ٢٦٨وقد تقدم يف ص " انه اجتهاد يف مقابلة إجتهاد . " االشاعرة

حيث ال تصلح نظريـة فـرد مـن االمـة الن تكـون �قضـة سـنة . االسالمي الثابت مع االبد، غري مقدرين لنهي عمر وز�
ائمـة اهـل (وعلـى ذلـك عامـة علمـاء الشـيعة منتهجـني �ـج أئمـتهم . ، ونص عليها الكتاب العزيزسنها رسول هللا 

 .وهم ادرى مبا يف البيت، ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعني ) البيت
واحـتج اجلمهـور علـى : قـال الفخـر الـرازي: -ولنذكر ادلة القائل �حلرمة ممن ثبت على حترمي عمر من فقهاء السـنة 

وا�ين هم لفـروجهم حـافظون : " ان الوطء الحيل اال يف الزوجة او اململوكـة لقولـه تعـاىل): اول: (حرمة املتعة بوجوه
واما الثاين . اما االول فظاهر. وهذا املرأة ليست مملوكة، وليست زوجة ايضا. )اال � ازواجهم او ما�لكت أيمانهم

 :فلالسباب التالية
 .ولكم نصف ماترك ازواجكم: لو كانت زوجة حلصل التوارث لقوله تعاىل - ١
 ".الولد للفراش : " ولثبت النسب لقوله ملسو هيلع هللا ىلص - ٢
وا�ين يتوفون من�م و�ذرون ازواجـا ي��صـن بانفسـهن ار�عـة اشـهر (: ولوجبت العـدة لقولـه تعـاىل - ٣
 .)وع�ا

متعتان كانتا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وا� ا�ى عنهما وأعاقـب : يف خطبته ماروي عن عمر أنه قال) الوجه الثاين(
 .وقد قاهلا يف مجع من الصحابة ومل ينكر عليه احد. عليهما

 .انه �ى عن متعة النساء: ماروي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بطريق علي وسربة اجلهين) الوجه الثالث(
سربة اجلهين قال غدوت على رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فـاذا هـو قـائم بـني الـركن واملقـام مسـند ظهـره إىل  فريوي الربيع عن ابيه

 )٢٦(*أال وان هللا قد حرمها عليكم إىل يوم القيامة . ايها الناس إين امرتكم �الستمتاع من هذه النساء: " الكعبة يقول
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ا�ـا ليسـت زوجـة ال�ـا تفقـد : " اذ قـوهلم: علمي نـراه فاقـدا لكـل وزناذا عرضنا هذا االحتجاج على النقد ال: نقول
أمـا التـوارث فهـو ختصـيص يف دليـل االرث . سـاقط اذا رأيناهـا دعـوى فارغـة".. خصائص الزوجية الثابتة للزوجـة شـرعا 

 .-على رأي علماء السنة  -�لنسبة إىل هذا النوع من الزوجة نظري الزوجة الكتابية 
ــق عمــار مــوىل الشــريد قــالاخــرج ابــن امل : ســألت ابــن عبــاس عــن املتعــة أســفاح هــي ام نكــاح؟ فقــال: نــذر مــن طري

: هـل هلـا مـن عـدة؟ قـال: قلـت. هـي املتعـة كمـا قـال هللا. فمـاهي؟ قـال: قلت -أي الزواج الدائم  -السفاح والنكاح 
والدليــل علــى . النســب فثابــتوامــا . ١٤١ص  ٢ال الــدر املنثــور ج : هــل يتــوار�ن؟ قــال: قلــت: عــد�ا حيضــة: نعــم
ــت الفــراش الصــحيح فالولــد للفــراش، الن املقصــود مــن الفــراش يف . حيــث الفــراش هنــا مشــروع كمــا تقــدم. نفيــه واذا ثب

 .احلديث هو الفراش املشروع الصحيح واملفروض أن املتعة كذلك
ن  هــو : أرأيـت إن حبلــت؟ فقـال: تقلـ: قــال -يف حــديث املتعـة  - ) االمـام الصـادق(روى دمحم بـن مسـلم عــ

 )١حديث . ٣٢ابواب املتعة �ب  -الوسائل كتاب النكاح . (ولده
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 كمـا تقـدم يف حـديث ابـن عبـاس ودل عليـه الـروا�ت الكثـرية عـن اهـل البيـت . واما العدة فثابتة هلا بال ريـب
عـن  سـألت ا� عبـدهللا الصـادق : ، قـال الـرواي) االمـام الصـادق(ماروى عبـدالرمحان بـن احلجـاج عـن : منها

تعتـد اربعـة اشـهر وعشـرا، واذا انقضـت ا�مهـا : املرأة يتزوجها الرجل متعة، مث يتوىف عنها، هل عليها العدة؟ فقال 
 .مثل ما على االمة) مخسة واربعون يوما(وهو حي فحيضة ونصف 

 )٥حديث  ٢٢واب املتعة �ب اب -كتاب النكاح   -الوسائل (
فـان �ـي عمـر لـيس حبجـة بعـد ثبـوت أصـل تشـريع املتعـة يف الكتـاب والسـنة كمـا . واما الوجـه الثـاين مـن االحتجـاج

وامــر� . ان هللا انـزل يف املتعـة آيــة ومـا نسـخها �يـة آخـرى: ولـنعم مـا قـال عمـران بــن احلصـني الصـحايب الكبـري. اسـلفناه
 .مث قال رجل برأيه ما شاء. �ملتعة وما �ا� عنها رسول هللا 

 ).٥٣ص  ١٠الفخر الرازي ج (
وقـال ابـن عبـاس !. او أيب؟ " أمـر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحـق ان يتبـع : فقـال. ان ا�ك �ى عنهـا: وقيل لعبد هللا بن عمر

قـال رسـول : أقول! ك ان ينزل عليكم حجارة من السماء يوش: " ملن كان يعارضه �يب بكر وعمر يف امور منها املتعة
 !.قال ابوبكر وعمر؟ : هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتقولون

 .٢١٦ص  ٦راجع الغدير ج " 
 .ضعيفة االسناد التقوم حجة. ا�ا أحاديث: واما الوجه الثالث فقد ظهر حاله مما أسلفنا

. الدولــة، وكــان �حلضـــرة شــيخ مــن االمساعيليـــة يعــرف �بــن لؤلـــؤحضــرت دار بعــض قـــواد : قــال الشــيخ املفيـــد 
وأحـل لكـم مـا وراء ذلكـم ان تبتغــوا : " الـدليل علـى ذلـك قـول هللا هلالج لج: ماالـدليل علـى أ�حـة املتعـة؟ فقلـت لـه: فسـألين

تراضـيتم بـه مـن  �موالكم حمصنني غري مسافحني، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة والجنـاح علـيكم فيمـا
فأحــل جــل امســه نكــاح املتعــة بصــريح لفظهــا وبــذكر أوصــافه، مــن االجــر ". بعــد الفريضــة، ان هللا كــان عليمــا حكيمــا 

 ..عليها، والرتاضي بعد الفرض له من االزد�د يف االجل، وز�دة االجر فيها
   



٢٧٧ 

افظون إال � أزواجهـم أو وا�يـن هـم لفـروجهم حـ(: ماانكرت ان تكون هذه اآلية منسوخة بقوله): فقال(
فحظـر هللا تعـاىل النكـاح اال . ) ما�لكت أيمانهم، فإنهم غ� �لوم�، فمن أبت� وراء ذ�ك فاو�ك هـم العـادون

 ... !واذا مل تكن املتعة زوجة والملك ميني فقد سقط قول من أحلها. الزوجة، او ملك ميني
ت لــه( ت الزوجــة، : أحــدمها: قــد أخطــأت يف هــذه املعارضــة مــن وجهــني): فقلــ ــت ان املســتمتع �ــا ليســ أنــك إدعي

مدنيـة  )٢٨(*مكيـة، وسـورة النسـاء )٢٧(*ان سـورة املـؤمنني: والثـاين. وخمالفـك يـدفعك عـن ذلـك، ويثبتهـا زوجـة يف احلقيقـة
 ... !؟ وهذه غفلة شديدة!واملكي متقدم للمدين، فكيف يكون �سخا له وهو متأخر عنه 

ويف امجــاع الشــيعة علـى ا�ــا غـري وارثــه وال مطلقــة . زوجـة لكانــت تــرث، ويقـع �ــا الطـالقلــو كانـت املتعــة ): فقـال(
 .دليل على فساد هذا القول

   



٢٧٨ 

وهذا ايضا غلط منك يف الد�نة، وذلك ان الزوجة مل جيب هلـا مـرياث، ومل يقـع �ـا الطـالق مـن حيـث  ): فقلت له(
والـدليل علـى ذلـك أن االمـة اذا كانـت زوجـة مل . لزوجيـةوإمنـا حصـل هلـا ذلـك بصـفة تزيـد علـى ا... كانت زوجـة فقـط

واملالعنـة تبـني ايضـا بغـري طـالق، وكـذلك  )٢٩(*واالمة املبيعـة تبـني بغـري طـالق ... ترث، والقاتلة الترث، والذمية الترث
ري طـالق وكلـب مـا واملرضعة قبل الفطام مبا يوجب التحرمي من لنب االم، والزوجة تبني بغـ. املختلعة، واملرتد عنها زوجها

 . ...فلم �ت بشئ.. ! عدد�ه زوجات يف احلقيقة قبل ما تومهت
ان أمـر� مـع هـؤالء املتفقهـة عجيـب وذلـك أ�ـم مطبقـون علـى تبـديعنا يف نكـاح : فقلت له: وبعد كالم طويل يقول

ى عهـدة، ومـع ظـاهر كتـاب هللا عزوجـل قد كان أذن فيهـا وأ�ـا عملـت علـ املتعة مع إمجاعهم على ان رسول هللا 
علـى أ�حتهـا، واالتفــاق علـى أن عمـر حرمهـا يف أ�مـه مــع إقـراره ��ـا كانـت حــالال  يف حتليلهـا، وامجـاع آل دمحم 

مـــن  ، فلـــو كنـــا علـــى ضـــاللة فيهـــا لكنـــا يف ذلـــك علـــى شـــبهة متنـــع مايعتقـــده املخـــالف فينـــاعلـــى عهـــد رســـول هللا 
 .ة منا الضالل والرباء

و ) املتعــة كانـت مباحـة علـى عهـد الرسـول االكــرم (إنتهـى مـاأرد� توضـيحه �ختصـار، ويـتلخص البحـث �ن 
اذن ال موجـــب ) (مل يثبـــت مـــا ينســـخها مـــن كتـــاب أو ســـنة صـــحيحة االســـناد(و ) نـــص علـــى ا�حتهـــا القـــرآن الكـــرمي(

 ).للحكم بتحرميها أصال
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___________________________________ 
 .١٨٨ص  ٩كذا فسر النووي يف شرح مسلم ج ) ١*(
 .هذا التفسري من مسلم نفسه) ٢*(
 .طبعة مشكول ١٣٣ص  ٤مسلم ج ) ٣*(
 .طبعة مشكول ١٣١ص  ٤مسلم ج ) ٤*(
 .١٧٩ص  ٩شرح مسلم ج : النووي) ٥*(
ورواه . ١٨٤ص  ٢ورواه اجلصـــاص ايضـــا يف احكـــام القـــرآن ج ) ٣٠٧ص  ٢ور ج الـــدر املنثـــ(الســـيوطي عـــن تســـعد مـــن االئمـــة واحلفـــاظ ) ٦*(

 .٥ص  ٧البخاري ج 
 .١٣ص  ٥تفسري الطربي ج ) ٧*(
 .٧٨ص  ١١راجع فتح الباري يف شرح البخاري البن حجر ج ) ٨*(
 .٧٨ص  ١١راجع فتح الباري يف شرح البخاري البن حجر ج) ٩*(
 .١٣ص  ٥تفسري الطربي ج ) ١٠*(
 .٩٤ص  ٢حماضرات الراغب ج ) ١١*(
 .١٣٩ص  ٢العقد الفريد ج ) ١٢*(
 .٥٣ص  ١٠تفسري الفخر الرازي ج ) ١٣*(
 .٩٥ص  ٢مسند أمحد ج ) ١٤*(
 .٧٨ص  ١١احمللى بنقل ارشاد الساري ج : ابن حزم) ١٥*(
 .٧٨ص  ١١حمللى بنقل ارشاد الساري ج : ابن حزم) ١٦*(
 .٢٠٥ص  ٧البيهقي ج ) ١٧*(
 .٢٩٣ص  ٨العمال ج كنز ) ١٨*(
 .١٢ص  ٢املوطاء ج ) ١٩*(
 .٧٧ص  ١١ارشاد الساري ج ) ٢٠*(
 .٧٧ص  ١١ارشاد الساري ج ) ٢١*(
 .٧٨ص  ١١ارشاد الساري ج ) ٢٢*(
 .٧٧ص  ١١ارشاد الساري بشرح البخاري ج ) ٢٣*(
 .٧٤ص  ١١ارشاد الساري بشرح البخاري ج ) ٢٤*(
 .٢٦٩ص ، وقد تقدم يف ٩٥ص  ٢مسند امحد ج ) ٢٥*(
 .٥١ - ٥٠ص  ١٠تفسري الفخر الرازي ج ) ٢٦*(
 ".اال على ازواجهم او ملكت أميا�م " اليت فيها آية ) ٢٧*(
 ".فما استمتعتم به منهن " اليت فيها آية ) ٢٨*(
خص آخــر، وهــذا الثــاين مل ) ٢٩*( ك املــوىل مــن شــ زوج أحــد �مــة غــريه مــع االســتيذان مــن موالهــا، مث �عهــا ذلــ ين اذا تــ جيــر هــذا التــزويج، فــان يعــ

 .النكاح ينفسخ من غري حاجة إىل طالق

    



٢٨٠ 

 .يف نسخه )١(وان اختلفوا بعد ذلك
___________________________________ 

 .أي بعد شرعيته) ١(

    



٢٨١ 

اتفـق مجهـور "  )١( )فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن أجـورهن(: يف قوله تعاىل) مصرح به(الكرمي ) والقرآن(
علـى ذلـك، وروي عـن مجاعـة مـن الصـحابة مـنهم أيب  أن املراد بـه نكـاح املتعـة، وامجـع اهـل البيـت املفسرين على 

 ". )٢(فما استمتعتم به منهن إىل أجل مسمى" بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود أ�م قرأوا 
أن  م رووا عـن علـي ، لتنـاقض روا��ـم بنسـخه، فـإ�)مل تثبـت(اي نسخ جـوازه مـن اجلمهـور ) ودعوى نسخه(

شـكو� العزبـة يف : ، ورووا عـن ربيـع بـن سـربة عـن أبيـه أنـه قـال)٣(وسلم �ـى عـن متعـة النسـاء يـوم خيـرب رسول هللا 
وهـو قـائم بـني الـركن  فتزوجـت امـرأة مث غـدوت علـى رسـول هللا " استمتعوا من هذه النسـاء : " حجة الوداع فقال
ت لكــم يف االســتمتاع أال وإن هللا قــد حرمهــا إىل يــوم القيامــة: " والبــاب وهــو يقــول ــ ت قــد اذن ــ ومــن املعلــوم "  )٤(إين كن

خبالفــه  ضــرورة مــن مــذهب علــي واوالده علــيهم الصــالة والســالم حلهــا وانكــار حترميهــا �لغايــة فالروايــة عــن علــي 
 مرتني، الن ا�حتها )٥(الروايتني أن تكون قد نسخت مث الالزم من. �طلة

___________________________________ 
 .٢٣اآلية : النساء) ١(
 .١٧٩ص  ٩النووي بشرح مسلم ج ) ٢(
 .١٣٥ - ١٣٤ص  ٤ج  -صحيح مسلم كتاب النكاح ) ٣(
 .١٣٣ - ١٣٢نفس املصدر ص ) ٤(
ت مـــرتني) ٥( ــ ــوداعمـــرة يف خيـــرب، مث أبيحــــت يف : أي حرمـ ــه. حجـــة الـ ــا روي عنــ ــوداع علـــى مـ ت لكــــم يف : (ومـــرة يف حجــــة الـ ـــ اين كنـــت قـــد اذن

 .١٣٣ - ١٣٢ص  ٤ج  -صحيح مسلم كتاب النكاح ). االستمتاع أال وان هللا قد حرمها إىل يوم القيامة

    



٢٨٢ 

، )٢( ســـندهومـــع ذلـــك يتوجـــه إىل خـــرب ســـربة الطعـــن يف )١(يف حجـــة الـــوداع اوال �ســـخة لتحرميهـــا يـــوم خيـــرب وال قائـــل بـــه
ريه )٣(واخـتالف الفاظــه ورووا عــن مجاعــة مـن الصــحابة مــنهم جـابر بــن عبــدهللا وعبـدهللا بــن عبــاس وابــن . )٤(ومعارضــته لغـ

 .)٥(مسعود وسلمة بن االكوع وعمران بن حصني وانس بن مالك ا�ا مل تنسخ
يف منزلـة فسـاله القـوم عـن اشـياء قـدم جـابر بـن عبـدهللا معتمـرا فجئنـاه : " ويف صحيح مسلم �سناده إىل عطاء قـال

وهـو صـريح يف بقـاء شـرعيتها بعـد "  )٦(وايب بكـر وعمـر نعـم اسـتمتعنا علـى عهـد رسـول هللا : مث ذكروا املتعة فقـال
 .من غري نسخ موت النيب 

نـه ان كـان بطريـق االجتهـاد فهـو �طـل ال) مـردود عليـه(مـن عنـده ) ا�ه تشـريع(وهـو عمـر ) وحترمي بعض الصـحابة(
 يف مقابلة

___________________________________ 
 .ومرة نسخ التحرمي االول ليكون االخري نسخا �لثا. مرة اصل ا�حتها. �لنسخ مرتني) ١(
سـوى حـديث . ابـواب الفقـة واحلـديثوربيـع هـذا مهمـل جمهـول جـدا مل يـرو عنـه احـد يف �ب مـن . الن الرواية منه منحصرة عن ولده الربيـع) ٢(

 .للمتعة فقط، ولذلك تركه البخاري ومل يرو عنه اصال حىت احاديث املتعة حترمي الرسول االكرم 
 .١٣٤ - ١٣٢ص  ٤جتد اختالف الفاظه جليا يف صحيح مسلم ج ) ٣(
 .غري حترمي راجع نفس املصدر من مما دل على اجلواز ورخصه الرسول االعظم ) ٤(
 .فما بعد ٢٤٥ص  ١كما أوضحنا ذلك تفصيال يف التعليقة رقم ) ٥(
 .١٣٤ص  ٤صحيح مسلم ج ) ٦(
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امجاعــا، وان كــان بطريــق الروايــة فكيــف خفــي ذلــك علــى الصــحابة امجــع يف بقيــة زمــن النــيب ومجيــع خالفــة ايب  )١(الــنص
ـــى ان حت )٢(بكـــر وبعـــض خالفـــة احملـــرم رميـــه مـــن عنـــده ال بطريـــق الروايـــة، قولـــه، يف الروايـــة املشـــهورة عنـــه بـــني مث يـــدل عل

قـد  ولـو �ـي النـيب "  )٣(حـالال ا� ا�ـى عنهمـا واعاقـب عليهمـا متعتان كانتا يف عهد رسول هللا : " الفريقني
اوىل وادخل يف الزجر، وروى شعبة عن احلكم بن عتيبـة وهـو  �ى عنهما يف وقت من االوقات لكان اسناده اليه 

قــال : مث قــال احلكــم" ال : " امنســوخة هــي؟ قــال" فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن " ســألته عــن هــذه االيــة : مــن اكــابرهم قــال
 ". )٤(لوال أن عمر �ى عن املتعة ما زىن اال شقي): ع(على بن ايب طالب 
ان ا�ك قـد : هـي حـالل فقـال: ذي ان رجال من اهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقـالويف صحيح الرتم

اتـرتك السـنة وتتبـع  رسـول هللا " صـنعها " أرأيت ان كـان ايب قـد �ـى عنهـا وقـد سـنها : �ى عنها، فقال ابن عمر
 فبالغة،) (واما االخبار بشرعيتها من طريق اهل البيت . )٥(قول ايب

___________________________________ 
راجــع البخــاري، والطــربي، ومســلم، وغــريهم مــن امهــات كتــب احلــديث . نــص الكتــاب ونــص االحاديــث الــواردة عــن الرســول االعظــم ) ١(

 .والتفسري
 ).عمر بن اخلطاب(وهو ) ٢(
 .١٨٤ص  ٢اجلصاص ج : احكام القرآن) ٣(
 .١٣ص  ٥الطربي التفسري الكبري ج ) ٤(
لكـن اللفـظ . ١٨٤ص  ٣صـحيح الرتمـذي ج : ، وراجـع٦٤ص ) السيد عبداحلسني شرف الـدين(للمرحوم آية هللا ) الفصول املهمة(راجع ) ٥(
 .متعة احلج: فيه
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التقيـة، وكثـرة خمالفينـا أو كادت ان تبلغ حد التواتر لكثر�ـا، حـىت انـه مـع كثـرة اخـتالف اخبـار� الـذي اكثـره بسـبب 
 .وذلك عجيب )١(فيه مل يوجد خرب واحد منها يدل على منعه

) ذكــر االجــل(هنــا ) ويزيــد )٣(وقبولــه كــذلك(وال اشــكال هنــا يف متعتــك . )٢(�حــد االلفــاظ الثالثــة) واجيابــه كالــدائم(
و الـوزن او العـدد مـع املشـاهدة، أو �لكيـل، أ )٤(املضـبوط كـذلك) وذكـر املهـر(املضبوط احملروس عن الز�دة والنقصـان، 

مـن االحكـام ) وحكمه كالدائم يف مجيع مـا سـلف. بطل العقد، خبالف الدائم )٦(ولو اخل به )٥(الوصف الرافع للجهالة
 املتعة ال تنحصر )٨(من ان) اال مااستثين( )٧(شرطا ووالية، وحترميا بنوعيه

___________________________________ 
 .وهي انكحت وزوجت ومتعت. كاح املتعةاي منع ن) ١(
 .أي كالدائم يف وقوعه بلفظ قبلت النكاح او التزويج او التمتع) ٣(
 .أي احملروس عن الز�دة والنقصان) ٤(
 .او مهزولة. كما لو جعل الرجل شاة مهرا فانه البد من توصفيها من كو�ا مسينة) ٥(
 .أي بذكر االجل) ٦(
فكما أن عني االخت واالم والبنت واجلمع بني االختـني . والتحرمي اجلمعي كاجلمع بني االختني. كاالخت واالم والبنتالتحرمي العيين  : ومها) ٧(

 .يف العقد الدائم حرام كذلك يف العقد املنقطع
د الكثـري مـن النسـاء، والعقـد أي ان العقـد �لعـد: هو املستثىن من احكـام العقـد الـدائم) ومن أ�ا تصح �لكتابية(هذه اجلملة ومابعدها وهو ) ٨(

 .خبالف الدائم فانه الجيوز فيه العقد على ازيد من اربعة، وال العقد �لكتابية ابتداء. ابتداء يف املتعة جائز. �لكتابية 
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 .، ومن ا�ا تصح �لكتابية ابتداء)يف عدد ونصاب(
ال ) وكــذا(بكـف مـن بـر وقـدره الصـدوق بـدرهم، ، بـل مـا تراضـيا عليـه ممـا يتمـول ولو )وال تقـدير يف املهـر قلـة وكثـرة(

ولــو وهبهــا (قلــة مبــا بــني طلــوع الشــمس والــزوال،  )١(قلــة وكثــرة، وشــذ قــول بعــض االصــحاب تقــديره) يف االجــل(تقــدير 
�جلميـع نظـر،  )٢(كمـا لـو طلـق يف الـدوام قبلـه ويف احلـاق هبـة بعـض املـدة قبلـه) املدة قبل الدخول فعليه نصف املسـمى

تضــي عـدم الســقوط ولـو كانــت اهلبـة بعــد الـدخول للجميــع، او الـبعض مل يســقط منـه شــئ قطعـا، الســتقراره واالصـل يق
 .والظاهر ان هذه اهلبة اسقاط مبنزلة االبراء فال يفتقر إىل القبول. �لدخول

ت بشــئ مــن املــدة( �ن  مــن املهــر بنســبة مــا اخلــت بــه مــن املــدة) قاصــها(اختيــارا قبــل الــدخول، او بعــده ) ولــو اخلــ
ت �ــا امجــع ســقط عنــه املهــر ــع املــدة ويســقط منــه حبســابه حــىت لــو اخلــ ــى اجلمي ــع لعــذر  . يبســط املهــر عل ولــو كــان املن

كاالختيـاري، نظـرا : )٤(وحيتمل ضـعيفا السـقوط �لنسـبة. �عتباره شئ )٣(كاحليض، واملرض، واخلوف من ظامل مل يسقط
 إىل انه

___________________________________ 
 .اي الجل )١(
 .أي قبل الدخول) ٢(
 .أي املهر مل يسقط بسبب هذا املنع الال إختياري) ٣(
 .كما لو متعها عشرة ا�م بعشرة د�نري فمنعت الزوجة الزوج عن االستمتاع يومني مثال فيسقط من املهر بنسبة هذين اليومني ديناران) ٤(
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 )٢(وضــعفه ظــاهر، ويف روايــة. مشــرتك بــني االختيــاري واالضــطراري )١(وهــو. يف مقابلــة االســتمتاع بقرينــة املنــع االختيــاري
واطالق املقاصـة علـى ذلـك الوجـه جمـاز، الن جمـرد اخالهلـا  )٣(ما يدل على احلكمني) ع(عمر بن حنظلة عن الصادق 

بـــل ومثـــل هـــذا ال يعـــد مقاصـــة، ولـــو ماتـــت يف اثنـــاء املـــدة، او ق. )٤(�ملـــدة يوجـــب ســـقوط مقابلهـــا مـــن العـــوض االخـــر
 .الدخول فاوىل بعدم سقوط شئ كالدائم

ؤه) انقلــب دائمــا، او بطــل علــى خــالف(يف مــنت العقــد ) ولــو اخــل �الجــل( صــالحية اصــل  )٥(مــن: يف ذلــك منشــ
ت الثـاين، الن االصـل يف  )٦(العقد لكل منهما، وامنا يتمحض للمتعـة بـذكر االجـل، وللـدوام بعدمـه فـاذا انتفـى االول ثبـ

ان مسي االجل فهو متعـة، وان مل يسـم االجـل فهـو نكـاح : " قال) ع(ابن بكري عن الصادق  )٧(العقد الصحة، وموثقة
 وعلى هذا عمل الشيخ واالكثر ومنهم" �ق 

___________________________________ 
 .أي املهر يف مقابلة االستمتاع) ١(
 .٤من ابواب املتعة احلديث  ٢٧الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .وعدم سقوطه يف املنع االضطراري. سقوط املهر يف املنع االختياري: ومها) ٣(
 .وهو املهر) ٤(
 .دليل النقالب العقد إىل الدائم) ٥(
 ).العقد الدائم(والثاين هو ). عقد املتعة(االول هو ) ٦(
 .١من ابواب املتعة احلديث  ٢٠الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(
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زرارة  )٢(ان املتعة شـرطها االجـل امجاعـا واملشـروط عـدم عنـد عـدم شـرطه، ولصـحيحة )١(نوم: املصنف يف شرح االرشاد
، )٣(وان الــدوام مل يقصــد، والعقــود �بعــة للقصــود) ال تكــون متعــة اال �مــرين �جــل مســمى، واجــر مســمى) " ع(عنــه 

وهـذا هـو االقـوى، . املبـاين لـه وصالحية االجياب هلما ال يوجـب محـل املشـرتك علـى احـد معنييـه مـع ارادة املعـىن االخـر
والرواية ليس فيها تصريح ��مـا ارادا املتعـة واخـال �الجـل، بـل مضـمو�ا ان النكـاح مـع االحـل متعـة، وبدونـه دائـم وال 

 .نزاع فيه
وامــا القــول �ن العقــد ان وقــع بلفــظ التــزويج والنكــاح انقلــب دائمــا، او بلفــظ التمتــع بطــل، او �ن تــرك االجــل ان  

 )٤(هال منهما، او من احدمها، او نسيا� كذلك بطل، وان كان عمدا انقلـب دائمـا فقـد ظهـر ضـعفه ممـا ذكـر�هكان ج
 .مع قصد التمتع الذي هو موضع النزاع اوجه )٥(فالقول �لبطالن مطلقا

املفسـدات اما بظهور زوج، او عـدة، او كو�ـا حمرمـة عليـه مجعـا، او عينـا، او غـري ذلـك مـن ) ولو تبني فساد العقد(
وجهلهـا حالـة الـوطء، النـه وطء حمـرتم فـال بـد لـه مـن عـوض وقـد بطـل املسـمى فيثبـت مهـر ) فمهر املثـل مـع الـدخول(

 .مثلها يف املتعة املخصوصة
___________________________________ 

 .دليل لبطالن العقد اذا مل يذكر االجل، الانه ينقلب إىل الدائم) ١(
 .١من ابواب املتعة احلديث  ١٧اح �ب الوسائل كتاب النك) ٢(
 .فما وقع مل يقصد، وماقصد مل يقع) ٣(
 .، ومن أن العقود �بعة للقصود٢من الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .سواء وقعت الصيغة بلفظ التمتع او النكاح او التزويج) ٥(
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محلهــا علــى كــون املقبــوض بقــدر مهــر املثــل اوىل مــن  )١(�خــذ مــا قبضــته وال يســلم البــاقي اســتنادا إىل روايــة: وقيــل
ت قــد قبضــته  اطالقهــا املخــالف لالصــل وقبــل الــدخول ال شــئ هلــا، لــبطالن العقــد املقتضــي لــبطالن املســمى، فــان كانــ

 .، وكذا لو دخل وهي عاملة �لفساد، ال�ا بغي، وال مهر لبغي)٢(استعاده، وان تلف يف يدها ضمنته مطلقا
خبصوصـة، والن  )٤(موضـع وفـاق وهـو منصـوص )٣(يف مـنت العقـد وهـو هنـا) عنهـا وان مل يتشـرتط ذلـك وجيوز العـزل(

علـى تقـدير والد�ــا بعـد وطئــه ) يلحـق بـه الولــد(لكــن ) و(الغـرض االصـلي منــه االسـتمتاع دون النسـل، خبــالف الـدوام 
ايضــا، لكــن لــو نفــاه انتفــى ظــاهرا بغــري  )٥(، ال�ــا فــراش، والولــد للفــراش، وهــو مــروي)وان عــزل(حبيــث ميكــن كونــه منــه 
 .)٦(لعان، خبالف ولد الدوام

النــه شــرط ال ينــايف مقتضــي العقــد، جلــواز تعلــق ) وجيــوز اشــرتاط الســائغ يف العقــد كاشــرتاط االتيــان لــيال، او �ــارا(
 .طلبا لالستبداد )٧(الغرض �الستمتاع يف وقت دون آخر، اما

___________________________________ 
 .٢ - ١من ابواب املتعة احلديث  ٢٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .�لتفريط وبدونه، وسواء كان التالف كل املهر، او بعضه) ٢(
 .أي يف املتعة) ٣(
 .١من ابواب املتعة احلديث  ٣٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 .٤ - ١احلديث  -من ابواب املتعة  ٢٣املصدر �ب ) ٥(
 .حيتاج يف نفيه إىل اللعانفإنه ) ٦(
أن املتمتــع يقصــد مــن هـذا الشــرط االســتقالل يف االتيــان يف : وحاصــل التعليـل). االتيــان لـيال او �ــارا(هـذا تعليــل جلــواز اشـرتاط الســائغ وهــو ) ٧(

ت خـاص مـىت شـاء، مـع أن املتعـة لـيس فيهـا وجـوب املضـاجعة والـوطي، فهـو  ت اسـتبداده يف رأيـه في. وقـ مـا خيـص تفوقـه الرجــويل وان  يريـد أن يثبـ
 .كان الفرض �درا
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ولـو . )٢(ملـا ذكـر) يف الزمـان املعـني(مضـبوطة ) او شرط اتيا�ا مرة، او مـرارا(ملا سواه على غريه من املطالب،  )١(او توفريا
 .مل يعني الوقت بل اطلق املرة واملرات بطل، للجهالة

ت) ع(دمحم بــن امساعيــل عــن الرضــا  )٣(ويف روايــة. �بتــه ا�هــا، بــل تبــني �نقضــاء املــدة، او )وال يقــع �ــا طــالق( : قلــ
 )وان عز�وا الطالق(: على اصج القـولني لقولـه تعـاىل يف قصـة االيـالء) وال ايالء(، "نعم : " وتبني بغري طالق قال

ء الـالزم ينتفـي امللـزوم، وليس يف املتعـة طـالق، والن مـن لـوازم االيـالء املطالبـة �لـوطء وهـو منتـف يف املتعـة، و�نتفـا )٤("
 ،)٥(وللمرتضى 

___________________________________ 
أن املتمتـع إمنـا يشـرتط هـذا الشـرط مـع عـدم وجـوب : وحاصـل الغايـة) االتيان ليال او �ارا(هذه غاية اخرى ترتتب على اشرتاط السائغ وهو ) ١(

ىت اليشـــغله االســـتمتاع �ـــا عـــن أعمالـــه اليوميـــة املضـــاجعة والـــوطي يف املتعـــة ليتوســـع اوقاتـــه لبقيـــة ــمري يف ملـــا ســـواه . امـــوره الدنيويـــة حـــ ومرجـــع الضـ
 ).االمور الدنيوية(واملراد من الغري . كما وأنه املرجع يف غريه). االستمتاع(
 .وهو أنه شرط سائغ الينايف مقتضى العقد) ٢(
 .١ث احلدي -من ابواب املتعة  ٢٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .٢٢٧اآلية : البقرة) ٤(
موسـى (هو سيد علماء االمة، وحميي آ�ر االئمة، ذو ا�دين ابوالقاسم علي بن احلسني بن موسى بن دمحم بـن موسـى بـن ابـراهيم بـن االمـام ) ٥(

ولـد  صـلوات هللا وسـالمه عليـه) املرتضـى(من جده االمام ). علم اهلدى(  وامللقب ب) السيد املرتضى(  عليهم الصالة والسالم املشهور ب) بن جعفر
من العلوم مامل جيمعه احد، وحاز من الفضائل ماتفرد به وتوحد، وامجع على فضله املخالف واملؤالف، فكيف ال وقد اخذ  مجع . ٣٥٥سنة 

واالدب مــن ا�ــد طرفيــه، وأكتســى بثوبيــه، وتــردى بربديــه، متوحــد يف علــوم كثــرية، جممــع علــى فضــله، مقــدم يف العلــوم كــالكالم والفقــه، واالصــول 
 .والنحو والشعر واللغة وغري ذلك
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ـــخ بغـــداد) اخلطيـــب(قـــال  ـــت عنـــه وعـــن جـــامع االصـــول وانـــه مـــن جمـــددي مـــذهب : بعـــد الثنـــاء عليـــه. يف �ري كتب
كـــان نقيـــب الطـــالبيني وكـــان امامـــا يف علـــم الكـــالم : يف وصـــفه) ابـــن خلكـــان(وقـــال . يف رأس املائـــة الرابعـــة) االماميـــة(

، ومقالـة يف اصـول الـدين ولـه الكتـاب )مـذهب الشـيعة(لـه تصـانيف علـى . الشـريف الرضـيواالدب والشعر وهـو اخـو 
وهـو كتـاب ممتـع يـدل عـل . يشتمل على فنون من معاين االدب تكلم فيها يف النحو واللغة، وغري ذلـك) الغرر والدرر(

ـــن مقبـــل الســـيد (انســـان ان لـــو خلـــف : فضـــل كثـــري، وتوســـع يف االطـــالع علـــى العلـــوم قـــال الشـــيخ عـــز الـــدين امحـــد ب
وهللا إين اســـتفدت مـــن  : وقـــال احدشـــيوخ االدب مبصـــر. كـــان اعلـــم �لعربيـــة مـــن العـــرب مل يكـــن عنـــدي آمثـــا) املرتضـــى
  .، والغريه من كتب النحو)كتاب سيبويه(مسائل مل اجدها يف ) الغرر والدرر(كتاب 
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لعـــراق، اليــه فــزع علماؤهـــا، ومنــه اخـــذ كــان هــذا الشـــريف امــام ائمــة ا: يف اواخــر كتــاب الـــذخرية) ابــن بســـام(قــال 
عظماؤها، وهو صاحب مدارسـها، ومجـاع شـاردها، لـه تصـانيف يف احكـام املسـلمني ممـا يشـهد انـه فـرع تلـك االصـول 

ـــك البيـــت اجلليـــل ـــزي(قـــال . ومـــن ذل ـــن امحـــد الفـــايل االديـــب كانـــت لـــه نســـخة ): اخلطيـــب التربي ان ا� احلســـن علـــي ب
بســتني دينــارا وتصــفحها ) الشــريف املرتضــى(اجلــودة فدعتــه احلاجــة إىل بيعهــا فاشــرتاها البــن دريــد يف غايــة ) اجلمهــرة(

 -لقد طـال وجـدي بعـدها وحنيـين * أنست �ا عشرين حوال وبعتها  -: فوجد فيها ابيا� خبط ايب احلسن الفايل وهي
ــين ســابيعها  ن لضــعف، وافتقــار،  - -ولــو خلــدتين يف الســجون ديــوين * وماكــان ظــين ان صــغار علــيهم * وصــبية ولكــ

* وقــد ختـــرج احلاجــات �ام مالـــك  - -مقالـــة مكــوي الفــؤاد حـــزين * فقلـــت ومل املــك ســـوابق عــربة  -تســتهل شــؤين 
 .ومل يسرتجع الثمن. فارجع اليه الكتاب -كرائم من رب هلن ضنني 
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كـل شـهر ) شـيخ الطائفـة(جيـري علـى تالمذتـه شـهر�، فعلـى ) الشـريف املرتضـى(كـان : ) شيخنا البهـائي(قال 
ويف بعـض السـنني اصـاب اهـل العـراق قحـط شـديد فاحتـال . مثانيـة د�نـري، وهكـذا) ابـن الـرباج(اثين عشر دينارا وعلـى 

واسـتأذنه يف قرأتـة النجـوم عليـه فاذنـه ) السـيد املرتضـى(رجـل يهـودي يف حتصـيل قـوت حيفـظ نفسـه فحضـر يومـا جملـس 
كـان اسـتاذ البشـر . فـاعطي كـل يـوم فقـرأ عليـه برهـة مـن الزمـان مث اسـلم علـى يديـه وامر له مبثل مـا جيـري علـى تالمذتـه

 .صلوات هللا عليه: قدس هللا نفسه اذا جرى اسم السيد يقول) احملقق الطوسي(
 .يف قصيدة يرثي �ا والدمها قدس هللا نفسه) الشريفني الرضي واملرتضى(يف مدح ) ابوالعالء املعري: (قال

 )٣(*يف الصبح والظلماء ليس خباف*  )٢(*سنامها )١(*كوكبنيأبقيت فينا  
 .)٨(*وعفاف )٧(*بسؤدد )٦(*متالقني*  )٥(*ويف املكارم أرتعا )٤(*متأنقني
 )١٢(*، بل قمرين يف االسداف)١١(*إجداء  ، بل مطرين يف ال)١٠(*يف االرداء )٩(*قدرين

 ل ر�فنطقا الفصاحة مثل اه* كلما   )١٣(*رزقا العالء فاهل جند
  وتصاف )١٥(*العال بتناصف )١٤(*خطط* ساوي الرضي املرتضى وتقامسا 

   



٢٩٣ 

 فيالثالثة أحالف )١٨(*املرضي*   االطهرا ال )١٧(*سبقا وصلى )١٦(*حلفا ندى
 )١٩(*�د على الكرباء واالشراف* انتم ذووا النسب القصري فطولكم 
 )٢٠(*وصاف�ب عن االمساء واال* والراح ان قيل ابنه العنب اكتفت 

 )٢٢(*�لوجد ادركه خفي زحاف* بيتكم الرفيع وامنا  )٢١(*مازاغ
 )٢٤(*فهي سريعة االخطاف )٢٣(*�لشكو* والشمس دائمة البقاء وان تنل 

 )٢٦(*يف النفس صاحب سورة االعراف* جدكم حلاللة  )٢٥(*وخيال موسى
مجـل العلـم ) (الـذخرية(االمامـة مل يصـنف مثلـه فيهـا يف ) الشـايف(تصانيف كثـرية مشـهورة منـه ) للشريف املرتضى(و 
كتـــاب الغـــرر ) (كتـــاب الشـــيب والشـــباب) (كتـــاب الطيـــف واخليـــال) (وشـــرح القصـــيدة البديعـــة) (الذريعـــة) (والعمـــل
 .وغريذلك. له ديوان شعر يزيد على عشرين الف بيت). املسائل الكثرية) (والدرر

. ٦٩٣إىل زماننــا هــذا وهــي ســنة  بــه اســتفادت االماميــة منــذ زمنــه بكت: قــدس هللا نفســه) آيــة هللا العالمــة(قــال 
والشـيخ ) الشـريف ابـوعلي دمحم بـن احلسـن اجلعفـري(تـوىل غسـله  ٤٣٦تويف يوم اخلامس والعشرين من ربيـع االول سـنة 

ــن عبــدالعزيز( ــن فيهــا مث نقــل إىل كــربالء املقدســة عنــد جــوار). ســالر ب ايب عبــدهللا (جــده  صــلى عليــه ابنــه يف داره ودف
خلف مثانني الـف جملـد مـن مقروآتـه ومصـنفاته، وحمفوظاتـه ومـن االمـوال واالمـالك . صلوات هللا وسالمه عليه) احلسني

 .مايتجاوز الوصف
   



٢٩٤ 

___________________________________ 
 .الرضي واملرتضى) ١*(
 .مبعىن الضوء) ٢*(
 .ترتمبعىن املسترت أي ليس ضوء السيدين مبس) ٣*(
 .حال للسيدين من االنق مبعىن الوقوع يف النعمة) ٤*(
 .بصيغة املعلوم من الرتع اي ان �نق الرضي واملرتضى وأر�عهما للنعم ليس اال ا�ما كا� يف ر�ض ا�د والكرم) ٥*(
 .من ألق مبعىن االضافة واللمعان) ٦*(
 .من السيادة) ٧*(
 .ن �لسؤدد والعفافمن العفة اي الرضي واملرتضى يضيئا) ٨*(
 .مبعىن القدرة واالقتذار) ٩*(
 .يكسر اهلمزة مبعىن االهالك مصدر �ب االفعال من اردأ) ١٠*(
 .مبعىن االعطاء والنفع مصدر �ب االفعال من اجدأ) ١١*(
ىن الظلمــة مصــدر �ب االفعــال مــن اســدف اي الرضــي واملرتضــى هلمــا القــدر يف اهــالك اعــدائهما كالقــدر) ١٢*( الــذي ال حميــد عنــه ومهــا يف  مبعــ

 .االعطاء كاملطر الذي حييي االرض ومها كالقمرين املشرقني يف الظلمات
اهل جند يوصفون �لفصاحة كما ان اهل الـر�ف يوصـفون �لعجمـة اي ان الرضـي واملرتضـى يف الفصـاحة والبالغـة كأهـل جنـد موصـوفان ) ١٣*(

 .بالغة�ما، وبقية الناس كاهل ر�ف ليس هلم فصاحة و 
 .�لكسر مجع خطة) ١٤*(
 مبعىن التعاطي يقال تناصف القوم اي تقامسوا احلق بينهم فاملقصود) ١٥*(
 .مبعىن التعاهد والتحالف والتعاقد) ١٦*(
 .مبعىن الكرم اي الرضي واملرتضى تعاهدا وتعاقدا على الكرم، فهما حليفة) ١٧*(
 .ؤالء االخوة الثالثة الذين هم حلفاء ا�د والكرم والشرفكان اخا صغريا للسيدين اي �قوم اعجبوا هل) ١٨*(
كـون الرجـل قريبـا مـن ابيـه الـذي شـهر يف النـاس، خبـالف مـا اذا مل . ومعىن قصرالنسب. اي فيكم اطول االنساب وان كان نسبكم قصريا) ١٩*(

 .مبشهور يكن قريبا مشهورا فانه حيتاج إىل ذكر اجداده اال بعدين، واطراح من دو�م ممن ليس
اي اذا كا�النسـان شــريفا يف بيتـه اكتفــى �سـم ابيــه كمـا يقــال ا� ابـن حــامت ا� ابـن كســرى مـن دون تعديــد آ�ئـه االبعــدين كمـا يقــال ابنــة ) ٢٠*(

 .فاملقصود ان الرضي واملرتضى ذوو النسب القصري الحيتاجان إىل تعديد آ�ئهم ففضلهم لقصر نسبهم ظاهر على الناس. العنب
 .مبعىن املوت) ٢١*(
ت شـعر ذهـب منـه حركـة او سـاكن فمـا نقـص منـه ) ٢٢*( ىن احلركـة اي مامـات بيـتكم الرفيـع والشـريف مبـوت سـيدكم الوالـد وامنـا موتـه مثـل بيـ مبعـ
 .شئ
 .مبعىن الكسوف) ٢٣*(
ربء اي هـــذاالبيت كالشـــمس يف الـــدوام والثبـــوت وان حلقهـــا الكســـوف، لكنـــه ســـريع الـــزوال فـــاذا) ٢٤*( ىن الـــ مـــات الســـيد الوالـــد فانتمـــا مكانـــه   مبعــ

 .كالشمس
 .صلوات هللا وسالمه عليهما جد السيدين) االمام موسى بن جعفر(اي ) ٢٥*(
يب ) صــاحب ســورة االعــراف(مــع ) وموســى. (االعــراف ســور بــني اجلنــة والنــار) ٢٦*(  جتنــيس االشــارة، الن املــراد بــه موســى بــن عمــران النــ

 .وصنف كتا� يقال له الثمانني وعمره احدى ومثانون سنة قدس هللا نفسه واعلى هللا مقامه

    



٢٩٥ 

 :بقوله تعاىل )٣(، ودفع)٢(�ا، لعموم لفظ النساء )١(قول بوقوعه
___________________________________ 

 .اي بوقوع االيالء �ملتعة) ١(
نسائهم اسم مجع مضاف إىل الضمري يفيد العموم فيشمل املتمتع �اكما يشمل . حيث ان لفظ )��ين يؤ�ون من �سائهم(: يف قوله تعاىل) ٢(

 .٢٢٦اآلية : الدائميات البقرة
ف والـــالم القائمـــة مقامـــه يرجـــع إىل العـــام وهـــو لفـــظ ) هـــن(وهـــو ) الطـــالق(أن الضـــمري احملـــذوف مـــن كلمـــة : حاصـــل الـــدفع) ٣( الـــدال عليـــه االلـــ
ورجوعه إىل هذا اللفظ العام . قدس هللا نفسه) املرتضى) علم اهلدى السيد(الذي استدل به ) للذين يؤلون من نسائهم: (يف قوله تعاىل) نسائهم(

ىت املتمتــع �ــا، لعــدم وقــوع الطــالق ) " النســاء الــاليت يقــع �ــن الطــالق(بعــض افرادهــا وهــي ) نســائهم(دليــل علــى أن املــراد مــن  ال متــام افرادهــا حــ
ت املتمتـع �ـا عـن العمـوم، وبقيـت الـدائمات اذن فـال يبقـى للعمـوم جمـال . الطـالق، او الفـئ مـأخوذ يف مفهـوم االيـالء�ملتمتع �ـا، مـع أن  فخرجـ

ضـيق (وبعبـارة اخـرى أن العـام غـري شـامل هلـذا الفـرد يف �دئ االمـر فهـو مـن قبيـل . حىت يتمسك به، نعم لوال الطالق كان للتمسك �لعـام جمـال
 ).فم الركية
ت ان العـام هـو ). للـذين يؤلـون(الراجعـة إىل العـام وهـو ) فـان عزمـوا الطـالق(يف ) الواو(ض االفاضل من احملشني ان الضمري هو وافاد بع وقـد عرفـ

ظ النســاء عــام يشــمل كــل االفــراد ) الســيد املرتضــى(الــذي هــو اســم مجــع مضــاف إىل الضــمري، ولــذا اســتدل بــه ) نســائهم(لفــظ  . وافــاد ان لفــ
 .واحلال ا�ما ليسا من صيغ العموم، بل مها مطلقان واملطلق يقيد، ال انه خيصص) للذين يؤلون(ان العام لفظ : كن ان يقالفكيف مي
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 .فإن عود الضمري إىل بعض العام خيصصه )فإن عز�وا الطالق(
: على قول املرتضى واملفيد استنادا إىل أ�ا زوجة فيقع �ا اللعان، لعمـوم قولـه تعـاىل )وال لعان إال يف القذف �لز�(
ابـن سـنان عـن  )٣(خمصوص �لسنة، لصـحيحة )٢(فإن اجلمع املضاف يعم، واجيب �نه) )١(وا�ين ير�ون أزواجهم (

عــن اخيــه  علــي بــن جعفــر  )٤(مثلــه روايــةو " ال يالعــن احلــر االمــة، والالذميــة، وال الــيت يتمتــع �ــا "  الصــادق 
وأمــا لعا�ــا لنفــي الولــد فمنفــي . مطلقــا قــوي )٥(وال قائــل �لفــرق بــني احلــر والعبــد، فــالقول بعــدم وقوعــه. موســى 

 .بدونه )٦(امجاعا، والنتفائه
ـــت علـــى حســـب مـــا يشـــرتطانه) إال مـــع شـــرطه(بينهمـــا ) والتـــورث( بـــدون الشـــرط  )٨(أمـــا انتفـــاؤه، )٧(يف العقـــد فيثب

 فلالصل، والن االرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع ومل يثبت هنا، بل الثابت
___________________________________ 

 .٢٢٧اآلية : البقرة) ١(
 .١أي عموم اآلية املتقدمة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .٤ديث احل ٥الوسائل كتاب اللعان �ب ) ٣(
 .١١نفس املصدر احلديث ) ٤(
 .أي بعدم وقوع الطالق مطلقا، سواء كان املالعن حرا ام عبدا) ٥(
 .أي والنتفاء الولد من دون حاجة إىل اللعان) ٦(
 .من طرف واحد، او من الطرفني) ٧(
 .ص آخر من دون ان يثبت سبب شرعيأي أما انتفاء االرث من دون شرط التوارث فلالصل االوىل وهو عدم ارث االنسان مال شخ) ٨(

    



٢٩٧ 

، وأمـا "ان ال ترثك، وال ترثهـا  )٢(من حدودها يعىن املتعة: " دمحم بن مسلم )١(ففي صحيحة) ع(خالفه كقول الصادق 
" دمحم بـن مسـلم  )٥(وقـول الصـادق عليـه الصـالة والسـالم يف صـحيحة )٤("املؤمنـون عنـد شـروطهم " فلعمـوم  )٣(ثبوته معه
ان اشـرتط املـرياث  " البزنطـي  )٦(، وقـول الرضـا عليـه الصـالة والسـالم يف حسـنة"ملـرياث فهمـا علـى شـرطهما ان اشرتطا ا

 ".كان، وان مل يشرتط مل يكن 
 )٩(، او اطالقات)٨(اقوال اخر مأخذها اخبار )٧(ويف املسألة

___________________________________ 
 .٨ملتعة احلديث من أبواب ا ٣٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 ).من حدودها(للضمري يف ) ره(، بل تفسري من الشارح ) االمام(هذه اجلملة ليست من كالم ) ٢(
 .اي مع الشرط) ٣(
 .احلديث عامي، لكنه معمول به) ٤(
 .٥من أبواب املتعة احلديث  ٣٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .نفس املصدر) ٦(
 .املتعةاي يف مسألة ) ٧(
 ).اخبار او اطالقات: (يف املقام حيث قال" وأتى بلفظ او "  ) " الشارح(ولذلك تردد . ماعثر� على هذه االخبار) ٨(
ول�م نصف ماترك أزواج�م إن �م ي�ن �ن و� فإن �ن �ن و� فل�م ا�ر�ع �ا تر�ن من بعـد (: منها االطالق الوارد يف قولـه تعـاىل) ٩(

حيـث أن اآليتـني صـرحيتان يف ارث الـزوج مـن . ١٣ - ١٢اآليـة : النساء. )يوص� بها أو دين و�ن ا�ر�ع �ا تر�تم إن �م ي�ن ل�م و�وصية 
زوج مطلقـــا، ســـواء كـــان العقـــد دائمـــا ام منقطعـــا فاآليتـــان مطلقتـــان يف ارث كـــل واحـــد مـــن اآلخـــر مـــن دون فـــرق يف . الزوجـــة وإرث الزوجـــة مـــن الـــ

 .النكاح

    



٢٩٨ 

 .مع عدم شرط عدمه )٥(ثبوته: و�لثها. )٤(عدمه مطلقا: و�نيها. )٣(التوارث مطلقا: احدمها. )٢(هذه )١(قاومال ت
___________________________________ 

يف  ٢٩٧ص  ١ال تقــاوم الصـحيحة املـذكورة يف اهلـامش رقــم  ٢٩٧ص  ٩أي االخبـار املطلقـة واآليتـان الكرميتــان املـذكور�ن يف اهلـامش رقـم ) ١(
فتلك االخبار واآل�ت تقيد �ـذه الصـحيحة وجتعـل التـوارث بـني الـزوجني اذا  ) من حدودها ان ال ترثك والترثها: () االمام الصادق: (قول

 .كان العقد دائما
 .٢٩٧ص  ١أي الصحيحة املذكورة يف اهلامش رقم ) ٢(
 .٩من ابواب املتعة احلديث  ٣٢لقول الرواية املذكورة يف الوسائل كتاب النكاح �ب ومستند هذا ا. سواء اشرتطا التوارث أم ال يشرتطا) ٣(
ت يف ) مـن حـدودها ان الترثـك وال ترثهـا: () االمـام الصـادق(ومستند هذا القول قـول . سواء اشرتطا التوارث ام ال يشرتطا) ٤( كمـا علمـ

 .التوارث بينهما سواء اشرتطا أم الفهذه الصحيحة صرحية يف عدم . ٢٩٧ص  ١اهلامش رقم 
 .٢من ابواب املتعة احلديث  ٣٢ومستند هذا القول الرواية يف الوسائل كتاب النكاح �ب . أي ثبوت التوارث ان مل يشرتطا عدم التوارث) ٥(

    



٢٩٩ 

ال �لشـرط، عمـ )٢(مث ان شرطاه هلما فعلى ماشرطاه، او الحدمها خاصة احتمل كونه كذلك. )١(واالظهر خمتار املصنف
ت مـــن اجلـــانبني، واال انتفـــى منهمـــا،  )٣(وبطالنـــه ـــ ملخالفتـــه مقتضـــاه، الن الزوجيـــة ان اقتضـــت االرث وانتفـــت موانعـــه ثب

وذهـب  )٦(خبـالف مـا سـبق، )٥(فـان املسـتمتع �ـا زوجـة ومل ختـص )٤(علـى اصـح القـولني، لعمـوم االيـة) ويقع �ـا الظهـار(
 ". )٧(الظهار مثل الطالق: " عليه الصالة والسالم مجاعة إىل عدم وقوعه �ا، لقول الصادق

___________________________________ 
 .وهو ثبوت التوارث مع شرطه يف منت العقد) ١(
 .أي ثبوته الحدمها خاصة) ٢(
 .أي بطالن شرط االرث من جانب واحد، ملخالفة مثل هذا الشرط ملقتضى التوارث) ٣(
حيـث ان لفـظ . ٣اآليـة : ا�ادلـة  ).يظاهرون من �سائهم ثم يعودون �ا قا�وا فتحر�ر رقبة من قبـل ان يتماسـا و��ين( :وهو قولـه تعـاىل )٤(

 .نسائهم اسم مجع اضيف إىل الضمري فيفيد العموم، سواء كانت الزوجات دائميات ام متمتعات
 .أي من نسائهم يف اآلية الكرمية مل ختص �لدائميات) ٥(
 .وااليالء واالرث فان هذه الثالثة التكون للنساء املتمتعاتمن اللعان ) ٦(
التكـون الظهـار اال علـى مثـل : (قال عليه الصالة والسالم: واخلرب منقول �ملعىن اذ الرواية هكذا. ٣احلديث  ٢الوسائل كتاب الظهار �ب ) ٧(

 ).موضع الطالق

    



٣٠٠ 

هنا متعذر، وااللـزام  )٣(وهو. ، أو الطالق)٢(ن املظاهر يلزم �لفئةمن املماثلة أن يكون يف مجيع االحكام، وال )١(واملتبادر
 )٥(بضـعف الروايـة وارسـاهلا، واملماثلـة ال تقتضـي العمـوم )٤(ويضـعف. �لفئة وحـدها بعيـد، و�بـة املـدة بـدل الطـالق ابعـد

 .زاهلا كاململوكةوجوب اعت )٩(ويكون اثر الظهار هنا )٨(جاز ان خيتص �لدائم )٧(�حد االمرين )٦(وااللزام
___________________________________ 

اليكون الظهار االعلى ( ) االمام الصادق(أن املماثلة اليت يف قول : وحاصله. هذا من مجلة استدالل القائل بعدم وقوع الظهار �ملتعة) ١(
 .البد ان تكون يف مجيع االحكام اليت منها الطالق مع أن الطالق اليقع يف املتعة فالظهار مثله) مثل موضع الطالق

 .أي الرجوع بعد التكفري) ٢(
 .أي الطالق) ٣(
 ٢٩٩ص  ٧تدالل �لرواية املشار اليها يف اهلامش رقم أن االس: على القائل بعدم وقوع الظهار يف املتعة وحاصله ) الشارح(هذ رد من ) ٤(

كحضـور . وأما قضية املماثلة فليست بشرط يف مجيع االحكام، بل يف الشرائط فقط. غري صحيح، لضعف الرواية، وا�ا مرسلة مقطوعة االسناد
 .العدلني، ونقائها من احليض، وخلوها من طهر املواقعة

 .لطالقأي يف مجيع االحكام حىت يف ا) ٥(
 ).جاز(�لرفع مبتداء خربه ) ٦(
 ).الطالق، او الفئة(وهو ) ٧(
 .أي �لعقد الدائم الذي يقع به الفئة والطالق) ٨(
 .٥من ابواب العدد احلديث  ٤٠الوسائل كتاب الطالق �ب . أي يف املتعة) ٩(

    



٣٠١ 

ت مــد�ا، أو وهبهــا ) وعــد�ا( ت ممــن حتــيض،) حيضــتان(مــع الــدخول اذا انقضــ لروايــة دمحم بــن الفضــيل عــن  ان كانــ
) ع(وروى زرارة يف الصـحيح عـن البـاقر "  )٢(طالق االمة تطليقتان وعـد�ا حيضـتان: " قال) ع( )١(ايب احلسن املاضي

وان كـان حـر ) " ع(زرارة عـن البـاقر  )٥(ان ومهـا طهـران، حلسـنة قـرء )٤(عـد�ا: وقيل"  )٣(أن على املتمتعة ما على االمة" 
 )٦("ان  قها تطليقتان وعد�ا قرءحتته امة فطال

___________________________________ 
 .صلوات هللا وسالمه عليهما) موسى بن جعفر(من القاب االمام ) ١(
مــن ابــواب العــدد  ٤٠راجــع الوســائل كتــاب الطــالق �ب . أي حيضــتان بينهمــا طهــر واحــد فيكــون جممــوع عــدة االمــة مخســة واربعــني يومــا) ٢(

 .٥احلديث 
كــذلك عــدة املتمتــع �ــا مخســة واربعــون يومــا . أي كمــا ان عــدة االمــة املطلقــة مخســة واربعــون يومــا وهــي جممــوع احليضــتني بينهمــا طهــر واحــد) ٣(

توافق احلديث املذكور عـن دمحم بـن الفضـيل عـن االمـام  ٢من ابواب العدد احلديث  ٥٢فهذه الصحيحة املذكورة يف الوسائل كتاب الطالق �ب 
 ).طالق االمة تطليقتان وعد�ا حيضتان(يف ان  ) بن جعفر موسى(
 .ان أي طهران بينهما حيضة واحدة أي عدة املتمتع �ا قرء) ٤(
ن ابــواب العـــدد احلــديث  ٤٠الوســائل كتـــاب الطــالق �ب ) ٥( صـــرحية �ن عـــدة  ٣٠١ص  ٥وهـــذه احلســنة املشـــار اليهــا يف اهلـــامش رقــم . ١مـــ

الصـرحية �ن عـدة املتمتـع �ـا مخسـة  ٣٠١ص  ٣وهي خمالفة للصحيحة املتقدمة املشار اليها يف اهلامش رقم . ينهما حيضة واحدةطهران ب. االمة
 .واربعون يوما

 .٣٠١ص  ٥أي طهران بينهما حيضة واحدة كما علمت يف اهلامش رقم ) ٦(

    



٣٠٢ 

مها، أو وهبها يف اثناء احليض مل حيسب ما بقـي لو انقضت ا� )٣(وعليه. احوط )٢(واالول. إىل صحيحة زرارة )١(مضافة
 الن احليضة ال تصدق )٤(منه

___________________________________ 
الصــرحية �ن عـــدة االمـــة طهــران بينهمـــا حيضـــة واحــدة �الضـــافة إىل الصـــحيحة  ٣٠١ص  ٥أي هــذه احلســـنة املشـــار اليهــا يف اهلـــامش رقـــم ) ١(

 ٣فالصـحيحة املـذكورة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم . الصرحية �ن عدة االمـة حيضـتان بينهمـاطهر واحـد ٣٠١ ص ٣املشار اليها يف اهلامش رقم 
ن الفضـــيل(اذا انضـــمت إىل روايــة ) مخســة واربعـــون يومـــا(الصــرحية يف ان علـــى املتمتـــع �ـــا مــا علـــى االمـــة وهـــي  ٣٠١ص  املشـــار اليهـــا يف ) دمحم بـــ

واذا ضـمت هـذه الصـرحية إىل . تمتـع �ـا حيضـتان بينهمـا طهـر واحـد بعـد الطهـر الـذي وقـع فيـه الطـالقتنتج ان عدة امل ٣٠١ص  ٢اهلامش رقم 
الصرحية �ن عدة االمة طهران بينهما حيضة واحـدة تنـتج ان عـدة املتمتـع �ـا طهـران بينهمـا  ٣٠١ص  ٥حسنة زرارة املشار اليها يف اهلامش رقم 

 .موع املدة اليت يف حيضتني بينهما طهر واحدحيضة واحدة فيكون جمموع املدة اقل من جم
احـوط، الن مـدة  ٣٠١ص  ٣أي القول بكون عدة املتمتـع �ـا حيضـتني بينهمـا طهـر واحـد كمـا يف الصـحيحة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٢(

 .فيها هذه املدة من العدةالعدة يف احليضتني اطول من املدة يف الطهرين بينهما حيضة واحدة، لعدم احتساب احليضة اليت وقع 
 .أي وعلى القول االول وهي احليضتان بينهما طهر واحد) ٣(
 .أي من احليض االول الذي انقضت ا�مها يف اثنائه، او انقضت ا�مها يف اثناء الطهر فهذه احليضة التعد من احليضتني) ٤(

    



٣٠٣ 

 . .)٢(، وان احتسب ما بقي من الطهر طهرا)١(على بعضها
 )٣(وال فـرق فيهمـا. وهـو موضـع وفـاق) فخمسـة واربعـون يومـا(�ن مل حتض وهي يف سن من حتيض ) تولو اسرتاب(

 )٦(ومسـتند ذلـك). ان كانـت حـرة )٥(من الوفاة بشـهرين ومخسـة ا�م ان كانـت امـة، وبضـعفها )٤(وتعتد(بني احلرة واالمة 
 من غري فرق بني )٨(واحلرة ضعفها )٧(ة ا�ماالخبار الكثرية الدالة على ان عدة االمة من وفاة زوجها شهران ومخس

___________________________________ 
 .أي على بعض احليضة) ١(
 .أي لو انقضت ا�مها يف طهر، أو وهبها مد�ا يف طهر هذا بناء على ان عد�ا طهران بينهما حيضة واحدة) ٢(
وكذلك ال فرق يف مـن حتـيض ان عـد�ا حيضـتان، بـني ان . سواء كانت حرة أم أمة أي الفرق يف املسرتابة يف ان عد�ا مخسة واربعون يوما،) ٣(

 .تكون حرة ام امة
 .اي املتمتع �ا) ٤(
 .اي اربعة اشهر وعشرا) ٥(
 .اي مستند شهرين ومخسة ا�م يف االمة، واربعة أشهر وعشرا يف احلرة) ٦(
ث جتــد هنــاك االخبــار مطلقــة التفصــل بــني الدائمــة  ٩ - ٨ - ٧ ٦يث مــن ابــواب العــدد احلــد ٤٢راجــع الوســائل كتــاب الطــالق �ب ) ٧( حيــ

 .واطالقها يشمل القسمني. واملتمتعة
ث . مــن ابــواب العــدد، االخبــار ٣٠راجــع الوســائل كتــاب الطــالق �ب . أي وان عــدة احلــرة ضــعف عــدة االمــة وهــي أربعــة أشــهر وعشــر) ٨( حيــ

 .واطالقها يشمل كال القسمني من النكاح جتدها هناك مطلقة التفصل بني الدوام واالنقطاع

    



٣٠٤ 

يف رجـل تـزوج امـراة ) ع(خبصوصـها مرسـلة علـي ابـن ايب شـعبة احللـيب عـن ايب عبـدهللا  )١(الدوام واملتعة، وتزيد االمـة هنـا
اربعـة اشــهر  )٥(ان عـد�ا: وقيـل. )٤(علـى االمــة مجعـا )٣(حبملهـا )٢("مخســة وسـتون بومـا : " مث مـات عنهـا مـا عـد�ا؟ قـال

سالته ما عدة املتمتعـة اذا مـات عنهـا الـذي متتـع : ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه الصالة والسالم قال)٦(وعشر مطلقا
� زرارة كل النكاح اذا مات الزوج فعلى املـرأة حـرة كانـت، أو أمـة وعلـى أي : ، مث قال"أربعة أشهر وعشرا : " �ا قال
 وجه

___________________________________ 
 .أي يف املتعة) ١(
 .٤من ابواب العدد احلديث  ٥٢راجع الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٢(
 .على االمة ٣٠٤ص  ٢أي وحبمل املرسلة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
وسـتون يومـا، وبـني االخبـار الكثـرية  الدالة على ان عدة املتمتـع �ـا مخسـة ٣٠٤ص  ٢أي مجعا بني هذه املرسلة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(

ونفـس املصــدر �ب . مـن ابــواب العـدد االخبـار ٣٠راجــع الوسـائل كتـاب الطـالق �ب . الدالـة علـى ان عـدة احلـرة مــن الوفـاة أربعـة أشـهر وعشـرا
ى أن عــدة املــرأة املتــويف عنهــا الدالــة علــ ٣٠٤ص  ٢فــاجلمع بــني هــذه املرســلة املطلقــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم . ٣ - ٢ - ١احلــديث  - ٥٢

ك االخبــار املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم  ٦٥زوجهــا  املصــرحة بكــون عــدة احلــرة مــن الوفــاة أربعــة أشــهر وعشــرا حبمــل تلــك املرســلة  ٤يومــا وبــني تلــ
 .على االمة ٣٠٤ص . ٢املشار اليها يف اهلامش رقم 

 .حرة ام امةأي عدة املتمتع �ا املتويف عنها زوجها، سواء كانت ) ٥(
 .سواء كانت حرة ام امة) ٦(

    



٣٠٥ 

عبدالرمحان بن احلجـاج عـن  )٢(وصحيحة"  )١(كان النكاح منه متعة، أو تزوجيا، أو ملك ميني فالعدة اربعة اشهر وعشرا
تعتــد أربعــة : " ســألته عــن املــراة يتزوجهــا الرجــل متعــة مث يتــوىف عنهــا زوجهــا هــل عليهــا العــدة فقــال: قــال) ع(الصــادق 

 )٧(وصحيحة )٦(على احلرة مجعا )٥(مطلقة فيمكن محلها )٤(�ن هذا )٣(ويشكل". أشهر وعشرا 
___________________________________ 

 .٢من ابواب العدد احلديث  ٥٢سائل كتاب الطالق �ب الو ) ١(
 .١اي ولصحيحة عبدالرمحن راجع نفس املصدر السابق احلديث ) اجلارة(�جلر عطفا على مدخول الالم ) ٢(
مطلقــا، ســواء  علــى ان عــدة املتمتــع �ــا اربعــة اشــهر وعشــرا  ٢اي ويشــكل االســتدالل �ــذه الصــحيحة االخــرية املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٣(

 .كانت امة ام حرة، بل البد من محلها على احلرة
 .٣٠٥ص . ٢اي هذه الصحيحة الثانية لعبد الرمحن املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .٢اي محل هذه الصحيحة الثانية املطلقة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
اليت تدل على كون عدة املتمتع �ا اربعة اشهر وعشرا ولو كانت . ٢ها يف اهلامش رقم اي مجعا بني هذه الصحيحة الثانية املطلقة املشار الي) ٦(

مـن ابـواب العـدد  ٤٢راجع الوسائل كتاب الطالق �ب . امة، وبني االخبار اليت دلت على ان عدة االمة املتوىف عنها زوجها شهران ومخسة ا�م
 .ن عدة االمة املتوىف عنها زوجها شهران ومخسة ا�محيث جتد االخبار مصرحة هناك � ٩ - ٨ - ٧ - ٦احلديث 

ىت االمـــة اربعـــة اشـــهر وعشـــر يف مطلـــق  ٣٠٥ص  ١اي الصـــحيحة االوىل املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) ٧( الصـــرحية يف ان عـــدة املـــرأة مطلقـــا حـــ
 .النكاح، سواء كان دواما ام انقطاعا

    



٣٠٦ 

مبطلــق االخبــار الكثــرية الدالــة  )٤(معارضــة )٣(، ومــع ذلــك)٢( قائــل بــهيف الــدوام كــاحلرة وال )١(زرارة تضــمنت أن عــدة االمــة
علـى النصـف يف الـدوام يقتضـي اولويتـه يف املتعـة، الن  )٦(، و�ن كو�ـا)٥(على أن عدة االمـة يف الوفـاة علـى نصـف احلـرة

 .)١٠(اضعف فال يناسبها )٩(ونكاحها )٨(اضعف يف كثري من افرادها )٧(عد�ا
___________________________________ 

 .اي عدة االمة يف النكاح الدائم للوفاة) ١(
 .اي وال قائل �ذا القول وهو ان عدة االمة يف النكاح الدائم للوفاة اربعة اشهر وعشرا) ٢(
 .اي ومع عدم القائل �ذا القول وهو اربعة اشهر وعشرا يف االمة يف النكاح الدائم للوفاة) ٣(
 .معارضة مبطلق االخبار ٣٠٥ص  ١اي هذه الصحيحة االوىل املشار اليها يف اهلامش رقم : بصيغة املفعول) ٤(
 .٩ - ٨ - ٧ - ٦من ابواب العدد احلديث  ٤٢راجع الوسائل كتاب االطالق �ب ) ٥(
 .اي و�ن كون االمة يف عدة الدوام على النصف ففي املتعة اوىل ان تكون على النصف وهو شهران ومخسة ا�م) ٦(
 .اي عدة املتعة) ٧(
 .اي من افراد العدة اال يف الوفاة فا�ا تساوي الدوام يف كو�ا اربعة اشهر وعشرا) ٨(
 .اي والن نكاح املتعة اضعف من الدوام): ان املشبهة �لفعل(�لنصب عطفا على مدخول ) ٩(
 .اسب االقوائية املتعة يف كون عدة املتعة كعدة الدوام يف الوفاةاي والتن: املأول �ملصدر) ان تكون(وفاعل يناسب ): املتعة(مرجع الضمري ) ١٠(

    



٣٠٧ 

 .احوط )٢(خمالفة اخرى يف صحيحة زرارة لالصول، وان كان العمل �ا )١(وهذه. أن تكون اقوى
) فيهمـا( )٦(، ومـن وضـع احلمـل)٥(أو شـهرين ومخسـة )٤(من أربعة أشهر وعشرة) حامال فبأبعد االجلني )٣(ولو كانت(

 )٨(، للتحديد �ا)٧(أما اذا كانت االشهر ابعد فظاهر. اي يف احلرة واالمة
___________________________________ 

. ٣٠٥ص  ١اي اقوائية املتعة عن الدوام مـن حيـث ان عـد�ما متحـدة كمـا هـو املسـتفاد مـن الصـحيحة االوىل املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ١(
 .ول املسلمة عند الفقهاء كاالمجاع واالولويةخمالفة اخرى لالص

 .٣٠٥ص  ١اي �لصحيحة االوىل املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .اي املتمتع �ا) ٣(
 .اي يف احلرة املتمتع �ا) ٤(
 .اي يف االمة املتمتع �ا) ٥(
اربعة اشهر وعشر ومل تلد فال خترج من العدة : ن انقضت املدةفا. مبعىن أن أية املدتني من الوضع ومن انقضاء املدة، اطول �خذ بتلك املدة) ٦(

 .وان ولدت ومل تنقض العدة ال خترج من العدة حىت تنقضي اربعة اشهر وعشر للحداد. حىت تلد
 .اي عدم خروجها من العدة ان كان وضع احلمل اسبق من العدة فواضح) ٧(
 .اي �ملدة وهي اربعة اشهر وعشرا) ٨(

    



٣٠٨ 

 .وأما اذا كان الوضع ابعد فالمتناع اخلروج من العدة مع بقاء احلمل. )٢(والرواية ،)١(يف االية
___________________________________ 

. ٢٣٢اآليـة : البقـرة )وا�ين يتوفون من�م و�ذرون ازواجا ي��صن بانفسهن ار�عة اشهر وع�ا(: وهو قوله تعـاىل) ١(
ت ام امــةفاآليــة ظــاهرة يف ان عــدة املــرأة املتــوىف ص �حلــرة لالخبــار الــواردة عــن طــرق .  عنهــا زوجهــا اربعــة اشــهر وعشــر حــرة كانــ اهــل (لكنهــا ختصــ

حيث إ�اخصصت اآليـة الكرميـة �حلـرة وامـا  ٣٠٦ص  ٥وقد اشري إىل تلك االخبار يف اهلامش رقم . صلوات هللا وسالمه عليهم امجعني) البيت
 .االمة فشهران ومخسة ا�م

مــن ابــواب العــدد االخبــار  ٣٠التحديــد �ــذه املــدة وهــي اربعــة اشــهر وعشــر يف الروايــة ايضــا راجــع الوســائل كتــاب الطــالق �ب اي والجــل ) ٢(
لكن هذه االخبار ختصص مبا ورد يف عدة االمة من ا�ـا . حيث إ�ا مطلقة تدل على ان عدة ااملرأة املتوىف عنها زوجها مطلقا اربعة اشهر وعشرا

ث جتـدها مصـرحة يف ان عـدة االمـة املتـوىف عنهــا  ٤٢راجـع الوسـائل كتــاب الطـالق �ب . ة ا�متعتـد شـهرين ومخسـ مـن ابـواب العـدد االخبـار حيــ
 .زوجها شهران ومخسة ا�م

   



٣٠٩ 

 )يف نكاح االماء - الفصل اخلامس (
ال �ذن املــوىل ال جيــوز للعبــد، وال لالمــة ان يعقــدا النفســهما نكاحــا ا(مجــع امــة بفتحهــا  )١(بكســرة اهلمــزة مــع املــد

لعقـدمها لـو وقـع بغـري اذنـه علـى اشـهر القـولني، ) او اجازتـه(، )٢(فال يتصرفان يف ملكه بغري اذنه لقبحـه) ال�ما ملك له
ذاك إىل السـيد ان شـاء اجـاز، وان : " سـألته عـن مملـوك تـزوج بغـري اذن سـيده قـال: قـال) ع(زرارة عن البـاقر  )٣(حلسنة

: وقيـل. فتكون االجازة كاشفة عن صحته من حـني ايقاعـه كغـريه مـن العقـود الفضـولية )٤(وعلى هذا" شاء فرق بينهما 
، أو بطـــالن نكـــاح )٥(إمـــا بنـــاء علـــى بطـــالن العقـــد الفضـــويل مطلقـــا. يقـــع �طـــال: وقيـــل. بـــل يكـــون العقـــد كاملســـتأنف

 ،)٦(الفضويل مطلقا
___________________________________ 

 .اهلمزةاي تقرأ الكلمة مع ) ١(
 .اي لقبح التصرف يف مال الغري بدون اذن صاحبه) ٢(
 .من نكاح العبيد واالماء احلديث االول ٢٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .اي بناء على ان عقد العبد واالمة متوقف على اذن املوىل، او اجازته لو عقد بدون اذنه) ٤(
 .سواء كان يف عقد النكاح ام يف غريه) ٥(
 .ء كان نكاح الفضويل من العبد ام من احلرسوا) ٦(

    



٣١٠ 

عـن النـيب  )٣(إىل انه منهي عنه، لقبح التصرف يف ملك الغري فيكون فاسدا وملـا روي )٢(خبصوصه، نظرا )١(أو بطالن هذا
ختــتص االجــازة  وقيــل. ممنوعــان )٥(الكــربى والســند )٤(وكليــة". اميــا مملــوك تــزوج بغــري اذن مــواله فنكاحــه �طــل "  

 )٨(يف غريه إىل النهي املفيد للبطالن وكالمها )٧(السابق، ورجوعا )٦(بعقد العبد، دون االمة عمال بظاهر النص
___________________________________ 

 .اي بطالن نكاح العبد فقط، من دون بطالن مطلق الفضويل ال يف النكاح وال يف غريه) ١(
 .نكاح العبد الفضويلتعليل لبطالن خصوص ) ٢(
 .بسند جمهول) ٣(
 .هذا رد من الشارح على القائل ببطالن عقد النكاح الفضويل خبصوص العبد) كون كل �ي مقتضيا للفساد(وهو ) ٤(
 .٣١٠ص  ٣أي سند الرواية املشار اليها عند اهلامش رقم ) ٥(
 .ملوك دون اململوكةحيث إ�ا ظاهرة يف امل ٣٠٩ص  ٣وهي حسنة زرارة يف اهلامش رقم ) ٦(
فـال يشـمل . فـالبطالن متوجـه اليهـا، ال إىل العبـد. أي االمـة. إىل غـري العبـد) التصـرف يف مـال الغـري(اي وارجاعا للنهي الـوارد يف املقـام وهـو ) ٧(

 .لعبداي غري ا): العبد(ومرجع الضمري يف غريه . ٣٠٩ص  ٣النهي للعبد، خلروجه عنه �لنص املشار اليه يف اهلامش رقم 
امـا الـنص فالشـتماله علـى لفـظ اململـوك وهـو اعـم فيصـلح للعبـد، ولالمـة . والنهي املفيد للبطالن ٣٠٩ص  ٣النص املشار اليه يف رقم : ومها) ٨(

 .واما النهي فلعدم داللته على الفساد هنا، بل يدل عليه يف العبادات

    



٣١١ 

وحيـــث �ذن املـــوىل، أو جييـــز عقـــد العبـــد فـــاملهر ونفقـــة . هنــا )١(ممنوعــان، فـــان اململـــوك يصـــلح هلمـــا، والنهـــي ال يقتضـــيه
 .من سائر امواله، على اصح القولني، وله مهر امته )٢(الزوجة عليه سواء يف ذلك كسب العبد، وغريه

ك ، وان كان كل منهما ملال)٣(، النه فرعهما و�بع هلما وميلكه املوىل ان احتد)رقا فالولد رق(أي االبوان ) واذا كا�(
اي كل واحد منهما، النه مناء ملكهمـا فـال مزيـة الحـدمها ) او مل �ذن احدمها(يف النكاح ) ميلكه املوليان ان اذ� هلما(

ال حـق �الم  )٥(، خبالف �قي احليوا�ت فان النسب غري معترب، والنمو والتبعية فيـه)٤(على االخر، والنسب الحق �ما
 .اوضح )٨(والفرق بهايضا،  )٧(دال عليه )٦(خاصة، والنص

 )٩(سواء كان) فالولد ملن مل �ذن(خاصة ) ولو اذن احدمها(
___________________________________ 

 .الي ال يقتضي الفساد والبطالن هنا أي يف �ب املعامالت) ١(
 .اي وغري كسب العبد) ٢(
 .اي احتد موىل الزوجة والزوجة اململوكني) ٣(
 .للموليني، خبالف احليوان فإنه ملالك االماي املولود ملك ) ٤(
 .اي يف �قي احليوا�ت) ٥(
 .ولعل القارئ الكرمي يعثر عليه يف املستقبل انشاء هللا تعاىل. مل نعثر على هذا النص) ٦(
 .اي على أن احليوان �بع لالم) ٧(
 .د �بع لالبوين �لنصاي الفرق بني احليوان يف ان الولد �بع لالم، وبني االنسان يف أن الول) ٨(
 .اي غري اآلذن) ٩(

    



٣١٢ 

قــد يتــزوج مبـن لــيس بــرق  )٢(مــع الــنص �ن االذن قـد اقــدم علــى فـوات الولــد منــه فانـه )١(مـوىل االب ام مــوىل االم، وعلـل
فيمــا لــو احنصــر اذن االذن يف وطء  )٣(ويشــكل الفــرق. فينعقــد الولــد حــرا، خبــالف مــن مل �ذن فيكــون الولــد لــه خاصــة

 )٧(وأحـد )٦(بـني اثنـني فـأذن مـوىل املخـتص )٥(فيمـا لواشـرتط احـدمها )٤(كة فانه مل يضـيع الولـد حينئـذ ويشـكل احلكـماململو 
 )١٠(خــارج عــن موضــع الــنص والفتــوى فيحتمــل كونــه كــذلك )٩(، او تعــدد مــوىل كــل منهمــا فانــه)٨(املشــرتكني، دون االخــر

 بني اجلميع )١١(فيختص الولد مبن مل �ذن احتد ام تعدد، واشرتاكه
___________________________________ 

 .كون الولد ملن مل �ذن) ١(
 .اي العبد املاذون) ٢(
 .اي الفرق بني من اذن، وبني من مل �ذن) ٣(
 .وهو أن الولد ملن مل �ذن) ٤(
 .اي احد اململوكني بني موليني) ٥(
 .ولينياي اذن موىل العبد املختص الحد امل: صفة للعبد املقدر) ٦(
 .اي واذن احد املوليني الشريكني يف اآلخر املشرتك بينهما): اذن(  �لرفع فاعل �ن ل) ٧(
 .اي دون الشريك اآلخر) ٨(
 ).العبد املشرتك بني اثنني او اكثر(اي هذا املورد وهو ) ٩(
 .اي كون الولد ملن مل �ذن) ١٠(
اشرتاك العبد بني من اذن، وبـني مـن مل �ذن بنـاء علـى ان كـل مـوىل ميلـك منـاء ملكـه اي فيحتمل " فيحتمل " �لرفع عطف على مدخول ) ١١(

 .وهذا هواملراد من االصل

    



٣١٣ 

 .على االصل حيث ال نص
، والنـه شـرط "املؤمنون عند شـروطهم " الشرط، لعموم ) صح )٢(�لولد، أو �كثره )١(ولو شرط احد املوليني انفراده(

االب  )٤(الكثـــرية الدالـــة عليـــه، ســـواء يف ذلـــك )٣(لالخبـــار" ولـــو كـــان احـــد الـــزوجني حـــرا فالولـــد حـــر (ال ينـــايف النكـــاح، 
ابـن  )٧(وقول. )٦(رايةمناء احلر يف اجلملة وحق احلرية مقدم، ال�ا اقوى، وهلذا بين العتق على التغليب والس )٥(واالم، والنه

 .�نه لسيد اململوك منهما اال مع اشرتاط حريته تغليبا حلق االدمي على حق هللا تعاىل ضعيف: اجلنيد
، النـه )ضـعيف املأخـذ(بـني االصـحاب ) علـى قـول مشـهور(وصـار رقـا ) رقيتـه جـاز(منهمـا ) ولو شرط موىل الرق(
 مملوك، ومحلوها على ما اذا شرطمقطوعة دلت على ان ولد احلر من مملوكة  )٨(رواية

___________________________________ 
 .اي احد املوليني) ١(
 .اي �كثر الولد) ٢(
 .�ب نكاح العبيد واالماء االخبار ٣٠راجع الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .اي يف كون احلر احد الزوجني) ٤(
 .اي الولد مناء احلر ولو كان من احد الطرفني) ٥(
 .كما اذا عتق بعض العبد فانه تسري احلرية يف مجيعه وينعتق قهرا) ٦(
 ).ضعيف(مبتدأ خربه ) ٧(
افـــاد يف جهــة ضــعف املاخــذ كــون اخلــرب مقطـــوع  الخيفــى ان الشــارح . ٩احلــديث  ٣٣٦ص  �٣٠ب  ٧التهــذيب الطبعــة اجلديــدة ج ) ٨(

 .مذكور موصول السند) االستبصار والكايف(ديث يف لكن احل. السند وهو كذلك كما يف املصدر املشار اليه

    



٣١٤ 

فــان الولــد اذا كــان مــع االطــالق  )٣(املخــالف لالصــل )٢(ال تصــلح مؤسســة هلــذا احلكــم )١(املــوىل الرقيــة، ومثــل هــذه الروايــة
د حـرا ينعقد حرا فـال �ثـري يف رقيتـة للشـرط، النـه لـيس ملكـا البيـه حـىت يـؤثر شـرطه، كمـا ال يصـح اشـرتاط رقيـة مـن ولـ

مث علـى تقـدير اشـرتاط . )٧(ال ميلـك ولـد حـر )٦(الكثرية حبرية من احد ابوية حـر، ويف بعضـها )٥(مع ورود االخبار )٤(سيما
رقيتــه يف العقــد، أو التحليـــل وقلنــا بعـــدم صــحة الشـــرط، هــل حيكــم بفســـاد العقــد، لعـــدم وقــوع الرتاضـــي بــدون الشـــرط 

 شرط فاسد ام يصح ويبطل الفاسد كما يف غريه من العقود املشتملة على
___________________________________ 

 .كما يف التهذيب  ٣١٣ص  ٨اي املقطوعة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 .وهي رقية الولد) ٢(
 .ةوهو ان االصل يف االنسان احلرية خرج من هذا االصل مااخرجه الدليل اخلارجي وبقي الباقي حتت ذاك االصل وهي احلري) ٣(
. واجـب) ال(عليـه، ودخـول الـواو علـى " ال " وتشـديد �ئـه، ودخـول : قـال ابـن هشـام يف املغـين. اعلم أن سـيما ال تسـتعمل بـدون ال والـواو) ٤(

 .ونقل عن بعضهم أ�ا قد ختفف، وحتذف الواو ايضا
 .٣١٣ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .اي يف بعض تلك االخبار) ٦(
ض احملشـني أنـه �لتنـوين يف كـال اللفظـني أي . اضافته إىل حر، واملعىن أن من كان احد ابويه حـرا ال ميلـك النـه ولـد للحـربرفع ولد و ) ٧( وافـاد بعـ

و�ئـب الفاعـل ضـمري يرجـع إىل ماسـبق وهـو . بصـيغة املفعـول) وال ميلـك. (ولد حر، وله وجه بناء على أنه خرب للمبتدأ احملذوف اي هو ولـد حـر
 .املولود

    



٣١٥ 

الن عقــد  )٢(والثـاين. ، الن العقـد يتبـع القصـد ومل حيصـل اال �لشـرط والشـرط مل حيصـل)١(حيتمـل االول،. الشـرط خاصـة
 .قوة )٣(النكاح كثريا ما يصح بدون الشرط الفاسد وان مل يصح غريه من العقود، ويف االول

ــع مــوارده واوىل بعــدم الصــحة لــو كــان )٤(وصــحته حتلــيال،  )٥(يف بعــض املــوارد لــدليل خــارج ال يقتضــي عمومــه يف مجي
 يف االذن ا�رد، )٨(يف العقد ثبوته )٧(وال يلزم من ثبوت احلكم. مرتدد بني العقد واالذن كما سيايت )٦(النه

___________________________________ 
 .ل بطالن الشرطوهو بطالن العقد من قب) ١(
الن عقد النكاح املشتمل على الشرط الفاسـد �ق علـى صـحته مـع . �لرفع عطف على مدخول حيتمل اي وحيتمل الثاين وهي صحة العقد) ٢(

 .أن الشرط الفاسد �طل وال يستلزم بطالن الشرط بطالن العقد وإن كان شرط الفاسد يف بقية العقود مبطال للعقد
 .وهوبطالن الشرط) ٣(
 .مباذكر: فاجاب . الفاسد فكيف ميكن القول بقوة االول. أنه الاشكال يف صحة عقد النكاح مع الشرط: دفع وهم حاصل الوهم) ٤(
 .اي لو كان مورد الشرط حتليال) ٥(
 .وحيتمل أن يكون اذ� جمردا عن العقد. اي التحليل حيتمل أن يكون عقدا) ٦(
 ).الشرطصحة العقد مع فساد (وهي ) ٧(
 .يف االذن ا�رد عن العقد) صحة العقد مع فساد الشرط(اي ثبوت هذا احلكم وهي ) ٨(

    



٣١٦ 

لـو دخـل مـع فسـاد الشـرط وحكمنـا بفسـاد العقـد كـان زانيـا مـع علمـه �لفســاد  )٢(وعلـى هـذا. )١(بـل يبقـى علـى االصـل
لـــزم �لشـــرط ومل يســـقط  )٥(ان قلنابصـــحته، و )٤(نعـــم لـــو جهـــل الفســـاد كـــان حـــرا، للشـــبهة. )٣(وانعقـــد الولـــد رقـــا كنظـــائره

ــك ري،  )٨(مــع احتمالــه )٧(مقتضــى الوفــاء بــه )٦(�الســقاط بعــد العقــد، الن ذل تغليبــا للحريــة، كمــا لــو اســقط حــق التحجــ
 .)٩(وحنوه
ليكــون بصــورة املهــر جــربا لقلبهــا، ورفعــا ملنزلــة العبــد ) ويســتحب اذا زوج عبــده مــن امتــه ان يعطيهــا شــيئا مــن مالــه(
جيزيــه أن : " ســألته عــن الرجــل كيــف يــنكح عبــده امتــه قــال: قــال) ع(دمحم بــن مســلم عــن البــاقر  )١٠(ا، ولصــحيحةعنــده
 قد انكحتك فالنه ويعطيها: يقول

___________________________________ 
 .وهو فساد االذن وحرمة الوطي) ١(
 .اي وعلى البناء �ن العقد يفسد بفساد الشرط) ٢(
 .�مة الغري فإن الولد رق حينئذ كما لو زىن) ٣(
 .اي للوطي �لشبهة اذا كان الواطي جرا) ٤(
 .اي ان قلنا بصحة شرط الرقية لزم الشرط وهي رقية املولود وال يسقط شرط الرقية �سقاط املوىل الشرط بعدالعقد) ٥(
 .اي عدم سقوط الشرط �سقاطه) ٦(
 .اي �لعقد) ٧(
 .سقاطهاي مع احتمال سقوط الشرط �) ٨(
 .كحق الشفعة) ٩(
 .١من ابواب نكاح العبيد واالماء احلديث  ٤٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١٠(

    



٣١٧ 

ن طعــام، او درهــم او حنــو ذلــك  بوجــوب االعطــاء عمــال بظــاهر : وقيــل". شــيئا مــن قبلــه، او مــن قبــل مــواله ولــو مبــد مــ
�ن املهـر يسـتحقه املـوىل اذ هـو عـوض  )٢(ويضـعف. معـا، ولـئال يلـزم خلـو النكـاح مـن املهـر يف العقـد والـدخول )١(االمر

، الن مـا بيــده )٣(البضـع اململـوك لـه وال يعقـل اســتحقاقه شـيئا علـى نفسـه وان كــان الـدفع مـن العبـد كمــا تضـمنته الروايـة
مالـه  كونـه ا�حـة بعـض  )٦(ويكفـي فيـه. عـن ملكـه )٥(وان مل خيـرج )٤(ملك للموىل، اما االستحباب فال حرج فيه، ملا دكـر

 أنه يف مقابلة شئ: )٧(والفرق بني النفقة الالزمة للموىل، واملهر. لالمة تنتفع به �ذنه
___________________________________ 

 .وهو امر بصيغة االخبار) ويعطيها: (وهو قوله ) ١(
 .اي وجوب االعطاء) ٢(
من الروايــة ماافــاده وال خيفــى . ٣١٦ص  ١٠املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٣( ، بــل هــي دالــة علــى اعطــاء املــوىل للجاريــة ) الشــارح(عــدم تضــ

ن الرجـل كيـف يـنكح عبـده امتـه؟ فقـال : حيث قال شيئا بقرينة سؤال الراوي لالمام  قـد انكحتـك فالنـة : جيزيـه أن يقـول: (سألته عـ
 ).ويعطيها شيئا

 .٣١٦ص  ١٠وال خيفى أن وجه االستحباب هي الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم . رفع منزلة العبد عندهامن جرب قلب االمة، و ) ٤(
 .أي وان كان مااعطى املوىل امته بعد �ق على ملكه) ٥(
 .أي يف االستحباب) ٦(
والبضع ) البضع(ان املهر يف مقابلة شئ وهو : حب�جلر عطفا على مدخول بني اي والفرق بني النفقة واملهر يف ان النفقة الزمة واملهر مست) ٧(

 ملك للموىل

    



٣١٨ 

فا�ا جمرد نفـع، ودفـع ضـرر، ال معاوضـة وعلـم انـه يكفـي يف انكـاح عبـده المتـه جمـرد اللفـظ  )١(هو ملك املوىل، خبالفها
فيهـا نكاحـا  )٣(تسـميته، وال يشرتط قبول العبد، وال املوىل لفظـا وال يقـدح )٢(الدال على االذن فيه كما يظهر من الرواية

 متوقف على العقد )٤(وهو
___________________________________ 

 .أي خبالف النفقة فا�ا جمرد نفع للعبد، ودفع ضرر عنه فتجب على املوىل حفظا للنفس) ١(
ى عـدم داللــة الروايـة املــذكورة يف رقــم . ٣١٦ص  ١٠املشـار اليهــا يف اهلـامش رقــم ) ٢( ، بــل هــي لـى ماافــاده الشـارح ع ٣١٦ص  ١٠والخيفــ

ظ  ت(صرحية يف كون االجياب يف مثل هذا العقد لفـ . مـن ايـن اسـتفاد كفايـة مطلـق اللفـظ الـدال علـى االذن ) الشـارح(وال يعـرف أن ) انكحـ
زوم القبــول ال مــن قبــل املــوىل، وال مــن قبــل العبــد ــ ســتغناء العقــد عــن القبــول بعــد ان كــان �: وميكــن أن يقــال. نعــم لــيس يف الروايــة مايــدل علــى ل

 .الطرفان مملوكني للموىل، لكون االجياب منه وهو يدل على القبول �ملالزمة
مســـاه نكاحـــا  ظـــاهره يف كـــون هذاالعقـــد نكاحـــا، الن االمـــام  ٣١٦ص  ١٠أن الروايـــة املشـــار اليهـــا يف رقـــم : دفـــع وهـــم حاصـــل الـــوهم) ٣(

ــى االجيــاب . ئ لالمــةواوجــب علــى املــوىل اعطــاء شــ ــى االذن مــع أن النكــاح متوقــف عل اذن فكيــف ميكــن القــول بكفايــة مطلــق اللفــظ الــدال عل
 .والقبول اذ هو من االمور التوقيفية

 .اي واحلال أن النكاح متوقف على العقد) النكاح(الواو حالية، ومرجع الضمري ) ٤(

    



٣١٩ 

علــى  )٣(واالعطــاء. ظــاهر يف االكتفــاء �الجيــاب" جيزيــه ): " ع(قولــه  )٢(اعطــاء شــئ وهــو ينــايف اال�حــة الن )١(واجيابــه
العبــد لــيس لــه اهليــة امللــك فــال وجــه  )٥(رفعــه بيــد املــوىل والنكــاح احلقيقــي لــيس كــذلك، والن )٤(وجــه االســتحباب والن

 .لقبوله، واملوىل بيده االجياب واجلهتان ملكه
___________________________________ 

علـى  ) االمـام(أن اجيـاب : وهو دفع وهـم ايضـا حاصـل الـوهم ) االمام(، ومرجع الضمري )واليقدح(رفع عطف على مدخول �ل) ١(
 .املوىل اعطاء شئ لالمة مناف لال�حة فكيف ميكن القول بكفاية مطلق لفظ االذن

ظـاهر يف االكتفـاء �الجيـاب ) جيزيه( ) االمام(أن قول : وحاصل اجلواب. ٣١٨ص  ٢جواب للوهم االول املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
 .كما ادعاه القائل بوجوب االجياب بلفظ انكحت) انكحت(وهو حيصل �ي لفظ كان من دون اختصاصه بلفظ 

ــاين املشـــار اليـــه يف اهلـــامش رقـــم ) ٣( ــ: وحاصـــل اجلـــواب ٣١٩ص  ١هـــذا جـــواب عـــن الـــوهم الثـ ــه أن اعطـــاء املـ وىل شـــيئا المتـــه إمنـــاهو علـــى وجـ
 .االستحباب وهو الينايف اال�حة، ال على وجه الوجوب حىت ينايف اال�حة

 )النكاح(ومرجع الضمري يف رفعه . من دون احتياج إىل االجياب والقبول. تعليل لكفاية مطلق االذن يف نكاح العبيد واالماء) ٤(
ىت حــق القبــول فــاذن ال معــىن لقبولــه، : حاصــله. النكــاح إىل االجيــاب والقبــولتعليــل أيضــا لعــدم احتيــاج مثــل هــذا ) ٥( ك شــيئا حــ أن العبــد الميلــ

 .واملوىل بيده اجياب العقد، والطرفان أي العبد واالمة ملكه

    



٣٢٠ 

. )٢(يـةلتعليقه ملكا مبلـك نعـم يعتـرب رضـاه �لفعـل وهـو حيصـل �ال�حـة احلاصـلة �الجيـاب املـداول عليـه �لروا )١(فال مثرة
ــك: وقيــل رب القبــول مــن العبــد إمــا النــه عقــد، او الن اال�حــة منحصــرة يف العقــد، أو التملي ــ ــى . يعت ف عل ــ وكالمهــا يتوق
 )٣(يعترب قبول املوىل، النه الويل كما يعترب منه االجياب: ورمبا قيل. القبول
ولـــو عقـــد  )٥(، واحتـــاد ســـبب احلـــل، الحنصـــار احلـــق فيهمـــا)٤(وجيـــوز تـــزويج االمـــة بـــني الشـــريكني الجنـــيب �تفاقهمـــا(

مث ان احتــد العقــد . )٨(البضــع مــع احتمــال اجلــواز لــو جعلنــا التحليــل عقــدا )٧(لتــبعض. )٦(احــدمها وحللهــا االخــر مل يصــح
 ،)٩(منهما فال اشكال يف الصحة وان اوقع كل منهما عقدا على ا�موع صح ايضا، وان اوقعه على ملكه مل يصح

___________________________________ 
ك املــوىل) ١( ىن). املــوىل(ومرجــع الضــمري يف تعليقــه . الفــاء تفريــع علــى أن اجلهتــني ملــ أنــه بعــد أن قلنــا بكــون العبــد واالمــة ملكــا للمــوىل فــال : واملعــ

 .معىن لتعليق املوىل نكاح مملوكته على قبول مملوكه
 .٣١٦ص  ١٠املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .الطفلني حيث يعتربمنه االجياب والقبول يف تزوجيهما أي كما يف ويل) ٣(
 .أي �تفاق الشريكني) ٤(
 .وهو االذن، أوالعقد) ٥(
 .اذا اختلف سبب احلل) ٦(
 .فان بعضه �لعقد، وبعضه �لتحليل) ٧(
 .اذن يتحد السبب فال يتبعض البضع) ٨(
 .أي العقد لتبعض البضع وهو الجيوز) ٩(

    



٣٢١ 

ث اســتباحته)١(دمهاوال جيــوز تزوجيهــا الحــ( ــ ن حي ــك والعقــد، والبضــع )٢(، الســتلزامه تــبعض البضــع مــ ال يتــبعض،  )٣(�ملل
. يقطــع االشــرتاك )٦(�مــا خــارج عــن القســمة، الن التفصــيل )٥(والن احلــل منحصــر يف االزواح وملــك االميــان واملســتباح

 .إىل اصل املنع احلكم بني منع اخللو، ومنع اجلمع يوجب الشك يف اال�حة فريجع )٧(ودوران
___________________________________ 

 .أي الحد الشريكني، الستلزام هذا التزويج تبعض البضع) ١(
وحيتمــل أن يكــون مضــافا إىل . أي مــن حيــث اســتباحة أحــد الشــريكني الــذي تــزوج حصــة شــريكه هــذا اذا كــان املصــدر مضــافا إىل الفاعــل) ٢(

 .وهو االظهر. استباحة البضع �مللك والعقدأي من حيث ): البضع(املفعول وهو 
 .الواو حالية اي واحلال أن البضع اليتبعض) ٣(
 )٥ - ٤اآلية : املؤمنون( )وا�ين هم لفروجهم حافظون إال � ازواجهم او ما�لكت ايمانهم فإنهم غ� �لوم�(: اشارة إىل قوله تعاىل )٤(
ص  ٤خـارج عـن القسـمة الـيت ورد يف القـرآن الكـرمي املشـار اليهـا يف اآليـة الكرميـة يف اهلـامش رقـم وهو البضع الذي استبيح �مللك والتـزويج، ) ٥(

٣٢١. 
اي استباحة : فإن هذا التفصيل مينع وقوع االشرتاك )اال � ازواجهم او ما�لكت  (: يف قوله تعاىل) او(  املراد من التفصيل هو العطف ب) ٦(
 .بكال السببني، النه قسم �لث) البضع(
كمـا حيتمـل أن يكـون ملنـع اجلمـع بـني السـببني املـذكورين، كـذلك ) إال علـى ازواجهـم أو مـا ملكـت(أن احلكـم وهـو : دفع وهو حاصل الوهم) ٧(

 .من احد السببني حيتمل أن يكون على وجه منع اخللو اي الختلو احللية
أن : واجلـواب. الزوجية وملك اليمني فلماذا اخرتت منع اجلمـع فقـط: اي على احتمال منع اخللو الميتنع اجلمع بني السببني: فعلى هذا االحتمال

ع يوجــب الشــك يف اصــل ا�حــة البضــع اذا اجتمــع الســببان فريجــ: هــذا الــدوران أي إحتمــال املعنيــني ومهــا ــع منــع اخللــو ومنــع اجلمــ ع حيئنــذ إىل املن
 .السابق الذي كان قبل العقد وهو املعرب عنه �ستصحاب احلرمة

    



٣٢٢ 

الن اال�حـة مبنزلـة امللـك، ال�ـا متليـك املنفعـة فيكـون حـل مجيعهـا ) فالوجـه اجلـواز(حصته ) ولو حلل احدمها لصاحبة(
: مجيعا مث احل احدمها فرجها لصـاحبه قـال يف جارية بني رجلني دبراها) ع(دمحم بن مسلم عن الباقر  )١(�مللك، ولراوية

�ملنـع ايضـا بنـاء علـى تـبعض السـبب حيـث ان بعضـها مسـتباح �مللـك، والـبعض �لتحليـل، : وقيـل". هي له حـالل " 
 ،)٥(هلا )٤(والكل مغاير مللكه كمغايرة اال�حة �لعقد. ، أو النه عقد، أو أ�حة)٣(مغاير مللك الرقبة يف اجلملة )٢(وهو

___________________________________ 
 ).وهو له حالل(وفيه ) دمحم بن قيس(الرواية مروية عن . ١من ابواب نكاح العبيد واالماء احلديث  ٤١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .اي التحليل) ٢(
اي : بعـد التحليـل فيصـبح مالكـا للرقبـة يف اجلملـةقيد مللك الرقبة، الن احد الشريكني مالك لنصف الرقبة ونصف املنفعة وميلـك متـام املنفعـة ) ٣(

فهـو أن نكـاح التحليـل غـري النكـاح �مللـك فهمـا متغـايران يف اجلملـة، النـه . بعضها وأما وجه مغايرة حتليل احـد الشـريكني حصـته للشـريك اآلخـر
 .نكاح مبلك الرقبة واملنفعة، ونكاح التحليل هو النكاح �مللك للمنفعة فقط

 .علق �ال�حةالظرف مت) ٤(
كـذلك تغـاير اال�حـة �لتحليـل . أنـه كمـا تغـاير اال�حـة �لعقـد اال�حـة �مللـك: اي كمغايرة اال�حة �مللـك فـاملعىن) اال�حة(مرجع الضمري ) ٥(

 .اال�حة �مللك

    



٣٢٣ 

قبــل التحليـل حمرمـة وامنــا  )٣(وامـا تعليــل اجلـواز ��ـا. ضــعيفة السـند )٢(يف اصــل اال�حـة، والروايـة )١(�مللـك مـع اشـرتاكهما
 السبب؟ )٧(حينئذ يكون متام )٦(انه )٥(فالسبب واحد ففيه )٤(حلت به

___________________________________ 
 .اي كل منهما يفيد اال�حة وال جيتمعان) ٢:(اي اشرتاك العقد وامللك يف اال�حة) ١(
ت يف اهلـامش رقـم وجه الضعف ان. ٣٢٢ص  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢( ) دمحم بـن قـيس(ان احلـديث مـروي عـن  ٣٢٢ص  ١ك قد عرفـ

 .ودمحم بن قيس مشرتك بني الثقة وغريه، واليعلم ايهما مراد) دمحم بن مسلم(ال عن 
ت حمرمــة علــى الشــريك اآلخــر، لعــدم جــواز وطيهــا بــدون ) ٣( اجــازة اي �ن اجلاريــة قبــل التحليــل مــن احــد الشــريكني حصــته للشــريك اآلخــر كانــ

 .فحينئذ ال يلزم من التحليل استباحة البضع بسببني) التحليل(الشريك لكن ملا حللها له استباح وطيها له بسبب واحد وهو 
 .اي بسبب حتليل الشريك) ٤(
ــى عــدم جــواز وطــي اجلاريــة املشــرتكة بــني الشــريكني بســبب حتليــل الشــريك حصــته لشــريكه) ٥( ى التعليــل. هــذادليل املــانع عل ــ املــذكور يف  ورد عل

 ).من ان حرمة الوطي على الشريك االخر كانت قبل التحليل من الشريك وبعد التحليل انتفت احلرمة( ٣اهلامش رقم 
 .اي التحليل املذكور من قبل الشريك لشريكه حينئذ اي حني ان حلل الشريك حصته لشريكه) ٦(
ك نصـف منافعهـا بسـبب اي التحليـل مـن قبـل الشـريك لشـريكه ) يكون(  �لنصب خرب ل) ٧( يكـون إمتامـا للسـبب، الن احـد الشـريكني كـان ميلـ

 .ملكه نصف رقبتها فلما احل الشريك لشريكه وطيها مت له سبب التحليل فاستباح الوطي بسبب واحد وهو التحليل

    



٣٢٤ 

 )٣(عنــد متـــام )٢(التــام يف اال�حــة، ضــرورة أن التحليــل خمــتص حبصـــة الشــريك، ال �جلميــع، وحتقــق املســبب )١(ال الســبب
 .منه سببا �ما  )٤(السبب ال يوجب كون اجلزء االخري

من حـدوث  )٧(، وملا فيه)٦(بريرة وغريه )٥(، خلرب)فلها الفسخ(اليت قد زوجها موالها قبل العتق ) ولو اعتقت اململوكة(
قتصـارا يف فسـخ العقـد ا) علـى الفـور(والفسخ . وال فرق بني حدوث العتق قبل الدخول وبعده. الكمال وزوال االجبار
 الالزم على موضع

___________________________________ 
اذن كانـت اسـتباحة . اي ال يكـون التحليـل سـببا �مـا وعلـة �مـة يف هـذا املـورد وهـو حتليـل الشـريك حصـته لشـريكه) يكـون(  �لنصب خرب ل) ١(

 .امللك والتحليل: البضع بسببني
 .وهي ا�حة الوطي) ٢(
 .حتليل احد الشريكني حصته للشريك اآلخروهو ) ٣(
 .اي اليكون التحليل الذي هو اجلزء االخري من السبب سبيا �ما) السبب(ومرجع الضمري يف منه . وهو التحليل) ٤(
 .من ابواب العقود على االماء االحاديث �٣٠ب  ٣٤١ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٥(
 .٢٥ملصدر احلديث اي ولغري خرب بريرة راجع نفس ا) ٦(
 .اي يف العتق) ٧(

    



٣٢٥ 

 )٥(االمـة) وان كانـت(علـى االقـوى،  )٤(اخليار، واصله )٣(، وتعذر مع جهلها �لعتق، وفورية)٢(والضرورة تندفع به )١(اليقني
ت اقامــت وان  أميــا امــرأة اعتقــت فأمرهــا بيــدها ان شــاء) " ع(الكنــاين عــن الصــادق  )٦(، لعمــوم صــحيحة)حتــت حــر(

ث،  )٨(خيصـص اخليــار بزوجـة العبــد، ملــا روي: وقيــل. )٧(وغريهـا" رقتــه ت فا شـاء مـن أن بريــرة كانـت حتــت عبـد وهــو مغيــ
 )١٠(على التخصيص لو مت )٩(وال داللة فيه

___________________________________ 
 .وهي الفورية) ١(
 .اي �لفور) ٢(
 .ايضا لو جهلت الفورية وان كانت عاملة �صل اخليار اي وتعذر اجلارية) �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٣(
 .اي وتعذر اجلارية ايضا لو كانت جاهلة �صل اخليار وان كانت عاملة �لعتق) �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٤(
 .اي االمة املعتقة) ٥(
 .٢٥يث من ابواب العقود على االماء احلد �٣٠ب  ٣٤١ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٦(
 .٢٦كما يف نفس املصدر احلديث   ٣٢٥ص  ٦اي وغري هذه الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٧(
 .٣٢٤ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 .٣٢٤ص  ٥اي وال داللة ملا روي يف اهلامش رقم ) ٩(
هـــذا اشـــارة إىل ضـــعف احلـــديث . وصـــلح االســـتدالل بـــه ٣٢٤ص  ٥اي لـــو مت االســـتدالل �حلـــديث املـــذكور املشـــار اليـــه يف اهلـــامش رقـــم ) ١٠(

 .املذكور سندا فضال عن الداللة

    



٣٢٦ 

، لالصل، والجنبار كماله بكون الطالق بيده، وكذا ال خيار لسيده، وال لزوجته )خبالف العبد فانه ال خيار له �لعتق(
 .حرة كانت ام امة لالصل

مـا شـاء مـن (يف اللفظ ) ويقدم(واعتقتك وجعلت مهرك عتقك، تزوجتك : فيقول) وجيوز جعل عتق امته صداقها(
ــق والتــزويج يتعــني : وقيــل. الن الصــيغة امجــع مجلــة واحــدة ال يــتم اال �خرهــا، وال فــرق بــني املتقــدم منهــا واملتــاخر) العت

النـه لـو حكـم  ، و�نـه يسـتلزم عـدم جـواز جعـل العتـق مهـرا،)١(تقدمي العتق، الن تزويج املوىل امته �طل ويضعف مبـا مـر
ــزويج املتعقــب وقيــل )٢(بوقوعــه �ول الصــيغة امتنــع اعتبــاره بــل يقــدم التــزويج لــئال تعتــق فــال تصــلح جلعــل عتقهــا : يف الت

: قـال عـن اخيـه موسـى  علـي بـن جعفـر  )٣(مهرا، وال�ا متلك امرها فـال يصـح تزوجيهـا بـدون رضـاها، ولروايـة
ت تزوجتـــه وان  عتقـــت وهـــي �خليـــار ان شـــاء: " فقـــال. اعتقتـــك وجعلـــت مهـــرك عتقـــك: متـــهســـالته عـــن رجـــل قـــال ال

 ).ع(عن الرضا  )٤(، وحنوه روي"ت فال، فان تزوجته فليعطها شيئا  شاء
___________________________________ 

 .من ان الصيغة مجع مجلة واحدة فال تتم اال بتمامها) ١(
 .يج املتعقباي اعتبار العتق يف التزو ) ٢(
 .من ابواب نكاح العبيد واالماء احلديث االول ١٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٤(

    



٣٢٧ 

واحلــق . عـدم التصــريح بلفـظ الـرتويج، ال تقـدمي العتــق، وهـو غـري املتنـازع )٣(، والن املـانع يف اخلـرب)٢(ملـا ذكــر. نظـر )١(وفيـه
 .مهرا وكو�ا زوجة )٧(وهو العتق وكونه )٦(اال بتمامها فيقع مدلوهلا )٥(شئ من مقتضاها صيغة واحدة ال يرتتب )٤(ا�ما
الشــتمال الصــيغة علــى عقــد النكــاح وهــو مركــب شــرعا مــن االجيــاب والقبــول، وال مينــع ) علــى قــول )٨(وجيــب قبوهلــا(
امتنـع  )١١(فرقيتها غري مستقرة، ولـوال ذلـك، )١٠(كو�ا حال الصيغة رقيقة، ال�ا مبنزلة احلرة حيث تصري حرة بتمامه  )٩(منه

 .تزوجيها
___________________________________ 

 .اي ويف تقدمي التزويج على العتق) ١(
 .من ان الصيغة �مجعها مجلة واحدة التتم اال بتمامها) ٢(
 .٣٢٦ص  ٤ - ٣اي املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(
 ).ك عتقكتزوجتك واعتقتك وجعلت مهر (ومها ) ٤(
 .اي من مقتضى الصيغة) ٥(
 .اي يقع مدلول الصيغة وهو العتق بعد متامية الصيغة) ٦(
 ).االمة(ومرجع الضمري يف كو�ا . اي العتق) ٧(
 ).قبلت: (اي قبول االمة يف النكاح �ن تقول) ٨(
والعقـد مركـب . النكـاح املـزدوج مـع العتـق، الن النكـاح عقـداي الرقية غري مانعة عن قبول االمة حني كو�ا امة فالقبول شرط يف صـحة هـذا ) ٩(

 .وهوخالف الفرض. واال كان ايقاعا. من االجياب والقبول فال يعقل اجياب بال قبول
 ).قبول الزوجة(اي بتمام العقد وهو ) ١٠(
غـري جـائزة، الحنصـار احلليـة امـا �لعقـد، او مبلـك اي لوال حرية االمة المتنـع تزوجيهـا، للـزوم حليـة البضـع �لسـببني ومهـا امللـك والعقـد وهـي ) ١١(

 .اليمني

    



٣٢٨ 

واالئمـة علـيهم صـلوات هللا،  ان مستند شرعية هذه الصيغة هو النقـل املسـتفيض عـن النـيب  )١(ووجه عدم الوجوب
 .)٣(وانما يدل على اعتبار القبول، ولو وقع النقل، النه مما تعم به البلوى،  )٢(وليس يف شئ منه

___________________________________ 
 - ٣االخبـار املستفيضـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) وهـو جعـل عتقهـا مهرهـا(اي وجه عدم وجوب القبول من االمة املعتقة يف هذا املورد ) ١(
 .المور العامة البلوى اليت حيتاج اليه كل مسلموليس فيها لفظ القبول، او مايدل على اعتباره، اذ لو كان لنقل الينا، النه من ا ٣٢٦ص  ٤
 .اي من هذا النقل املستفيض) ٢(
فهـو دليـل �ن لعـدم وجـوب القبـول مـن االمـة فيمـا لـو جعـل عتقهـا ) ان مستند شرعية هذه الصيغة(بفتح أن عطفا على أن يف قول الشارح ) ٣(

ت مملوكــة للمــوىل املعتــق : مهرهــا وحاصــله زويج مــن حليــة الــوطي وغريهــاان حليــة وطــي االمــة كانــ زويج فيرتتــب عليهــا آ�ر التــ فــاذا . فهــي مبنزلــة التــ
ت عتقـك مهـرك: (املستفاد من عبارة املوىل يف قوله) جعل عتقها مهرها(اعتقها على هذا الوجه وهو  كـان هـذا العتـق ). تزوجتك واعتقتـك وجعلـ

الواقع مستثناة من مقتضى العتق الدال على حترمي الـوطي، الن العتـق اذا مل يكـن  وكانت احللية يف. يف معىن ابقاء حلية الوطي السابقة على العتق
فاملوىل يف الواقع ابقى تلك احللية السـابقة علـى . �ذه العبارة املتقدمة املقرونة �لتزويج كان مقتضاه حترمي الوطي فلما قارنه �لتزويج حل له الوطي

 .ما كانت اوال واستثناها من مقتضى العتق

    



٣٢٩ 

ـــزويج فـــاذا اعتقهـــا علـــى هـــذا الوجـــه )١(حـــل الـــوطء مملـــوك لـــه فهـــو ـــة الت يف معـــىن اســـتثناء بقـــاء احلـــل مـــن  )٣(كـــان  )٢(مبنزل
يظهــر  )٤(مقتضـيات العتـق، والن القبـول امنــا يعتـرب مـن الــزوج، ال مـن املـراة وامنــا وظيفتهـا االجيـاب ومل يقــع منهـا، وبـذلك

ــزوج جاريتــه : ايضــا جــواب مــا قيــل )٦(ويظهــر. احــوط )٥(لقــول بــهان عــدم االعتبــار قبوهلــا اقــوى، وان كــان ا ــف يت انــه كي
 من أن املهر جيب أن يكون متحققا قبل العقد،: قيل )٧(وما. وكيف يتحقق االجياب والقبول وهي مملوكة

___________________________________ 
 .اي حل الوطي) ١(
 .اي على حلية الوطي) ٢(
 .اي العتق) ٣(
 .مبا أن القبول من �حية الزوج واالجياب من طرف الزوجةاي و ) ٤(
 .اي بقبول املرأة) ٥(
أنه بعد القول �ن مثل هذا العتق املقرون �لتزويج غري حمتاج إىل القبول، النه ليس عقدا يف الواقع، بل هـو ابقـاء حليـة الـوطي : وجه الظهور) ٦(

ن اهــل البيـت صــلوات هللا السـابق بعــد العتـق، وبعــد القـول �ن مثــل هـذا العقــد  صـحيح منصــوص عليـه يف االخبــار الـواردة عــن الرسـول االكــرم وعـ
 ).�نه كيف يتزوج املوىل املعتق �لكسر امته، وأنه كيف يتحقق االجياب والقبول(فال جمال لالشكال . وسالمه عليه وعليهم امجعني كما عرفت

 ).وجوب حتقق املهر قبل العقد: (هووهو جواب عن االشكال االول و ) مندفع(مبتدأ خربه ) ٧(

    



٣٣٠ 

الـدور، فـان العقـد ال يتحقـق اال �ملهـر الـذي هـو العتـق، والعتـق  )١(ومع تقدمي التزويج ال يكون متحققـا، وانـه يلـوح منـه
 توقـف )٦(، ومبنـع)٥(، بل يكفي مقارتنه للعقد وهو هنا كـذلك)٤(مبنع اعتبار تقدمه )٣(مندفع - )٢(ال يتحقق اال بعد العقد

جـاز جعلهـا،  - )٨(وهـي صـاحلة الن تكـون مهـر لغريهـا -، واذا جـاز العقـد علـى االمـة )٧(العقد على املهر وان اسـتلزمه
 .الصحيح املستفيض فال يسمع )١٠(، مع ان ذلك كله يف مقابلة النص)٩(أو جعل فك ملكها مهرا لنفسها

وامضـــائه، ســـواء دخـــل ام ال، وســـواء كـــان  )١١(يف فســـخ النكـــاح) ولــو بيـــع احـــد الـــزوجني فللمشـــرتي والبـــايع اخليـــار(
 .االخر حراام ال، وسواء كا� ملالك ام كل واحد ملالك

___________________________________ 
 .اي من تقدمي التزويج) ١(
 .هذا هو الدور املصطلح كما افاده هذا البعض) ٢(
 ).وماقيل: (خرب للمبتدأ املتقدم وهو) ٣(
 ).املهر(على العقد ومرجع الضمري يف مقارنته اي تقدم املهر ) ٤(
 .اي حتقق املهر قبل العقد فيما حنن فيه مقارن للعقد الن العتق الذي هو املهر مقارن للتزويج) ٥(
 .جواب عن الدور الذي افاده القائل بوجوب حتقق املهر قبل العقد) ٦(
 .ان استلزم العقد املهراي و ): العقد(والفاعل يف استلزامه ) املهر(مرجع الضمري ) ٧(
 .كما لو جعلت مهرا للحرة ولغري احلرة) ٨(
 .�ن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما حنن فيه) ٩(
 .٣٢٦املشار اليه يف ص ) ١٠(
 .اي النكاح الذي كان قبل البيع) ١١(

    



٣٣١ 

يتخــري كــل مــن انتقــل اليــه وكــذا (وهــذا اخليــار علــى الفــور كخيــار العتــق، ويعــذر جاهلــه، وجاهــل الفوريــة علــى الظــاهر، 
مـن هبــة، أو صــلح، او صــداق وغـريه، ولــو اختلــف املوليــان يف الفسـخ وااللتــزام قــدم الفاســخ  ) كــان  )١(امللـك �ي ســبب

ولـو بيـع كـل منهمـا علـى واحـد (، )٣(لقيـام املقتضـي) ولو بيع الزوجان معـا علـى واحـد ختـري(من اخليار املشرتك  )٢(كغريه
ريا لــو كــان ) ســيده )٦(ولــيس للعبــد طــالق امــة( )٥(لــو �عهمــا املالــك مــن اثنــني علــى جهــة االشــرتاكوكــذا  )٤(ملــا ذكــر) ختــ

 .وامجاع )٩(وهو موضع نص. بيده )٨(كما أن تزوجيه) اال برضاه(جواز الطالق  )٧(متزوجا �ا بعقد يلزمه
 أي غري امة سيده وان كان) طالق غريها(للعبد ) وجيوز(

___________________________________ 
 .اي سبب االنتقال) ١(
 .اي كغري هذا اخليار من بقية اخليارات) ٢(
 .وهو االنتقال إىل ملكه) ٣(
 .وهو وجود املقتضي الذي هو االنتقال إىل ملكه) ٤(
 .اي �ع املوىل الزوج والزوجة بشخصني على وجبه االشرتاك �ن كان كل واحد من املشرتين شريكا يف كال الزوجني) ٥(
 .اليت هي زوجة للعبد )٦(
 .اي يلزم العقد جواز الطالق �ن كان عقد دائم، خبالف مااذا كان بعقد املتعة فإن هذا العقد ال يلزمه طالق) ٧(
 .اي تزويج العبد بيد السيد) ٨(
 .١من ابواب أن الطالق بيد العبد احلديث  ٤٣الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٩(

    



٣٣٢ 

) ع(قولـه  )٢(، لعمـوم)أو ال علـى املشـهور(يف طالقهـا ) او حـرة، أذن املـوىل(الزوجـة، ) امة كانت(�ا مواله  )١(قد زوجه
: " وقـد سـاله عـن جـواز طـالق العبـد فقـال) ع(ليـث املـرادي عـن الصـادق  )٣(وروى" الطالق بيد مـن اخـذ �لسـاق " 

وان كانت امة قـوم اخـرين جـاز طالقـه ) )٥(يقدر � شئعبدا �لو� ال (: ، ان هللا تعاىل يقول)٤(ان كانت امتك فال
ــق  )٩(مطلقــة محلهــا )٨(، اســتنادا إىل اخبــار)٧(بــه كــاالول )٦(لــيس لــه االســتبداد: وقيــل".  علــى كــون الزوجــة امــة املــوىل طري
 .اجلمع

___________________________________ 
 .إن زوج املوىل العبداي و ): السيد(والفاعل يف زوجة ). العبد(مرجع الضمري ) ١(
 .٤٣الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٢(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٣(
 .اي اليصح طالق العبد) ٤(
 .٧٥اآلية : النحل) ٥(
 .اي ليس للعبد االستقالل �لطالق وان كانت االمة لغري سيده، بل البد من اذن السيد واجازته له) ٦(
 ).همالو كانت زوجة العبد امة ملوال(وهو ) ٧(
اململـــوك الجيـــوز طالقـــه والنكاحـــه اال �ذن : (عليهمـــا الصـــالة والســـالم قـــاال) االمـــام ايب جعفـــر البـــاقر واالمـــام الصـــادق(منهـــا عـــن زرارة عـــن ) ٨(

ــق حيــث يشــمل زوجــة العبــد حــىت ولــو مل تكــن امــة ملــواله) ســيده مــن ابــواب مقــدمات  ٤٥راجــع الوســائل كتــاب الطــالق �ب . فهــذا اخلــرب مطل
 .١ق وشرائطه احلديث الطال

ق اجلمــع بــني . ٣٣٢ص  ٨اي محــل هــذه االخبــار املطلقــة املشــار اليهــا يف اهلــامش يف رقــم ) ٩( ) روايــة املــرادي(علــى كــون الزوجــة امــة املــوىل طريــ
وبني . ٢لعبد احلديث من ابواب ان الطالق بني ا ٤٣راجع الوسائل كتاب الطالق �ب . املصرحة جبواز طالق العبد زوجته ان مل تكن امة ملواله

وهذا هو طريق اجلمع بني . فتحمل هذه املطلقات على مااذا كانت زوجة العبد امة ملواله ٣٣٢ص  ٨هذه املطلقات املشار اليها يف اهلامش رقم 
 .املطلق واملقيد

    



٣٣٣ 

محلهـا علـى امتـه كمـا مطلقـة يتعـني  )٢(جيوز للسيد اجباره على الطالق كما لـه اجبـاره علـى النكـاح والروايـة )١(ويف �لث
 .)٣(مر

هـــذا اذا . مـــن الفســـخ واالمـــر �العتـــزال، وحنومهـــا) وللســـيد أن يفـــرق بـــني رقيقيـــه مـــىت شـــاء بلفـــظ الطـــالق، وبغـــريه(
 ا�حة فال طالق، )٤(زوجهما بعقد النكاح، اما اذا جعله

___________________________________ 
 .ومستند هذا القول لزوم اطاعة العبد ملواله. الطالقاي ويف قول �لث اجبار املوىل عبده على ) ١(
اي واحلـال ان الروايـة املشـار : والـواو حاليـة. علـى القـول الثالـث القائـل جبـواز اجبـار السـيد عبـده يف تطليـق زوجتـه ) الشارح(هذا رد من ) ٢(

 .محلها على امتهفالبد من . مطلقة ال تقييد فيها وال تعيني ٣٣٢ص  ٨اليها يف اهلامش رقم 
فكـذلك هنـا حتمـل االمـة علـى امـة . من محل املطلقات املشار اليها يف ذلك اهلامش على املقيد وهي امة مـواله ٣٣٢ص  ٨يف اهلامش رقم ) ٣(

 .مواله
 .اي التزويج) ٤(

    



٣٣٤ 

ري أن يلحقــه احكامــه، ولــو اوقــع لفــظ الطــالق مــع كــون الســابق عقــدا فظــاهر  )١(إال ن غــ ــق مــ أن جيعــل داال علــى التفري
ا�حـة وان وقـع  )٥(بنـاء علـى انـه )٤(، مـع احتمـال العـدم)٣(واشرتاطه بشـرائطه، عمـال �لعمـوم )٢(االصحاب حلوق احكامه

 .بعقد
ن جيوز له التزويج �ا وقد تقدمت شرائطه اليت مـن مجلتهـا كونـه من املالك مل) �لتحليل(لغري مالكها ) وتباح االمة(

مؤمنا يف املؤمنة، ومسلما يف املسلمة، وكو�ا كتابية لو كانت كافرة، وغري ذلك من احكام النسب واملصاهرة، وغريها، 
الصـحيحة بـه مستفيضـة والبـد لـه  )٧(هو املشهور بني االصحاب، بل كاد يكون امجاعـا، واخبـارهم )٦(وحل االمة بذلك

 .اتفاقا )٨(وها�ن الصيغتان كافيتان فيه). مثل احللت لك وطأها، أو جعلتك يف حل من وطئها(من صيغة دالة عليه 
___________________________________ 

لـيال علـى التفريـق بينهمـا، مـن دون ان يلحـق د -يف صورة جعل التـزويج ا�حـة  -اي اال أن جيعل الطالق : استثناء من جعل التزويج ا�حة) ١(
 .هذا الطالق احكامه من حضور عدلني، وكو�ا طاهرة، وا�ا يف غري طهر املواقعة

 .اي احكام الطالق) ٢(
 !اي عموم ادلة الطالق الشاملة هلذاالفرد ) ٣(
 .اي عدم حلوق احكام الطالق هلذا الفرد الذي كان زواج االمة للعبد بلفظ العقد) ٤(
 )انكحت(اي مثل هذا العقد وان كان بلفظ ) ٥(
 .اي بنفس التحليل) ٦(
 .من ابواب نكاح العبيد واالماء االحاديث ٣١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(
 .اي يف التحليل) ٨(
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ز اقامتـه ، ملشاركتها له يف املعىن فيكون كاملرادف الذي جيو )٢(احدمها احلاقها به: بلفظ اال�حة قوالن )١(ويف صحته(
ـــى منعـــه. مقـــام رديفـــه ، ومراعـــاة )٥(االصـــل علـــى موضـــع اليقـــني، ومتســـكا �الصـــل )٤(وقوفـــا فيمـــا خـــالف )٣(واالكثـــر عل

فــان كثـــريا مـــن  )٨(اوال، مث االكتفـــاء �ملــرادف مطلقـــا )٧(وهــو االقـــوى، ومتنـــع املرادفــة. )٦(لالحتيــاط يف الفـــروج املبنيــة عليـــه
ــت وســوغت  )٩(العبــادة، واالحتيــاط فيــه مهــم فــان جــوز�ه احكــام النكــاح توقيفيــة، وفيــه شــائبة بلفــظ اال�حــة كفــى اذن

 .وملكت ووهبت وحنوه
___________________________________ 

 .اي ويف صحة التحليل) ١(
 .اي احلاق اال�حة بلفظ التحليل) ٢(
 .اي على منع وقوع التحليل بلفظ اال�حة) ٣(
الن غـريه وهـي ا�حـة حتليـل ) احللت لك وطأهـا، او جعلتـك يف حـل مـن وطئهـا(يقني وهو التحليل بلفظ أي الجل الوقوف على موضع ال) ٤(

 .خالف االصل فيقتصر على موضع اليقني) احبث(البضع بلفظ 
 .وهي احلرمة فيما اذا شك يف حلية الوطي بغري لفظ احللت لك وطأها او جعلتك يف حل من وطئها) ٥(
 .أي على االحتياط) ٦(
 .احللت لك وطأها، او جعلتك يف حل من وطئها: لتينك الصيغتني ومها) احبت(أي مرادفة  )٧(
 .ها يف النكاح، النه مبين على االحتياط االكيد الالزم أي حىت يف النكاح فانه لو سلم االكتفاء �اللفاظ املرتادفة، لكنه النسلم اكتفاء) ٨(
 .أي التحليل) ٩(

    



٣٣٦ 

 )٢(، الحنصار العقد يف الدائم واملتعة وكالمها منتفيان عنه لتوقف رفـع االول)ملك ميني ال عقد نكاح )١(واالشبه أنه(
ري ذلــك مــن لوازمــه، وانتفــاء  علــى الطــالق يف غــري الفســخ �مــور حمصــورة لــيس هــذا منهــا، ولــزوم املهــر فيــه �لــدخول وغــ

، والن عقـــد )٥(هــر واالجــل ومهــا منتفيــان هنــا ابضــا فينتفــيعلـــى امل )٤(يــدل علــى انتفــاء امللــزوم، ولتوقــف الثــاين )٣(الــالزم
ت امللــك، الحنصــار حــل النكــاح فيهمــا مبقتضــى  )٦(النكــاح الزم، وال شــئ مــن التحليــل بــالزم، واذا انتفــى كونــه عقــدا ثبــ

�ح امتـه لعبـده تظهر فيما لو ا )٩(وقيل ان الفائدة. ال بد من القبول، لتوقف املللك عليه ايضا )٨(وعلى القولني. )٧(االية
 :فان قلنا

___________________________________ 
 .أي التحليل) ١(
 .وهو العقد الدائم) ٢(
 .فيما حنن فيه فانه ليس له حكم من احكام النكاح) ٣(
 .وهي املتعة) ٤(
 .أي املتعة هنا منتفية ايضا فاذن اليكون التحليل عقد دوام، والمتعة) ٥(
 .وامللكأي يف النكاح ) ٦(
 .٥ - ٤اآلية : املؤمنون )وا�ين هم لفروجهم حافظون إال � أزواجهم أو ما�لكت أيمانهم(: وهي) ٧(
 .أن التحليل ملك ميني، أو كونه عقد نكاح: ومها) ٨(
ليـل عقـد نكـاح حـل للعبـد بكـون التح: فـان قلنـا. أي فائدة كون التحليل ملك ميني، أو كونه عقد نكاح تظهر يف ا�حة املوىل جاريته لعبده) ٩(

إن التحليل يقيد التمليك فحلية وطي اجلارية متوقعة على متلك العبد، فان قلنا بتملكه حل له الـوطي، وان قلنـا بعـدم : وطي اجلارية، واما ان قلنا
 .متلكه فال حيل له الوطي

    



٣٣٧ 

 )٤(لــيس علـى حـد امللـك احملــض )٣(ك فيـهوفيــه نظـر، الن املللـ. فـال )٢(عقـد، او متليـك وان العبــد ميلـك حلـت، واال )١(انـه
، ومثـل )٧(جملـس احلكـم وحنـوه )٦(ميلـك زيـد احضـار: االستحقاق كما يقـال )٥(بل املراد به. حبيث ال يكون العبد اهال له

وجيـب االقتصـار علـى مـا تناولـه (هذايستوي فيه احلر والعبـد، فصـحة التحليـل يف حقـه علـى القـول بعـدم امللـك متجهـة 
بعـض مقـدمات الـوطء كالتقبيـل والنظـر مل حيـل لـه اآلخـر وال الـوطء،  )٨(فـان احلـه) شهد احلال بدخولـه فيـهاللفظ وما ي

 )١٢(، والنه)١١(بشهادة احلال )١٠(يف عضو خمصوص اختص به، وإن احله الوطء حلت املقدمات )٩(وكذا لو احله بعضها
___________________________________ 

 .اي التحليل) ١(
 .وان مل نقل بتملك العبد فال يصح له وطي اجلارية كما علمت اي) ٢(
 .اي يف التحليل) ٣(
 .وهو امللك احلقيقي) ٤(
 .أي �مللك) ٥(
 .اي انعقاد جملس احلكم وتشكيله، أو املراد احضار خصمه) ٦(
 .ق عليه ذلكاي يستح: إن زيدا ميلك على عمرو بناء جدار، النه مشروط يف منت العقد الالزم: كما يقال) ٧(
 .ومل يعهد تعدية هذه الصيغة إىل احملل له بال واسطة الالم. اي أحل له) ٨(
 .اي بعض املقدمات) ٩(
 .من التقبيل والتفخيذ واللمس وغريها) ١٠(
 .املقدمات بطريق اوىلفانه غاية مايتصور من التحليل وااللتذاذ واجلنسي فاذا ابيح له هذا فغريه من بقية ) الوطي(املراد بشهادة احلال ) ١١(
 .اي الوطي ال ينفك عن املقدمات غالبا) ١٢(
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بطريـــق اوىل، خبـــالف  )٣(يـــدل علـــى االضـــعف )٢(بـــدو�ا، والن حتليـــل االقـــوى )١(ال ينفـــك عنهـــا غالبـــا، وال موقـــع لـــه
. االسـتلزام املـذكور يف اجلملـة فيـدخل )٦(مـن. وهـل يـدخل اللمـس بشـهوة يف حتليـل القبلـة نظـر )٥(، و�لعكـس)٤(املساوي
 .وهو االقوى. اال ما توقفت عليه خاصة )١٠(فال يدخل )٩(ال مطلقا. )٨(ان الالزم دخول ملس ما استلزمته القبلة )٧(ومن
، ويظهر مـن )١١(مع اشرتاط حريته، او االطالق، ولو شرط رقيته ففيه ما مر) حر(احلاصل من االمة احمللله ) والولد(
 )١٢(ارةالعب

___________________________________ 
 .اي ال التذاذ يف الوطي اذا مل يكن معه مقدماته كالقبلة وماشبهها) ١(
 .وهو الوطي) ٢(
 .كالتقبيل مثال) ٣(
 .كما لو حل له تقبيل اخلدين فان هذا التحليل اليدل على جواز تقبيل الشفتني مثال) ٤(
 .ه اليدل على جواز الوطي، او اجاز له اللمس فال يدل على جواز التقبيلكما لو اجاز له التقبيل فان) ٥(
 .دليل لدخول اللمس بشهوة يف حتليل القبلة الستلزام القبلة لللمس) ٦(
 .دليل لعدم دخول اللمس بشهوة يف حتليل القبلة) ٧(
 .وهو ملس شفيت املتقبل خلدي االمة مثال) ٨(
 .ه لبد�ااي ال مطلق ملسه هلا بسائر بدن) ٩(
 .اي فال يدخل يف اال�حة سوى ما توقفت عليه من اللمس وهو ملس شفة املتقبل لبشر�ا مثال) ١٠(
 .٣١٣ص ) ولو شرط موىل الرق رقيته جاز: () املصنف(يف قول ) ١١(
 .عدم صحة شرط الرقية) والولد حر: (يف قوله ) املصنف(اي من عبارة ) ١٢(
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مبـين علـى الغالـب مـن حريـة االب، او علـى  )١(لشـرط، حيـث اطلـق احلريـة وهـو الوجـه، وال خيفـى ان ذلـكعدم صـحة ا
ال قيمــة علــى (حيــث حيكــم حبريتــه ) و(فهــو رق،  )٤(كمــا ســلف  )٣(�حلــر فلــو كــان مملوكــا وســوغناه )٢(القــول �ختصاصــه

كثرية، والن احلريـة مبنيـة علـى التغليـب   )٥(بارمع اشرتاط حريته امجاعا، ومع االطالق على اصح القولني، وبه اخ) االب
وهلذا يسري العتق �قل جزء يتصور وال شبهة يف كون الولد متكو� من نطفة الرجل واملراة فيغلب جانـب احلريـة، واحلـر 

 )٦(ويف قــول اخــر انــه يكــون رقــا ملــوىل اجلاريــة ويفكــه ابــوه ان كــان لــه مــال، واال استســعى يف مثنــه، واالول. ال قيمــة لــه
 )٨(وان ينام(فال يكره مطلقا  )٧(أما غريه) وال �س بوطء االمة ويف البيت اخر مميز(اشهر، 

___________________________________ 
 .اي اطالق احلرية يف عبارة املصنف) ١(
 .اي حتليل االمة) ٢(
 .اي سوغنا التحليل للعبد) ٣(
 ).يف حقه على القول بعدم امللك متجهفصحة التحليل : () املصنف(يف قول ) ٤(
 .من ابواب نكاح العبيد واالماء االحاديث ٣٧الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .وهي احلرية) ٦(
 .كانت الزوجة امة ام حرة اي غري املميز فإنه ال كراهة حينئذ مطلقا، سواء) ٧(
 .اي وال �س �لنوم بني االمتني) ٨(
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، ملـا فيـه مــن )يف احلـرة، وكـذا يكـره الـوطء االمـة الفــاجرة كـاحلرة الفـاجرة(املـذكور يف املوضــعني  )١(بـني امتـني ويكـره ذلـك
أم ولـد،  )٣(، وال �س به �مللك، ولكن ال يتخـذها)٢(ووطء من ولدت من الز� �لعقد" (العار، وخوف اختالط املائني 

 .ا ذلك دمحم بن مسلم عن احدمه )٤(بل يعزل عنها حذرا من احلمل روى
___________________________________ 

 .اي النوم بني زوجتني، والوطي ويف البيت آخر مميز مكروهان يف حق الزوجة احلرة) ١(
 .اي ويكره وطي املرأة �لعقد اذا ولدت من الز�) ٢(
 .اي اململوكة اليت اختذها �مللك) ٣(
 .) االمام الباقر(عن  ١اب نكاح العبيد واالماء احلديث من ابو  ٦٠الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
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 )يف املهر -الفصل السادس (
ــت منفعــة حــر، ولــو ) عينــا كــان، أو منفعــة(وان قــل بعــد ان يكــون متمــوال ) املهــر كــل مــا يصــلح أن ميلــك( وان كان
كـــم واالداب، او شـــعر، او غريهـــا مـــن ، او شـــئ مـــن احل)٢(الـــزوج، كتعلـــيم صـــنعة، أو ســـورة، او علـــم غـــري واجـــب )١(انـــه

، وال خــالف يف ذلـــك كلــه ســوى العقـــد علــى منفعـــة الــزوج فقـــد منــع منـــه )يصــح امهـــاره( )٣(االعمــال احملللــة املقصـــودة
 .ال تنهض دليال متنا وسندا )٤(الشيخ يف احد قوليه استنادا إىل رواية

___________________________________ 
 .ر هو الزوج كما لو امهر زوجته تعليم القرآن الكرمي مثال، او تعليم علم ما، او صنعة مااي ولو أن ذلك احل) ١(
 .القيد الخراج التعاليم الواجبة كتعليم الصالة، والصوم، واحلج، وغريها من الواجبات الدينية فان مثلها الجيوز جعلها مهرا وصداقا) ٢(
 .كاحلياكة واخلياطة) ٣(
يت هـاتني علــى أن ): شـعيب(قـول : ) اليب احلســن(قلـت : اليـك نـص احلــديث قـال امحـد بــن ايب نصـر) ٤( اين اريــد ان انكحـك احـدى ابنــ

ت عشـــرا فمـــن عنــدك اي االجلـــني قضــى؟ قـــال  ت. عشـــر ســنني: اوفامهــا وابعـــدمها: �جــرين مثـــاين حجــج فـــان امتمــ فــدخل �ـــا قبـــل ان : قلـــ
ت. قبــل ان ينقضــي: رط، او بعــد انقضــائه؟ قــال ينقضــي الشــ ــ فالرجــل يتــزوج املــرأة ويشــرتط البيهــا إجــارة شــهرين، أجيــوز ذلــك؟ فقــال : قل
مـن ابـواب  ٢٢الوسائل كتـاب النكـاح �ب " قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف هلذا �ن يعلم انه سيبقى حىت يفي؟  إن موسى : " 
" ابـراهيم بـن هاشـم " ويف طريقـه اآلخـر . وهـو ضـعيف" سـهل بـن ز�د " هذا نص احلديث، أما قصوره سـندا، فـالن يف طريقـه  ١هور احلديث امل

فالرجــل : " مل جيــب �لرتخــيص بعــدما ســأله الــراوي أمــا قصــوره داللــة، فــالن االمــام . وهــو مل يوثــق يف كتــب الرجــال وان كــان حســن االميــان
ــــز  ـــرأة ويشـــــرتطيت ــام "اخل ... وج املــ ـــواب االمـــ ـــن جــ ـــى : " ، بـــــل يلـــــوح مــ إن ذاك كـــــان خمتصـــــا مبوســـــى " اخل ... قـــــد علـــــم أنـــــه ان موســ
ث اليعلـم ببقـاء. حيث كان نبيا ويعلم أنه سيتم له شرطه  . ه واسـتمام شـرطه، فـال جيـوز لـه شـرط العمـل وجعلـه مهـرا وصـداقا أمـا غـريه فحيـ

 .فداللة احلديث على عدم اجلواز اقوى من داللته على اجلواز

    



٣٤٢ 

، او اســـلم )فــان اســلما(ه ال�مــا ميلكانــ) صــح(كــاخلمر واخلنزيــر ) ولــو عقــد الــذميان علــى مــا ال ميلــك يف شــرعنا(
الن  )١(عند مسـتحليه، خلروجـه مـن ملـك املسـلم، سـواء كـان عينـا، او مضـمو�) انتقل إىل القيمة(احدمها قبل التقابض 

املسـمى مل يفســد، وهلـذا لــو كــان قـد اقبضــها ا�ه قبــل االسـالم بــرئ، وامنــا تعـذراحلكم بــه فوجــب املصـري إىل قيمتــه ال�ــا 
مـا لـو جعـاله مثنـا ملبيـع، أو عرضـا لصـلح، أو  )٢(ومثلـه. جـرى العقـد علـى عـني وتعـذر تسـليمها اقرب شئ اليه، كما لو

 )٣(غريمها
___________________________________ 

 .اي كليا يف الذمة) ١(
خنزيــر مــثال مثنــا عــن الــدار  مثــن الــدار كجعــل مائــة راس) مــا الميلــك عنــد�(اي ومثــل املهــر يف االنتقــال إىل القيمــة بعــد االســالم مــا لــو جعــل ) ٢(

 .اي غري البيع والصلح كما لو جعل اخلنزير واخلمر اجرة للعمل) ٣(املشرتاة

    



٣٤٣ 

، والن وجــوب القيمــة فــرع وجــوب دفــع العــني مــع )٢(تنــزيال، لتعــذر تســليم العــني منزلــة الفســاد )١(جيــب مهــر املثــل: وقيــل
، والتعـــذر )٤(مبنـــع الفســـاد كمـــا تقـــدم )٣(ويضــعف. مـــااالمكــان، وهـــو هنـــا ممكـــن وامنـــا عــرض عـــدم صـــالحيته للتملـــك هل

منزل منزلة احلسي، او اقوى، ومهر املثل قد يكون ازيـد مـن املسـمى فهـي تعـرتف بعـدم اسـتحقاق الزائـد، او  )٥(الشرعي
ث مل يقــع املســمى فاســدا فكيــف يرجــع إىل غــريه )٦(انقــص ــ بعــد اســتقراره ولــو كــان  )٧(فيعــرتف هــو �ســتحقاق الزائــد حي
 .جيب بنسبته من مهر املثل )٩(بعد قبض بعضه سقط بقدر املقبوض ووجب قيمة الباقي، وعلى االخر )٨(الماالس
ــتم (: علــى املشــهور لقولــه تعــاىل) وال كثــرة(مــا مل يقصــر عــن التقــومي كحبــة حنطــة، ) وال تقــدير يف املهــر قلــة( وآت�

 )١٠( )احديهن قنطارا
___________________________________ 

 .اي اذا اسلما) ١(
 .اي فساد العني) ٢(
 .اي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العني منزلة الفساد) ٣(
 .٣٤٢يف ص ) الن املسمى مل يفسد: () الشارح(يف قول ) ٤(
 .الذي هو عدم متلك اخلمر واخلنزير) ٥(
 .اي مهر املثل انقص من املسمى) ٦(
 .اي إىل غري املسمي) ٧(
 .ي اسالمهما بعد قبض بعض املهر الذي الميلكا) ٨(
 )وجوب دفع مهر ا�ثل بعد اسالمهما اذا دفع بعض ا�هر قبل االسالم(اي وعلى القول اآلخر وهو ) ٩(
 .١٩اآلية : النساء) ١٠(

    



٣٤٤ 

الـف ومئتـا القنطار �لكسر وزن اربعني اوقية من ذهب، أو فضـة، أو الـف دينـار، أو : وهو املال العظيم، ويف القاموس
ــف درهــم، او مئــة رطــل مــن ذهــب، او فضــة، او مــل ــف دينــار، او مثــانون ال ء  اوقيــة مــن ذهــب، او فضــة، أو ســبعون ال

لـو ان رجـال تـزوج امـراة وجعـل مهرهـا عشـرين الفـا، ): ع(الوشـا عـن الرضـا  )١(مسك ثور ذهبا، أو فضـة، ويف صـحيحة
 .يها فاسداوالبيها عشرة االف كان املهر جائزا، والذي جعله الب

قيمتهــا مخســون ) درهــم )٢(وهــو مخســمأة(الزواجــه مجــع  وهــو مــا اصــدقه النــيب ) ويكــره أن يتجــاوز مهــر الســنة(
ضـعيف ال يصـلح  )٤(حمتجـا �المجـاع، وبـه خـرب )٣(دينارا، ومنع املرتضى من الز�دة عليها، وحكم برد من زاد عنهـا اليهـا

 )٦(، واخلرب)٥(يع التفسريات السابقة للقنطار ترد عليهحجة، واالمجاع ممنوع، ومج
___________________________________ 

 .١من ابواب املهور احلديث  ٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .من ابواب املهور ٤راجع الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
خص مهــر زوج) الســنة(مرجــع الضــمري يف اليهــا وعنهــا ) ٣( ربه إىل اي لــو زاد شــ تــه عــن مهــر الســنة وهــي مخســمائة درهــم ارجــع احلــاكم الــزوج واجــ

 .الرجوع إىل مهر السنة ورفع اليد عن الزائد
مــن  ٨اي ومينـع ز�دة املهــر عــن مهـر الســنة وأن احلــاكم جبــرب الـزوج �لرجــوع إىل مهــر السـنة خــرب ضــعيف راجــع الوسـائل كتــاب النكــاح �ب ) ٤(

 .١٤ابواب املهور احلديث 
 .) السيد املرتضى(اي مجيع التفاسري السابقة للقنطار ترد على  )٥(
 .٣٤٤ص  ٤املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٦(

    



٣٤٥ 

 .لذلك )١(الصحيح حجة بينة، نعم يستحب االقتصار عليه
مـن  �لكيل، او الوزن، او العدد كقطعة من ذهـب مشـاهدة ال يعلـم وز�ـا، وقبـة) ويكفي فيه املشاهدة عن اعتباره(

لــيس معاوضــة حمضــة حبيــث  )٣(يف النكــاح النــه )٢(طعــام ال يعلــم كيلهــا، الرتفــاع معظــم الغــرر �ملشــاهدة، واغتفــار البــاقي
ولــو مل يشــاهد اعتــرب . لــو تلــف قبــل التســليم، او بعــده وقــد طلقهــا قبــل الــدخول )٥(ويشــكل احلــال )٤(ينافيــه مــا زاد عنــه
 كالعبد  )٩(ان اكتفي به )٨(، أو وصفا خاصة)٧(بهان كان مما يعترب  )٦(التعيني قدرا، ووصفا

___________________________________ 
 .٣٤٤ص  ٤املشار اليه يف اهلامش رقم  ) السيد املرتضى(اي على مهر السنة لذلك اي الجل اخلرب الضعيف الذي استدل به ) ١(
 .اي اغتفار الباقي مما شاهده ومخنه) ٢(
 .اي النكاح) ٣(
ن(مرجــع الضــمري ) ٤( ىت يضــربه مايضــر ) املعاوضــة(ومرجــع الضــمري يف ينافيــه ) املشــاهد املخمــ اي لــيس النكــاح معاوضــة حمضــة كبقيــة العقــود حــ

 .بسائر املعاوضات اذا مل يعلم وزن القطعة، او كيل القبة بتمامها وكماهلا
 .للزوجة نصف املهرفيما اذا كان املهر �لرؤية فانه اليعلم مقدار املهر حىت يعطي ) ٥(
 .كالذهب اخلالص مثال) ٦(
 .اي ان كان املهر مما يعترب فيه القدر فالبد من تقديره �لكيل، او الوزن او العدد) ٧(
 .ككون العبد شا� متعلما يعلم العلم الفالين مثال) ٨(
 .اي كما يف مورد العني فإنه يكتفى فيه �لوصف خاصة) ٩(

    



٣٤٦ 

ينـدفع االشـكال مــع  )٢(، واالمجـاع، و�مـا)١(، للــنص)فهـو مخسـمأة درهـم ولـو تزوجهـا علـى كتـاب هللا وســنة نبيـه (
 )٤(.الغرر كما تقرر )٣(جهل الزوجني، أو احدمها مبا جرت به السنة منه، وبقبوله

رب تقــديره بســورة معينــة، او آ�ت خاصــة، ســهل الســاعدي املشــهورة ف )٥(، لروايــة)وجيــوز جعــل تعلــيم القــران مهــرا( يعتــ
ة شخص بعينه وان تفاوتت يف السـهولة والصـعوبة،  ة اجلائزة شرعا، وال جيب تعيني قراء ان يعلمها القراء )٦(وجيب حينئذ

 )٧(وحـد التعلـيم أن تسـتقل. ولو تشاحا يف التعيني قدم خمتـاره، الن الواجـب يف ذمتـه منهـا امـر كلـي فتعيينـه اليـه كالـدين
نطقــــه، واملرجــــع يف قــــدر املســــتقل بــــه إىل العــــرف فــــال يكفــــي االســــتقالل بنحــــو الكلمــــة  )٨(�لــــتالوة، وال يكفــــي تتبعهــــا

والكلمتــني، ومــىت صــدق التعلــيم عرفــا ال يقــدح فيــه نســيا�ا مــا علمتــه وان مل تكــن قــد اكملــت مجيــع مــا شــرط، لتحقــق 
 ، ولو تعذر)٩(ة الرباء

___________________________________ 
 .من ابواب املهور االحاديث ٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .اي �لنص واالمجاع) ٢(
 .اي وبقبول النكاح الغرر) ٣(
 .٣٤٥ص  ٤كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٤(
 .٢من ابواب املهور احلديث  ٢مستدرك الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .قرآناي حني جعل الزوج مهر زوجته تعليمها ال) ٦(
 .اي تتمكن أن تقرأ وحدها من دون احتياجها إىل مساعد) ٧(
 .اي اليكفي متابعة الزوجة فيما ينطق الزوج، بل الواجب قرائتها وحدها) ٨(
ت مـن الــزوج سـورة مــن القـرآن الكــرمي، مث شـرعت يف ســورة ) ٩( ت منـه كمــا لـو تعلمــ اي لتحقـق برائـة ذمــة الـزوج عــن التعلـيم وان نســيت مـا تعلمــ

 .ى فنسيت االوىل وكانت الثانية داخلة يف شرطها على الزوجاخر 

    



٣٤٧ 

تعلمهـــا لبالد�ـــا، او مو�ـــا، او مـــوت الـــزوج حيـــث يشـــرتط التعلـــيم منـــه، او تعلمـــت مـــن غـــريه فعليـــه اجـــرة املثـــل، ال�ـــا 
وكـذا القـول يف �لتعـذر،  )٢(حيث يتعذر، ولو افتقرت إىل مشقة عظيمة زائدة علـى عـادة امثاهلـا مل يبعـد احلاقـه )١(عوضه

 .تعليم الصنعة
ت، : زوجتـك نفسـي فيقـول: وهو املعرب عنه بتفـويض البضـع �ن تقـول) ويصح العقد الدائم من غري ذكر املهر( قبلـ

واملــراد بــه مــا ). فــان دخــل �ــا فمهــر املثــل(فــال جيــب املهــر مبجــرد العقــد،  )٣(ســواء امهــال ذكــره ام نفيــاه صــرحيا، وحينئــذ
وان طلـق قبـل (، )٤(ا، وسنا، وعقال ويسارا، وبكـارة، واضـدادها، وغريهـا ممـا ختتلـف بـه االغـراضيرغب به يف مثلها نسب

ال جنـاح علـي�م ان طلقـتم (: املدلول عليها بقوله تعـاىل) )٥(فلها املتعة(وقبل اتفاقهما على فرض مهر ) الدخول
ميتـــع ) فـــالغين(حبـــال الـــزوج يف الســـعة واالقتـــار واملعتـــرب يف املتعـــة ). ام أمـــة(الزوجـــة املفوضـــة ) حـــرة كانـــت())٦(ال�ســـاء

 ما يقع عليها امسها صغرية كانت او كبرية، )٧(واملعترب منها. وهي الفرس النه الشائع يف معناها عرفا) �لدابة(
___________________________________ 

 .اي عوض التعليم) ١(
 .اي ارجاع هذا املورد) ٢(
 .العقد سواء نفياه ام امهال ذكره اي حني مل يذكر املهر يف) ٣(
 .من اجلمال والكمال) ٤(
 .وهي عبارة عن املال الذي يعطيه الزوج املطلق زوجته املطلقة لتتمع به) ٥(
 .٢٣٦اآلية : البقرة) ٦(
 .اي من الدابة) ٧(

    



٣٤٨ 

ت قيمتــه الثــوب والعشــرة الــد�نري أم ال،  ــت أم عتيقــا، قاربــ  )١(قيمتــه عــادة، �ســبت قيمتــه) او الثــوب املرتفــع(بــرذو� كان
 .)٢(وهي املثاقيل الشرعية) او عشرة د�نري(قسيميه ام ال، 

) وشـبهه(ذهـب، او فضـة معتـد بـه عـادة ) خبمسة د�نري، والفقـري بـدينار او خـامت(يف الفقر والغناء ميتع ) واملتوسط(
 .الثة إىل العرف حبسب زمانه ومكانه وشانهواملرجع يف االحوال الث )٤(يف كل مرتبة )٣(من االموال املناسبة ملا ذكر

، لكــن يســتحب لــو فارقهــا )٦(لبضــعها املطلقــة قبــل الــدخول والغــرض )٥(وهــي املفوضــة: الزوجــة) وال متعــة لغــري هــذه(
، )٩(اقــوى، النــه مــدلول االيــة )٨(واالول. ، النــه يف معــىن الطــالق)٧(بغـري الطــالق مــن لعــان وفســخ بــل قيــل بوجوبــه حينئـذ

 ة ربآءواصالة ال
___________________________________ 

 ).الدابة وعشرة د�نري(واملراد من قسيميه . اي قيمة الثوب) ١(
 .١٤مضى شرح املثقال الشرعي يف اجلزء الثاين من طبعتنا احلديثة كتاب الزكاة ص ) ٢(
 .من الدابة والثوب والد�نري) ٣(
 .طالتوس. الفقر. الغىن: من املراتب الثالث) ٤(
 .اي املرأة اليت فوضت تعيني مهرها ومقداره إىل الزوج) ٥(
 .اي وقبل تعيني املهر من قبل الزوج) ٦(
 .اي حني الفسخ) ٧(
 .وهو االستحباب) ٨(
 .)ال جناح علي�م ان طلقتم ال�ساء(: وهي قوله تعاىل) ٩(

    



٣٤٩ 

يف قـوة التفـويض، ومـن فسـخت يف املهـر  )٥(فانـه، )٤(مـن فـرض هلـا مهـر فاسـد )٣(واحلـق �ـذه. )٢(تقتضي العدم )١(يف غريه
 .)٦(قبل الدخول بوجه جموز

، الن احلـق فيـه هلمـا، زاد عـن مهـر املثـل، أم سـاواه أم قصـر، )ولو تراضيا بعد العقد بفرض املهر جاز وصـار الزمـا(
وحيتمـل  )٨(ومـن جـرى جمـراه مبهر املثل، كما أن له تعيني النفقة للزوجة على الغائـب، )٧(للحاكم فرضه: فإن اختلفا قيل،

 ،)٩(ابقاء احلال إىل أن حيصل احد االمور املوجبة للقدر
___________________________________ 

 .اي يف غري الطالق) ١(
 .اي عدم وجوب املتعة �ملعىن الذي عرفته يف غري الطالق) ٢(
 .املرأة اليت جعل هلا مهر فاسد فان هلا املتعة كاملفوضة: اي أحلق �ذه املرأة املفوضة تعيني مهرها ومقداره إىل الزوج) ٣(
فان دخل �ا وظهر الفساد فللزوجة مهر املثل، وان مل . كما لو عني الزوج املهر، مث تبني أنه مستحق للغري، او عني هلا اخلمر او اخلنزير مهرا) ٤(

 .يدخل �ا وطلقها فلها املتعة
 .اي املهر الفاسد) ٥(
 .هلا خيار الفسخ يف املهر فطلقت الزوجة قبل الدخول فلها املتعة كما اذا كان) ٦(
 .اي اليتجاوز احلاكم مهر املثل: اي فرض املهر من قبل احلاكم) ٧(
 .كا�وس) ٨(
 .كالطالق قبل الدخول املوجب للمتعة، او الدخول املوجب ملهر املثل) ٩(

    



٣٥٠ 

 .د قدما عليهالزم التفويض الذي ق )٢(، الن ذلك)١(او املسقطة للحق
ــك نفســي : وهــو املعــرب عنــه بتفــويض املهــر، �ن تقــول) تقــدير املهــر إىل احــدمها صــح(يف العقــد ) ولــو فوضــا( زوجت

عـدم  )٥(مـع: معـا وجهـان )٤(إىل غريمهـا، او اليهمـا )٣(ويف جـواز تفويضـه. على أن تفرض من املهر ما شئت او ما شـئت
ومـا (وان قـل ) ولزم ما حكـم بـه الـزوج ممـا يتمـول(مع النص طريق اليقني  )٧(أنه كالنائب عنهما والوقوف )٦(النص، ومن

 ة درهم، وكذا االجنيب وهو مخسماء) حكمت به الزوجة اذا مل يتجاوز مهر السنة
___________________________________ 

 .الزوج فحينئذ الشئ على) عدم تعيني املهر(كما لو مات الزوج قبل الدخول يف هذا الفرض وهو ) ١(
زوج قبــل  -اي احــد االمــور الثالثــة ) ٢( مــن املتعــة لــو كــان الطــالق قبــل الــدخول، او مهــر املثــل لــو كــان بعــد الــدخول، أو عــدم شــئ لــو تــويف الــ

 .الزم التفويض الذي أقدم الزوج والزوجة عليه -الدخول 
 .اي املهر) ٣(
 .يف منت العقد) ٤(
 .ا أو إىل غريمهادليل لعدم جواز تفويض املهر إليهما مع) ٥(
 .دليل للجواز) ٦(
وقـد ورد الـنص �جلـواز يف مـورد حتكـيم الـزوج، او . اي حنن نتوقف يف هذه املوارد اليت ال نعلم فيها جواز التفويض ونقتصـر علـى مـورد الـنص) ٧(

 .٣ - ٢ - ١هور احلديث من ابواب امل ٢١راجع الوسائل كتاب النكاح �ب . الزوجة من دون جواز حتكيم غريمها او حتكيمهما معا

    



٣٥١ 

اذا حكمهـــا مل يكـــن هلـــا ان تتجــــاوز مـــا ســـن رســــول هللا " �نــــه  )٢(، وعللـــه)ع(زرارة عـــن البـــاقر  )١(لـــو قيـــل بـــه، لروايــــة
 ".ه، واذا حكمنه فعليها ان تقبل حكمه قليال كان، او كثريا  وتزوج عليه نساء 
، الن ذلـك هـو الفـرض الـذي ينتصـف �لطـالق، وسـواء وقـع )بـه احلـاكمولو طلق قبـل الـدخول فنصـف مـا حيكـم (

 .واستقر يف ذمه الزوج )٣(احلكم قبل الطالق ام بعده وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم احلاكم الفرض
يف رجـل تـزوج امـرأة ) ع(يف صحيحة دمحم بـن مسـلم عـن البـاقر  )٥(قبل الدخول واحلكم فاملروي )٤(ولو مات احلاكم(
، واملـرياث، وال مهـر هلـا، ويؤيـده أن مهـر املثـل )ان هلـا املتعـة: (حكمها، أو حكمه فمات، أو ماتت قبل الـدخولعلى 

 ال جيب اال مع الدخول ومل حيصل،
___________________________________ 

 .٣٥٠ص  ٧املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
اذا : (جـــواز مـــاحيكم بـــه الـــزوج وان كـــان قلـــيال وعـــدم لـــزوم مـــاحتكم بـــه الزوجـــة ان جـــاوزت مهـــر الســـنة بقولـــه  اي وعلـــل االمـــام ) ٢(

 ).واذا حكمته فعليها ان تقبل حكمه قليال كان او كثريا. ه وتزوج عليه نساء حكمها مل يكن هلا ان تتجاوز ماسن رسول هللا 
 .ان يفرض ويقدر املهر فاذا قدر استقر املهر يف ذمة الزوجاي لزم احلاكم ) ٣(
 .الذي فوض اليه احلكم يف املهر: املراد منه هنا) ٤(
 .واحلديث منقول �ملعىن ٢من ابواب املهور احلديث  ٢١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(

    



٣٥٢ 

يثبــت هلــا مهــر املثــل النــه قيمــة : )٤(:وقيــل )٣(.عــن مهــر فتجــب املتعــة، اذ ال رابــع )٢(وال جيــوز اخــالء النكــاح )١(والمســمى
. غايته أنه جمهول فاذا تعـذرت معرفتـه وجـب الرجـوع إىل مهـر املثـل )٦(حيث مل يتعني غريه، والن املهر مذكور )٥(املعوض
وال فرق مع موت احلاكم بـني مـوت احملكـوم عليـه معـه، وعدمـه عمـال . الصحيح )٨(غري مسموع يف مقابل النص )٧(وهو

 .النص �طالق
، اذ ال يشرتط حضور احملكوم عليه عنـده، والتفـويض اليـه قـد لـزم )فللحاكم احلكم(وحده ) ولو مات احملكوم عليه(

 �لعقد فال يبطل مبوت
___________________________________ 

 .حىت جيب نصفه) ١(
 .يف صورة موت احلاكم قبل تعيني املهر) ٢(
ان هلـا مهـر املثـل، وهـذا منفـي، لعـدم الـدخول �ـا، وإمـا : صـورة مـوت احلـاكم قبـل تعيينـه املهـر إمـا ان نقـول اي وليس هنا شق رابع، النـه يف) ٣(

 .اذن جتب املتعة. او الشئ، وهو ال جيوز. نصف املهر وهو ايضا منفي، لعدم التسمية يف العقد
 .اي يف صورة موت احلاكم قبل تعيني املهر) ٤(
 ).البضع(وهو هنا ) ٥(
 .ان املهر مذكور يف العقد، لكن بصورة التحكيم، ال انه مذكور �لتعيني غاية االمر انه جمهول بسبب موت احلاكما ي ) ٦(
 .على ماافاده هذا البعض) الشارح(هذا رد من ) ٧(
 .٣٥١ص  ٥املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٨(

    



٣٥٣ 

 )٤(وهـــو ضـــعيف. نـــه مـــع مـــوت احلـــاكم ال شـــئ� )٣(ورمبـــا قيـــل. ال يعارضـــه )٢(بقائـــه والـــنص )١(احملكـــوم عليـــه، والصـــالة
احللـيب عـن الصـادق  )٥(لرضامها بغري مهر، ولصـحيحة) ولومات احد الزوجني مع تفويض البضع قبل الدخول فال شئ(
". ، وان مل يكـن فـرض مهـرا هلـا فـال مهـر هلـا )٦(ان كان فرض هلـا مهـرا فلهـا: " يف املتوىف عنها زوجها قبل الدخول) ع(

 :وهنا. خالف فيه ظاهرا وهذا مما ال
___________________________________ 

 .اي استصحاب احلاكمية بعد الشك يف زواهلا مبوت احملكوم عليه) االستصحاب: (املراد به) ١(
 .٣٥١ص  ٥املشار اليه يف رقم ) ٢(
 .يف صورة موت احلاكم قبل تعيينه املهر) ٣(
 .٣٥١ص  ٥اهلامش رقم لوجود النص الصحيح املشار اليه يف ) ٤(
 .٦من ابواب املهور احلديث  ٥٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .بناء على ظاهر الرواية. اي فلهذه الزوجة املتوىف عنها زوجها قبل الدخول من املهر ما عني يف العقد) ٦(

 )مسائل عشر(
امـور اربعـة الـدخول امجاعـا، وردة الـزوج  ملكا متزلزال ويسـتقر �حـد) �لعقد(للزوجة ) االوىل الصداق ميلك �مجعه(

اذ ال مدخليـة للقـبض هنـا يف امللـك، سـواء طلقهـا ) وهلـا التصـرف فيـه قبـل القـبض(عن فطرة، وموته مو�ـا يف االشـهر، 
 عبيدة )٧(خاصة، لرواية) هلا(النماء ) كان(بعد العقد ) فلو منا(قبل الدخول ام ال وان رجع اليه نصفه �لطالق 

___________________________________ 
 .من ابواب املهور ٣٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(

    



٣٥٤ 

سـاق إىل زوجتــه غنمــا ورقيقـا فولــدت لـه عنــدها وطلقهـا قبــل أن يــدخل ] رجــل [ يف زوج ) ع(ابـن زرارة عــن الصـادق 
ن محلــن عنــدها فــال شــئ لــه مــن االو : " فقــال فــان تعقبــه " (الد ان كــن محلــن عنــده فلــه نصــفها ونصــف ولــدها، وان كــ

وال شـــئ لـــه يف النمـــاء، مث ان وجـــده �قيـــا علـــى ملكهـــا امجـــع اخـــذ ) طـــالق قبـــل الـــدخول ملـــك الـــزوج النصـــف حينئـــذ
فلــه االقــل مــن  )٢(، واال)١(مث ان اتفقــت القيمــة. نصــفه، وان وجــده �لفــا، او منــتقال عــن ملكهــا فنصــف مثلــه، او قيمتــه

ة حــدثت يف ملكهــا، وان وجــده معيبــا رجــع يف نصــف العــني مــع االرش، ولــو حــني العقــد إىل حــني التســليم، الن الــز�د
ز�دة متصلة كالسمن ختـريت  )٥(وهي �قية، ولو زاد )٤(فله نصف العني خاصة، وكذا لو زادت )٣(نقصت القيمة للسوق

القيمــة كصــياغة يف يــدها مبــا اوجــب ز�دة  )٦(بــني دفــع نصــف العــني الزائــدة، ونصــف القيمــة مــن دو�ــا، وكــذا لــو تغــريت
 ،)٨(على العني لو بذلتها يف االول )٧(وجيرب. الفضة وخياطة الثوب

___________________________________ 
 .فهو املطلوب) ١(
 .اي وان اختلفت القيمة) ٢(
 .اي قيمته السوقية �ن كانت قيمة العني حني االصداق اكثر من قيمتها حني الطالق) ٣(
 .اي قيمتها السوقية) ٤(
 .اي املهر) ٥(
 .اي العني) ٦(
 .اي الزوج على اخذ العني) ٧(
 .وهي صياغة الفضة اذا صاغتها الزوجة) ٨(

    



٣٥٥ 

 .قبل دفعه اليها )٣(منها، دون الثوب، اال أن يكون مفصال على ذلك الوجه )٢(، لقبول الفضة ملا يريده)١(دون الثاين
واملــراد �لعفــو اســقاط املهــر . )٥( )تعفــو اقــرب �لتقــوى وان(: لقولــه تعــاىل) هلــا العفــو عــن اجلميــع )٤(ويســتحب(

 )٧(بلفـظ العفـو مطلقـا )٦(ورمبـا قيـل بصـحته. �هلبة ان كان عينا، واالبراء وما يف معنـاه مـن العقـو واالسـقاط ان كـان دينـا
 .)١٠(إىل القوانني الشرعية اوىل، واالية ال تدل على ازيد منه )٩(ورده )٨(عمال بظاهر االية

) العفـو عـن الــبعض(الـذي بيـده عقــدة النكـاح اصـالة وهـو االب واجلـد لــه �لنسـبة إىل الصـغرية ) ولوليهـا االجبـاري(
 اي بعض النصف

___________________________________ 
 .وهي خياطة الثوب) ١(
 .اي ملا يريده الزوج من ان يصنع �لفضة) ٢(
 .هااي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج ا�) ٣(
 .اي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها امجع) ٤(
 .٢٣٧اآلية : النساء) ٥(
 .اي بصحة العفو) ٦(
 .سواء كان عينا ام دينا) ٧(
 .٥املشار اليها يف اهلامش ) ٨(
ف يف العـــني والـــدين) ٩( ــ ــ(فـــالعفو يف العـــني هـــي . ا ي رد العفـــو إىل االصـــول الشـــرعية احســـن، الن معنـــاه خمتلـ او ) االســـقاط(، ويف الـــدين )ةاهلبـ
 ).االبراء(
 .اي ال يدل على ازيد من العفو �ملعاين الشرعية) ١٠(

    



٣٥٦ 

، واحــرتز )ال اجلميــع(، الن عفــو الــويل مشــروط بكــون الطــالق قبــل الــدخول، )١(الــذي تســتحقه �لطــالق قبــل الــدخول
نعــم لــو وكلتــه يف العفــو جــاز قطعــا، . لني، يف اصــح القــو )٢(�الجبــاري عــن وكيــل الرشــيدة فلــيس لــه العفــو مــع االطــالق

 .وكذا وكيل الزوج يف النصف الذي يستحقه �لطالق
من ان الـدخول  )٥(روي )٤(، وما)٣(لالصل، واالخبار) الثانية لو دخل قبل دفع املهر كان دينا عليه وان طالت املدة(

 .ته من املهر لو تنازعا ل قول الزوج يف براءيهدم العاجل، او ان طول املدة يسقطه شاذ ال يلتفت اليه، او مأول بقبو 
وضـابطه مـا اوجـب . املتحقق بغيبوبة احلشفة، او قـدرها مـن مقطوعهـا) هو الوطء(املوجب للمهر �ما ) والدخول(

 �ملراة وارخاء السرت على وجه ينتفي معه املانع من الوطء على اصح القولني،) قبال او دبرا، ال جمرد اخللوة(الغسل 
___________________________________ 

فهـــذان احلـــديثان يقيـــدان اآليـــة . ٢مـــن ابـــواب املهـــور احلـــديث  ٥٢وكتـــاب النكـــاح �ب . ١احلـــديث  ٧راجـــع الوســـائل كتـــاب الوكالـــة �ب ) ١(
 .حيث إ�ا مطلقة ليس فيها تقييد �لبعض، وال تعميم للكل. ٣٥٥ص  ٥الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم 

 .مع اطالق الوكالة عن جانب املرأةاي ) ٢(
 .من ابواب املهور االحاديث ٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
اي ماروي من أن دخول الزوج بزوجته، او طول مدة الزوجية موجب لبطالن حق الزوجة �لنسبة إىل مهرها املعجل فهو ) شاذ(مبتداء خربه ) ٤(

 .شاذ اليلتفت اليه
 .٦من ابواب املهور احلديث  �٨ب  الوسائل كتاب النكاح) ٥(

    



٣٥٧ 

ظـاهرة  )٤(�خللوة، واالية )٣(أن وجوبه امجع متوقف على الدخول، ويف اخرى )٢(خمتلفة، ففي بعضها )١(واالخبار يف ذلك
 بني االصحاب، )٨(الشهرة )٧(مع ذلك )٦(ومعه )٥(يف االول

___________________________________ 
 .مبجرد اخللوة، او �لدخول اي يف أن املهر يثبت) ١(
مـن ابـواب املهـور احلـديث  ٥٥اي ففي بعض تلك االخبار أن وجوب املهـر امجـع متوقـف علـى الـدخول راجـع الوسـائل كتـاب النكـاح �ب ) ٢(
 .فهذا احلديث يدل على عدم وجوب املهر على الزوج مبجرد اخللوة واللمس بل البد من الوقاع واجلماع. ١
فهـذا احلـديث يـدل . ٢الخبـار االخـر أن وجـوب املهـر امجـع متوقـف علـى اخللـوة ففـط راجـع الوسـائل نفـس املصـدر احلـديث اي ويف بعض ا) ٣(

 .على ان اخللوة �لزوجة، واغالق الباب، وارخاء الستار موجب للمهر امجع
وهـو الـدخول، لظهورهـا يف ) االول(يف حيـث إ�ـا ظـاهرة  ٢٣٧اآليـة : النسـاء )وان طلقتموهن مـن قبـل ان تمسـوهن(: وهو قولـه تعـاىل) ٤(

 .فتمامه متوقف على املس وهوالدخول. وجوب نصف املهر على الزوج �لطالق قبل الدخول
 .وهو وجوب املهر امجع �لدخول) ٥(
 ).وجوب املهر امجع �لدخول(اي ومع القول االول وهو ) ٦(
اذا طلق قبل الدخول، ومتامه �لدخول فالشهرة بني االصحاب ايضا مع هذا  اي ومع ظهور اآلية الكرمية يف وجوب نصف املهر على الزوج) ٧(

 .القول
ربه ) ٨( الشــهرة بــني االصــحاب كــذلك اي أن ) وجــوب املهــر امجــع �لــدخول(اي ومــع القــول االول الــذي هــو ) ومعــه(�لرفــع مبتــداء مــؤخر، خــ

 .الدخول موجب للمهر امجع

    



٣٥٨ 

 .االخبار )١(وكثرة
، ال�ا حـني االبـراء كانـت مالكـة جلميـع ))٢(عليها بنصفه) من الصداق مث طلقها قبل الدخول رجع الثالثة لو ابرأته(

 .)٥(فاذا طلقها رجع عليها بنصفه )٤(اليه �لطالق ملك جديد، وهلذا كان مناؤه هلا )٣(املهر ملكا �ما، وما يرجع
___________________________________ 

راجـع الوسـائل كتـاب . االخبـار الكثـرية الدالـة عليـه: ،)ان الـدخول موجـب جلميـع املهـر(اي ومع القول االول وهو  �لرفع عطفا على الشهرة) ١(
من ابواب املهور االخبار حيث جتدها هناك مصرحة �ن وجوب املهـر بتمامـه متوقـف علـى الـدخول، ال مبجـرد اخللـوة، واغـالق  ٥٥النكاح �ب 

 .الباب، وارخاء الستار
 .صف املهراي بن) ٢(
ىن. والباء يف �لطالق سـببية). ما املوصولة(والفاعل يف يرجع ). الزوج(بصيغة املعلوم ومرجع الضمري يف اليه ) ٣( ان الـذي يرجـع إىل الـزوج : واملعـ

ن �حيـة هو نصف املهـر، والـذي حصـل لـه بسـبب الطـالق قبـل الـدخول امنـا هـو ملـك جديـد لـه ال ربـط لـه �لصـداق الـذي حصـل لـه �البـراء مـ
 ).من طلق ومل يدخل فله نصف املهر: (الزوجة، الن رجوع نصف املهر إىل الزوج كان حبكم الشارع يف قوله

فـاملعىن أن الزوجـة مبـا ا�ـا متلـك . تعليـل لكـون الزوجـة مالكـة جلميـع املهـر ملكـا �مـا بـنفس العقـد) وهلـذا(والـالم يف ). الزوجـة(مرجـع الضـمري ) ٤(
 .اؤه هلا ان كان هناك مناء وإن طلقت قبل الدخولاملهر ملكا �ما فنم

 .اي بنصف املهر) ٥(

    



٣٥٩ 

عينـا ووهبتـه  )٤(بنصـفه، وكـذا لـو كـان )٣(�البـراء مبنزلـة االتـالف فريجـع )٢(قـد اتلفتـه، فـان تصـرفها فيـه )١(كما لو صادفها
يف صـورة االبـراء، ال�ـا مل �خـذ منـه  عـدم الرجـوع )٧(وحيتمل ضعيفا. بنصف القيمة )٦(مث طلقها فانه يرجع عليها )٥(ا�ها

ت اليــه الصــداق الن االبــراء اســقاط، ال متليــك، وال اتلفتــه عليــه كمــا لــو رجــع الشــاهدان بــدين يف ذمــة  )٨(مــاال، وال نقلــ
 )٩(زيد لعمرو بعد

___________________________________ 
زوج ). الصــداق(ومرجــع الضــمري يف اتلفتــه ). الزوجــة(مرجــع الضــمري ) ١( هــذا تنظــري لرجــوع الــزوج يف نصــف املهــر يف صــورة االبــراء اي كمــا أن الــ

 .كذلك يرجع بنصف املهر لو اتلفت الزوجة الصداق �بة، او وقف مثال. يرجع بنصف املهر لو طلقها قبل الدخول وابرأته من الصداق
 .اي تصرف الزوجة يف املهر) ٢(
 .اي الزوج بنصف املهر) ٣(
 .اي الصداق) ٤(
 ).الزوج(ومرجع الضمري يف وهبته ) الزوجة(والفاعل يف وهبت . اي العني) ٥(
 .ان الزوج يرجع على الزوجة بنصف قيمة العني لو وهبت العني له وطلقها الزوج قبل الدخول: وحاصل املعىن. اي على الزوجة) ٦(
 .بل قو�) ٧(
 .ورال �هلبة، وال �لتمليك، وال �هلدية، وال بغري هذه االم) ٨(
 .اي رجوع الشاهدين كان بعد حكم احلاكم على زيد �دانته لعمرو): رجع(  الظر ف متعلق ب) ٩(

    



٣٦٠ 

ولــو كــان . ال يرجــع علــى الشــاهدين بشــئ )٣(عليــه فانــه )٢(االســتيفاء وكــان قــد ابــرء املشــهود )١(حكــم احلــاكم عليــه، وقبــل
ــزوج ظــاهرا  )٥(والفــرق واضــح. يف ذمتــه لغرمــا لــه )٤(االبــراء اتالفــا علــى مــن ت حــال االبــراء يف ذمــة ال ــ فــان حــق املهــر �ب
ة  فلـم تصـادف الـرباء )٧(ثبوته متحقق، خبالف مسألة الشاهد فان احلـق مل يكـن �بتـا كـذلك )٦(و�طنا فاسقاط احلق بعد

 )٨(.حقا يسقط �البراء
___________________________________ 

 .الشاهدين قبل استيفاء عمرو طلبه من زيد اي كان رجوع): رجع(  الظرف متعلق ايضا ب) ١(
اي وكـان رجـوع الشـاهدين عـن شـهاد�ما : والفاعل يف ابرأ ضمري املشهود له الذي هو الـدائن. بناء على انه مفعول البرء) املشهود(بنصب ) ٢(

 .طلبهوقبل استيفاء عمرو طلبه منه وقد ابرأ عمرو زيدا من . بعد حكم احلاكم على زيد �نه مدين لعمرو
 .اي املشهود عليه الذي هو املدين) ٣(
لكـان الواجـب رجـوع املـدين علـى . اي لو كان االبراء على من كان الـدين يف ذمتـه إتالفـا اي تصـرفا مـن املـربء يف املـال. اجلار متعلق �البراء) ٤(

 .الشاهدين
 .صداقها برجوع الشاهدين عن شاهد�ماقد س سره عن تنظري االبراء من الزوجة عن ) الشهيد الثاين(هذا جواب من ) ٥(
 .اي اسقاط احلق حتقق بعد أن كان �بنا يف ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا و�طنا): متحقق: (الظرف متعلق بقول الشارح) ٦(
 .اي ظاهرا و�طنا، بل إمنا ثبت ظاهرا حبكم احلاكم) ٧(
يف هــذا املقـام نظــر، اذ مـن املمكــن أن زيـدا مــدين  ) الشـهيد الثـاين(افــاده ويف ما. اي يف صـورة شـهادة الشــاهدين �ن زيـدا مــدين لعمـرو) ٨(

أن فرض املسـألة هـذه يف صـورة بطـالن دعـوى عمـرو علـى زيـد : اللهم إال أن يقال. لعمرو يف الواقع، وان املشهود له واملشهود عليه يعلمان الواقع
 .وأنه اليطلب شيئا منه

    



٣٦١ 

ببــذهلا عوضــا مــع الطــالق  )٣(، لالســتحقاقه لــه)امجــع قبــل الــدخول )٢(لــو خلعهــا بــه( )١(يرجــع عليهــا بنصــفه) وكــذا(
عنها سـابقا علـى اسـتحقاقه النصـف �لطـالق فينـزل منزلـة املنتقـل عنهـا حـني اسـتحقاقه النصـف فريجـع  )٤(فكان انتقاله

 .عليها بنصفه دينا، أو عينا
___________________________________ 

 .املهر ايضااي بنصف ) ١(
 .واما لو خلعها بنصف املهر فان الزوج يرجع على الزوجة �لنصف اآلخر بعد الطالق). الزوجة(ومرجع الضمري يف خلعها . اي �ملهر) ٢(
 .اي كان استحقاق الزوج للمهر بسبب بذل الزوجة له عوضا عن الطالق): الزوج(كما وأن املرجع يف استحقاقة ) املهر(مرجع الضمري ) ٣(
ى. اي انتقــال املهــر مــن الزوجــة ســابق علــى اســتحقاق الــزوج النصــف بســبب الطــالق) ٤( أن الــزوج اليســتحق شــيئا مــن املهــر الــذي وقــع : والخيفــ

ع زوج . عوضــا عــن اخللــ ــ زوج خلعتــك وال يســتحق النصــف اال �لطــالق ايضــا فيحصــل اســتحقاق ال واملفــروض أنــه اليســتحق شــيئا اال بعــد قــول الــ
اللهـم . فكيف ميكن انتقـال املهـر عـن الزوجـة إىل الـزوج سـابقا علـى الطـالق. لعا، والنصف اجلديد إمنا يستحق بنفس الطالقللمهر الذي وقع خ

القـا إال أن يكون املراد من انتقال املهر سابقا على الطالق بذل الزوجة للمهر قبل اخللع بشرط الطالق والخيفى عدم تسمية مثـل هـذا الطـالق ط
 .خلعيا

    



٣٦٢ 

، سـواء كـان مــن مقتضـى عقـد النكــاح كـأن تشـرتط عليــه )الرابعـة جيـوز اشــرتاط مـا يوافـق بــه الشـرع يف عقـد النكــاح(
كشــرط �جيــل   )٣(او خارجــا عنــه )٢(والنفقــة، أو يشــرتط عليهــا ان يتــزوج عليهــا مــىت شــاء، أو يتســرى )١(العــدل يف القســم

كاشـرتاط ان ال يتـزوج عليهـا، (العقـد واملهـر ) ى الشـرط وصـحلغ )٤(فلو شرط ما خيالفه(املهر، أو بعضه إىل اجل معني 
، )٧(فواضــح، ملخالفتــه املشــروع )٦(امــا فســاد الشــرط حينئــذ )٥(، او ال يطــأ، أو يطلــق كمــا يف نكــاح احمللــل)وان ال يتســرى

 واما
___________________________________ 

ىن التقســيم واملــراد، تقســ) ١( ت هــذه الكلمــة مــع التــاء يف اكثــر النســخ  وجــاء. يم الليــايل حســب تعــدد الزوجــاتبفــتح القــاف وســكون الســني مبعــ
 .ولذلك اثبتناها. املطبوعة واملخطوطة ولعل اخلالية عن التاء هي االوىل

ر وهـو مشـتق مـن السـر بكسـ. اصله يتسري مثبت الياء املتحركة فقلبت الفا حسـب اعالهلـا الصـريف) تصدى يتصدى(من �ب التفعل وزان ) ٢(
 .ان الزوج يشرتط على الزوجة يف منت العقد ان يتسرى عليها اي يتخذ السرية وهي اجلارية اليت تتخد سرا: واملعىن. السني وتشديد الراء

اي وسـواء كـان خارجـا عـن مقتضـى " سـواء كـان مـن مقتضـى العقـد : " ) الشـارح(اي عن مقتضى عقد النكاح فهو عطـف علـى قـول ) ٣(
 .اخل. ..عقد النكاح

 .اي ماخيالف الشرع) ٤(
 .كان يشرتط الزوج املطلق على الزوج احمللل طالق الزوجة) ٥(
 .اي حني خالف الشرط الشرع) ٦(
 إال شرطا احل حراما، او حرم حالال . " وكل شرط حرم احلالل فهو �طل على ماورد يف قوهلم . الن هذا الشرط حيرم احلالل) ٧(

    



٣٦٣ 

الظـاهر اطبــاق االصــحاب عليـه، واال كــان للنظـر فيــه جمــال كمـا علــم مـن غــريه مــن العقـود املشــتملة علــى صـحة العقــد ف
 )٤(، الن الشــرط كــالعوض املضــاف إىل الصــداق فهــو يف حكـــم)٣(بفســاد املهــر خاصـــة: )٢(ورمبــا قيــل. )١(الشــرط الفاســد

 .إىل مهر املثلفيجهل الصداق فريجع  )٦(متعذر، للجهالة )٥(املال، والرجوع إىل قيمته
، فـان خصوصـيات الـوطن امـر مطلـوب للعقـالء )٧(، النـه شـرط ال خيـالف املشـروع)ها يف بلـدها لـزم ولو شرط ابقاء(

 )٨(بواسطة النشؤ واالهل، واالنس، وغريها فجاز شرطه توصال إىل الغرض املباح
___________________________________ 

 ).فما قصد مل يقع وماوقع مل يقصد(الفاسد  الن القصد مل يقع اال على الشرط) ١(
 .اي يف صورة الشرط الفاسد) ٢(
اي دون العقـــد، الن الشـــرط جـــزء مـــن الصـــداق بعـــد اضـــافته اليـــه فيكـــون هـــذا الشـــرط كـــالعوض اي عـــوض البضـــع كمـــا أن الصـــداق عـــوض ) ٣(

 .البضع
 ).كالعوض(ن مقوماته، وهلذا عرب عنه اي الشرط يف حكم املال، النه أمر معنوي، لكنه من متممات الصداق وم) ٤(
 .اي إىل قيمة الشرط) ٥(
وال خيفـى ان هـذا الـدليل ال يـتم اال اذا  . اي جلهالة قيمة الشرط وجهالة الشرط تسـري إىل جهالـة الصـداق وهـو الجيـوز فريجـع إىل مهـر املثـل) ٦(

 .التعليلواما اذا كان يف مصلحة الزوج فال �يت هذا . كان الشرط يف مصلحة الزوجة
 .اي الخيالف حكما مشروعا من احكام هللا) ٧(
 .وهو البقاء يف الوطن) ٨(

    



٣٦٤ 

): " ع(قــال . يف الرجــل يتــزوج امــراة ويشــرتط هلــا ان ال خيرجهــا مــن بلــدها) ع(ايب العبــاس عــن الصــادق  )١(ولصــحيحة
 ".املؤمنون عند شروطهم " ، ولعموم "يلزمه ذلك : يفي هلا بذلك أو قال

يبطـــل الشـــرط فيهمـــا، الن : الطريـــق وقيـــل )٣(الحتـــاد )٢(وان مل يكـــن منصوصـــا) يف منزهلـــا(هـــا  شـــرط ابقاءلـــو ) وكـــذا(
االســتمتاع �لزوجيـــة يف االزمنـــة واالمكنــة حـــق الـــزوج �صــل الشـــرع، وكـــذا الســلطنة عليهـــا، فـــاذا شــرط مـــا خيالفـــه كـــان 

 سائر الشروط السائغة اليت ليست مبقتضى العقـد  على االستحباب ويشكل �ن ذلك وارد يف )٥(، ومحلوا الرواية)٤(�طال
كتاجيــل املهــر، فــان اســتحقاقها املطالبــة بــه يف كــل زمــان ومكــان �بــت �صــل الشــرع ايضــا فــالتزام عــدم ذلــك يف مــدة 

ال مينـع خصوصـا  )٧(، وكذا القول يف كل �جيل، وحنوه من الشروط السائغة، واحلق ان مثـل ذلـك)٦(االجل يكون خمالفا
 )٨(ود النصمع ور 

___________________________________ 
 .١احلديث  -من ابواب املهور  ٤٠الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .يف احلديث) ٢(
ــك: (وهــــو قولــــه ) ٣( ــية املــــورد ال ختصــــص احلــــديث) يفــــي هلــــا، اويلزمــــه ذلــ  املؤمنــــون عنــــد: (واجلميــــع يــــدخل حتــــت قولــــه . وخصوصــ

 ).شروطهم
 .أي كان الشرط �طال) ٤(
 .١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .اي خمالفا للشرع) ٦(
 .اي هذه الوجوه اليت ذكرت ملنع جواز الشرط يف منت العقد) ٧(
 .١املشار اليه يف رقم ) ٨(

    



٣٦٥ 

ال ريــب علــى أنــه خـــالف املســتفاد مــن اخلــرب الـــذي مبعنــاه علــى االســتحباب فـــ )٢(وأمــا محــل االمـــر. )١(الصــحيح جبــوازه
وامــا املنــزل . )٥(ممكــن، فــالقول �جلــواز اوجــه يف مســألة الــنص )٤(وهــو )٣(احلقيقــة فــال يصــار اليــه مــع امكــان احلمــل عليهــا

، )٩(قـوة، لعمــوم االدلــة )٨(ويف التعـدي اليــه. )٧(فيــه، وقوفـا فيمــا خـالف االصــل علــى موضـع الــنص )٦(فـيمكن القــول �ملنـع
 .)١٠(نيواحتاد طريق املسألت

___________________________________ 
 .املراد من اجلواز هنا الوضعي اي اللزوم، لنفوذ الشرط) ١(
 .٣٦٤ص  ١الذي هو أمر بصورة إخبار املشار اليه يف اهلامش رقم ) يفي هلا بذلك: (يف قوله ) ٢(
 .اي على احلقيقة) ٣(
 .اي احلمل على احلقيقة) ٤(
 .ومورده البلد ٣٦٨ص  ١اشري اليه يف اهلامش رقم الذي ) ٥(
 .اي �ملنع من صحة الشرط) ٦(
 .ومورده البلد ٣٦٤ص  ١الذي اشري اليه يف اهلامش رقم ) ٧(
 ).املنزل(اي إىل ) ٨(
يلزمـه : يفي هلا بذلك، او قـال: وقوله . وكل شرط جائز اال ماخالف كتاب هللا وسنة رسوله. املؤمنون عند شروطهم منها قوله ) ٩(

 .ذلك
 .والبلد، فاالدلة اليت اثبتت جواز اشرتاط البلد يف العقد فهي بعينها جارية يف املنزل. املنزل: ومها) ١٠(

    



٣٦٦ 

حـق  )٦(بوجـه، النـه )٥(مل يصـح اسـقاطه )٤(ومىت حكمنا بصحته. )٣(املخصوص حكم املنزل )٢(واملوضع )١(وحكم احمللة
 .وان وجد سببه )٧(د يف كل آن فال يعقل اسقاط ما مل يوجد حكمهيتجد
، لعـدم امكـان تعليمهـا نصـف )اخلامسة لو اصدقها تعليم صناعة مث طلقها قبل الدخول كان هلا نصف اجرة املثـل(

 رجع(الصنعة ) ولو كان قد علمها(الواجب هلا �لطالق خاصة،  )٨(الصنعة وهو
___________________________________ 

 ).احمللة الفالنية(ككو�ا يف ) ١(
 ).الشارع الفالين(ككو�ا يف ) ٢(
 .حيتمل وجهني) ٣(
 .أن اخلالف �يت فيهما كاخلالف يف املنزل): االول(
 .ايضا) احمللة واملوضع(فنتعدى إىل ) البلد(أنه اذا تعدينا عن مورد النص الذي هو ): الثاين(
 .ارد وهي االبقاء يف منزهلا، او بلدها، او حملتهااي بصحة الشرط يف هذه املو ) ٤(
 .اي اسقاط املشروط بوجه من الوجوه) ٥(
وهـذا أمـر . ان الشـرط هـو البقـاء يف احملـل اخلـاص: توضـيحه. هذا تعليـل لعـدم سـقوط املشـروط بعـد ان حكمنـا بصـحة الشـرط. اي املشروط) ٦(

ك يف ظرفــه أمــا اآل�ت اآلتيــة، فلــم . اآلن املتقــدم يســتحق البقــاء يف هــذا الظــرف، فلــه اســقاطهففــي . يتحقــق كــل آن آن فاملشــروط لــه يســتحق ذلــ
 ؟.فكيف يسقط اآلن مااليستحقه فعال. �ت بعد حىت يستحق البقاء فيها

 .اي يف هذا اآلن) ٧(
 .اي نصف الصنعة) ٨(

    



٣٦٧ 

وحنوهـــا ) تعلـــيم ســـورة(الصـــداق ) ولـــو كـــان(، لعـــدم امكـــان ارجتـــاع نفـــس الواجـــب فريجـــع إىل عوضـــه )بنصـــف االجـــرة
 .، النه وان امكن تعليم نصفها عقال اال انه ممتنع شرعا، ال�ا صارت اجنبية)فكذلك(

 .كما يعلمها الواجب) يعلمها النصف من وراء حجاب: وقيل(
 .الن حترمي مساع صو�ا مشروط حبالة االختيار، والسماع هنا من �ب الضرورة) وهو قريب(
مث طلقهـا رجـع بنصـف ( )٤(، او وصـفا)٣(او مبغـايره جنسـا) ، او ازيـد منـه)٢(عن املهـر بدونـه )١(السادسة لو اعتاضت(
 .)٥(، النه معاوضة جديدة ال تعلق له �ا)العوض(بنصف ) ال(النه الواجب �لطالق، ) املسمى

نـه ال ينتقــل النـه بقــدر حقـه فينحصـر فيـه، وال) قبـل الـدخول فلـه البـاقي )٦(السـابعة لـو وهبتـه نصـف مهرهـا مشــاعا(
 .)٨(، او تلف، والكل منتف)٧(مستحق العني إىل بدهلا اال �لرتاضي، او تعذر الرجوع ملانع

___________________________________ 
 .مشتق من العوض اي استبدلت من صداقها شيئا آخر) ١(
 .اي �قل منه) ٢(
 .كمالو كان الصداق ذهبا فاخذت فضة) ٣(
 .دينارا فاخذت ذهبا غري مسكوك كما لو كان املهر) ٤(
 .واالعتياض معاوضة جديدة ال ربط هلا �ملهر فللزوج نصف املسمى). املهر(ومرجع الضمري يف له . اي �ذه املعاوضة) ٥(
 .هذا اذا كان املهر عينا خارجيا) ٦(
 .كما لو غصبت العني) ٧(
 .اي هنا) ٨(

    



٣٦٨ 

فيشـــيع  )١(املوهـــوب، الن اهلبـــة وردت علـــى مطلـــق النصـــف وحيتمـــل الرجـــوع إىل نصـــف النصـــف املوجـــود وبـــدل نصـــف
احـد الثالثـة املسـوغة () هو املانع وهـو )٤(وببدل الذاهب، ويكون هذا )٣(والتالف فريجع بنصفه )٢(فيكون حقه يف الباقي
اخـذ النصـف بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احتمال اخر وهو ختيـريه بـني  )٧(�نه يؤدي إىل الضرر )٦(ورد. لالنتقال إىل البدل

، النـه )معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثال، او قيمته(املوهوب ) ولو كان( )٩(وبني التشطري املذكور )٨(املوجود
وهبتـه : ونبـه بقولـه. حقه مشاع يف مجيع العني وقد ذهب نصفها معينا فريجع إىل بدله، خبالف املوهوب على االشاعة

 وأبرأته من نصفه برئ من الكل وجها واحدا،على ان املهر عني، فلو كان دينا 
___________________________________ 

 .ال نصف العني فقط) ١(
 .اي يف النصف الباقي) ٢(
 .اي بنصف نصف الباقي) ٣(
 .اي يكون حقه يف التالف والباقي هو املانع من اخذ نصف العني امجع بل يرجع بنصف املوجود، وببدل نصف التالف) ٤(
 .اي التلف احد الثالثة املذكورة وهي الرتاضي، وتعذر الرجوع ملانع وتعذر الرجوع لتلف) ٥(
 .مردود -وهو رجوع الزوج بنصف نصف الباقي الذي هو ربع االصل  -اي هذا القول ) ٦(
 .اي يف حق الزوج) ٧(
 .وهو النصف الباقي بعد تلف النصف اآلخر) ٨(
 .االصل، وقيمة نصف التالفوهو نصف املوجود الذي هو ربع ) ٩(

    



٣٦٩ 

، النــه تلــف علــى )بعبــدين فمــات احــدمها، او �عتــه فللــزوج نصــف البــاقي ونصــف قيمــة التــالف )١(وكــذا لــو تزوجهــا(
 .)٣(والتقريب ما تقدم. جتدد �لطالق من غري اعتبار املوجود وغريه )٢(ملكها واستحقاقه لنصفه

موسـرا كـان الـزوج ام معسـرا عينـا كـان ) ض مهرهـا ان كـان املهـر حـاالالثامنة للزوجة االمتناع قبل الدخول حىت تقب(
ان لكـل  )٥(ومـن حكمهـا. )٤(املهر ام منفعة، متعينـا كـان ام يف الذمـة، الن النكـاح يف معـىن املعاوضـة وان مل يكـن حمضـة

ا، لعـــدم االولويـــة، مـــن املتعاوضـــني االمتنـــاع مـــن التســـليم إىل ان يســـلم اليـــه االخـــر فيجربمهـــا احلـــاكم علـــى التقـــابض معـــ
 .، و�مرها �لتمكني)٧(الصداق عند عدل ان مل يدفعه اليها )٦(بوضع

___________________________________ 
 .اي لو امهر الزوج زوجته بعبدين) ١(
 .اي لنصف املهر) ٢(
 .ل، او القيمةيف هبة العني من اشاعة حقه يف مجيع العني وقد ذهب نصفها فريجع إىل بدله الذي هو املث) ٣(
 .اي معاملة حمضة، النه من االمور العبادية اليت حتتاج إىل قصد القربة) ٤(
 .اي من حكم املعاوضة) ٥(
ع الصــداق عنــد عــدل، و�مــر الزوجــة بتمكــني ) التقــابض(  اجلــار وا�ــرور متعلــق ب) ٦( اي فيجربمهــا احلــاكم علــى التقــابض �ن �مــر الــزوج ان يضــ

مرجع الضمري ) ٧(واما يف سائر املعامالت فالتقابض حيصل جبعل كل واحد العوض يف يد صاحبه. التقابض يف �ب النكاحفهذا هو . نفسها له
ع الضــمري يف مل يدفعـه )الزوجـة( زوج(، ومرجــ اي ان مل يــدفع الـزوج الصــداق إىل الزوجــة �مــره احلـاكم بوضــعه عنــد عـدل، و�مــر الزوجــة بتمكــني ) الــ

 .نفسها له

    



٣٧٠ 

انـــه اذا كـــان معســـرا لـــيس هلـــا االمتنـــاع، ملنـــع مطالبتـــه، : ورمبـــا قيـــل. )١(م ال خيتلـــف عـــن تلـــك التقـــديراتوهـــذا احلكـــ
مــؤجال فــان  )٢(ويضــعف �ن منــع املطالبــة ال يقتضــي وجــوب التســليم قبــل قــبض العــوض، واحــرتز �حلــال عمــا لــو كــان

عليهـا بغـري معـارض، ولـو اقـدمت علـى  )٣(متكينها ال يتوقف على قبضه اذ ال جيب هلـا حينئـذ شـئ فيبقـى وجـوب حقـه
ـــة احلـــال ابتـــداء،  )٤(فعـــل احملـــرم ـــه منزل وامتنعـــت إىل ان حـــل االجـــل ففـــي جـــواز امتناعهـــا حينئـــذ إىل ان تقبضـــه تنـــزيال ل
، وال�ـا ملـا رضـيت �لتأجيـل بنـت امرهـا علـى ان ال حـق )٦(بناء على وجوب متكينهـا قبـل حلولـه فيستصـحب )٥(وعدمه

، ولـو كـان بعضـه حـاال وبعضـه مـؤجال  )٨(، النتفاء املقتضي وجهـان اجودمهـا الثـاين)٧(فال يثبت بعد ذلكهلا يف االمتناع 
 .)٩(كان لكل منهما حكم مماثله

___________________________________ 
وامـا اذا كانـت عاملـة . ىت تقـبض املهـروهو اعسار الزوج ويساره هذا اذا مل تكن الزوجة عاملة �عسار الزوج واال فلها االمتناع مـن التمكـني حـ) ١(

 .فليس هلا املطالبة ال�ا هي اليت أقدمت على ضرر نفسها
 .اي املهر) ٢(
 .اي حق الزوج وهي املضاجعة) ٣(
 .�ن مل تطاوعه ومل متكن نفسها له) ٤(
 .اي وعدم جواز امتناعها) ٥(
 .اي عدم جواز امتناعها الذي كان قبل ذلك) ٦(
 .لبعد حلول االج) ٧(
 .وهو عدم جواز االمتناع) ٨(
 .فلها حق االمتناع ما مل تقبض هذا البعض، وليس هلا االمتناع �لنظر إىل ماعداه) ٩(

    



٣٧١ 

وامنـــا جيـــب تســـليمه اذا كانـــت مهيـــأة لالســـتمتاع، فلـــو كانـــت ممنوعـــة بعـــذر وان كـــان شـــرعيا كـــاالحرام مل يلـــزم، الن 
وطؤهـا فـاالقوى  )١(نعـم لـو كانـت صـغرية حيـرم. احـدمها مل جيـب مـن االخـرالواجب التسـليم مـن اجلـانبني فـاذا تعـذر مـن 

وجـوب تسـليم مهرهـا اذا طلبـه الـويل، النـه حـق �بـت حـال طلبــه مـن لـه حـق الطلـب فيجـب دفعـه كغـريه مـن احلقــوق، 
موجبـا علـى نفسـه عوضـا حـاال، ورضـي  )٣(جـاء مـن قبـل الـزوج حيـث عقـد عليهـا كـذلك )٢(وعدم قـبض العـوض االخـر

وهـــذا خبـــالف النفقـــة، الن ســـبب وجو�ـــا التمكـــني التـــام، دون العقـــد، ووجـــه عـــدم . )٤(تـــأخري قـــبض املعـــوض إىل حملـــهب
 )٧(مع جوابه )٦(قد علم مما سلف )٥(الوجوب

الســتقرار املهــر �لــوطء وقــد حصــل تســليمها نفســها برضــاها ) ولــيس هلــا بعــد الــدخول االمتنــاع يف اصــح القــولني(
لبــة، دون االمتنــاع، والن النكــاح معاوضــة ومــىت ســلم احــد املتعاوضــني العــوض الــذي مــن قبلــه فاحنصــر حقهــا يف املطا

 �ختياره مل يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض االخر،
___________________________________ 

 .اجلملة منصوبة حمال صفة لصغرية) ١(
 .وهي املضاجعة) ٢(
 .اي صغرية حيرم وطؤها) ٣(
 .لوغها سن املضاجعةوهو ب) ٤(
 .اي عدم وجوب تسليم املهر) ٥(
 .إن الواجب التسليم من اجلانبني فاذا تعذر من احدمها مل جيب على اآلخر: ) الشارح(يف قول ) ٦(
 .من أن التسليم ليس بواجب من جانب الصغرية، وأن الزوج اقدم على ضرر نفسه) ٧(

    



٣٧٢ 

�الصـل، فـان التسـيلم حـق عليهـا، واملهـر حـق  )٢(بعده فينتفي )١(اع وال دليل عليهوالن منعها قبل الدخول �بت �المج
هلـا االمتنـاع كقبـل الـدخول، الن : وقيـل. )٤(إىل ان يثبـت الناقـل )٣(عليه واالصل عدم تعلق احدمها �الخـر فيتمسـك بـه

 )٥(االول به كتعلق غـريه واالقـوى االولاملقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون املهر يف مقابلها، ويكون تعلق الوطء 
هــذا كلــه اذا ســلمت نفســها اختيــارا، فلــو دخــل �ــا كرهــا فحــق االمتنــاع حبالــه، النــه قــبض فاســد فــال يرتتــب عليــه اثــر 

 .لصدق القبض ٦(مع احتمال عدمه. الصحيح، والصالة البقاء إىل ان يثبت املزيل
ــغ ويرشــدالــذي مل ) اذا زوج االب ولــده الصــغري -التاســعة ( املهــر،  )٩(ففــى مالــه(�ملهــر ) مــال يفــي )٨(وللولــد( )٧(يبل
 يكن له) واال

___________________________________ 
 .اي على املنع) ١(
 .اي املنع) ٢(
 .اي �ذا االصل) ٣(
 .عن عدم التعلق) ٤(
 .وهو عدم جواز امتناعها) ٥(
 .اي عدم حق االمتناع لو دخل �ا كرها) ٦(
 .أنه اذا زوج االب ولده الصغري ومل يبلغ، ومل يرشد ترتب عليه احلكم اآليت: فاملعىن: لى يبلغعطف ع) ٧(
 .اي واحلال أن للولد ما اليفي مبهر الزوجة: الواو حالية) ٨(
 .اي ففي مال الولد) ٩(

    



٣٧٣ 

يف مالــه، والبـاقي علـى االب، هــذا هـو املشـهور بــني  )٣(مقــدار بعضـه فهـو )٢(، ولـو ملـك))١(ففـي مــال االب(مـال اصـال 
علـى  )٥(مـع عـدم شـرط كونـه )٤(االصحاب، ونسبه يف التذكرة إىل علمائنا وهو يشـعر �التفـاق عليـه، مث اختـار ان ذلـك

 ،)١١(مطلقا )١٠(يف الثاين )٩(، وعليه)٨(كان على الولد يف االول  )٧(عليه مطلقا، واال )٦(الولد مطلقا، او كونه
___________________________________ 

وامـا اذا مل يكـن لـه مـال فاملسـألة مسـكوت عنهـا، أو يبقـى املـال يف ذمـة . هذا بناء على فرض أن يكـون لـالب مـال. اي املهر يف مال االب) ١(
 .االب

 .اي االبن ملك مقدار بعض املهر) ٢(
 .اي بعض املهر يف مال الولد) ٣(
 .ب اذا مل يكن للولد مالاي كون املهر على اال) ٤(
 .واما اذا شرط ذلك فعلى الولد، سواء كان له مال ام ال. اي مع عدم شرط كون املهر على الولد مطلقا، سواء كان له مال ام ال) ٥(
وهـذا الشـرط . بفهنا يكون املهر على اال. وسواء كان لالب مال ام ال. اي شرط كون املهر على االب مطلقا، سواء كان للولد مال ام ال) ٦(

 .غالبا حيصل من �حية الزوجة
 .اي وان شرط كون املهر على الولد) ٧(
 .اي يف الصورة االوىل وهو شرط كون املهر على الولد) ٨(
 .اي على االب) ٩(
 .اي يف الصورة الثانية وهو ما لو شرط كون املهر على االب) ١٠(
ان املهــر علــى الولــد لــو شــرط عليــه مطلقــا، : فــاملعىن. لولــد، وشــرط كــون املهــر علــى االبشــرط كــون املهــر علــى ا: قيــد لكــال الشــرطني ومهــا) ١١(

وكذلك املهر على االب لوشرط عليـه، سـواء كـان لـالب مـال ام ال، وسـواء كـان للولـد مـال . سواء كان له مال ام ال وسواء كان لالب مال ام ال
 .ام ال

    



٣٧٤ 

كاهلبة لالبن، وملـك   )١(ال لالب، الن دفع االب له) املستعاد للولدفطلق قبل الدخول كان النصف (الصيب ) ولو بلغ(
لـو طلـق قبـل ان يـدفع االب  )٣(مللـك املـراة السـابق لريجـع إىل مالكـه، وكـذا )٢(االبن لـه �لطـالق ملـك جديـد، ال ابطـال

وان االبـن ال يسـتحق  بسقوط النصـف عـن االب، )٤(عنه، الن املرأة ملكته �لعقد وان مل تقبضه، وقطع يف القواعد هنا
ولو دفع االب عن الولد الكبري املهر تربعا، او عن اجنيب مث طلق قبل الدخول ففـي . والفرق غري واضح. مطالبته بشئ

 فريجع إىل الزوج، )٦(ملك املرأة له كاالول )٥(عود النصف إىل الدافع، او الزوج قوالن من
___________________________________ 

 .هراي للم) ١(
 .اي الطالق اليكون مبطال مللك الزوجة لنصف املهر حىت يرجع النصف إىل املالك االول وهو االب، بل يرجع إىل الولد املطلق) ٢(
 .أي وكذا يكون نصف املهر ملكا للزوجة، ال للمالك االول يف هذه الصورة ايضا) ٣(
 .اخل... مالو طلق الولد قبل ان يدفع االب املهريف القواعد يف هذه الصورة وهو  ) العالمة(اي قطع ) ٤(
 .دليل لرجوع النصف إىل الزوج املطلق قبل الدخول) ٥(
 .وهو دفع االب املهر عن ولده الصغري، مث طلق الولد بعد الكرب وقبل الدخول) ٦(

    



٣٧٥ 

ـــري ال ميلـــك بغـــري اختيـــاره )١(ومـــن رجـــع النصـــف إىل الـــداقع،  )٤(احلـــق فـــاذا ســـقط نصـــفه )٣(، وامنـــا اســـقط عنـــه)٢(ان الكب
، واستشـكل يف )٧(، ويف التحرير قوى عدمـه)٦(ففي التذكرة قطع برجوعه إىل الزوج كالصغري )٥(واختلف كالم العالمة هنا
 .)٩(واالقوى االول. �لصغري )٨(القواعد بعد حكمه �حلاقه

الصـالة عـدمها، فيثبـت ) املنكر هلا حلف(فادعاها احدمها وادعى االخر التفويض ) العاشرة لو اختلفا يف التسمية(
 ولو اختلفا يف القدر( )١٣(، او غريمها)١٢(، او مهر املثل)١١(من املتعة )١٠(مقتضى عدمها

___________________________________ 
 .دليل لعدم رجوع النصف إىل الزوج املطلق قبل الدخول) ١(
 .اي من غري ان خيتار التملك) ٢(
 .وج املهر دفع املتربعاي أسقط عن الز ) ٣(
 .اي نصف املهر �لطالق) ٤(
 .اي يف صورة تربع االب عن الولد ام عن اجنيب) ٥(
 .اي كما اذا تربع االب عن الصغري، الن الزوجة ملكت املهر فتستحق النصف، والنصف اآلخر يرجع إىل الزوج املطلق) ٦(
 .اي عدم رجوع املهر إىل الزوج) ٧(
 .املتربع عنه �لصغري اي �حلاق الكبري) ٨(
 .وهو رجوع النصف إىل الزوج املطلق) ٩(
 .اي عدم التسمية) ١٠(
 .وهذا هو معىن املتعة. اي اذا كان الطالق قبل الدخول، فيمنحها شيئا) ١١(
 .اذا كان الطالق بعد الدخول) ١٢(
 .اي بغري الطالق كما يف ارتداد الزوج او موته، أو موت الزوجة) ١٣(

    



٣٧٦ 

مهـر  )١(واحتمل العالمة يف القواعد تقدمي قول مـن يـدعي. ة من الزائد على ما يعرتف به ، الصالة الرباء)الزوجقدم قول 
ان  )٤(وفيــه. كالشــبهة  )٣(االصــل يف عــوض الــوطء ا�ــرد عنــه )٢(املثــل عمــال �لظــاهر مــن عــدم العقــد علــى مادونــه، وانــه

عوضـــا عـــن وطء جمـــرد عـــن العقـــد، او يف  )٧(نـــدر، وامنـــا يكـــوناال فيمـــا  )٦(مقـــدم علـــى الظـــاهر عنـــد التعـــارض )٥(االصـــل
ولـو قيـل بقبـول قوهلـا يف مهـر املثـل فمـا دون . ، ولو كـان النـزاع قبـل الـدخول فـال اشـتباه يف تقـدمي قولـه)٨(مواضع خاصة

 موجب له )١١(، اذ االصل عدم التسمية وهو)١٠(االصل والظاهر عليه )٩(مع الدخول، لتطابق
___________________________________ 

 .من الزوج أو الزوجة) ١(
 .اي مهر املثل) ٢(
 .اي عن املهر كوطي الشبهة، او يف وطي وقع يف عقد مل يسم فيه املهر) ٣(
 ).العالمة(اي ويف احتمال ) ٤(
 .وهي برائة ذمة الزوج عن الزائد) ٥(
 .اي تعارض االصل والظاهر) ٦(
 .اي مهر املثل) ٧(
 .تفويض البضعكما يف ) ٨(
 .تعليل لتقدمي قول املرأة اذا ادعت مهر املثل اي الجل تطابق االصل والظاهر على مهر املثل يقدم قول املرأة" لتطابق " الالم يف ) ٩(
 .اي على مهر املثل) ١٠(
 .اي الدخول) ١١(

    



٣٧٧ 

نعـم لـو كـان اختالفهمـا . حسـنا )٤(ة كـانالتسـمي )٣(ة، وعـدم قبوله قبله الصالة الـرباء )٢(، وعدم)١(حينئذ، والظاهر تسميته
ما لـو اختلفـا يف اصـل املهـر، او ادعـت الزوجـة  )٦(ومثله. )٥(يف القدر بعد اتفاقهما على التسمية، قدم قول الزوج مطلقا

 .)٩(، وحنومها)٨(، او غيبة)٧(مهرا ومل ميكن اجلواب من قبل الزوج، او وارثه، لصغر
___________________________________ 

 .اي الظاهر يقتضي ايضا تسمية مهر املثل فهنا تطابق االصل والظاهر) ١(
 .اي ولو قيل بعدم قبول قول الزوجة قبل الدخول" بقبول " يف قول الشارح ) �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٢(
 .اي والصالة عدم التسمية) ٣(
 .بكذا وكذا كان حسنا إىل اخره اي ولو قيل) ولو قيل: (جواب لقول الشارح) ٤(
 .قبل الدخول وبعد الدخول) ٥(
ت الزوجــة اســتحقاقها املهــر ) ٦( اي ومثــل مــا لــو توافقــا علــى التســمية واختلفــايف القــدر يف تقــدمي قــول الــزوج مــالو اختلفــا يف اصــل املهــر �ن ادعــ

 .ونفاه الزوج، من دون تعرض للسبب فهنا يقدم قول الزوج
اي عدم امكان اجلواب عن ادعاء الزوجة ) ادعاء الزوجة مهرا ومل ميكن اجلواب من قبل الزوج، او وارثه(املسألة وهو تعليل للشق االخري من ) ٧(

 .الجل صغر الزوج، او الوارث
 .تعليل آخر للشق االخري اي عدم امكان رد الزوجة الجل غيبة الزوج، او الوارث) ٨(
 لوصول اليه، ال مطلق احلبسكاملوت، او اجلنون، او احلبس الذي الميكن ا) ٩(

    



٣٧٨ 

كاجليد، والـردي، والصـحيح، واملكسـر فـان القـول قـول الـزوج مـع اليمـني، سـواء كـان ) يف الصفة(لو اختلفا ) وكذا(
 .النزاع قبل الدخول ام بعده، وسواء وافق احدمها مهر املثل ام ال، النه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل يف القدر

ويف قـول الشـيخ انـه بعـد . هذا هو املشـهور )٢(الصالة عدمه، واستصحاب اشتغال ذمته) م قوهلايقد )١(ويف التسليم(
 .وهو شاذ. )٣(تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إىل رواية

قوهلـا مـع اخللـوة : وقيـل. (، الصـالة عـدمها)يقـدم قولـه(ليندفع عنه نصف املهر �لطـالق ) لو انكرها )٤(ويف املواقعة(
 .اليت ال مانع معها عن الوطء شرعا، وال عقال، وال عرفا) التامة
ــى وجــوب املهــر �خللــوة  )٥(عمــال �لظــاهر مــن حــال الصــحيح اذا خــال �حلليلــة، ولالخبــار) وهــو قريــب( الدالــة عل
 .)٧(ترجيحا لالصل )٦(واالشهر االول. حبملها على كونه دخل بشهادة الظاهر التامة

___________________________________ 
 .اي لو اختلف الزوج والزوجة يف تسليم املهر) ١(
 .اي ذمة الزوج مبجرد العقد) ٢(
 .٧٤احلديث  ٣٧٦ص  ٧التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ٣(
 .وجة يف املواقعة وانكرها الزوجاي لو اختلف الزوج والز ) ٤(
 .٣من ابواب النكاح احلديث  ٥٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .وهو تقدمي قول الزوج يف عدم املواقعة وأنه ال يتعلق بذمته شئ) ٦(
 .وهو عدم املواقعة) ٧(

    



٣٧٩ 

 .)٢(مع االخر حكمه )١(وحكم اختالف ورثتيهما، او احدمها
___________________________________ 

 .اي ورثة احدمها مع اآلخر، سواء كان االخر الزوج ام الزوجة) ١(
 اي حكم نفس اختالف الزوجني، سواء كان االختالف يف الصـفة، ام يف التسـليم، ام يف املواقعـة كمـا اذا ادعـت ورثـة الزوجـة املواقعـة، وورثـة) ٢(

 .وهكذا يف التسليم والصفة. الزوج تنكرها
   



٣٨٠ 

 )يف العيوب -الفصل السابع (
ــزوج مطلقــا)يف الرجــل(أي العيــوب ا�ــوزة لفســخ النكــاح علــى الوجــه الــذي �يت ) وهــي )١(والتــدليس(  )٢(، بــل يف ال

وهـو قطـع جممـوع الـذكر، ) واجلـب(بكسر اخلاء مع املد، وهو سل االنثيني وان امكن الوطء ) اجلنون واخلصاء: مخسة(
) واجلـذام(و مـرض يعجـز معـه عـن االيـالج، لضـعف الـذكر عـن االنتشـار، وه) والعنن(او ما اليبقى معه قدر احلشفة، 

، واستحســنه يف )٤(وابــن اجلنيــد )٣(القاضــي) علــى قــول(بضــم اجلــيم وهــو مــرض يظهــر معــه يــبس االعضــاء وتنــاثر اللحــم 
 املختلف وقواه

___________________________________ 
 .عيب واظهار ماليس له واقع بصورة الواقع فهو غري العيوب اليت توجب الفسخكتمان ال: التدليس مصدر �ب التفعيل ومعناه) ١(
 .وان كان صغريا) ٢(
 .من هذا اجلزء ٢٠٧ص  ٤مر شرح حاله يف اهلامش رقم ) ٣(
كان من اكابر علماء الشيعة االمامية ومن اعيان الطائفة واعاظم الفرقة وافاضـل قـدماء االثـىن . هو دمحم بن امحد بن اجلنيد ابوعلي االسكايف) ٤(

الفقـه صـنف يف . عشرية، واكثرهم علما وفقها واد� وتصنيفا، واحسنهم حتريرا، وادقهم نظرا، متكلم فقيه حمدث اديب واسع العلم جيد التصـنيف
أنـه وجـه يف اصـحابنا ثقـة جليـل القـدر ) النجاشـي(وعـن . تبلـغ مصـنفاته عـدا اجوبـة مسـائله حنـو مخسـني كتـا�. والكالم واالصول واالدب وغريها

 .قدس هللا روحه ٣٨١سنة ) الري(تويف يف . وغريه ) الشيخ املفيد(يروي عنه 

    



٣٨١ 

 ،)١(احملقق الشيخ علي
___________________________________ 

مـروج الـذهب واملللــة وراس احملققـني شـيخ الطائفـة يف زمانـه، وعالمــة عصـره الشـيخ االجـل نـور الــدين علـي بـن عبـد العــايل ) وهواحملقـق الثـاين) (١(
مصنفاته  . من ان يذكراشهر . امره يف الثقة والعلم والفضل، وجاللة القدر، وعظم الشأن، وكثرة التحقيق). �حملقق الثاين(يلقب . الكركي العاملي

رســالة ) (رســالة االرضــني) (رسـالة اخلــروج) (رســالة الرضــاع) (اجلعفريــة) (الشـرائع(يف شــرح ) جــامع املقاصــد) (شــرح القواعـد: (كثـرية مشــهورة منهــا
ــف) (حاشــية االرشــاد) (شــرح االلفيــة) (رســالة اجلمعــة) (رســالة نفحــات الالهــوت) (صــيغ العقــود وااليقاعــات روى عنــه فضــالء ). حاشــية املختل

 .عصره منهم الشيخ عبد العايل امليسى
الحيتــاج بعــدها إىل كتــاب آخــر، للخــروج عــن عهــدة الفحــص ) جــامع املقاصــد والوســائل واجلــواهر(مــن كــان عنــده : ) صــاحب اجلــواهر(قــال 

 .الواجب على الفقيه يف آحاد املسائل الفرعية
مل  ) اخلواجة نصري الـدين الطوسـي(إن بعد : عاصر لصاحب الرتمجة يف �رخيه �لفارسيةامل) حسن بيك روملو(وقال ): صاحب الر�ض(قال 

ق الكركــي(يسـع احــد ســعيا ازيــد ممــا ســعى  ىن عشــر(، وديــن )اجلعفــري(يف اعــالء اعــالم املــذهب  ) الشــيخ احملقــ وكــان لــه يف منــع ). االئمــة االثــ
بتدعة وقمعها، ويف ازالة الفجور واملنكرات وإراقة اخلمور واملسكرات، واجراء احلدود والتعزيرات، واقامـة الفجار، والفساق وزجرهم، وقلع قوانني امل

 الفرائض والواجبات، واحملافظة على اوقات اجلمعـة واجلماعـات، وبيـان احكـام الصـيام والصـلوات، والفحـص عـن احـوال ائمـة الصـلوات واملـؤذنني،
رغــب عامــة العــوام يف تعلــم الشــرايع، واحكــام االســالم، . الفســوق والفجــور حســب املقــدور مســاعي جليلــةودفــع شــرور املفســدين وزجــر مــرتكيب 

 .وكلفهم �ا فهي كرامة منه قدس هللا نفسه
ن بيــك روملــو(نقـل  ك مهــردار(ان ) حســ ن الـد اخلصــام لــه وكــان يلعــب �لصـوجلان يف ميــدان ) حممـود بيــ ) والشــيخ احملقــق) (صــاحب آ�د(كــان مــ
ت عصـر يـوم اجلمعـة ومل يـتم دعـاء  وعمـره ازيـد مـن  ٩٣٧تـويف يف . ه حـىت وقـع حممـود بـك مـن فرسـه ومـات مشغول بقرائة دعـاء السـيفي وقـ

صـلوات هللا وسـالمه علـيهم يـوم االثنـني الثـاين عشـر ) اهـل البيـت(تويف الشيخ احملقق املـدقق مـروج الـذهب : وقال صاحب املستدرك. سبعني سنة
صـلوات هللا وسـالمه عليـه يـوم الغـدير ) امـري املـؤمنني(مـات يف مشـهد االمـام ): �ريخ عـامل آراء عباسـي(وقال صاحب  ٩٤٠نة من ذي احلجة س

 .ا�ن دولة السلطان الشاه طهماسب االول الصفوي ٩٤٠ذي احلجة سنة  ١٨

    



٣٨٢ 

 فانه عام"  )٤(، واجلنون والعفل)٣(م، واجلذا)٢(امنا يرد النكاح من الربص" :احلليب )١(يف صحيحة) ع(لعموم قوال الصادق 
___________________________________ 

 .١٠ - ٦من ابواب العيوب والتدليس احلديث  ١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .مرض حيدث يف اجلسم قشرا ابيض يسبب حكا) ٢(
 .داء يسبب تساقط اللحم من االعضاء فهو اجذم وجمذوم) ٣(
 ) .الفتق(واالدرة . ث يف فرج املرأة مينع من وطيها يقال عفلت املرأة عفال اذا خرج يف فرجها شئ يشبه أدرة الرجل�لتحريك عيب حيد) ٤(

    



٣٨٣ 

فانــه مــن االمــراض املعديــة �تفــاق االطبــاء وقــد  )٢(إىل الضــرر املنفــي )١(يف الرجــل واملــراة، اال مــا اخرجــه الــدليل، والدائــه
، )٤(فالبد مـن طريـق إىل الـتخلص وال طريـق للمـراة اال اخليـار" فر من ا�ذوم فرارك من االسد "  :قال أنه  )٣(روي
يف الرجـل  )٧(عيبا يف املراة مع وجود وسيلة الرجل إىل الفرقـة �لطـالق قـد يقتضـيه )٦(والفتوى الداالن على كونه )٥(والنص

) " ع(غياث الصـيب عـن ايب عبـدهللا  )٨(سكا �الصل، ولروايةوذهب االكثر إىل عدم ثبوت اخليار هلا به مت. بطريق اوىل
 )٩(الرجل ال يرد

___________________________________ 
 .بفتح اهلمزة والتخفيف مبعىن االيصال) ١(
 )ال ضرر والضرار( يف قوله ) ٢(
وفـر مـن ا�ـذوم  . ال عـدوى، وال طـرية، والهامـة، وال صـفر: هللا ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول : " ولفظ احلـديث. طبعة مشكول ١٦٤ص  ٧البخاري ج ) ٣(

 ".كما تفر من االسد 
 .اي خيار الفسخ) ٤(
 .٣٨٢ص  ١املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٥(
 .اي اجلذام) ٦(
 ".كونه عيبا " وضمري املفعول يعود على " النص والفتوى " ضمري : الفاعل) ٧(
 .٢٥احلديث  ٤٣٠ص  ٧الطبعة احلديثة ج التهذيب ) ٨(
 .بصيغة املفعول حىت يصح االستدالل �حلديث اي العيب يف الرجل ال يوجب فسخ النكاح من قبل املرأة) ٩(

    



٣٨٤ 

لصــحتها وشــهر�ا مــع مــا ضــم  )٣(، ورجحــان روايتــه)٢(وال خيفــى قــوة القــول االول. )١(فانــه يتنــاول حمــل النــزاع" مــن عيــب 
معـه يف  )٨(الـربص، لوجـوده )٧(عيبـا يف الرجـل احلـق بـه )٦(واعلـم أن القائـل بكونـه. �قلـة عـن حكـم االصـل )٥(وهي )٤(اليها

 .النص الصحيح، ومشاركته له يف الضرر واالضرار والعدوى فكان ينبغي ذكره معه
قبـل (احلاصـل ) نيوال بـ(إدوارا،  )٩(وهـو الـذي ينـوب) وغـريه(املستوعب جلميع اوقاتـه، ) وال فرق بني اجلنون املطبق(

 بكونه عيبا الصادق جلميع )١٠(، الطالق النص)وطء او ال(سواء ) العقد وبعده
___________________________________ 

 .وهواجلذام) ١(
 .وهو خيار املرأة يف اجلذام بناء على انه عيب يوجب اخليار) ٢(
 .لكو�ا صحيحة، ومشهورة ٣٨٢ص  ١اي رجحان رواية القول االول املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 ).ال ضرر وال ضرار: (ما ضم اليها من قوله  ٣٨٢ص  ١اي واضيف إىل صحة هذه الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .الصل فيثبت هلا اخليارفاذن يؤخذ �ا واليعمل �) الذي هو عدم خيار املرأة(اي هذه الرواية الصحيحة تكون حاكمة على االصل ) ٥(
 .اي اجلذام) ٦(
 .اي اجلذام) ٧(
 .٣٨٢ص  ١اي لوجود الربص مع اجلذام يف النص الصحيح املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٨(
 .مبعىن الرجوع اي يرجع يف اوقات خمتلفة) ٩(
 .٣٨٢ص  ١املشار اليه يف اهلامش رقم ) ١٠(

    



٣٨٥ 

تصـريح جبـواز فسـخها  )٢(ويف بعـض االخبـار. فسـاد العقـل علـى اي وجـه كـان، الن اجلنون فنون، واجلامع هلا )١(ما ذكر
 .وليس عليه دليل واضح. كونه حبيث ال يعقل اوقات الصالة  )٤(يشرتط فيه: وقيل. بعد العقد )٣(�حلادث منه

اد انـــه مـــن افـــر : بكســـر اولـــه واملـــد، وهـــو رض اخلصـــيتني حبيـــث تبطـــل قو�مـــا، بـــل قيـــل) ويف معـــىن اخلصـــاء الوجـــآء(
فلــو بقــي ) وشــرط اجلــب ان ال يبقــى قــدر احلشــفة(، )٧(يف العلــة املقتضــية للحكــم )٦(، او يشــاركه)٥(اخلصــاء فيتناولــه نصــه

) ان يعجـز عـن الـوطء يف القبـل والـدبر منهـا ومـن غريهـا(�لضـم ) وشرط العنة(قدرها فال خيار، المكان الوطء حينئذ 
وكـذا لـو عجـز عـن الـوطء قـبال وقـدر عليـه دبـرا عنـد . غريهـا فلـيس بعنـنيفلو وطأها يف ذلك النكاح ولو مـرة، او وطء 

 )٨(من جيوزه
___________________________________ 

 .قبل العقد وبعده، وطأ ام ال) ١(
 .١من ابواب العيوب والتدليس احلديث  ١٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .اي من اجلنون) ٣(
 .اي يف اجلنون) ٤(
 .١من ابواب العيوب والتدليس احلديث  ١٣كتاب النكاح �ب   الوسائل) ٥(
 .اي يشارك الوجاء اخلصاء): الوجاء(وفاعل يشاركه ). اخلصاء(مرجع الضمري ) ٦(
 .وهو جواز الفسخ) ٧(
 .اي عند من جيوز الوطي يف الدبر) ٨(

    



٣٨٦ 

مـن ) رفـع امرهـا إىل احلـاكم وانظـاره سـنة بعد(لتحقق القدرة املنافية للعنة، ومع حتقق العجز عن ذلك امجع فامنا تفسخ 
حــني املرافعــة فــاذا مضــت امجــع وهــو عــاجز عــن الــوطء يف الفصــول االربعــة جــاز هلــا الفســخ حينئــذ، ولــو مل ترفــع امرهــا 

وامنا احتيج إىل مضي السنة هنا، دون غريه من العيوب، جلواز كون تعذر اجلماع . حياء فال خيار هلا )٢(وان كان )١(اليه
ــع،  لعــارض حــرارة فيــزول يف الشــتاء، او بــرودة فيــزول يف الصــيف، او رطوبــة فيــزول يف اخلريــف، او يبوســة فيــزول يف الربي

 )٤(عليه، ال جمرد ظهور اماراته من تعجر )٣(بظهوره على البدن، او بشهادة عدلني، او تصادقهما) وشرط اجلذام حتققه(
ــنت )٦(إىل محــرة، وضــيق الــنفس، وحبــة )٥(مود�ــاالوجــه، وامحــراره، او اســوداده، واســتدارة العــني، وك العــرق،  )٧(الصــوت، ون
 )٩(نعم جمموع هذه العالمات قد يفيد اهل اخلربة به حصوله. )٨(وتساقط الشعر فان ذلك قد يعرض من غريه

___________________________________ 
 .اي إىل احلاكم) ١(
 .اي وان كان عدم رفع امرها حياء) ٢(
 .زوجاناي ال) ٣(
 .اذا ظهر فيه عقد: تعجر وجهه: العقدة يف اخلشب، او يف عروق اجلسد يقال: العجرة �لضم) ٤(
 .من كمد يكمد وزان تعب يتعب مبعىن التغري اي تغري العني) ٥(
 .اخلشونة والغلطة يف الصوت: البحة �لضم والتشديد) ٦(
 .بفتح النون وسكون التاء مبعىن خبث الرائحة وكراهتها) ٧(
 .ا ي من غري اجلذام) ٨(
 .ايضا) اجلذام(اي حصول اجلذام ومرجع الضمري يف به ) ٩(

    



٣٨٧ 

 .والعمدة على حتققه كيف كان
متسـكا �صـالة لـزوم العقـد، واستصـحا� حلكمـه مـع ) بعـد العقـد فـال فسـخ(هذه العيوب غري اجلنون ) ولو جتددت(

بكو�ــا عيــو� الشــامل  )٢(، نظــرا إىل اطــالق االخبــار)١(يفســخ �ــا مطلقــا: وقيــل. عــدم دليــل صــاحل علــى ثبــوت الفســخ
سـندا، وداللـة، وملشـاركته مـا بعـد  )٥(مما يدل على عدم الفسخ بعـد العقـد غـري مقـاوم هلـا )٤(وماورد منها )٣(.ملوضع النزاع

ال  )٧(ينوفصـــل اخـــرون فحكمـــوا �لفســـخ قبـــل الـــدخول، ال بعـــده اســـتنادا إىل خـــرب  )٦(العقـــد ملـــا قبلـــه يف الضـــرر املنفـــي
 .وله وجه. ينهضان حجة، وتوقف يف املختلف

 .)٨(، وكذا العكس)خنثى فلها الفسخ(الزوج ) لو �ن: (والقائل الشيخ) وقيل(
�حــدى ) وان كــان حمكومــا بذكوريتــه(وال حيتـاج رفعــه إىل الفســخ، ) ويضـعف �نــه ان كــان مشــكال فالنكــاح �طــل(

 العالمات املوجبة هلا
___________________________________ 

 .سواء حصل العيب قبل العقد ام بعده) ١(
 .من ابواب العيوب والتدليس االحاديث ١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .وهو حدوث العيب بعد العقد) ٣(
 .اي من االخبار) ٤(
 .٢م اي لالخبار الدالة على الفسخ �طالقها كما اشري اليها يف اهلامش رق) ٥(
 ).ال ضرر والضرار( وهو قوله ) ٦(
 .١٤ - ١٣احلديث  ٤٢٧ص  ٧راجع التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ٧(
 .اي لو �نت الزوجة خنثى فللزوج الفسخ) ٨(

    



٣٨٨ 

دة يف هـو الزوجـة وحكـم �نوثيتهـا، النـه حينئـذ كـالز� )١(، وكـذا لـو كـان)فال وجه للفسخ، النه كـز�دة عضـو يف الرجـل(
مـــا لـــو كـــان حمكومـــا عليـــه �حـــد  )٣(ان موضـــع اخلـــالف: ورمبـــا قيـــل. )٢(املـــراة وهـــي غـــري جمـــوزة للفســـخ علـــى التقـــديرين

. ومهـا ضـرران منفيـان. ظنية ال تدفع النفرة والعار عن االخـر )٦(حينئذ ان العالمة الدالة عليه )٥(ووجه اخليار. )٤(القسمني
 .)٩( رفع ما حكم بصحتهغري كاف يف. )٨(ان جمرد ذلك )٧(وفيه

___________________________________ 
 .اي اخلنثى) ١(
 .اي يف الرجل واملرأة) ٢(
 .واما املشكل فال نزاع يف بطالن العقد فيه. اي اخلالف يف الفسخ وعدمه فيما لو ظهر الزوج، او الزوجة خنثى غري مشكل) ٣(
 .الزوجة لو حكم �اوانوثية . ذكورية الزوج لو حكم �ا: ومها) ٤(
اي وجـــه اخليـــار للـــزوج اذا ظهـــرت الزوجـــة خنثـــى وقـــد حكـــم عليهـــا �النوثيـــة، ووجـــه اخليـــار للزوجـــة اذا ظهـــر الـــزوج خنثـــى وقـــد حكـــم عليـــه ) ٥(

 .�لذكورية
 .ذكورية الزوج، وانوثية الزوجة: اي على احد القسمني ومها) ٦(
 .لو حكم بذكورية الزوج، او �نوثية الزوجةاي يف الدليل الذي اقيم على اخليار الحدمها ) ٧(
 .اي جمرد النفرة والعار) ٨(
 .املراد منها العقد اي جمرد النفرة والعار غري كاف يف رفع العقد الذي حكم بصحته) ما املوصولة(مرجع الضمري ) ٩(

    



٣٨٩ 

. هنا مبنزلة السلعة والثقبـة ومهـا ال يوجبـان اخليـار )٣(معا، الن الزائد )٢(ورمبا منع من االمرين. من غري نص )١(واستصحابه
رياث �ن اخلتثــى املشــكل لــو كــان  )٦(النــه حكــم )٥(علــى تقــدير االشــتباه، ال الوضــوح )٤(والظــاهر ان الشــيخ فرضــه يف املــ

 )٧(زوجا، او زوجة اعطي نصف النصيبني، لكنه
___________________________________ 

 .د عند الشك يف جواز الفسخ بعد ظهور احدمها خنثىاي استصحاب صحة العق) ١(
 .النفرة والعار: ومها) ٢(
: والثقبــة بضــم الثــاء. مبنزلــة الســلعة والثقبــة والســلعة بكســر الســني ز�دة يف البــدن كالغــدة) ظهــور احــدمها خنثــى(اي العضــو الزائــد هنــا وهــو ) ٣(

 .مجعها ثقب وثقب. الثقب الصغري
 .يف اخلنثى على تقدير االشتباه اي مل حيكم عليه �حد القسمني اي فرض احلكم �خليار) ٤(
 .كما قال صاحب القول �نه لو حكم على اخلنثى �حد القسمني الذكورية او االنثوية) ٥(
يف   حكم يف مرياث اخلنثى املشكل أنه لو كان زوجا، او زوجة بنصف نصيب الزوج، ونصـف نصـيب الزوجـة كمـا �يت مفصـال) الشيخ(اي ) ٦(

دليل على أن موضع النـزاع يف اخلنثـى املشـكل، الن اخـذ اخلنثـى نصـف النصـيبني دليـل علـى صـحة  ) الشيخ(كتاب املرياث فهذا احلكم من 
 .قريبا ببطالن النكاح لو ظهر احدمها خنثى مشكل زوجيته، ال كما حكم الشارح 

 .لشيخاي احلكم بزوجية اخلنثى املشكل كما افاده ا) ٧(

    



٣٩٠ 

 .اوىل �لضعف )١(ضعيف جدا فاملبين عليه
 عيوب املراة

كما هـو ) عظما(بسكون الراء وفتحها ) اجلنون، واجلذام، والربص، والعمى، واالقعاد، والقرن: وعيوب املراة تسعة(
رييه كالســن يكــون يف الفــرج مينــع الــوطء، فلــو كــان حلمــا فهــو العفــل ا، وســيأيت القــرن ايضــ )٢(وقــد يطلــق عليــه. احــد تفســ

 .)٣(وقد تقدم تفسريه) واالفضاء(حكمه، 
�لتحريـك وهـو ان يكـون الفـرج ) والرتـق(للرجـل،  )٤(�لتحريك وهـو شـئ خيـرج مـن قبـل النسـاء شـبيه الـدرة) والعفل(

عـــدم الـــنص،  )٦(مـــن )٥(ومنشـــؤ اخلـــالف. اي يف العفـــل والرتـــق) علـــى خـــالف فيهمـــا(ملتحمـــا لـــيس فيـــه مـــدخل للـــذكر 
 للقرن )٧(ومساوا�ما

___________________________________ 
 .فكذلك احلكم �خليار فيما حنن فيه) نصف النصيبني(وهو اخذ اخلنثى املشكل املرياث وهو ) ١(
 .اي على العفل) ٢(
 ).الفتق(وهو ) ٤(١٠٤يف الفصل االول يف ص ) ٣(
 .يف أن العفل والرتق هل فيهما اخليار ام ال) ٥(
 وذكرها الشارح  ٣٨٢ص  ١والخيفى ان النص موجود يف العفل كما يف صحيحة احلليب املشار اليها يف اهلامش رقم . اردليل لعدم اخلي) ٦(

 .هناك وأما الرتق فليس فيه نص
 .دليل لثبوت اخليار) ٧(

    



٣٩١ 

اللغة أن العفل هـو القـرن ويف بعض كالم أهل : املنصوص يف املعىن املقتضي لثبوت اخليار وهو املنع من الوطء وفيه قوة
 .مرتادفة يف كو�ا حلما ينبت يف الفرج مينع الوطء )١(فيكون منصوصا، ويف كالم آخرين ان االلفاظ الثالثة

وان كـان قبـل الـوطء يف املشـهور متسـكا �صـالة اللـزوم، ) بعـد العقـد(هـذه العيـوب ) لـو جتـددت(للـزوج ) وال خيار(
 )٣(عمــال �طــالق بعــض النصــوص )٢(يفســخ �ملتجــدد مطلقــا: وقيــل. دليل اخليــارواستصــحا� حلكــم العقــد، واسضــعافا لــ

ث بكونـــه ـــ ، او العفـــالء، النتفـــاء )او كـــان ميكـــن وطء الرتقـــاء او القـــر�ء(، )٥(واالشـــهر االول. قبـــل الـــدخول )٤(وقيـــد �ل
إال ان متتنـع (ع املـانع، بفتـق املوضـع، أو قطـ) عالجـه(كان الوطء غري ممكن، لكن كـان ميكـن ) او(الضرر مع امكانه، 

مل يكـن لـه املنـع،  )٧(من حتمل الضـرر واملشـقة، كمـا ا�ـا لـو ارادتـه )٦(من عالجه، وال جيب عليها االجابة، ملا فيها) املراة
 الته تداو

___________________________________ 
 .وهو العفل، والقرن، والرتق) ١(
 .الدخولسواء وجدت العيوب قبل الدخول ام بعد ) ٢(
 .٣٨٢ص  ١يف صحيحة احلليب املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .اي جتدد العيوب) ٤(
 .وهو عدم اخليار لو جتددت العيوب بعد العقد مطلقا، سواء قبل الدخول ام بعده) ٥(
 .اي يف االجابة) ٦(
 .اي العالج) ٧(

    



٣٩٢ 

 .)١(وال تعلق له به
ما خالف االصل على موضع الضرورة، فلو أخر مـن اليـه الفسـخ خمتـارا عند� اقتصارا في) وخيار العيب على الفور(

مع علمـه �ـا بطـل خيـاره، سـواء الرجـل واملـرأة، ولـو جهـل اخليـار، أو الفوريـة فـاالقوى أنـه عـذر فيختـار بعـد العلـم علـى 
فاخليــار حبالــه إىل ان  او التهديــد علــى وجــه يعــد اكراهــا )٤(�لقــبض علــى فيــه )٣(، ولــو منــع منــه)٢(الفــور، وكــذا لــو نســيهما

 .يزول املانع، مث تعترب الفورية حينئذ
) ولــيس. (، النــه حــق ثبــت فــال يتوقــف عليــه كســائر احلقــوق، خالفــا البــن اجلنيــد )احلــاكم )٥(وال يشــرتط فيــه(

 املهر، تنصيف )٨(، وال يطرد معه)٧(وال يعد يف الثالث )٦(فال يعترب فيه ما يعترب يف الطالق) بطالق(الفسخ 
___________________________________ 

 .اي التعلق للزوج بتداوي الزوجة هلذا املرض) الزوج(ومرجع الضمري يف له . مرجع الضمري التداوي) ١(
 .اي اخليار، او الفورية) ٢(
 .أي من الفسخ) ٣(
 .أي فمه) ٤(
 .اي يف الفسخ اذن احلاكم، او حضوره) ٥(
 .املواقعةمن الشهود، وطهر غري ) ٦(
 اي لو فسخ الزوج العقد، مث عقد عليها �نيا وطلق بعد ذلك مرتني فال يعد الفسخ طلقـة اوىل حـىت حتـرم عليـه يف الطـالق الثـاين وحتتـاج إىل) ٧(

 .احمللل
 .اي مع الفسخ تنصيف املهر �ن تستحق الزوجة نصف املهر، بل التسحتق شيئا) ٨(

    



٣٩٣ 

 )٤(حينئــذ )٣(بعـده، بـل تسـتقبل بـه )٢(ال يف فسـخها) ويشـرتط احلـاكم يف ضـرب اجـل العنـة(يف بعـض مـوارده  )١(وان ثبـت
فيكون مدعيه هـو املـدعي فعليـه البينـة وعلـى منكـره اليمـني،  )٥(، الصالة عدمه)ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة(

توصـل احلـاكم إىل معرفتـه، ومـع قيـام البينـة  )٨(، وإال)٧(اءعليه كاجلـب واخلصـ. فيما الميكن الوقوف )٦(وال خيفى أن ذلك
املـــذكورين كفـــى يف الشـــاهدين العدالـــة، وان كـــان خفيـــا يتوقـــف العلـــم بـــه علـــى اخلـــربة   )١٠(ان كـــان ظـــاهرا كـــالعيبني )٩(بـــه

 )١٢(اشرتط فيهما مع ذلك اخلربة حبيث يقطعان بوجوده، وان كان ال يعلمه )١١(كاجلذام والربص
___________________________________ 

 .اي نصف املهر يف بعض موارد الفسخ كما يف العنة، فإن نصف املهر هناك لوجود النص) ١(
 ).العنة(اي ال يف فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمري إىل ) ٢(
 .اي �لفسخ بعد انتهاء االجل) ٣(
 .حكم احلاكماي حني انتهاء االجل فال حتتاج الزوجة يف الفسخ إىل ) ٤(
 .اي عدم العيب) ٥(
 .اي تقدمي قول املنكر) ٦(
 ).عدم االمكان(، ال للنفي وهو )االمكان(اجلب واخلصاء وصفان ميكن الوقوف عليهما فهما مثاالن للمنفي وهو ) ٧(
 .اي اذا امكن الوقوف عليه كما يف اجلب واخلصاء) ٨(
 .اي �لعيب) ٩(
 .اجلب واخلصاء: ومها) ١٠(
 .مها على احد مقدما�ما، واال فبعد ان ظهرا الميكن خفاء: راد من خفاء اجلذام والربصامل) ١١(
 .اي العيب) ١٢(

    



٣٩٤ 

غالبــا غــري صــاحبه، واليطلــع عليــه اال مــن قبلــه كالعنــة فطريــق ثبوتــه اقــراره، أو البينــة علــى اقــراره، او اليمــني املــردودة مــن 
جبلوسـه يف املـاء  )٣(وأمـا اختبارهـا )٢(مني، بناء على عدم القضـاء مبجـرده، أو من احلاكم مع نكول املنكر عن الي)١(املنكر

ويف . فلـــيس بـــه كمـــا ذهـــب اليـــه بعـــض، فلـــيس مبعتـــرب يف االصـــح )٤(البـــارد، فـــان اســـرتخى ذكـــره فهـــو عنـــني، وان تشـــنج
عهـــن كـــاربع ، وشـــهادة اربـــع مـــنهن فـــال تســـمع يف عيـــوب الرجـــال، وان امكـــن اطال)٥(العيـــوب الباطنـــة للنســـاء �قرارهـــا

 .زوجات طلقهن بعنة
اال يف (يف مجيـع العيـوب، ) ان كـان الفسـخ قبـل الـدخول(للزوجـة ) ال مهـر(العيـب وحيصـل الفسـخ ) وحيث يثبت(

 اشرافه )٨(للحكمة من )٧(املوافق )٦(على اصح القولني، وامنا خرجت العنة �لنص) العنة فنصفه
___________________________________ 

 .فاليمني حينئذ على الزوج فلو ردها تكون على الزوجة فاذا حلفت ثبتت العنة. نكر للعنةاي امل) ١(
 .اي مبجرد النكول، خبالف مااذا قلنا بثبوت احلكم والقضاء مبجرد النكول) ٢(
 .اي العنة) ٣(
 .اي تقلص وانقبض) ٤(
 .اي تثبت العيوب يف النساء �قرارهن) ٥(
 .١من ابواب العيوب والتدليس احلديث  ١٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٦(
 .�جلر صفة للنص) ٧(
واملــراد مــن ). اشــراف العنــني علــى الزوجــة وعلــى حمارمهــا(موافــق للحكمــة وهــو  ٦اي الــنص املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم : مــن بيــان للحكمــة) ٨(

المهـر للزوجـة علـى (ان خـروج العنـني عـن حكـم : فاحلاصل). هااملواضع اليت كانت حمرمة عليه قبل العقد من البضع والثدي والفخذ وغري (احملارم 
 .بل عليه نصف املهر امنا هو الجل النص، واحلكمة القائمني على وجوب نصف املهر) الزوج لو ثبتت العيوب

    



٣٩٥ 

ن جيب مجيـع املهـر وا: وقيل. ، وعلى حمارمها، فناسب ان ال خيلو من عوض، ومل جيب اجلميع النتفاء الدخول)١(عليها
 .)٢(لو يوجل
ــزوج بــه ) ويرجــع(، الســتقراره بــه، )بعــد الــدخول فاملســمى(الفســخ ) وان كــان( ان كــان، واال فــال ) علــى املــدلس(ال

ت هــي املدلســة رجــع عليهــا ويف . إال �قــل مــا ميكــن ان يكــون مهــرا وهــو اقــل متمــول علــى املشــهور )٣(رجــوع، ولــو كانــ
 .ظرن )٤(الفرق بني تدليسها، وتدليس غريها يف ذلك

___________________________________ 
اي الجل اشراف العنني على الزوجة وحمارمها من ): الزوج(ومرجع الضمري يف اشرافه . كما وا�ا املرجع يف حمارمها). الزوجة(مرجع الضمري ) ١(

 .٣٩٤ص  ٨املواضع احملرمة كما عرفت يف اهلامش رقم 
ن جعفــر(عــن : " ايــة اليــك نصــهااي وان مل يــدخل �ــا، ويف مضــمونة رو ) ٢( صــلوات هللا وســالمه عليهمــا ) موســى بــن جعفــر(عــن اخيــه ) علــي بــ
إىل آخـر احلـديث راجـع الوسـائل كتـاب النكــاح �ب " عليــه املهـر ويفـرق بينهمـا : سـألته عـن عنـني دلـس نفسـه ال مـرأة ماحالـه؟ قـال : قـال
 .١٣من ابواب العيوب والتدليس احلديث  ١٤

ث يصـدق عليـه اسـم املهـر. هذا اذا كان قد دفع هلا املهر. وان دخل �ا) ٣( اي يف الفـرق ) ٤(واما اذا مل يدفعـه اليهـا فيعطيهـا مـن املهـر شـيئا حبيـ
 .بني مااذا كان املدلس غريها فريجع الزوج بتمام املهر عليه، وبني مااذا كانت هي املدلسة فريجع مبا عدا أقل املهر عليها نظر

ضا أن الصورة الثانية اذا كان استثناء اقل املهر جلهة استيفاء البضع ويف مقابله فهذا امر مشرتك بني الصورتني، اذ يف الصورة االوىل اي: روجه النظ
 .فال جمال للفرق بني الصورتني. قد استوىف الزوج بضعها فالبد من انقطاع شئ من املسمى يف مقابلة البضع كما يف الصورة الثانية

    



٣٩٦ 

واملراد �لتـدليس السـكوت عـن العيـب اخلـارج عـن . توىل ذلك مجاعة وزع عليهم �لسوية ذكورا ام ا��، ام �لتفريقولو 
 .اخللقة مع العلم به، او دعوى صفة كمال مع عدمها

وان دخـل، ) فلـه الفسـخ(، او مبعضـة )فظهـرت امـة(اي شـرط ذلـك يف مـنت العقـد ) ولو تزوج امراة علـى ا�ـا حـرة(
 )٤(�ذن موالهـا، او مباشـرته، واال )٣(ووقع )٢(وهذا كله اذا كان الزوج ممن جيوز له نكاح االمة. فائدة الشرط )١(الن ذلك

ولـــو مل يشــرتط احلريــة يف نفـــس العقــد بـــل . علــى اصـــح القــولني )٦(ووقــع موقوفـــا علــى اجازتـــه يف الثــاين )٥(بطــل يف االول
 تزوجها على ا�ا حرة،

___________________________________ 
 .اي جواز الفسخ) ١(
 .كما اذا كان الرجل خياف العنت، وكان عاجزا من تزوج احلرة) ٢(
 .اي التزوج �ا) ٣(
 .اي وان مل يقع الزواج �ذن موىل االمة) ٤(
 .عدم الطول وخشية العنت: وهو اذا كان الزوج ممن الجيوز له نكاح االمة، لفقده الشرطني املذكورين ومها) ٥(
 .وهو ما اذا كان النكاح بغري اذن موىل االمة) ٦(

    



٣٩٧ 

 )٥(االعتبـار مبـا تقـدم )٤(وعدم. ظهور التدليس )٣(، مبا لو شرط نظر من)٢(، أو اخربه خمرب ففي احلاقه)١(أو اخرب�ا �ا قبله
 .)٦(وعبارة املصنف واالكثر حمتملة لالمرين. من الشروط على العقد

�لفسـخ قبـل ( )٨(يف الصـورتني) وال مهـر( )٧(بتقريـر مـا سـبق) أنه حر فظهر عبداهي لو تزوجته على (تفسخ ) وكذا(
وهــو ضــابط عــدم وجوبــه هلــا قبــل الــدخول، وان كــان هــو . )٩(، الن الفاســخ ان كــان هــي فقــد جــاء مــن قبلهــا)الــدخول
 .، الستقراره به)بعده(مجيع املهر ) وجيب(، )١٠(فبسببها

___________________________________ 
 .اي قبل العقد) ١(
 )عدم اشرتاط احلرية يف منت العقد(اي احلاق هذا الفرض وهو ) ٢(
 .دليل الحلاق هذا الفرض �لفرض الذي اشرتط فيه احلرية فيثبت اخليار) ٣(
 .اي عدم ثبوت اخليار: دليل لعدم االحلاق) ٤(
 .عقد فال اعتبار �ااي الشروط اليت ذكرت سابقة على العقد من دون أن تذكر يف منت ال) ٥(
 .لالحلاق، وعدم االحلاق) ٦(
 .٥واما اذا كان خارجه فيايت فيه كالم كما عرفت يف اهلامش رقم . اي اذا كان الشرط يف العقد، الخارجه) ٧(
 .وصورة تزوج املرأة �لرجل على أن يكون حرا. صورة تزوج الرجل �ملرأة على أن تكون حرة: ومها) ٨(
 .هر، ال�ا اقدمت على الفسخفال تستحق امل) ٩(
 .ال�ا كانت هي السبب يف التدليس) ١٠(

    



٣٩٨ 

بفتح املـيم وكسـرها فعيلـة مبعـىن مفعولـة، أي بنـت حـرة تـنكح مبهـر وان كانـت معتقـة يف ) مهربة )١(ولو شرط كو�ا بنت(
 )٥(فـان كـان(للشـرط،  )٤(قضـية) بنـت امـة فلـه الفسـخ )٣(فظهـرت(، خالف االمة فا�ا قد توطـأ �مللـك )٢(اظهر الوجهني

، لغـروره، ولـو مل يشـرتط ذلـك، )وإن كان بعده وجب املهر، ويرجع به على املدلس(، )٦(ملا تقدم) قبل الدخول فال مهر
إال �قـل (�ملسمى ) رجع عليها(املدلسة ) فان كانت هي( )٧(بل ذكره قبل العقد فال حكم له، مع احتماله كما سلف

ــى املــدلس فيقتصــر فيمــا  )٨(الــوطء احملــرتم ال خيلــو عــن مهــر، وحيــث ورد الــنصوهــو مــا يتمــول، الن ) مهــر برجوعــه عل
 ويف املسألة )٩(خالف االصل على موضع اليقني وهو ما ذكر

___________________________________ 
 .اي االم تكون مهرية أي حرة ذات مهر" مهرية " إىل " بنت " �ضافة ) ١(
ك. مة حالياالن املناط هي احلر ) ٢( وقـد . حيث إن املراد �ملهرية من كان نكاحها موقوفـا علـى املهـر، خبـالف االمـة فـان نكاحهـا قـد يكـون �مللـ

 .وحنوها. يكون �ال�حة
 .اي املعقودة) ٣(
 .اي مقتضى الشرط) ٤(
 .اي ظهور كو�ا بنت أمة) ٥(
ت العيــب، وحيصــل الفســخ): (املصــنف والشــارح(يف قــول ) ٦( ث يثبــ خ قبــل الــدخول يف مجيــع العيــوب اال يف ال. وحيــ مهــر للزوجــة ان كــان الفســ

 .٣٩٥ص ) العنة
 .٣٩٦إىل اخره ص ) ولو مل يشرتط احلرية يف نفس العقد، بل تزوجها على أ�ا حرة( ) الشارح(يف قول ) ٧(
 .٣ - ٢احلديث  ٤٢٣ص  ٧التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ٨(
 .من الرجوع إىل اقل مهر) ٩(

    



٣٩٩ 

. اقـل مهـر امثاهلـا، النـه قـد اسـتوىف منفعـة البضـع فوجـب عـوض مثلـه )١(أن املسـتثىن: احـدمها: وجهان آخران، او قوالن
. وكـذا يرجـع �ملهـر علـى املـدلس لـو ظهـرت امـة. )٣(واملشـهور االول. )٢(عدم استثناء شئ عمال بظاهر النصوص: الثاين

��ــا لــو كانــت هــي املدلســة فامنــا يرجــع عليهــا علــى تقــدير  )٦(االمــةوختــتص . بتكلــف )٥(لــه )٤(وميكــن مشــول هــذه العبــارة
 .حكم حبريتها ظاهرا وصح العقد )٨(مبا يقتضي العتق، واال )٧(ولو كان املدلس موالها اعترب عدم تلفظه. عتقها
وإال  ،)علــى العقــد(أي ســبق الثيوبـة ) اذا ثبــت سـبقه(مبقتضـى الشــرط ) ولـو شــرطها بكـرا فظهــرت ثيبــا فلـه الفســخ(

 فقد ميكن جتدده
___________________________________ 

 .وهو ما تستحق) ١(
 .من ابواب العيوب والتدليس االحاديث ٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .وهو استثناء اقل مهر) ٣(
 .٣٩٨ص ) ويرجع به على املدلس: (وهو قوله) املصنف(اي عبارة ) ٤(
 .لكن يف هذا الشمول تكلف الن سياق الكالم يف بنت املهرية، ال يف االمة. لو ظهرت الزوجة امةاي لرجوع الزوج على املدلس ) ٥(
 .اي لو ظهرت املعقود عليها امة فا�ا تفارق بنت االمة يف كون الزوج ال يرجع عليها �ملهر اال بعد عتقها لو كانت هي املدلسة) ٦(
 .فانه لو قال كذلك حصل املطلوب والفسخ له. او سائبة" هي عتق : قال اي عدم تلفظ املوىل بلفظ يوجب عتقها كما لو) ٧(
 .اي وان قال املوىل لفظا موجبا لعتق االمة حكم حبرية االمة وصح العقد) ٨(

    



٤٠٠ 

مث ان فســـخ قبـــل الـــدخول فـــال مهـــر، وبعـــده فيجـــب هلـــا املســـمى . )٢(واحلرقـــوص. )١(بـــني العقـــد والـــدخول بنحـــو اخلطـــوة
 .فعليها مع استثناء اقل ما يكون مهرا كما سبق )٥(حباهلا، واال )٤(العامل )٣(وهو العاقد كذلك ويرجع به على املدلس

ــن ادريــس) وقيــل( ن : )٦(والقائــل اب فــاذا كــان املهــر ) يــنقص مهرهــا بنســبة مــا بــني مهــر البكــر والثيــب(ال فســخ، ولكــ
 و كان، ول)٧(املسمى مئة ، ومهر مثلها بكرا مئة، وثيبا مخسون نقص منه النصف

___________________________________ 
 .املراد منها اخلطوة الواسعة الشديدة القوية) ١(
 .صفراء بقدر الربعوث) دويبة: (بضم احلاء وسكون الراء وضم القاف) ٢(
 .اي العاقد بشرط البكارة) ٣(
 .اي العاقد يكون عاملا ��ا ثيبة) ٤(
 .ثيبة يرجع الزوج على الزوجةاي وان مل يكن العاقد عاملا ��ا ) ٥(
كـان قـدس هللا روحـه فقيهـا حمققـا نبيهـا فخـر الشـيعة وذخـر الشـريعة شـيخ العلمـاء رئـيس   ٥٤٣احللي ولد سنة ) دمحم بن امحد بن ادريس(هو ) ٦(

يـروي عـن خالـه  ) ن الشـيختبيـا(وخمتصـر . املوسـوعة الفقهيـة الشـهرية) كتـاب السـرائر: (املذهب ومن اجلة العلماء االمامية له تصانيف منهـا
قــال صــاحب خنبــة . وهــو ابــن مخــس ومخســني ســنة وقــربه يف احللــة مــزار معــروف ٥٩٨اعلــى هللا مقامــه تــويف عطــر هللا مرقــده ســنة ) شــيخ الطائفــة(

ن ادريــس مــن الفحــول  -: املقــال يف �رخيــه اء مبشــرا مضــى بعــد جــ* عنــه النجيــب بــن منــا احللــي حكــى  - -ومــتقن الفــروع واالصــول * مث إن ابــ
 .اي نصف املسمى وهو اخلمسون، لتصادق املسمى مع مهر املثل) ٧(٥٩٨، وفاته ٥٤٣ميالده  -البكاء 

    



٤٠١ 

نســبة مــا بينهمــا، ال جممــوع تفــاوت مــا بينهمــا، لــئال  )١(مهرهــا بكــرا مــأتني، وثيبــا مــأة نقــص مــن املســمى مخســون، ال�ــا
ان الرضـا �ملهـر املعـني امنـا حصـل علـى تقـدير اتصـافها  )٣(هـذا القـولووجـه . )٢(يسقط محيع املسمى كمـا قـرر يف االرش

واعلـم ان املوجـود . �لبكارة ومل حتصل اال خاليـة عـن الوصـف فيلـزم التفـاوت كـأرش مـا بـني كـون املبيـع صـحيحا ومعيبـا
ــــنقص شــــئ مــــن غــــري تعيــــني الطــــالق الروايــــة. ان صــــداقها بــــنقص )٤(يف الروايــــة لقطــــب ، فــــاغرب ا)٥(فحكــــم الشــــيخ ب
 .)٦(الراوندي

___________________________________ 
ف املــائتني، واخلمســون نصــف املائــة فهــي بعينهــا النســبة بــني املائــة واملــائتني أي . اي اخلمســون نســبة مــابني املائــة واملــائتني) ١( ببيــان ان املائــة نصــ

 .وهكذا. مسونفكما أن املائة نصف املائتني كذلك اخلمسون نصف املائة فيعطى للزوج اخل
ث مـن طبعتنـا اجلديـدة ) ٢( فراجـع  ٤٩٤ - ٤٧٦ص ) كتـاب املتـاجر(سبق شرح التفاوت مابني القيمة الصحيحة واملعيبة مفصال يف اجلـزء الثالـ

 .وال تغفل
 ).ابن ادريس(أي قول ) ٣(
 .١٧احلديث  ٤٢٨ص  ٧التهذيب الطبعة اجلديدة ج ) ٤(
 .٤٠١ص  ٤املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
العـــامل املتبحـــر الفقيـــه احملـــدث املفســـراحملقق الثقـــة اجلليـــل صـــاحب اخلـــرائج واجلـــرايح، وقصـــص ) ابواحلســـن ســـعيد بـــن هبـــة هللا بـــن احلســـن(هـــو ) ٦(

 .كان من اعاظم حمدثي الشيعة. وشرح النهج، وغريه" االنبياء، ولب االلباب 
كـان لـه طبـع لطيـف . هب �نـواع املؤلفـات املتعلقـة بـه اظهـر واشـهر مـن أن يـذكرومناقبـه وتروجيـه للمـذ. فضائل القطـب: قال شيخنا يف املستدرك

كـامني االسـالم (يروي عن مجاعة كثرية من املشـايخ ) ابن شهر آشوب(وهو احد مشايخ . ولكن اغفل عن ذكر بعض اشعاره املرتمجون له انتهى
ــرازي(و ) الســــيد املرتضــــى(و ) الطربســــي ـــ(و ) الســــيد جمتــــىب(واخيــــه ) الــ ــق (و ) اآلمــــدي(و ) ابــــن الشــــجري(و ) اد الــــدين الطربســــيعمـ ــد احملقــ والــ
املعروف �بن االخوة عن الفاضـلة اجلليلـة السـيدة التقيـة بنـت ) عبدالرحيم البغدادي(وغريهم رضوان هللا عليهم امجعني يروي عن الشيخ ) الطوسي

 .د القطب الراوندي وجده واوالده كلهم علماءكان وال. ). الشريف الرضي(السيد املرتضى علم اهلدى عن عمها 
تـويف قـدس هللا نفسـه يف اليـوم . �ن ا� الفضل دمحم بن القطب الراوندي واخاه عمـاد الـدين عليـا كـا� فقيهـني ثقتـني) الشيخ منتخب الدين(صرح 

 .خلاص والعاميف الصحن الشريف مزار معروف يزوره ا) قم(وقربه يف مدينة  ٥٧٣الرابع من شوال املكرم سنة 

    



٤٠٢ 

قيـاس علـى مـا ال يطـرد، مـع  )٢(يف الوصـية بـه وهـو )١(يف أن الناقص هو السدس بناء على أن الشـئ سـدس كمـا ورد
 .)٣(ان الشئ من كالم الشيخ

___________________________________ 
 .١من احكام الوصا� احلديث  ٥٦الوسائل �ب ) ١(
أن احلـاق النكـاح �لوصـية يف احلكـم قيـاس غـري مطـرد النـه اليلـزم : وحاصـل الـرد. على ما افاده القطب الراونـدي ) الشارح(هذا رد من ) ٢(

 .يف الوصية مبعىن السدس كونه يف النكاح كذلك) الشئ(من كون 
 .ال من الرواية) ٣(

    



٤٠٣ 

لغــة، وال  )٤(نظــر احلــاكم، لعــدم نفســريهيرجــع إىل : ورمبــا قيــل. )٣(املتضــمنة للــنقص مطلقــا )٢(تبعــا للروايــة )١(قصــدا لال�ــام
 .شرعا، وال عرفا

___________________________________ 
 .فقط) الشئ(وذكر  يف عدم ذكر املقدار املعني للشئ، لعدم تعينه يف الرواية فاحتاط ) الشيخ(اي قصدا من ) ١(
 .٤٠٢ص  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .مقدار اي من دون تعيني) ٣(
 .اي لعدم تفسري الشئ �ملقدار املعني) ٤(

   



٤٠٤ 

 )يف القسم -الفصل الثامن (
وهــو ارتفــاع احــد الــزوجني ) والنشــوز(وهــو بفــتح القــاف مصــدر قســمت الشــئ، امــا �لكســر فهــو احلــظ والنصــيب، 

ك مثرتـه وهـو امـا القسـم فهـو حـق لكـل منهمـا، الشـرتا. وهو خروج كل منهما عن طاعته) والشقاق(عن طاعة االخر، 
 .)٢(العشرة �ملعروف املامور �ا

 .وله ثالث ليال يبيتها حيث شاء، وللزوجتني ليلتان من االربع، وله ليلتان) وجيب للزوجة الواحدة ليلة من اربع(
، السـتغراقهن النصـاب، ومقتضـى العبـارة ان القسـمة جتـب ابتـداء وان )فال فاضـل لـه )٣(وعلى هذا فاذا متت االربع(
، وللشـــيخ قـــول ا�ـــا ال جتـــب اال اذا ابتـــدأ �ـــا، واختـــاره )٥(�ـــا مطلقـــا )٤(تـــدء �ـــا، وهـــو اشـــهر القـــولني، لـــورود االمـــرمل يب
 وهو. يف التحرير )٧(يف الشرائع، والعالمة )٦(احملقق

___________________________________ 
 ).ضرب يضرب(القسم بفتح القاف وسكون السني مصدر من �ب ) ١(
 .١٨اآلية : النساء )و��وهن با�عروف(: قوله تعاىليف ) ٢(
 .اي الزوجات االربع) ٣(
 .من ابواب القسمة والنشوز والشقاق االحاديث ٥ - ٤اي لورود االمر �لقسمة راجع الوسائل كتاب النكاح ب ) ٤(
 .سواء ابتدأ الزوج �ملبيت عند إحداهن ام ال) ٥(
  .٤حتت رقم  ٣٢٥يف اجلزء الثالث من طبعتنا احلديثة ص  مضى شرح حال احملقق ) ٦(
قــدس هللا روحــه وطيــب ) احلســن بــن ســديد الــدين يوســف بــن علــي بــن املطهــر احللــي(العالمــة الشــيخ مجــال الــدين او منصــور ) آيــة هللا(هــو ) ٧(

مجع من العلوم . اهلاطل وحبر العلم الذي ال يساجلعالمة العامل، وفخر نوع بىن أدم، اعظم العلماء شا�، واعالهم برها� سحاب الفضل . رمسه
صـنف يف كـل علـم كتـا�، وآ�ه هللا هلالج لج . رئيس علماء الشيعة، مـروج مـذهب الشـيعة. واحاط من الفنون ما الحييط به القياس. ما تفرق يف الناس

مولـــده . االماميـــة يف املعقـــول واملنقــول والفـــروع واالصـــول مبصـــنفاته، عطــر االكـــوان بتأليفاتـــه، انتهـــت اليــه ر�ســـة. مــن كـــل شـــئ ســببا، مـــال اآلفـــاق
وعلـى مجاعـة كثـريين جـدا مـن الشـيعة والسـنة، وقـرأ علـى فخـر ) شـرايع االسـالم(صـاحب  ) احملقـق احللـي(قـرأ علـى خالـه  ٦٤٨الشريف سـنة 

كـــان . عليـــه الفقـــه) احملقـــق الطوســـي(وقـــرأ . عقليـــاتطيـــب هللا مضـــجعة يف الكـــالم، وغـــريه مـــن ال) االســـتاذ احملقـــق نصـــري الـــدين الطوســـي(البشـــر 
قدس هللا نفسه الزكية آية هللا الهل االرض على االطالق له حقوق عظيمة جدا على زمرة االمامية، والطائفة االثىن عشرية لسا� وبيـا� ) العالمة(

  ).كتب الشيعة(ريف راجع حاالته من آ�ر وجوده الش) ايران(املوجود يف ) التشيع(وكفاه فخرا أن . وتدريسا و�ليفا
   



٤٠٥ 

___________________________________ 
فكل مـن يكتـب يف حقـه، او يقـول يف شـانه فقـد اتعـب نفسـه واتعـب وقتـه . أنه قدس هللا نفسه له من املناقب والفضائل ما ال حيصى: واخلالصة

  .ل نعت كماله، واالعرتاف �لعجز عن توصيف صفاتهفاالوىل لنا التجاوز عن مراح. واضاع عمره، النه كواصف الشمس �لضوء
منتهـى . واليـك مصـنفاته) القواعد(رضوان هللا عليهما مذكورة يف آخر كتاب ) فخر احملققني(ونكتفي بذكر مصنفاته، ومؤلفاته، ووصية منه لولده 

ــف الشــيعة يف احكــام الشــريعةحتريــر االحكــام الشــرعية، خمت. تلخــيص املــرام يف معرفــة االحكــام. املطلــب يف حتقــق املــذهب تبصــرة املتعلمــني يف . ل
ــر معــــاين االخبــــار. احكــــام الــــدين ــار يف حتريــ ــحاح واحلســــان. استقصــــاء االعتبــ ــان يف االحاديــــث الصــ ــعرية وفــــرق . الــــدر واملرجــ التناســــب بــــني االشــ
ت البديعـة يف حتريـر . لفـاخرة عـن العـرتة الطـاهرةاالدعيـة ا. السر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيـز. �ج االميان يف تفسري القرآن. السوفسطائية النكـ

  .الذريعة
   



٤٠٦ 

___________________________________ 
كشـــف املـــراد يف شـــرح جتريـــد . منتهـــى الوصـــول إىل علمـــي الكـــالم واالصـــول. منهـــاج اليقـــني. مبـــادئ الوصـــول إىل علـــم االصـــول. غايـــة الوصـــول

�ايـة املـرام يف علـم . االحبـاث املفيـدة يف حتصـيل العقيـدة. نظم الرباهني معارج الفهم يف شرح النظمانوار امللكوت يف شرح نص الياقوت . االعتقاد
القواعــد واملقاصـــد يف . �ــذيب الوصــول إىل علــم االصــول. تــذكرة الفقهــاء. املنهــاج يف مســائل احلــاج. كشــف الفوائــد يف قواعــد العقائــد. الكــالم

املباحـــث الســـنية . الـــدر املكنـــون يف علـــم القـــانون. ة يف العلـــوم العقليـــة كاشـــف االســـتار يف شـــرح االســـراراســـرار احلقيقـــ. املنطـــق والطبيعـــي واالهلـــي
ن كتــاب القــانون. ايضــاح التلبــيس يف كــالم الــرئيس. املقاومــات حــل املشــكالت مــن كتــاب التلوحيــات. واملعاوضــات النصــريية . كشــف املكنــون مــ

اجلـوهر النضـيد . القواعـد اجلليـة يف شـرح الرسـالة الشمسـية. املطالـب العليـة يف علـم العربيـة. ن والكافيـةاملقاصـد الوافيـة بفوائـد القـانو . بسط الكافية
زان. ايضــاح املقاصــد مــن حكمــه عــني القواعــد. خمتصــر شــرح �ــج البالغــة. يف شــرح التجريــد ارشــاد االذهــان إىل احكــام . �ــج العرفــان يف علــم امليــ

تســليك . كشــف اخلفــاء مقصــد الواصــلني. قواعــد االحكــام يف معرفــة احلــالل واحلــرام. ول إىل علــم االصــول�ايــة الوصــ. مــدارك االحكــام. االميــان
  .النهج الوضاح يف االحاديث الصحاح. راصد التدقيق ومقاصد التحقيق. �ج املسرتشدين. النفس إىل حظرية القدس

   



٤٠٧ 

___________________________________ 
 :واليك وصيته

���﷽ 
ك مـا �ملـه مـن اخلـري وتتمنـاه،  وأسـعدك اعلم �بين اعانك هللا تعاىل على طاعته، ووفقك لفعل اخلـري ومالزمتـه، وارشـدك إىل ماحيبـه ويرضـاه، وبلغـ

ك اســـباب الســـعا دات، يف الــدارين، وحبـــاك بكـــل مـــاتقر بـــه العـــني ومــد لـــك يف العمـــر الســـعيد، والعـــيش الرغيـــد وخــتم اعمالـــك �لصـــاحلات، وززقـــ
ك الشــرور ك مــن عظــائم الربكــات، ووقــاك هللا مــن كــل حمــذور، ودفــع عنــ ك يف هــذا الكتــاب لــب فتــاوي االحكــام، . وأفــاض عليــ ت لــ إين قــد خلصــ

وبينت لك فيه قواعد شرائع االسالم، �لفاظ خمتصرة، وعبارات حمررة، واوضحت لك فيه �ج الرشاد، وطريق السداد، وذلـك بعـد أن بلغـت مـن 
فـإن حكـم هللا تعـاىل علـي �مـره، وقضـى فيهـا بقـدره، . سني، ودخلت يف عشـر السـتني، وقـد حكـم سـيد الـربا� ��ـا مبـدأ اعـرتاك املنـا�العمر اخلم

  .وانفذ ماحكم به على العباد احلاضر منهم والباد
   



٤٠٨ 

___________________________________ 
مبالزمــة تقـوى هللا تعــاىل فا�ـا الســنة القائمـة، والفريضــة الالزمــة، . بـه حــني ادراك املنيـة فـاين اوصــيك كمـاافرتض هللا تعــاىل علـي مــن الوصـية، وأمــرين

 .واجلنة الواقية، والعدة الباقية، وأنفع ماأعده االنسان ليوم تشخص فيه االبصار
حتصـيل الكمـاالت النفسـانية، وصـرف  وعليك �تباع اوامـر هللا تعـاىل، وفعـل مايرضـيه، واجتنـاب مايكرهـه واالنزجـار عـن نواهيـه، وقطـع زمانـك يف

ـــك يف اقتنـــاء الفضـــائل العلميـــة، واالرتقـــاء عـــن حضـــيض النقصـــان إىل ذروة الكمـــال، واالرتفـــاع إىل اوج العرفـــان عـــن مهـــبط اجلهـــال، وبـــذل  اوقات
 .ومقابلة املسئ �الحسان، واحملسن �المتنان" املعروف، ومساعدة االخوان 

اجلهال فا�ا تفيد خلقا ذميما، وملكة ردية، بل عليك مبالزمة العلمـاء، وجمالسـة الفضـالء فا�ـا تفيـد اسـتعدادا  وأ�ك ومصاحبة االراذل، ومعاشرة
 .�ما لتحصيل الكماالت، وتثمر لك ملكة راسخة الستنباط ا�هوالت، وليكن يومك خريا من أمسك

مـن االسـتغفار لربـك، واتـق دعـاء املظلـوم خصوصـا اليتـامى والعجـائز وعليك �لتوكل، والصرب، والرضا، وحاسب نفسـك يف كـل يـوم وليلـة، واكثـر 
من ختم له بقيـام الليـل مث : " حث عليها، وندب اليها، وقال وعليك بصالة الليل فإن رسول هللا . فان، هللا تعاىل ال يسامح بكسر كسري

ك حبسـن اخللـق فـان رسـول هللا  .وعليـك بصــلة الـرحم فإ�ـا تزيـد يف العمـر". مـات فلـه اجلنـة  إنكـم لـن تسـعوا النـاس �مــوالكم : " قــال وعليــ
  .فسعوهم �خالقكم

   



٤٠٩ 

___________________________________ 
قل ال أسئل�م عليـه (: وعليك بصلة الذرية العلوية فان هللا تعاىل قد أكد الوصية فيهم، وجعل مود�م اجر الرسالة واالرشاد فقـال هللا تعـاىل" 

رجـل نصـر ذريـيت ورجـل : اين شـافع يـوم القيامـة الربعـة اصـناف ولـو جـاؤا بـذنوب اهـل الـدنيا: وقال رسـول هللا  ).اجرا إال ا�ودة � القر�
يت اذا طـردوا وشـردوا اذا  : " وقـال الصـادق . بذل ماله لذرييت عند املضيق ورجـل أحـب ذريـيت �للسـان والقلـب، ورجـل سـعى يف حـوائج ذريـ

�معشر اخلالئق من كانت له عندي يد، ( وا فان دمحما يكلمكم فينصت اخلالئق فيقول النيب كان يوم القيامة �دى مناد ايها اخلالئق انصت
ىت اكافيــه ��ئنــا وامهاتنــا وأي يــد، وأي منــة، واي معــروف لنــا، بــل اليــد واملنــة واملعــروف � ولرســوله علــى : فيقولــون )او منــة، او معــروف فلــيقم حــ

يت، او بـرهم، او كسـاهم مـن عـري، اواشـبع جـائعهم فلـيقم حـىت اكافيـه فيقـوم ا�س قـد فعلـوا ب: فيقول. مجيع اخلالئق لى من آوى احدا من اهل بيـ
ث شـئت فيسـكنهم يف الوسـيلة حيـث الحيجبـون  ذلك فيـأيت النـداء مـن عنـد هللا �دمحم �حبيـيب قـد جعلـت مكافـا�م اليـك فاسـكنهم مـن اجلنـة حيـ

مـن أكـرم فقيهـا مسـلما لقـى هللا تعـاىل " قـال  وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمي العلماء فان رسـول هللا  .عليهم عن دمحم واهل بيته صلوات هللا
ر إىل يوم القيامة وهو عنه راض ومن اهـان فقيهـا مسـلما لقـى هللا تعـاىل يـوم القيمـة وهـو عليـه غضـبان وجعـل النظـر إىل وجـه العلمـاء عبـادة، والنظـ

تفقه يف الدين : " قال لولده وعليك بكثرة االجتهاد يف إزد�د العلم، والتفقه يف الدين فان امري املؤمنني . امل عبادة، وجمالسته عبادة�ب الع
ىت الطــري يف جــو الســماء، واحلــوت يف الب ن يف الســموات، ومــن يف االرض حــ حــر، وأن فــان الفقهــاء ورثــة االنبيــاء، وان طالــب العلــم يســتغفر لــه مــ

ان الـذين يكتمـون ماانزلنـا : وا�ك وكتمان العلم، ومنعه من املستحقني لبذله فـان هللا تعـاىل يقـول".املالئكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضى به 
اذا ظهرت "  وآله عليه اهللا صلىوقال رسول هللا . من البينات واهلدى من بعد مابيناه للناس يف الكتاب اولئك يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون

التؤتـوا احلكمـة غـري اهلهـا فتظلموهـا، وال متنعوهـا اهلهـا فتظلموهـا : " وقـال " البدع يف اميت فليظهر العامل علمه فمن مل يفعل فعليه لعنة هللا 
." 

واآل�ر احملمديـة، والبحـث عـن معانيهـا، واستقصـاء وعليك بتالوة الكتاب العزيز، والتفكر يف معانيه، وامتثـال اوامـره ونواهيـه وتتبـع االخبـار النبويـة 
وأمـا مـا يرجـع ايل، ويعـود نفعـه علـي فـأن تتعهـدين �لـرتحم يف بعـض . هذا مـا يرجـع اليـك. النظر فيها وقد وضعت لك كتا� متعددة يف ذلك كله

وال تكثـر مـن ذكـري فينسـبك اهـل العـزم إىل  االوقات وأن �دي علي ثواب بعض الطاعات، وال تقلل من ذكري فينسبك اهـل الوفـاء إىل الغـدر،
ض مــاعلي مــن الــديون الواجبــة، والتعهــدات الالزمــة وزر قــربي بقــدر االمكــان، واقــرء عليــه  ك، وعقيــب صــلواتك، واقــ العجــز، بــل اذكــرين يف خلواتــ

 .والنقصان واخلطأ والنسيانشيئا من القرآن، وكل كتاب صنفته وحكم هللا تعاىل �مره قبل امتامه فأكمله وأصلح ماجتده من اخللل 
  هذه وصييت اليك وهللا خليفيت عليك والسالم عليك ورمحة هللا وبركاته

   



٤١٠ 

___________________________________ 
يف قـدس تـو . هذه وصيته ذكر�ها من اوهلا إىل اخرها ملا تشتمل على فوائد مجة لعـل هللا سـبحانه وتعـاىل ينفـع �ـا طالبنـا االعـزاء انـه مسيـع جميـب. 

صــلوات هللا وســالمه عليــه يف الطــرف الشــرقي مــن ) امــري املــؤمنني(ودفــن جبــوار  ٧٢٦/ حمــرم احلــرام  ٢١هللا نفســه وطيــب هللا رمســه يــوم الســبت 
 .الرواق املطهر جبنب املاذنة املشرفة على �ب الطوسي

 :قال صاحب خنبة املقال يف �ريخ وفاته
 -ر فريدة الزمن سبط مطه* وآية صاحب ابن يوسف احلسن  -

 -ولد رمحة وعز عمره * عالمة الدهر جليل قدره 
٧٧ ٦٤٨ 

    



٤١١ 

مث ان كانت واحدة فال قسمة، وكذا لو كـن اكثـر واعـرض عـنهن وان �ت عنـد . املدعاة ال تنافيه )١(متجه، واالوامر
فـان تعـددن ابتـدأ �لقرعـة، مث ان كانتـا  )٣(، وحينئـذ)٢(وعلى املشـهور جيـب مطلقـا. واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها

الشـــيخ  )٧(وعلـــى قـــول. )٦(يتخــري: وقيـــل. افتقـــر إىل قرعـــة اخــرى للثانيـــة وهكـــذا لـــئال يــرجح بغـــري مـــرجح )٥(، واال)٤(اثنتــني
يتخـري مـن غـري قرعـة، وال جتـوز الـز�دة يف القسـمة علـى ليلـة بـدون رضـاهن، وهـو احـد القـولني، النـه االصـل، وللتاســي 

عــن القســم للمتــاخرة،  )٨(فقــد كــان يقســم كــذلك ولــئال يلحــق بعضــهن ضــرر مــع الــز�دة بعــروض مــا يقطعــه  �لنــيب
 �لضرر كما لو كن يف اماكن متباعدة يشق )١٠(ولو قيل بتقييده. ، لالصل)٩(واالخر جوازها مطلقا

___________________________________ 
 .من ابواب القسمة والنشوز والشقاق االحاديث ٥ - �٤ب الوسائل كتاب النكاح ) ١(
 .اي حني ان قلنا �لوجوب مطلقا) ٣(سواء ابتدا ام مل يبتدء) ٢(
 .جزاء الشرط حمذوف اي كفت القرعة الواحدة) ٤(
 .اي وان كن اكثر من واحدة) ٥(
 .اي على القول �لوجوب مطلقا سواء ابتدا ام مل يبتدء) ٦(
 .املبيت ابتداء اال اذا ابتدأ �حديهن وهو عدم وجوب) ٧(
 .اي يقطع الزوج عن املبيت عند املتاخرة كمرض، او سفر) ٨(
 .سواء رضني ام ال) ٩(
 .اي بتقييد جواز الز�دة �لضرر) ١٠(

    



٤١٢ 

ا فيتقيد مبا يندفع به الضرر، ويتوقف مـا زاد، علـى رضـاهن، وكـذ )١(عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا، وحينئذ
 .)٢(ال جيوز اقل من ليلة، للضرر

الطـــالق االمــر، وكــون الغــرض منـــه ) بــني احلـــر، والعبــد، واخلصــي، والعنــني، وغــريهم(يف وجــوب القســم ) وال فــرق(
 .االيناس �ملضاجعة ال املواقعة

، او الحـداهن )٤(مـع استصـحابه )٣(اي سـفره مطلقـا) والسـفر(إىل ان ترجـع إىل الطاعـة، ) وتسقط القسمة �لنشوز(
قضــي، امــا  )٦(مطلقــا، فانــه ال يقضــي للمتخلفــات وان مل يقــرع للخارجــة، وقيــل مــع القرعــة، واال )٥(علــى القــول بوجوبــه

ســـفرها فـــان كـــان لواجـــب او جـــائز �ذنـــه وجـــب القضـــاء، ولـــو كـــان لغرضـــها ففـــي القضـــاء قـــوالن للعالمـــة يف القواعـــد 
 .بغري اذنه وال ضرورة اليه فهي �شزة يف غري واجب )٨(، وان كان)٧(واملتجه وجوبه. والتحرير

___________________________________ 
 .ويف اكثر من ذلك الجيوز بعد االندفاع. اي حني ان قيد� جواز الز�دة �لضرر على الرجل يتقيد جواز الز�دة �ندفاع الضرر) ١(
 .اي للضرر املتوجه حنو الزوجة) ٢(
 .ام مطلقا كما ذهب اليه اآلخرون ) الشيخ(البتداء كما افاده سواء كان وجوب القسم بعد ا) ٣(
 .اي مع اخذ الرجل احداهن معه يف السفر) ٤(
 .اي بوجوب القسم مطلقا، سواء ابتدا ام ال) ٥(
 .اي وان اخذ احداهن معه يف السفر من دون قرعة قضى لالخر�ت) ٦(
 .اي وجوب القضاء) ٧(
 .اي وان كان سفرها) ٨(

    



٤١٣ 

ومن ال يتم عمله اال �لليل ) اال يف حنو احلارس(، )١(ان كان له معاش) وخيتص الوجوب �لليل، واما �لنهار فلمعاشه(
ابـــراهيم  )٣(جتـــب االقامـــة صـــبيحة كـــل ليلـــة مـــع صـــاحبتها، لروايـــة: وقيـــل. قســـمته فتجـــب �ـــارا دون الليـــل) فتـــنعكس(

والظـاهر ان املــراد �لصـبيحة اول النهــار . علـى االســتحبابوهـي حممولــة مـع تســليم سـندها ) ع(الكرخـي عـن الصــادق 
هذا كله يف املقيم، واما املسافر الـذي معـه زوجاتـه فعمـاد القسـمة يف حقـه . حبيث يسمى صبيحة عرفا، ال جمموع اليوم

 .ليال كان ام �ارا، كثريا كان ام قليال )٣(وقت النزول
: قـال) (دمحم بن مسلم عن احـدمها  )٥(لصحيحة) ف القسمنص( )٤(املعقود عليها دواما حيث يسوغ) ولالمة(

وحيث التكون القسمة يف اقـل مـن ". اذا كان حتته امة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة " 
 .ليلة فلالمة ليلة من مثان، وللحرة ليلتان، وله مخس

___________________________________ 
 .اي كسب) ١(
 .١من ابواب القسم والنشوز والشقاق احلديث  ٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 ).املنزل(اي وقت الورود يف ) ٣(
 .اي اذا كان الرجل معسرا، وخياف العنت) ٤(
 .١من ابواب القسم والنشوز والشقاق احلديث  ٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(

    



٤١٤ 

، وامنــا تســتحق االمــة القســمة اذا اســـتحقت )٢(واحــدة ان مل تــرض بغــريه )١(مــن كــل اربــعوجيــب تفريــق ليلــيت احلــرة لتقــع 
 .النفقة �ن كانت مسلمة للزوج ليال و�ارا كاحلرة

ى املشـهور، وعلــل بنقصـها بســبب الكفـر فــال تسـاوي املســلمة ) وكـذا الكتابيــة احلـرة( حيــث جيـوز نكاحهــا دوامـا علــ
لالمـة الكتابيـة ) )٤(فتصري القسمة من ست عشرة ليلـة(لئال تساوي االمة املسلمة ) سموللكتابية االمة ربع الق(، )٣(احلرة

 )٦(، ولالمة املسلمة ليلتان لو اتفقت)٥(منها ليلة، وللحرة املسلمة اربع كما سلف
___________________________________ 

 .اي من كل اربع ليال ليلة واحدة) ١(
 .واما اذا رضيت ان تكون ليلتاها مع اربع ليال فال اشكال يف جوازه. لتفريقاي مل ترض احلرة بغري هذا ا) ٢(
ت. بل نصيبها من املبيت نصف املسلمة كاالمة املسلمة) ٣( بـل . حيث إن هلا النصـف فكمـا أن االمـة املسـلمة ال تسـاوي احلـرة املسـلمة يف املبيـ

 .ة فإن هلاالنصفكذلك احلرة الكتابية ال تساوي احلرة املسلم. هلا نصف الليلة
 x ٤: وخمرج الربع اربعة فتضرب فيها هكذا. فلها ربع الربع. فاذا كان حق االمة الكتابية ربع احلرة. الن حق احلرة ليلة واحدة من اربع ليال) ٤(

" ليـال ليلـة واحـدة  فيكون نصيب االمة ليلة واحـدة مـن سـتة عشـر ليلـة، ونصـيب احلـرة املسـلمة اربـع ليـال، ال�ـا تسـتحق مـن كـل اربـع 16 = 4
 .فا�موع سبع ليال من ستة عشر ليلة، والباقي تسع ليال للزوج. ويكون نصيب االمة املسلمة ليلتني

 .يف ا�ا تستحق من كل اربع ليال ليلة واحدة) ٥(
 .�ن كان للرجل حرة مسلمة، وامة مسلمة، وامة كتابية) ٦(

    



٤١٥ 

 صورة )٤(وهي اربعون )٢(يتفرع �قي صور اجتماع الزوجات املتفرقات يف القسمة )٢(ومن هنا )١(وكذا الكتابية
___________________________________ 

فـان . اي وكذا جيب للحرة الكتابية ليلتان لو اجتمعت مع غريها �ن كان للرجل زوجة حرة مسلمة، وحـرة كتابيـة، وامـة مسـلمة، وامـة كتابيـة) ١(
فـا�موع تسـع ليـال . ة ليال من ستة عشر ليلة، وللحرة الكتابية ليلتان منها ولالمـة املسـلمة ليلتـان، ولالمـة الكتابيـة ليلـة واحـدةللحرة املسلمة اربع

 .من ستة عشر ليلة والباقي سبع ليال للزوج
 .رة الكتابية ليلتاناي ومن احلكم �ن لالمة الكتابية ليلة، وللحرة املسلمة اربع ليال، ولالمة املسلمة ليلتان، وللح) ٢(
ت احــداهن مســلمة حــرة، واالخــرى مســلمة امــة، او احــداهن كتابيــة حــرة، ) ٣( ث احلكــم �ن كانــ ن حيــ كمــا لــو كــان للرجــل زوجــات خمتلفــات مــ

 .واالخرى مسلمة وهكذا
ــك الن التعــدد يف الزوجــات يتصــور علــى وجــوه) ٤( ع عشــرةومنهــا الصــور الثالثيــة وهــ. منهــا الصــور الثنائيــة وهــي ســتة: وذل ومنهــا الصــور . ي اربــ

 :اما الست الثنائية فكما �يت. الر�عية وهي عشرون
 .حرة مسلمة مع حرة كتابية - ١
 .حرة مسلمة مع أمة كتابية - ٢
 .حرة مسلمة مع امة مسلمة - ٣
 .حرة كتابية مع امة كتابية - ٤
 .حرة كتابية مع امة مسلمة - ٥
 .امة مسلمة مع امة كتابية - ٦

 :الثالثية فهي) ١*(ربع عشرةواما اال
 .حرة مسلمة، حرة مسلمة، حرة كتابية - ١
 .حرة مسلمة، حرة مسلمة، امة كتابية - ٢
 .حرة مسلمة، حرة مسلمة، امة مسلمة - ٣
 .حرة مسلمة، حرة كتابية، حرة كتابية - ٤
 .حرة مسلمة، حرة كتابية، امة كتابية - ٥
 .حرة مسلمة، حرة كتابية، امة مسلمة - ٦
 .حرة مسلمة، امة مسلمة، امة مسلمة - ٧
 .حرة مسلمة، امة مسلمة، امة كتابية - ٨
 .حرة مسلمة، امة كتابية، امة كتابية - ٩
 .حرة كتابية، حرة كتابية، امة كتابية - ١٠
 .حرة كتابية، حرة كتابية، امة مسلمة - ١١
 .حرة كتابية، امة كتابية، امة كتابية - ١٢
 .كتابية، امة مسلمة  حرة كتابية، امة - ١٣
 .حرة كتابية، امة مسلمة، امة مسلمة - ١٤

 :واما العشرون الر�عية فهي
 .حرة مسلمة حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية - ١
 .حرة مسلمة حرة مسلمة حرة مسلمة امة كتابية - ٢
 .حرة مسلمة حرة مسلمة حرة مسلمة امة مسلمة - ٣
 .حرة كتابيةحرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية  ٤



٤١٦ 

___________________________________ 
 .حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية امة كتابية - ٥
 .حرة مسلمة حرة مسلمة حرة كتابية امة مسلمة - ٦
 .حرة مسلمة حرة كتابية حرة كتابية حرة كتابية - ٧
 .حرة مسلمة حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية - ٨
 .تابية حرة كتابية امة مسلمةحرة مسلمة حرة ك - ٩
 .حرة كتابية حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية - ١٠
 .حرة كتابية حرة كتابية حرة كتابية امة مسلمة - ١١
 .حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية امة كتابية - ١٢
 .حرة كتابية حرة كتابية امة كتابية امة مسلمة - ١٣
 .مسلمة امة مسلمة حرة كتابية حرة كتابية امة - ١٤
  .حرة مسلمة حرة مسلمة امة كتابية امة كتابية - ١٥

   



٤١٧ 

___________________________________ 
 .حرة مسلمة حرة مسلمة امة كتابية امة مسلمة - ١٦
 .حرة مسلمة حرة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة - ١٧
 .حرة مسلمة حرة كتابية امة مسلمة امة مسلمة - ١٨
 .مة حرة كتابية امة كتابية امة كتابيةحرة مسل - ١٩
 .حرة مسلمة حرة كتابية امة مسلمة امة كتابية - ٢٠

 -: مثال. واال فالصور املفروضة تكون اكثر. �كثر من امتني. واالقتصار على الصور العشرين نظرا إىل عدم جواز تزوج املسلم احلر
  .حرة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة امة كتابية - ٢١
 .حرة مسلمة امة مسلمة امة كتابية امة كتابية - ٢٢
 .حرة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة - ٢٣
 .حرة مسلمة امة كتابية امة كتابية امة كتابية - ٢٤
 .حرة كتابية امة مسلمة امة مسلمة امة مسلمة - ٢٥
 .حرة كتابية امة مسلمة امة مسلمة امة كتابية - ٢٦
 .لمة امة كتابية امة كتابيةحرة كتابية امة مس - ٢٧
 .حرة كتابية امة كتابية امة كتابية امة كتابية -٢٨

 .٤٠=  ٢٠+  ١٤+  ٦= اذن فمجموع الصور اجلائزة يف املتفرقات اربعون . ثنائية ثالثية ر�عية
___________________________________ 

. امة مسلمة ، امة كتابية ، امة كتابية : امة كتابية وصورة سادسة عشرة وهي امة مسلمة ، امة مسلمة ، : هناك صورة خامسة عشرة وهي ) ١(
 .لكن حيث ال جيوز للمسلم احلر ان يتزوج �كثر من أمتني فها�ن الصور�ن سقطتا من الصور املذكورة 

    



٤١٨ 

 )١(تبلغ مع الصور املتفقة
___________________________________ 

 :وهي اثنتا عشرة كمايلي) ١(
 .حرمة مسلمة - ١
 .حر�ن مسلمتان - ٢
 .ثالث حرائر مسلمات - ٣
 .اربع حرائر مسلمات - ٤
 .حرة كتابية - ٥
 .حر�ن كتابيتان - ٦
 .ثالث حرائر كتابيات - ٧
 .اربع حرائر كتابيات - ٨
 .امة مسلمه - ٩
 .امتان مسلمتان - ١٠
 .امة كتابية - ١١
 .امتان كتابيتان - ١٢

* * * 
 .�لنظر إىل عدم جواز اكثر من أمتني، واال فهناك اربع صور �قيةهذا ايضا 

 .ثالث اماء مسلمات - ١٣
 .اربع اماء مسلمات - ١٤
 .ثالث اماء كتابيات - ١٥
 .اربع اماء كتابيات - ١٦

    



٤١٩ 

 )١(اثنتني ومخسني
___________________________________ 

). ٥٢=  ١٢+  ٤٠(يبلغ اجلميع اثنتني ومخسني صورة. مع الصور املتفقة اليت هي اثنتا عشرة وهو جمموع الصور املختلفة اليت كانت اربعني) ١(
 ).٦٦=  ١٤+  ٥٢(اما لو اضفنا الصور غري اجلائزة لزادت اربعة عشرة يبلغ ا�موع ستا وستني. هذه هي الصور اجلائزة شرعا

    



٤٢٠ 

قـــر�ء، وحـــائض، ونفســـاء، الن املقصـــود منـــه وتســـتحق القســـم مريضـــة، ورتقـــاء، و . )١(تعـــرف مـــع احكامهـــا �لتأمـــل
 .االنس، ال الوطء

ـــغ التســـع، ) وال قســـمة الصـــغرية( مـــع مضـــاجعتها، الن القســـمة ) وال للمجنونـــة املطبقـــة اذاخـــاف اذاهـــا(الـــيت مل تبل
 .غري املطبقة )٢(مشروطة �لتمكني وهو منتف فيهما، ولو مل خيف من ا�نونة وجب، وكذا

بــه  )٥(، ولــو خــص)٤(علــى ازواجــه �لعــدل، أو يســتدعيهن اليــه، او �لتفريــق )٣(�ن يطــوف بــه) ويقســم الــويل ��نــون(
 .نظر، لعدم جوره )٧(القضاء، فان أفاق ا�نون فضى ما جار فيه الويل، ويف وجوبه عليه )٦(بعضهن فقد جار، وعليه

 )٩(، ولو فرقه)٨(ليال والء(وختتص البكر عند الدخول بسبع (
___________________________________ 

واملسـلمة والكتابيـة يف كـل صـورة . فالبـد مـن مراعـاة التفـاوت الثابـت بـني احلـرة واالمـة. اي احكام هذه الصور من حيث كيفية القسم بيـنهن) ١(
 .صورة

 .اي القسم واجب �لنسبة إىل الزوجة ا�نونة �جلنون اال دواري) ٢(
 .اي ��نون) ٣(
 .�ن يطوف الويل ��نون على بعض زوجاته، و�يت ببعضهن اليه) ٤(
 .اي ولو خص الويل ا�نون ببعض الزوجات) ٥(
 .اي على الويل) ٦(
 .اي على ا�نون بعد االفاقة) ٧(
 .اي متعاقبة متوالية) ٨(
ت عنــدها ليلتــني) ٩( يت ختــتص �لزوجــة اجلديــدة �ن بقيــ ، مث ذهــب إىل االوىل و�ت عنــدها ليلــة، مث �ت عنــد اي لــو فــرق الــزوج الســبع الليــايل الــ

 .بل البد من سبع ليال متوالية متعاقبة للجديدة. اجلديدة ليلتني مل حتتسب هذه الليايل االربع من السبع

    



٤٢١ 

والظـــاهر ان . والء(بـــثالث  )١(والثيـــب(وحيتمــل االحتســـاب مـــع االمث، . مل حيتســب واســـتانف وقضـــى املفـــرق لالخـــر�ت
وال فــــرق بــــني كــــون الزوجــــة حــــرة وامــــة مســــلمة وكتابيــــة ان جــــوز� تزوجيهــــا دوامــــا عمــــال . لــــى وجــــه الوجــــوبع )٢(ذلــــك

وعلــى . )٤(واســتقرب يف التحريــر ختصــيص االمــة ينصــف مــاختتص بــه لــو كانــت حــرة، ويف القواعــد املســاواة )٣(�الطــالق
لـو �ت  )٦(عـن االزواح، كماجيـب ذلـك جيب عليه اخلروج من عنـدها بعـد انتصـاف الليـل إىل مكـان خـارج )٥(التنصيف

 )٧(عند واحدة نصف ليلة مث منع من االكمال، فانه يبيت عند الباقيات مثلها
___________________________________ 

 .اي ختتص املرأة الثيبة اجلديدة بثالث ليال متوالية) ١(
 .اي اختصاص البكر بسبع ليال، والثيبة بثالث ليال) ٢(
ن اختصــاص الزوجــة اي عمــال) ٣( ت ثيبــة. �طــالق الروايــة الــواردة يف هــذا البــاب مــ ت �كــرة، وبــثالث ليــال اذا كانــ . اجلديــدة بســبع ليــال اذا كانــ

 .من ابواب القسم والنشوز والشقاق االحاديث ٢راجع الوسائل كتاب النكاح �ب 
 .بسبع ليال اذا كانت �كرة، وبثالث اذا كانت ثيبة. يف القواعد مساواة االمة مع احلرة يف االختصاص) العالمة(اي استقرب ) ٤(
 .يف التحرير فيجب على الزوج البقاء عندها ثالث ليال ونصفا يف الباكرة، وليلة ونصفا يف الثيبة ) العالمة(بناء على ما افاده ) ٥(
 .اي املبيت يف مكان خارج عن االزواج) ٦(
 .اي مثل ما�ت عند هذه) ٧(

    



٤٢٢ 

 .)٢(، او حبسابه)١(اةمع املساو 
علـى القـول  )٣(، الن القسم حق مشرتك بينهمـا، أو خمـتص بـه)وليس للزوجة ان �ب ليلتها للضرة اال برضاء الزوج(

بعــدم وجوبــه ابتــداء فــان رضــي �هلبــة ووهبــت ملعينــة مــنهن �ت عنــدها ليلتهمــا، كــل ليلــة يف وقتهــا متصــلتني كانتـــا ام 
�ن فيه �خري حق من بني ليلتني،  )٦(ويضعف. ال خيتلف )٥(واملقدار. ، تسهيال عليه)٤(جيوز وصلهما: وقيل. منفصلتني

و�ن الواهبة قد ترجع بينهما، واملوالة قـد تفـوت حـق الرجـوع، وان وهبتهـا هلـن سـوى بيـنهن فيجعـل الواهبـة كاملعدومـة، 
 .)٧(سبقولو وهبتها له فله ختصيص نوبتها مبن شاء، و�يت يف االتصال واالنفصال ما 

 ، الن ذلك مبنزلة البذل، ال هبة)وهلا الرجوع قبل متام املبيت(
___________________________________ 

 .اذا كانت الزوجات متساو�ت يف احلرية واالسالم او كن اماء او كتابيات) ١(
 .اذا مل يكن متساو�ت �ن كانت احداهن مسلمة، واالخرى كتابية) ٢(
 .اي �لزوج) ٣(
 .اي وصل الليلتني للضرة) ٤(
 .اما اذا كانت ليلتا الضرتني متعاقبتني فيتعني االتصال. اي مقدار املبيت، سواء كان منفصال ام متصال ال خيتلف) ٥(
 .اي القول جبواز الوصل ضعيف اذا مل تكن ليلة الضرة املوهوب هلا عقيب ليلة الضرة) ٦(
 .ه االنفصال واالتصال على القول الضعيفاو جيوز ل. من انه يفصل بني الليلتني) ٧(

    



٤٢٣ 

لذهاب حقها من الليلة فال ميكن الرجوع فيها، وال جيب قضاؤها ) )١(ال بعده(حقيقة، ومن مث ال يشرتط رضا املوهوبة 
، )فـال شـئ عليـه )٢(ولو رجعت وملا يعلـم(، لبطالن اهلبة ملا بقي من الزمان، )ولو رجعت يف اثناء الليل حتول اليها(هلا، 

ولـو يف بعـض  )٤(، دون املاضـي، ويثبـت حقهـا مـن حـني علمـه بـه)٣(الستحالة تكليف الغافل وهلا ان ترجـع يف املسـتقبل
 .الليل
مــن املــال، الن املعــوض كــون الرجــل عنــدها وهــو ال يقابــل �لعــوض، النــه ) وال يصــح االعتيــاض عــن القســم بشــئ(

سـاكتا عليـه مشـعرا بتوقفـه  )٥(ماعـة، ويف التحريـر نسـب القـول اليـهليس بعني، وال منفعة كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه اجل
كمــا جيــوز   )٧(ولقــد كــان ينبغــي جــواز الصــلح عليــه )٦(ولــه وجــه، الن املعاوضــة غــري منحصــرة فيمــا ذكــر. فيــه، او متريضــه

 .من احلقوق )٨(الصلح على حق الشفعة، والتحجري وحنومها
___________________________________ 

 .اي ال بعد متام الليل )١(
 .اي الزوج) ٢(
 .اي يف بقية الليايل هذا اذا وهبت مجيع لياليها، او ليايل متعددة) ٣(
 .اي حني علم الزوج �لرجوع ولو كان علمه �لرجوع يف بعض الليايل): الزوج(ومرجع الضمري يف علمه . اي �لرجوع) ٤(
 ).الشيخ(اي إىل ) ٥(
 .اي يف العني واملنفعة) ٦(
 .اي على املبيت) ٧(
 . .او كان ولكن مل يكن له حق التدخل يف مثل هذه الشوؤن. كحق االولوية يف املسجد، او املدرسة اذامل يكن هلا متول) ٨(

    



٤٢٤ 

ث ال جتــوز املعاوضــة  ــ ــت ليلتهــا قــد ) فيجــب عليهــا رد العــوض(وحي ان كانــت قبضــته، وجيــب عليــه القضــاء هلــا ان كان
، )٤(اشــكل الرجــوع )٣(، واال)٢(هــذا مــع جهلهمــا �لفســاد، أو علمهمــا، وبقــاء العــني. ا العــوضهلــ )١(فاتــت، النــه مل يســلم

يف البيـــع الفاســـد، وان  )٧(وقـــد تقـــدم البحـــث فيـــه. انـــه اليســـلم لـــه )٦(علـــى اتالفـــه بغـــري عـــوض، حيـــث يعلـــم )٥(لتســـليطه
، ملــا فيــه مــن تقويــت )ضــرة يف ليلــة ضــر�اوال يــزور الــزوج ال(كمــا هنــا خالفــا لالكثــر   )٨(املصــنف مــال إىل الرجــوع مطلقــا
 حقها زمن الز�رة، وكذا ال يدخل

___________________________________ 
ىن) علــم يعلــم(بفــتح �ء املضــارعة وســكون الســني مـــن �ب ) ١( ى الرجــل امنـــا هــو الجــل عــدم ســـالمة : واملعــ ــ أن وجــوب قضـــاء الليلــة الفائتــة عل

 .العوض للزوجة
 .اي وجوب قضاء الليلة الفائتة إمنا هو اذا كانت العني موجودة اي عندالزوجة) ٢(
 .اي وان علما �لفساد وتلفت العني) ٣(
 .اي رجوع الزوج �لعوض، ورجوع الزوجة �لليلة) ٤(
 .جةيف الزو ) واملبيت(يف الرجل ) العوض(ومرجع الضمري يف اتالفه . اي لتسليط كل واحد من الزوجني اآلخر على اتالف حقه) ٥(
 .اي يعلم كل واحد من الزوجني أنه مل يسلم له العوض) ٦(
 .٢٣٥كتاب البيع ص . اي يف هذه املعاوضة يف البيع الفاسد يف اجلزء الثالث من طبعتنا احلديثة) ٧(
 سواء تلف العوض ام ال) ٨(

    



٤٢٥ 

لغري الز�رة، إال لضرورة، فان مكـث عنـدها وجـب قضـاء زمانـه مـا مل يقصـر جـدا حبيـث ال يعـد اقامـة عرفـا  )١(اليها فيها
 .يف القواعد والتحرير )٣(ال جيب القضاء اال مع استيعاب الليلة والقوالن للفاضل: وقيل. )٢(فيأمث خاصة

كمـا لـو   )٥(ال: وقيـل. ، لعدم ايصاهلا حقهـا)لو استوعب الليلة عند املزورة )٤(وجيوز عياد�ا يف مرضها، لكن يقضي(
 .)٦(وهل حتسب الليلة على املزورة؟ الظاهر ال، ال�ا ليست حقها، ولو مل يستوعب الليلة فال قضاء هنا. زار اجنبيا

وهي ان ينام معها قريبا منها عـادة، معطيـا هلـا وجهـه دائمـا، او اكثـر� حبيـث ال ) واملضاجعة(يف املبيت ) والواجب(
ولـو جـار (، )٧(فا�ـا ال جتـب، اال يف كـل اربعـة اشـهر مـرة كمـا سـلف) ال املواقعـة(د هاجرا وان مل يتالصق اجلسمان، يع

 .فوىف )٨(واجبا ملن اخل بليلتها، فلو قسم لكل واحدة من االربع عشرا) يف القسمة قضى
___________________________________ 

 .اي يف ليلة ضر�ا) ١(
 .قضاء هذه املدة القصرية اليت التعد اقامة اي من دون) ٢(
 .احللي قدس هللا روحه) العالمة(وهو ) ٣(
 .اي لصاحب الليلة اليت فاتت وزار فيها ضر�ا) ٤(
 .اي ال يقضي الليلة الفائتة اليت زار فيها ضر�ا) ٥(
 .اي اذا كانت الز�رة للعبادة، خبالف ما اذا كانت لشئ آخر) ٦(
 .٤٠٤شوز ص يف القسم والن) ٧(
 .بفتح العني اي لو كان للرجل اربع نساء وقرر لكل واحدة منهن عشر ليال مع رضاهن) ٨(

    



٤٢٦ 

منفـردا  )٥(ثـالث عشـرة ليلـة وثلثـا ولـو ��ـا )٤(قضى هلـا )٣(، دون الرابعة، بعشر)٢(، مث عاد عليهن)١(من الزوجات ثال�
قبــل ايفائهــا بقــي حقهــا يف ذمتــه، فــان  )٨(حضــور ليلتهــا قبــل القضــاء، او بعــد )٧(عشــرا خاصــة ولــو طلقهــا )٦(قضــى هلــا

 )٩(تزوجها، او راجعها وجب عليه التخلص منها
___________________________________ 

 .اي وىف الزوج لثالثة منهن، و�ت عند كل واحدة منهن عشر ليال) ١(
 .�نيةاي عاد على الثالثة اليت �ت عند كل واحدة منهن عشر ليال مرة ) ٢(
�ن �ت عنـد كـل واحـدة مـنهن ثـالث ليـال وثلثـا مـن الليـل . اي عاد عليهن بعشر ليال موزعة على الثالثـة) عاد(اجلار وا�رور متعلق بقوله ) ٣(

 .فا�موع يصري عشر ليال
عند كل واحدة من الثالثة ثـالث عشـرة  اي للزوجة الرابعة ثالث عشر ليال وثلثا من الليل، الن هذا املقدار من الزمان حق هلا بعد أن �ت) ٤(

 .ليلة وثلثا من الليل
 .اي ولو �ت الرجل هذه العشرة منفردا من دون ان يبيت عند واحدة منهن) ٥(
 .اي للرابعة اليت جار عليها ومل يبق عندها) ٦(
من ارجاع الضمري إىل الرابعة مع القرينـة املقاميـة  هذا حبسب الظاهر. اي لو طلق الرابعة اليت ظلمها ومل يبق عندها، قبل ان يقضي هلا حقها) ٧(

لكـن . اليت تدل على أن املراد من القضاء قضاء عشـر ليـال، او ثـالث عشـر ليلـة وثلثـا مـن الليـل) القضاء(يف كلمة ) االلف والالم العهدية(وهي 
 .يف الواقع يرجع إىل الزوجة اليت كان هلا حق يف ذمة الزوج

 .رت ليلة الزوجة وقبل استيفاء الزوجة حقهااي طلقها بعد ان حض) ٨(
 .اي التخلص من حق الزوجة �لصلح معها ببذل مال هلا) ٩(

    



٤٢٧ 

لـو فـارق املظلـوم �ـا وجـدد غريهـا، الن قضـاء الظلـم يسـتلزم الظلـم للجديـدة،  )٢(وكـذا. استقرت املظلمـة يف ذمتـه )١(واال
ض ليلــة وجــب عليــه ايفاؤهــا قــدر حقهــا واكمــال �قــي الليلــة خارجــا عــن الزوجــات، ولــو شــك يف  )٣(ولــو كــان الظلــم بعــ
 .القدر بىن على املتيقن

اي اخلـروج احــد الـزوجني عمــا جيـب عليــه مـن حــق ): اخلـروج عــن الطاعـة( )٤(هنــا) وهـو(واصـله االرتفــاع ) والنشـوز(
يف  )٥(فــاذا ظهــرت امارتــه للــزوج بتقطيبهــا(ليــه مــن الطاعــة االخــر وطاعتــه، النــه �خلــروج يتعــاىل عمــا اوجــب هللا تعــاىل ع

 اليت جيب عليها فعلها من مقدمات االستمتاع �ن متتنع،) حبوائجه(أي الضجر والسأم ): )٦(وجهه، والتربم
___________________________________ 

ت املظلمــة يف ذمــة الــزوج، لعــدم ا) ١( مكــان القضــاء للزوجــة املظلومــة، الن القضــاء مســتلزم للظلــم يف حــق اي وان مل يتزوجهــا، او مل يراجعهــا بقيــ
 .الزوجة اجلديدة

زوج �خــرى) ٢( يت مل يــف حبفهــا وتــ زوج مــن دون امكــان القضــاء فيمــا لــو طلــق زوجتــه الــ فانــه حينئــذ غــري قــادر . اي وكــذا تبقــى املظلمــة يف ذمــة الــ
وعليـه فيجـب ). اسـتدراك ظلـم بظلـم آخـر. (فيكـون مـن قبيـل. زم الظلم حبق اجلديدةشرعا على الوفاء حبق اليت طلقها، الن الوفاء حبق تلك يستل

 .التخلص من حق تلك �ملصاحلة، وحنوها
 .كربع الليلة، او نصفها، او ثلثها مثال) ٣(
 .اي يف �ب النكاح) ٤(
 .اي قبض مابني عينيه: قطب: من �ب التفعيل من قطب يقطب تقطيبا مبعىن عبس يقال) ٥(
 .ن �ب التفعل مبعىن التضجرم) ٦(

    



٤٢٨ 

ــق �الســتمتاع، )١(او تتثاقــل اذا دعاهــا اليــه ــىت ال تتعل أو تغــري (، ال مطلــق حوائجــه، اذ ال جيــب عليهــا قضــاء حاجتــه ال
أو (كان جتيبه بكـالم خشـن بعـد ان كـان بلـني، او غـري مقبلـة بوجههـا بعـد ان كانـت تقبـل، ) عاد�ا يف اد�ا معه قوال

اال بــال هجــر، وال ضــرب فلعلهــا تبــدي ) )٢(وعظهــا(عراضــا، وعبوســا بعــد لطــف وطالقــة، وحنــو ذلــك كــأن جيــد ا) فعــال
اتقـــي هللا يف احلـــق الواجـــب يل عليـــك، واحـــذري : والـــوعظ كـــأن يقـــول. عـــذرا وتتـــوب عمـــا جـــرى منهـــا مـــن غـــري عـــذر

 .يف الدنيا )٣(والقسمالعقوبة، ويبني هلا ما يرتتب على ذلك من عذاب هللا تعاىل يف االخرة وسقوط النفقة، 
وال جيـوز (�حيـة يف غـري فراشـها، ) مث اعتزهلـا(بكسر اجلـيم ان مل ينجـع الـوغظ، ) )٤(مث حول ظهره اليها يف املضجع(
ضـر�ا مقتصـرا علـى مـا (ومل ينجـع ذلـك كلـه ) فـاذا امتنعـت مـن طاعتـه فيمـا جيـب لـه( )٥(ان رجا رجوعهـا بدونـه) ضر�ا

مـا مل يكـن مـدميا، (تـدرج إىل االقـوى فـاالقوى  )٦(فال جتـوز الـز�دة عليـه مـع حصـول الغـرض بـه، واال) يؤمل به رجوعها
 جروهن � ا�ضاجع وا��وهنوا�ال� �افون �شوزهن فعظوهن واه (: اي شديدا كثريا قال هللا تعـاىل) وال مربحا

(.)٧( 
___________________________________ 

 .اي إىل االستمتاع) ١(
 )فاذا ظهرت امارته( ) املصنف(جواب للشرط يف قول ) ٢(
 .وهي املضاجعة اذا كان للزوج زوجات متعددة) ٣(
 .اذا مل تتب ومل تؤب) ٤(
 .اي بدون الضرب) ٥(
 .الضرب اي وان مل ينفع) ٦(
 .٣٣اآلية : النساء) ٧(

    



٤٢٩ 

يف : وافهــم قولــه تعــاىل. واملــراد فعظــوهن اذا وجــدمت امــارات النشــوز، واهجــروهن إن نشــزن، واضــربوهن ان اصــررن عليــه
ال حيــل ملســلم ان يهجــر اخــاه يف : "  املضــاجع، انــه ال يهجرهــا يف الكــالم، وهــذا فيمــا زاد عــن ثالثــة ا�م لقولــه 

 .يف الثالثة ان رجا به رجوعها، ولو حصل �لضرب تلف، او ادماء ضمن )٢(وجيوز"  )١(الكالم فوق ثالث
فــان ) وللحـاكم الزامــه �ـا(�ــا، ) فلهــا املطالبـة(الواجبــة هلـا عليــه مـن قســم، ونفقـة ) مينــع حقوقهـا(الـزوج ) ولـو نشــز(

ان : وغريه بال سبب صحيح �اه عن ذلك، فان عاد اليـه عـزره مبـا يـراه، وان قـال كـل منهمـااساء خلقه واذاها بضرب 
 .صاحبه متعد تعرف احلاكم احلال بثقة يف جوارمها خيتربمها ومنع الظامل منهما

، ولـيس لـه منـع )قبولـه(لـه ) استمالة له حـل(الواجبة هلا عليه من قسمة ونفقة ) بعض حقوقها(الزوجة ) ولو تركت(
 )٣(بعض حقوقها لتبذل له ماال ليخلعها، فان فعل فبذلت امث وصح قبوله ومل يكن اكراها نعم لـو قهرهـا علـى خبصوصـه

 .مل حيل
، )وختشـى الفرقـة(كـان كـان كـل واحـد منهمـا قـد صـار يف شـق غـري االخـر ) والشقاق هو ان يكون النشوز منهما(

 اي احدمها من اهله،): الزوجني فيبعث احلاكم احلكمني من اهل(او االستمرار على ذلك 
___________________________________ 

 .١احلديث . من ابواب احكام العشرة ١٢٤مستدرك الوسائل كتاب احلج �ب ) ١(
 .اي جيوز أن يهجرها يف الكالم) ٢(
 .اي خبصوص البذل �ن يؤذيها بضرب، او �ديد) ٣(

    



٤٣٠ 

حكمه به وحكمهـا �ـا ومعرفـة مـا عنـدمها  )٢(لينظرا يف امرمها بعد اختالء )١(واالخر من اهلها كما تضمنت االية الشرفة
او مــــن ( )٣(اوجههــــا الوجــــوب عمــــال بظــــاهر االمــــر مــــن االيــــة: وهــــل بعثهمــــا واجــــب، أو مســــتحب وجهــــان. يف ذلــــك
يف االيـة لالرشـاد  به والن القرابة غري معتـربة يف احلكـم، وال يف التوكيـل، وكو�مـا مـن االهـل )٥(حلصول الغرض) )٤(غريمها

يتعـني كو�مـا مـن اهلهمـا عمـال بظـاهر االيـة، والن االهـل اعـرف �ملصـلحة مـن االجانـب، : وقيل. إىل ما هو االصلح
 )٦(، ال تـوكيال، الن هللا خاطـب �لبعـث احلكـام)حتكيمـا(ولو تعذر االهل فال كالم يف جـواز االجانـب وبعثهمـا يكـون 

 كيال خلاطب بهتو  )٨(حكمني، ولو كان )٧(وجعلهما
___________________________________ 

اآليـة : النسـاء. ) و�ن خفتم شقاق ب�نهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان ير�دا اصـالحا يوفـق اهللا ب�نهمـا (: يف قولـه تعـاىل )١(
٣٤. 

 .حكم الزوجة �لزوجة ليعرف احلكمان الشكوى من الزوجنيمصدر �ب االفتعال مبعىن االنفراد اي انفراد حكم الزوج �لزوج، وانفراد ) ٢(
 .حيث ان ظاهر االمر هوالوجوب )فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها(: يف قوله تعاىل) ٣(
 .اي يكون بعث احلكمني من غري اهل الزوج والزوجة) ٤(
 .وهو احلكم بغري اهل الزوجني) ٥(
 ).من اهله وحكما من اهلها فابعثوا حكما: (حيث قال عز من قائل) ٦(
 .اي احلكم من اهل الزوج، واحلكم من اهل الزوجة) ٧(
 .اي البعث) ٨(

    



٤٣١ 

ري اســتئذان، وان رأ� التفريــق توقــف علــى االذن، ولــو كــان )١(الــزوجني، وال�مــا تــوكيال  )٢(إن رأ� االصــالح فعــاله مــن غــ
إىل ان البضـع حـق للـزوج،  )٥(تـوكيال اسـتنادا )٤(يضـعف قـول القاضـي بكونـه )٣(وبـذلك. لكان �بعا ملا دل عليه لفظهمـا

اذن الشـارع قـد جيـري علـى  )٧(، لعـدم احلجـر عليهمـا، الن)٦(واملال حق للمراة، وليس الحد التصـرف فيهمـا اال �ذ�مـا
 .)٨(غري احملجور كاملماطل

___________________________________ 
 ).رأ�(�ما الفاعل يف كما وا. اي احلكمني) ١(
ث لــو كــان تــوكيال ومل يكــن حكمــا لكــان �بعــا لداللــة لفــظ) ٢( احلكمــني مــن االصــالح، أو التفريــق ومل جيــز للوكيــل التصــرف مــن تلقــاء . اي البعــ

 مـن االصـالح ان رأ�، بـل للحكمـني. نفسه، خبالف ما اذا كان البعث مبعىن التحكيم فانه ال يكون �بعا ملا دل عليـه لفـظ احلكمـني يف املـوردين
 .او التفريق

 .اي ومبا أن البعث مبعىن التحكيم، ال الوكالة، النه لو كان وكالة كان �بعا ملا دل عليه لفظهما) ٣(
 .اي البعث) ٤(
 .يف كون البعث توكيال، ال حتكيما ) القاضي(دليل لقول ) ٥(
 .ن قبل نفسه، بل البد من االذن من صاحب املال، ومن صاحب البضعمن االصالح، او التفريق فليس الحد ان يتصرف م) ٦(
 ).من أن البعث توكيل( ) القاضي(على ماافاده  رد من الشارح ) ٧(
 .فلصاحب الدين حينئذ التصرف يف مال املدين شرعا بقدر طلبه. وهو املدين الذي يتسامح يف اداء دينه) ٨(

    



٤٣٢ 

وان اتفقـا علـى التفريـق مل يصـح (مـن غـري مراجعـة، ) فعـاله(بينهمـا ) ان اتفقا علـى االصـالحف(وحيث كان حتكميا 
 .ان كان خلعا، الن ذلك هو مقتضى احلكم) اال �ذن الزوج يف الطالق، واذن الزوجة يف البذل

ــزوجني ) وكلمــا شــرطاه( ــى ال ولــو مل يكــن شــرعا وان مل يــرض بــه الزوجــان، ) ســائغا )١(يلــزم اذا كــان(اي احلكمــان عل
. البلــوغ: ويشــرتط يف احلكمــني. �ــا مل يلــزم الوفــاء بــه )٢(ســائغا كاشــرتاط تــرك بعــض النفقــة، او القســمة، او ان ال يســافر

 .واالهتداء إىل ما هو املقصود من بعثهما، دون االجتهاد. والعدالة. واحلرية. والعقل
 :)وحيلق بذلك نظران(

___________________________________ 
 .اي الشرط) ١(
 ).ها يف بلدها من جواز اشرتاط الزوجة على الزوج ابقاء(هذا بظاهره ينايف ماتقدم ) ٢(

 )النظر االول يف االوالد(
واملــراد ). مــن حـني الــوطء(هالليــة ) ومضــي ســتة اشـهر(�لزوجـة، ) �لــدخول(نكاحــه ) ويلحـق الولــد �لــزوج الـدائم(
ه املصـــنف يف قواعـــده غيبوبـــة احلشـــفة قـــبال، او دبـــرا وان مل ينـــزل وال خيلـــو علـــى مـــا يظهـــر مـــن اطالقهـــم، وصـــرح بـــ )٣(بــه
من اشكال ان مل يكن جممعا عليه، للقطع �نتفاء التولد عنه عادة يف كثري من موارده، ومل اقف على شئ ينايف  )٤(ذلك

 .ما نقلناه يعتمد عليه
وغايـة مـا قيـل (عشـرة، : وقيـل. تسـعة اشـهر: وقد اختلف االصـحاب يف حتديـده فقيـل) وعدم جتاوز اقصى احلمل(

 ).فيه عند� سنة
___________________________________ 

 .اي من الوطء) ٣(
 ".من حني الوطء : " ) املصنف(اي اطالق قول ) ٤(

    



٤٣٣ 

 وميكــن محــل. ، وعــدل املصــنف عــن تــرجيح قــول، لعــدم دليــل قــوي علــى الرتجــيح)١(ومســتند الكــل مفهــوم الــروا�ت
على اختالف عادات النسـاء فـان بعضـهن تلـد لتسـعة، وبعضـهن لعشـرة، وقـد يتفـق �درا بلـوغ سـنة، واتفـق  )٢(الراو�ت

محلـت بـه امـه ا�م التشـريق، واتفقـوا علـى انـه ولـد يف  االصحاب على انه ال يزيد عـن سـنة مـع أ�ـم رووا أن النـيب 
 ، وما نقل احد)٣(يف بطن امه سنة وثالثة اشهر شهر ربيع االول فاقل ما يكون لبثه

___________________________________ 
 .من ابواب حلوق االوالد �آل�ء االحاديث �٧ب  ١٦٦ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ١(
 .٤٣٣ص  ١املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
أنه كيف يقولـون �ن اكثـر احلمـل سـنة وال يزيـد علـى : وخالصته. هللا عليهم امجعني على االصحاب رضوان ) الشارح(هذا اشكال من ) ٣(

ــك مــع أن  ــك ) الرســول االعظــم(ذل ث يف بطــن امــه أكثــر مــن ذل ، الن العلمــاء متفقــون علــى أن بدايــة محلــه  )ســنة وثالثــة عشــر(اي : مكــ
مث ان العلماء متفقون على أن ميالده املبارك كان . ر، اوالثالث عشر من شهر ذي احلجةكانت يف ا�م التشريق وهو احلادي عشر، أو الثاين عش
وال ميكن ان يكون ميالده الشريف يف ربيع . اذن تكون مدة احلمل سنة وثالثة اشهر. يف ربيع االول اما يف اليوم الثاين عشر او السابع عشر منه

 .حلمل ثالثة اشهر وهو غري ممكن ايضا هذا هو االشكال املشهوراالول من تللك السنة، النه يلزم ان تكون مدة ا
من انعقاد نطفته الطـاهرة يف ا�م التشـريق،  على ما تعرض له كثري من العلماء رضوان هللا عليهم ويوجهون به ماذكره الشارح  -واجلواب هو 
ت تتغــري أو تتــاخر حســب اختيــار  أن ا�م التشــريق مل تكــن: -منــه  ١٧ربيــع االول، أو  ١٢ومــيالده يف  ــ �بتــة عنــد العــرب زمــن اجلاهليــة بــل كان

انما ال�سئ ز�ادة � ال�فر يضل به ا�يـن �فـروا ( :يف قولـه تعـاىل) �لنسـئ(وهذا هو املعرب عنه يف القرآن الكـرمي . العرب اجلاهلي من ذلك
ذا القعـدة وذا احلجـة وحمـرم احلـرام : وكانـت العـرب حتـرم االشـهر االربعـة ٣٨يـة اآل: التوبـة ) �لونه �ما و�ر�ونه �ما �واطئوا عدة ما حرم اهللا

وهـم كـانوا اصـحاب غـارات وحـروب فرمبـا كـان . وذلك ممـا متسـكت بـه عـن ملـة ابـراهيم اخلليـل وامساعيـل الـذبيح عليهمـا الصـالة والسـالم. ورجب
. ؤخرون حترمي احملرم إىل صفر فيحرمونه ويستحلون احملرم فيمكثون على ذلك زما�يشق عليهم ان ميكثوا ثالثة اشهر متوالية ال يغزون فيها فكانوا ي

 .مث يؤلون �لتحرمي إىل احملرم واليفعلون ذلك اال يف ذي احلجة اي كانوا ينسؤن االشهر احلرم عند حلول ذي احلجة للغرض املتقدم
م كــانوا يرغبــون وقــوع شــهر احلجــة يف فصــل الربيــع دائمــا ليكــون حجهــم وذلــك ا�ــ: وهنــاك ســبب آخــر هلــذا النســئ اي التــاخري يف االشــهر احلــرم
ومبـا أن السـنة الشمسـية تزيـد . فكـانوا يطبقـون السـنة القمريـة علـى السـنة الشمسـية. واجتماعهم يف اسـواق مكـة يف الفصـل املناسـب ال حـر والبـرد

ن علـى السـنة الثالثـة شـهرا واحـدا وجيعلـون اول السـنة الرابعـة صـفرا ويســمونه علـى السـنة القمريـة بعشـرة ا�م تقريبـا كـانوا ميكثـون ثالثـة اعـوام فيزيــدو 
تلـك حمرما فيقع حجهم يف تلك السنة يف احملرم �سم ذي احلجة إىل مدة ثالثة اعوام وبعدها جيعلون اول السنة ربيع االول فكان يقع حجهـم يف 

ك. الســنة يف صــفر إىل ثالثــة اعــوام جممــع البيــان المــني االســالم (راجــع . ج تــدور حســب دورة الســنة الشمســيةفكانــت اشــهر احلــ. وهكــذا دواليــ
 .٢٩ص  ٥ج  ) الطربسي

إن احلمــل " أن كــان حجهــم يف مجــادي الثانيــة كمــا ورد يف احلــديث الشــريف  هــذا وقــد صــادف عــام الفيــل وهــو عــام والدة الرســول االكــرم 
ت   بســيد� رســو ل هللا  يت عشـــرة ليلــة مضــ ــ شــيخنا العالمـــة (روى هــذا احلـــديث املبــارك ". مــن مجـــادي اآلخــرة ) ١*(كــان ليلـــة اجلمعــة الثن

رضـوان ) شـيخنا الصـدوق(يـروي عـن  اعلـى هللا مقامـه الشـريف وهـو ) االقبـال للسـيد بـن طـاووس(قدس هللا نفسه الزكية عن كتـاب ) ا�لسي
تســعة اشــهر، الن  و�ــذا يكمــل محــل رســول هللا . ٢احلــديث رقــم  ٢٥١ص  ١٥الطبعــة احلديثــة ج ) حبــار االنــوار( راجــع. هللا تعــاىل عليــه

 .فتلك تسعة اشهر. كان يف مجادي الثانية وولد يف ربيع االول  ابتداء محله 
___________________________________ 

 .كما أثبتناه" مضت " والصحيح . والظاهر انه تصحيف "بقيت " يف االصل 

    



٤٣٤ 

 .من العلماء ان ذلك من خصائصه 
ريه(الولــد التــام ) هــذا يف( يف احلاقــه �لــزوج حيــث حيتــاج إىل ) يرجــع(ممــا تســقطه املــرأة ) الــذي وجلتــه الــروح، ويف غــ

 االحكام اليت ال ترتتب على حياتهاالحلاق ليجب عليه تكفينه ومؤنة جتهيزه، وحنو ذلك من 
    



٤٣٥ 

فـان امكـن عـادة كونـه منـه حلقـه احلكـم، وان ) من اال�م واالشهر، وان نقصت عن السـتة االشـهر(ملثله ) املعتاد )١(إىل(
 .علم عادة انتفائه عنه لغيبته عنها مدة تزيد عن ختلقه عادة منه انتفى عنه

 ،)لد للزوجفالو (اي �لزوجة الدائمة فاجر ) ولو فجر �ا(
___________________________________ 

 .اي ويف غريه يرجع إىل املعتاد). يرجع): (املصنف(اجلار وا�رور متعلق بقول ) ١(

    



٤٣٦ 

ولـو نفـاه مل ينتــف (للحكـم بلحوقــه �لفـراش شـرعا وان اشـبه الـزاين خلقـة  )٢(وال جيـوز لـه نفيـه لـذلك(، )١(وللعـاهر احلجـر
 .)٣(ه، فان مل يالعن حد بهالم) عنه اال �للعان

، الصــــالة )حلــــف الــــزوج(�ن انكــــر كو�ــــا ولدتــــه ) او يف والدتــــه(فادعتــــه وانكــــره هــــو، ) ولــــو اختلفــــا يف الــــدخول(
ري  )٧(فــال يقبــل قوهلــا فيهــا )٦(يف فعلــه، وميكنهــا اقامــة البينــة علــى الــوالدة يف الثــاين )٥(، والن النــزاع يف االول)٤(عــدمهما بغــ
 .بينة

هـي ) حلفـت(فادعى والدته لدون ستة اشهر، او الزيد من اقصى احلمل ) واختلفا يف املدة( )٨(قا عليهمااتف) ولو(
 فاالصل معه )١٠(أما االول. )٩(تغليبا للفراش، والصالة عدم ز�دة املدة يف الثاين

___________________________________ 
 .�١١ال�ء، وثبوت االنساب احلديث . اب حلوق الولدمن ابو  �٧ب  ١٦٨ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ١(
 .اي والجيوز للزوج نفي الولد الجل ان زوجته فجرت) ٢(
 .ا ي حيد الزوج بسبب نفي الولد) ٣(
 .اي عدم الدخول، وعدم الوالدة) ٤(
 ).االختالف يف الدخول(وهو ) ٥(
 .وهو االختالف يف نفي الوالدة حيث إنه ميكن االطالع عليها) ٦(
 .اي يف الوالدة) ٧(
 .اي على الدخول، وعلى الوالدة) ٨(
 .وهو ادعاء الوالدة الزيد من اقصى احلمل) ٩(
 .وهو ادعاء الوالدة لدون ستة اشهر) ١٠(

    



٤٣٧ 

مل تــنقض ســتة اشــهر مــن : إىل النــزاع يف الــدخول، فانــه اذا قــال )٢(، والن مآلــه)١(فيحتمــل قبــول قولــه فيــه عمــال �الصــل
 )٤(ورمبـا فسـر بعضـهم النـزاع يف املـدة. )٣(فمعناه انه مل يطأ منذ مدة ستة اشهر، وامنا وقـع الـوطء فيمـا دو�ـا. حني الوطء

 ببعيد ان حتقق )٦(وليس. االصل )٥(�ملعىن الثاين خاصة، ليوافق
___________________________________ 

 .وهو عدم الوطء) ١(
 .اي مآل نزاع االختالف يف املدة إىل النزاع يف الدخول، فاالصل عدمه) ٢(
 .القل من تلك املدة حىت ينفي الولد عنه وانه ماانعقد من نطفته. ففي هذه الصورة يدعي الزوج الوالدة. اي يف مادون ستة اشهر) ٣(
 ).إنه يف اقصى مدة احلمل فقط: (يقول الزوجاي املدة اليت ولد فيها الطفل �ن ) ٤(
ى احلمــل  -اي ليوافـق حكــم املشــهور ) ٥( ف املـرأة لــو كــان االخــتالف يف مـدة الــوالدة �قصــ وهــو اصــالة عــدم . االصـل -وهـو فتــوى العلمــاء حبلــ

يت ولـد فيهـا الطفـل، فيقـدم قوهلـا االخـتالف يف املـدة علـى اقصـى مـدة احلمـل فقـط وأن أن العلمـاء محلـوا النـزاع يف صـورة : واحلاصـل. ز�دة املدة الـ
 .تبقى خارجة عن حرمي النزاع -وهو النزاع يف مدة الوالدة لدون ستة اشهر  -فالصورة الثانية . القول قول املرأة

مل يعهـد مـن العلمـاء  حيـث إنـه. فقط، وإخراج تلك الصورة لـيس ببعيـد) �قصى مدة احلمل(اي حصر العلماء النزاع يف االختالف يف املدة ) ٦(
 )النزاع يف اقصى احلمل(بل خصوها �ذه الصورة وهو . رضوان هللا عليهم مايشعر بتعميم النزاع لتلك الصورتني

    



٤٣٨ 

 .)٢(خالف، اال ان كالم االصحاب مطلق )١(يف ذلك
وز االقصــى وهــي الــدخول ووالدتــه لســتة اشــهر فصــاعدا ومل يتجــا) وولــد اململوكــة اذا حصــلت هلــا الشــروط الثالثــة(

ري لعـان فيهمـا (ظـاهرا ) لكـن لـو نفـاه انتفـى( )٣(وال جيوز له نفيـه ملكـان الشـبهة فيهمـا) يلحق به، وكذلك ولد املتعة( بغـ
حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به، أما ولد االمة فموضع وفاق، ولتعليـق اللعـان علـى رمـي ) وان فعل حراما
 )٦(هو املشهور ومستنده )٥(عة فانتفاؤه بذلك، واما ولد املت)٤(الزوجة يف االية

___________________________________ 
هـل النـزاع يف والدة الطفـل خمـتص بصـورة اقصـى مـدة احلمـل : اي يف هذه املسألة وهو النزاع يف مدة والدة الطفل إن حتقق خالف �ن يقال) ١(

 .فقط، او مطلق حىت يشمل مادون ستة اشهر
 .، بل كلما�م شاملة هلذا، ولذاك)�قصى مدة احلمل(كلمات االصحاب رضوان هللا عليهم مايقيد النزاع اي ليس يف  ) ٢(
 .اي يف ولد اململوكة، وولد املتعة لو كان هناك مايوجب الشك يف بنونه) ٣(
: النـور )ات باهللا انـه �ـن ا�صـادق�وا�ين ير�ون ازواجهم و�م ي�ن �م شهداء اال انفسهم فشهادة احدهم ار�ع شهاد(: يف قولـه تعـاىل) ٤(

 ).ومل يكن هلم شهداء اال انفسهم: (علق اللعان يف صورة عدم وجود البينة للزوج بقوله -جل امسه  -حيث إنه . ٦اآلية 
 .اي مبجرد نفي الولد من دون احتياج إىل اللعان) ٥(
 .اي مستند انتفاء ولد املتعة بدون اللعان) ٦(

    



٤٣٩ 

وذهـــب املرتضـــى ومجاعـــة إىل . )٣(يف آيـــة االرث، وغـــريه )٢(محلـــت عليهـــا )١(علـــى الدائمـــة، ومـــن مثغلبـــة اطـــالق الزوجـــة 
ت بقولــه تعــاىل )٥(، ال�ــا زوجــة حقيقــة، واال)٤(احلاقهــا �لدائمــة هنــا ــم (: حلرمــ ــك ه ــك فأو� ــت� وراء ذ� ــن اب فم

 .مث نفاه فانه ال ينتفي عنه واحلق بهخبالف ما لو اعرتف به اوال ) فلو عاد واعرتف به صح وحلق به" ( )٦()العادون
، والفتـوى بلحـوق الولـد بفـراش الـواطئ، )٩(عـن امـه، الطـالق الـنص) العـزل )٨(ملكـان( )٧(مطلقا) وال جيوز نفي الولد(
 وهو

___________________________________ 
 .لدائمةاي ومن اجل غلبة اطالق الزوجة على الدائمة محلت الزوجة يف آية االرث على ا) ١(
 .اي على الدائمة) ٢(
 .اي ومحلت الزوجة على الدائمة يف غري االرث ايضا) ٣(
ومجاعـة مـن الفقهـاء قـدس هللا ارواحهـم الزوجـة املتمتـع �ـا �لدائمـة يف �ب اللعـان يف كو�ـا حمتاجـة إىل اللعـان لـو ) السيد املرتضـى(اي أحلق ) ٤(

 .نفى الزوج الولد عنه، لكو�ا زوجة حقيقة
 .اي وان مل تكن الزوجة املتمتع �ا زوجة حقيقة حلرمت) ٥(
 .٣١اآلية : املعارج) ٦(
 .يف الدائمة، وغريها �للعان، وغريه) ٧(
اي النص الوارد �ن الولد للفراش ليس مقيدا بصـورة افـراغ املـاء ) ٩(اي الجيوز للرجل نفي الولد عنه الجل عزل املين وافراغه يف خارج الرحم) ٨(

 .االحاديث. �ب حلوق االوالد �آل�ء ١٦٩ - ١٦٨ص  ٨راجع التهذيب الطبعة احلديثة ج . رحميف ال

    



٤٤٠ 

، )٣(ال اعتبـار �النـزال يف احلـاق الولـد مطلقــا )٢(وعلـى مـا ذكـر�ه سـابقا. )١(صـادق مـع العـزل، وميكـن سـبق املـاء قبلـه
قـبال، واملصـنف صـرح يف القواعـد �سـتواء القبـل والـدبر وقيد العالمة هنا الوطء مـع العـزل بكونـه . فمع العزل �ملاء اوىل

 .يف اعتبار العدة )٥(، ويف �ب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما)٤(يف ذلك
الداخل �ا حبيـث ميكـن احلاقـه بـه، واملـوىل ) وعدم الزوج احلاضر(، )٦(الثالثة) وولد الشبهة يلحق �لواطئ �لشروط(

 .نتفى عن املوىل وحلق �لواطئ اغرم قيمة الولد يوم سقط حيا ملوالهاحبكم الزوج، لكن لو ا )٧(يف ذلك
احملــارم، فــان ) �ملــرأة عنــد الــوالدة، أو الــزوج، فــان تعــذر فالرجــال(اي انفــرادهن ) اســتبداد النســاء(كفايــة ) وجيــب(

 تعذروا فغريهم،
___________________________________ 

 .اي قبل العزل ولو كان مبقدار ذرة) ١(
 .٤٣٣إىل آخر ماذكر هناك ص ) واملراد به على ما يظهر من اطالقهم وصرح به املصنف: () الشارح(من تعريف الوطء يف قول ) ٢(
 .سواء انزل ام مل ينزل فالولد يلحق �الب فكيف اذا انزل، ولو كان االنزال يف خارج الرحم) ٣(
 .اي يف احلاق الولد) ٤(
 .لدبر يف ان الوطي فيهما موجب للعدةاي بني القبل وا) ٥(
 .الدخول، ووالدة املولود لستة اشهر فصاعدا، وعدم جتاوز اقصى مدة احلمل) ٦(
 .اي يف االحلاق) ٧(

    



٤٤١ 

 )٢(وال خيلـو )١(هـذا مجلـة مـا ذكـروه فيـه. وقدم يف القواعد الرجال االقارب غري احملارم على االجانـب، وهنـا اطلـق الرجـال
مقيد مبا يسـتلزم اطالعـه علـى العـورة، امـا مـا ال يسـتلزمه مـن مسـاعد�ا فتحرميـه علـى الرجـال غـري  )٣(عن نظر، بل ذلك

واضـــح، وينبغـــي فيمـــا يســـتلزم االطـــالع علـــى العـــورة تقـــدمي الـــزوج مـــع امكانـــه، ومـــع عدمـــه جيـــوز غـــريه للضـــرورة كنظـــر 
 .له يف قواعد الشرع الطبيب، واما الفرق بني اقارب الرجال من غري احملارم، واالجانب فال اصل

، ولـيكن ذلـك قبـل قطـع سـرته، )واالذان يف اذنه اليمىن، واالقامة يف اليسـرى(حني يولد، ) ويستحب غسل املولود(
عــــن النـــــيب ) ع(ذلــــك عـــــن ايب عبــــدهللا  )٨(روي )٧(، وال تصـــــيبه ام الصــــبيان)٦(، وال يفــــزع)٥(وال �بعــــة )٤(فــــال يصــــيبه ملـــــم
 له مولود فليؤذن يف اذنه اليمىن �ذان الصالة، وليقم يف اذنه اليسرى فا�امن ولد "  

___________________________________ 
 .اي يف أمر الوالدة) ١(
 .اي استبداد النساء واستقالهلن يف تويل امور املرأة حني الوالدة) ٢(
 .اي االختصاص واالستبداد �لنساء) ٣(
ىت اليصـــيب الطفــل هـــذه االمـــراض اذا اذن يف اذنـــه . جنـــون خفيـــف يعـــرض االنســان: واملــيماللمــم بفـــتح الـــالم ) ٤( ىت اي حـــ ىن حـــ والفـــاء هنـــا مبعــ

 .اليمىن، واقيم يف اذنه اليسرى
 .الذي ال يعرف شيئا من امر النساء) االبله(وهو ) ٥(
 .ض االطفالريح داخلية تعر ) ٧(اي ذعر وخاف: فزع فزعا: اخلوف مع الوثبة يقال: الفزع هو) ٦(
 .من ابواب احكام االوالد االحاديث ٣٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٨(

    



٤٤٢ 

وهــو النهــر املعــروف، ) برتبــة احلســني عليــه الصــالة والســالم ومــاء الفــرات )١(وحتنيكــه" (عصــمة مــن الشــيطان الــرجيم 
ـــارة التخيـــري بـــني وظـــاه. ليعـــذب ان مل يكـــن عـــذ�) ولـــو خبلطـــه �لتمـــر، او �لعســـل(أي عـــذب ) او مـــاء فـــرات( ر العب

. ، واالجــود الرتتيــب بينهــا فيقــدم مــاء الفــرات مــع امكانــه، مث املــاء الفــرات �الصــالة، مث �صــالح ماحلــه �حللــو)٢(الثالثــة
فــان مل يكــن فمـــاء الســماء، واملــراد �لتحنيـــك ) ع(حنكــوا اوالدكـــم مبــاء الفــرات، وتربـــة احلســني : )٣(ويف بعــض االخبــار

وكـــذا يســــتحب حتنيكـــه �لتمـــر، �ن ميضــــغ التمـــرة وجيعلهـــا يف فيــــه . ه وهـــو اعلـــى داخــــل القـــمادخـــال ذلـــك إىل حنكــــ
حنكـوا اوالدكـم �لتمـر فكـذا فعـل رسـول ) " ع(ويوصلها إىل حنكـه بسـبابته حـىت يتحلـل يف حلقـه، قـال أمـري املـؤمنني 

 �حلسن هللا 
___________________________________ 

 .االحاديث �٣٦ب  ٤٤١ص  ٨صدر السابق يف هامش رقم امل) ١(
 .وماء فرات اي عذب وان مل يكن من �ر الفرات فيجعل فيه شئ من التمر، او العسل ليعذب. النهر املعروف يف العراق: الفرات) ٢(
واملراد من . واجلمع احناك. داخل الفماحلنك ماحتت الذقن من االنسان، وغريه، او االعلى . ٣احلديث  ١نفس املصدر السابق هامش رقم ) ٣(

: ويف احلـديث. ادخـال ذلـك إىل حنكـه وهـو اعلـى داخـل الفـم: استحباب حتنيك الطفل �ملاء و�لرتبة احلسينية على مشرفها اآلف الثناء والتحيـة
 .ومجع احلنك احناك مثل السبب واسباب. مااظن احدا حينك مباء الفرات اال احبنا اهل البيت

    



٤٤٣ 

 .حنكه وحنكه بتخفيف النون وتشديدها" قال اهلروي يقال  )١("  واحلسني
ال يولــد لنــا ): " ع(قــال الصــادق ) جــاز(بعــد ذلــك ) إىل اليــوم الســابع، فــان غــري(ان كــان ذكــرا ) دمحما )٢(وتســميته(

ري�، واال تركنـا  اي اشـتمل علـى ) المسـاء مـا عبـدهللاواصـدق ا( )٣("ولد اال مسيناه دمحما فاذا مضى سـبعة ا�م فـان شـئنا غـ
ريه مــن امسائــه تعــاىل،  اســم دمحم (، )٤(اي االمســاء مطلقــا) وافضــلها(عبوديتــه تعــاىل كعبــد هللا، و عبــدالرمحان، والــرحيم، وغــ

"  )٥(يـاءاصدق االمساء مـا مسـي �لعبوديـة وافضـلها امسـاء االنب) " ع(قال الباقر ) (وعلي، وامساء االنبياء، واالئمة 
) " ع(، وعنـه " )٦(من ولد له اربعة اوالد ومل يسم احـدهم �مسـي فقـد جفـاين: " قال ان النيب ) ع(وعن الصادق 

" وعن احلسني عليـه الصـالة والسـالم يف حـديث طويـل "  )٧(ليس يف االرض دار فيها اسم دمحم اال وهي تقدس كل يوم
ال يدخل الفقر بيتا فيـه اسـم دمحم، ): " ع(وقال الرضا  )٨("ن ال امسي احدا منهم اال عليا لو ولد يل مئة ولد الحببت ا

 او امحد،
___________________________________ 

 .احلديث االول ٣٦الباب  ٤٤٢ص  ١نفس املصدر السابق يف اهلامش رقم ) ١(
 .اي ويستحب تسمية املولود) ٢(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٢٤الوسائل كتاب النكاح الباب ) ٣(
 .سواء كان فيها عبودية ام ال) ٤(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٢٣الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ١٦مستدرك الوسائل �ب ) ٦(
 .٤من ابواب احكام االوالد احلديث  ٢٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٢٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٨(

    



٤٤٤ 

ان   )٣(�يب فـالن )٢(وتكنيتـه )١("او علي، أو احلسن، او احلسني، او جعفر، او طالب، او عبدهللا، او فاطمة من النساء 
 ".ان يلحق �م  )٦(ا� لنكين اوالد� يف صغرهم خمافة النبز): " ع( )٥(قال الباقر. ان كان انثى )٤(كان ذكرا او ام فالن

بضــم ) ويكـره اجلميــع بـني كنيتـه(وهـو مــا اشـعر مـن االعــالم مبـدح، او ذم واملـراد هنــا االول خاصـة، ) وجيـوز اللقـب(
عن ايب عيسـى، وعـن . كىن  )٨(اربع �ى عن ان النيب ): " ع(الصادق  )٧(قال) �يب القاسم وتسميته دمحما(الكاف 

وان يســـمي حكمــا، او حكيمــا، او خالـــدا، او " (ايب احلكــم، وعــن ايب مالــك، وعـــن ايب القاســم اذا كــان االســم دمحما 
 ابغض االمساء إىل هللا تعاىل حارث،) " ع(الباقر  )٩(قال) حار�، او ضرارا، او مالكا

___________________________________ 
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٢٦سائل كتاب النكاح �ب الو ) ١(
 .اي جيعل له كنية: مصدر �ب التفعيل من �ب كىن يكين) ٢(
 .ابودمحم ابوجعفر ابواحلسن ابوعلي ابوفاطمة أبوخدجية: او ايب فالنة كقولك) ٣(
 .ام دمحم ام علي ام احلسن ام خدجية ام فاطمة: او ام فالنة كقولك) ٤(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٢٧الوسائل كتاب النكاح  )٥(
والتنــابزوا بااللقــاب بــ�س االســم  (: نبـذة نبـذا اي لقبــه �للقـب الـردي قــال هللا تعـاىل: بفـتح النـون والبـاء وهــو لقـب السـوء املشــني يقـال )٦(

 .١١اآلية : احلجرات)الفسوق بعد االيمان
 .١م االوالد احلديث من احكا ٢٠مستدرك الوسائل �ب ) ٧(
 .وكىن مجع كنية بضم الكاف يف املفرد واجلمع. �ضافة اربع إىل كىن) ٨(
 .٢احلديث  ٢٨الوسائل كتاب النكاح احكام االوالد �ب ) ٩(

    



٤٤٥ 

دعى بصحيفة حني حضره املوت يريـد أن ينهـي عـن امسـاء  ان رسول هللا ) " ع(وعن الصادق " وخالد، ومالك 
وذكـــر أ�ـــا ســـتة، أو ســـبعة ممـــا ال جيـــوز ان . )١(منهـــا احلكـــم، وحكـــيم، وخالـــد، ومالـــك. يتســـمى �ـــا فقـــبض ومل يســـمها

 ".يتسمى �ا 
يف شـحمتها، واليسـرى يف اعالهـا كـل ) منها العقيقة، واحللق واخلتان، وثقـب االذن اليمـىن) (واحكام االوالد امور(

ن النهــارمــن يــوم ولــد، ولــو يف) يف اليــوم الســابع(ذلــك  العقيقــة واجبــة وكــل مولــود ): " ع(قــال الصــادق .  اخــر جــزء مــ
اختنـوا اوالدكـم لسـبعة ا�م فانـه ): " ع(، وعنـه )٣(واحلـق رأسـه يـوم السـابع" عتـق عنـه ) " ع(، وعنه " )٢(مر�ن بعقيقته

 م من السنة،إن ثقب اذن الغال): " ع(وعنه "  )٤(اطهر واسرع لنبات اللحم، وان االرض لتكره بول االغلف
___________________________________ 

منهـا احلكـم، وحكـيم، وخالـد، ومالـك : ) االمـام الصـادق(ال خيفـى أن قـول . ١احلـديث  ٤٤٤ص  ٩املصدر السابق يف اهلامش رقم ) ١(
 .��م اذا ارادوا شيئا علموا يف الصحيفة شيئا مبين على علم االمام  مع أنه مل يذكر الرسول االكرم 

ال خيفــى أن اجلــزء االول مــن احلــديث مــذكور فيــنفس البــاب . ٣ - ٢مــن ابــواب احكــام االوالد احلــديث  ٣٨الوســائل كتــاب النكــاح �ب ) ٢(
 .٢والباقي يف احلديث  ٣احلديث 

 .٨من ابواب احكام االوالد احلديث  ٤٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .٥من ابواب احكام االوالد احلديث  ٥٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(

    



٤٤٦ 

 )٢(تتـنجس االرض مـن بـول االغلـف اربعـني صـباحا: "  ويف خرب اخر عـن النـيب "  )١(وختانه لسبعة ا�م من السنة
 ". )٣(اىل من بول االغلفإن االرض تضج إىل هللا تع" ، ويف اخر "

قـال اسـحاق بـن عمـار للصـادق ) العقيقـة، ويتصـدق بـوزن شـعره ذهبـا، او فضـة(ذبـح ) قبـل(لراسه ) وليكن احللق(
 )٤(حيلق رأسه، ويعتق عنه، ويتصـدق بـوزن شـعره فضـة يكـون ذلـك يف مكـان واحـد): " ع(�ي ذلك نبدأ فقال ): ع(
 .)٥(، ويف خرب آخر، او ذهبا"

ذلـــك عـــن امـــري  )٧(روي. وهـــو أن حيلـــق مـــن الـــراس موضـــعا، ويـــرتك موضـــعا يف أي حانـــب كـــان) )٦(نـــازعويكـــره الق(
، وذكـر ان القنـزع ان حيلـق الـراس إال )٨(انه كره القنـزع يف روؤس الصـبيان) ع(، ويف خرب أخر عن الصادق )ع(املؤمنني 

 أيت النيب : قال) ع(قليال وسط الرأس تسمى القنزعة، وعنه 
___________________________________ 

 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٥١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .٤من ابواب احكام االوالد احلديث  ٥٢الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٢(
 .١نفس املصدر احلديث ) ٣(
 .٩يث من ابواب احكام االوالد احلد ٤٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 .١٠نفس املصدر احلديث ) ٥(
اخلصلة . مجع قنزع بضم القاف وسكون النون وضم الزاء او فتح القاف وسكون النون وفتح الزاء، او كسر القاف وسكون النون وكسر الزاء) ٦(

 .من الشعر ترتك على راس الصيب
 .١من احكام االوالد احلديث  ٦٦الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(
 .٣صدر احلديث نفس امل) ٨(

    



٤٤٧ 

 .)١(بصيب يدعو له وله قنازع فاىب ان يدعو له، وامر ان حيلق رأسه
 )٢(وهـل جيـب علـى الـويل ذلـك قبلـه. اي بعده بـال فصـل لـو تـرك وليـه ختانـه) وجيب على الصيب اخلتان عند البلوغ(
يق عــن اول وقتــه، ويف التحريــر �خــريه إىل البلــوغ �خــري الواجــب املضــ )٤(واســتلزم. عــدم التكليــف حينئــذ )٣(مــن. وجهــان

 .ودليله غري واضح. )٥(الجيوز �خريه إىل البلوغ وهو دال على الثاين
 ". )٦(خفض النساء مكرمة واي شئ افضل من املكرمة): " ع(قال الصادق ) ويستحب خفض النساء وان بلغن(
، علـــى )٧(ب، والســـمن، والســـنوهـــي الســـالمة مـــن العيـــو ) جتتمـــع فيهـــا شـــرائط االضـــحية(او جـــزور ) والعقيقــة شـــاة(

 امنا هي شاة حلم ليست): " ع(قال الصادق . االفضل، وجيزي فيها مطلق الشاة
___________________________________ 

 .٢احلديث  ٤٤٦ص  ٧نفس املصدر يف اهلامش رقم ) ١(
 .اي قبل البلوغ) ٢(
 .دليل لعدم وجوب اخلتان على الويل قبل البلوغ) ٣(
 .لوجوب اخلتان على الويل قبل البلوغدليل ) ٤(
 .وهو وجوب اخلتان على الويل) ٥(
ن ابــواب احكــام االوالد احلــديث  ٥٦الوســائل كتــاب النكــاح �ب ) ٦( ىن الفعــال احلســنة. ٣مــ . املكرمــة بفــتح املــيم وضــم الــراء واحــدة املكــارم مبعــ

 .فكل فعل حسن فهي مكرمة
 .، ويف السنة الثانية من البقر ويف الشهر الثامن من الغنمكالذي دخل يف السنة السادسة من االبل) ٧(

    



٤٤٨ 

 ". )٢(وخريها امسنها )١(مبنزلة االضحية جيزي منها كل شئ
 .اجزات )٣(ولو خالفته) ويستحب مساوا�ا للولد يف الذكورة واالنوثة(
ودمهـــا بدمـــه، . ا بلحمـــهبســـم هللا و�� اللهـــم هـــذه عقيقـــة عـــن فـــالن حلمهـــ" وهـــو ) والـــدعاء عنـــد ذحبهـــا �ملـــأثور(

اذا : " قـال) ع(، وعـن البـاقر )ع(الكرخي عن ايب عبـدهللا  )٤(رواه"  وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء آلل دمحم 
ه، والشـكر لرزقـه، والعظمة المر  بسم هللا و�� واحلمد � وهللا اكرب اميا� ��، وثناء على رسول هللا : ذحبت فقل

ــت فــان كــان ذكــرا فقــل ت، ومنــك مــا : واملعرفــة بفضــله علينــا اهــل البي ــ ت لنــا ذكــرا وانــت اعلــم مبــا وهب ــ ــك وهب اللهــم ان
ــك  ــت، وكــل مــا صــنعنا فتقبلــه منــا علــى ســنتك وســنة نبي ــك ســفكت  اعطي وأخســأ عنــا الشــيطان الــرجيم اللهــم ل

اللهم حلمها بلحمه، ودمها بدمـه، " مثله وزاد فيه ) ع(وعن الصادق "  )٥(ب العاملنيالدماء ال شريك لك واحلمد � ر 
 وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها جبلده، اللهم اجعلها

___________________________________ 
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٤٥الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .٢كور يف نفس املصدر احلديث هذا جزء حديث آخر مذ ) ٢(
 .اي لو خالفت العقيقة املولود ذكورة وانوثة) ٣(
ــاح �ب ) ٤( ــوايف ج  ١مــــن ابــــواب احكــــام االوالد احلــــديث  ٤٦الوســـائل كتــــاب النكــ ــقاط كلمــــة . ٢٠٥ص  ٣والــ ن �ســ ــ فيــــه ويف " هــــذه " لكــ

 .الوسائل
 ).اللهم(وليس فيه كلمة . ٤نفس املصدر السابق احلديث ) ٥(

    



٤٤٩ 

� قـــوم إين بـــرئ ممـــا تشـــركون، اين وجهـــت : " اذا اردت ان تـــذبح العقيقـــة قلـــت) ع(وعنـــه "  )١(اء لفـــالن بـــن فـــالنوقـــ
ان صــاليت ونسـكي وحميــاي وممــايت � رب . وجهـي للــذي فطـر الســماوات واالرض حنيفـا مســلما ومـا ا� مــن املشـركني

وتســمي املولــود �مســه ".  )٢(ولــك بســم هللا وهللا اكــرب العــاملني ال شــريك لــه وبــذلك امــرت وا� اول املســلمني اللهــم منــك
اللهم منك ولك ما وهبت وانت اعطيت اللهـم فتقبلـه منـا علـى سـنة نبيـك " يقال عند العقيقة  ، وعنه "مث تذبح 
لـك واحلمـد � رب  لك سفكت الـدماء ال شـريك: " ونستعيذ �� من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول 

 .فهذه مجلة ما وقفت عليه من الدعاء املأثور"  )٣(العاملني اللهم أخسأ عنا الشيطان الرجيم
ؤال هللا تعــاىل ان جيعلهــا فديــة، حلمــا بلحــم، وعظمــا بعظــم، وجلــدا جبلــد( هــذا داخــل يف املــاثور فكــان يســتغىن ) وســ

ق الــدعاء �ملــأثور،  ولعلــه ملزيــد االهتمــام بــه، او التنبيــه عليــه. عــن ختصيصــه ) )٤(وال تكفــي الصــدقة بثمنهــا(حيــث ال يتفــ
ا� طلبنـا العقيقـة فلـم جنـدها فمـا تـرى نتصـدق ): ع(قيل للصادق  )٥(وان تعذرت، بل ينتظر الوجدان خبالف االضحية

 ال، ان هللا تعاىل حيب اطعام الطعام، واراقة): " ع(بثمنها فقال 
___________________________________ 

 .٥نفس املصدر السابق احلديث ) ١(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٢(
 .٣نفس املصدر احلديث ) ٣(
 .اي بثمن العقيقة) ٤(
 فا�ا يكفي فيها التصدق بثمنها بدال عنها اذا تعذرت) ٥(

    



٤٥٠ 

ــع العقيقــة، ويف بعضــها )٣(، ويف بعــض االخبــار))٢(ولــتخص القابلــة �لرجــل والــورك( )١(الــدماء ولــو مل (ثلثهــا،  )٤(ان هلــا رب
مبعىن ان حصـة القابلـة تكـون هلـا، وان كـان الـذابح االب، مث هـي تتصـدق �ـا، النـه يكـره ) تكن قابلة تصدقت به االم

 .)٥(ت كما ورد يف اخلرب بل تعطي من شاء. وال ختتص الصدقة �لفقراء. هلا االكل كما سيأيت
اذ (هـو ) فليعـق(الولـد هـل عتـق عنـه ام ال ) نفسـه، وان شـكولو بلغ الولد وملـا يعـق عنـه اسـتحب لـه العقيقـة عـن (

اين وهللا مـا ادري  ) ع(قلـت اليب عبـدهللا : عبدهللا بن سنان عـن عمـر بـن يزيـد قـال )٦(، ولرواية)االصل عدم عقيقة ابيه
� عبدهللا مسعت ا: فعققت عن نفسي وا� شيخ كبري، وقال عمر) ع(فامرين ابوعبدهللا : كان ايب عتق عين ام ال؟ قال

 ". )٧(والعقيقة اوجب من االضحية. كل امرء مر�ن بعقيقته: " يقول
ذلـك ادريـس بـن عبـدهللا عـن ايب عبـدهللا  )٨(روي) ولو مات الصـيب يـوم السـابع بعـد الـزوال مل تسـقط، وقبلـه تسـقط(

 ) .ع(
 وان) ويكره للوالدين ان �كال منها شيئا، وكذا من يف عياهلما(

___________________________________ 
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٤٠الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .هو ما فوق الفخذ كما أن الكتف مافوق العضد) ٢(
 .٤من ابواب احكام االوالد احلديث  ٤٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٤٧الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٤(
 .نفس املصدر) ٥(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٣٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٦(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٣٨الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٧(
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٦١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٨(

    



٤٥١ 

ت القابلــة مــنهم، لقــول الصــادق  ــ للقابلــة ثلــث : )٢(وقــال. )١("هــو وال احــد مــن عيالــه مــن العقيقــة  ال �كــل) " ع(كان
يف هـذا  )٣():ع(وتتاكـد الكراهـة يف االم، لقولـه . فـان كانـت القابلـة ام الرجـل او يف عيالـه فلـيس هلـا منهـا شـئ. العقيقة
: " )٤(هـذا اخلـربيف ) ع(لقولـه ) وأن تكسر عضـامها، بـل تفصـل اعضـاء" (�كل العقيقة كل احد اال االم : " احلديث

 ".وجيعل اعضاء مث يطبخها 
يطعــم منــه عشــرة مــن املســلمني، فــان زاد ). " ع(قــال الصــادق ) ويســتحب ان يــدعى هلــا املؤمنــون، واقلهــم عشــرة(

، او )٧(دون ان تفـــرق حلمـــا" وان يطـــبخ طبخـــا " (ال يعطيهـــا اال الهـــل الواليـــة "  )٦(ويف اخلـــرب الســـابق )٥("فهـــو افضـــل 
 ولو اضيف اليهما) �ملاء وامللح(واقله ان يطبخ  )١٠(واملعبرت مسماه. )٩(، ملا تقدم من االمر بطبخها)٨(ر،تشوي على النا

___________________________________ 
 .١من ابواب احكام االوالد احلديث  ٤٧الوسائل كتاب النكاح �ب ) ١(
 .نفس املصدر) ٢(
 .نفس املصدر) ٣(
 .٤٥١ص  ١رقم املذكور يف اهلامش ) ٤(
 .٤احلديث  ٤٤الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .٤٥١ص  ٤عند اهلامش رقم ) ٦(
 .اي من دون ان يوزع حلمها على الفقراء، او اجلريان) ٧(
 .اي من دون ان تشوي على النار) ٨(
 .٤٥١ص  ٦يف اخلرب السابق املذكور يف اهلامش رقم ) ٩(
 .كاناي مسمى الطبخ �ي نوع من انواعه  ) ١٠(

    



٤٥٢ 

علـى اقـل مـا يتـأدى بـه  )٢(، بل رمبا كان اكمل، وما ذكـره املصـنف، للتنبيـه)١(غريمها فال �س، الطالق االمر الصادق به
 .مطلقا )٣(الطبخ، ال احلصر اذ مل يرد نص بكون الطبخ �ملاء وامللح خاصة، بل به

وهـو اول اللـنب يف النتـاج، قالـه اجلـوهري، ويف بكسـر الـالم،  )٥(فيجب على االم ارضاع اللباء" (الرضاع : )٤(ومنها" 
ورمبـا قيــده بعـض بثالثــة  )٦(ومل أقـف علــى حتديـد مقــدار مـا جيـب منــه. هـو اول مــا، حيلـب عنـد الــوالدة: �ايـة ابـن االثــري

 )٧(وامنا وجب عليها ذلك، الن الولد ال يعيش بدونه، ومع ذلـك. وظاهر ما نقلناه عن اهل اللغة انه حلبة واحدة. ا�م
، وال منافـاة )٨(، واال ففـي مالـه، مجعـا بـني احلقـني)�جرة على االب ان مل يكن للولد مـال(ال جيب عليها التربع به، بل 

 بني وجوب الفعل،
___________________________________ 

 .الصادق صفة لالمر اي يصدق املامور به مبجرد ذلك) ١(
 ).وماذكره: (خرب لقوله) ٢(
 .مطلقا من دون تقييده �مللح واملاء خاصةاي �لطبخ ) ٣(
 .اي ومن احكام االوالد) ٤(
 .واملفعول االول خمذوف اي ارضاع االم الطفل اللباء. من اضافة املصدر إىل مفعوله الثاين) ٥(
 .اي منارضاع اللباء) ٦(
 .اي ومع ان الولد ال يعيش بدون اللباء) ٧(
. وجـوب ارضـاع اللبـاء: اخل واملراد مـن احلقـني.. والمنافاة: بقوله ) الشارح(كما يوضحه . بل �جرةتعليل لوجوب ارضاع اللباء ال تربعا ) ٨(

 واستحقاق االم العوض واالجرة

    



٤٥٣ 

االجــرة  )٤(بعـدم اسـتحقاقها )٣(يظهـر ضـعف مـا قيـل )٢(وبـذلك. للمحتـاج )١(واسـتحقاق عوضـه كبـذل املـال يف املخمصـة
ان املمنوع مـن اخـذ اجرتـه  )٧(والفرق. ، علم من عدم جواز اخذ االجرة على العمل الواجب)٦(ملا )٥(عليه، لوجوبه عليها

ا�ــا ال : )٩(نعــم جيــئ علــى هــذا )٨(هــو نفــس العمــل، ال عــني املــال الــذي جيــب بذلــه، واللبــاء مــن قبيــل الثــاين، ال االول
فينقـــدح حينئـــذ عـــدم . يعـــيش بدونـــهتســـتحق اجـــرة علـــى ايصـــاله إىل فمـــه، النـــه عمـــل واجـــب ورمبـــا منـــع مـــن كونـــه ال 

 )١٠(الوجوب
___________________________________ 

 .فانه جيب على القادر اغاثة احملتاج، لكن التربعا بل يف مقابل عوضه. اي ا�اعة) ١(
 )من عدم املنافاة بني وجوب اللباء، واستحقاق عوضه(اي ومبا ذكر� ) ٢(
 )الشيخ املقداد(االجرة على اللباء القائل بعدم استحقاق االم ) ٣(
 .اي االم) ٤(
 .اي لوجوب ارضاع اللباء على االم) ٥(
رم دليل القائل بعدم استحقاق االم االجرة ببيان ان ارضاع اللباء علـى االم واجـب، وكـل ماكـان واجبـا حيـرم اخـذ االجـرة عليـه، فاللبـاء ممـا حيـ) ٦(

 .اخذ االجرة عليه كبقية الواجبات الدينية
أن القدر املسلم من حرمة اخذ االجرة على الواجب هو اخذ االجـرة علـى : وخالصته. رد على استدالل القائل بعدم استحقاق االم االجرة) ٧(

 .عمل واجب، ال اخذ العوض عن مال جيب بذله
 .مال، ال اجرة على عملاذن فاطالق االجرة عليه حينئذ يكون جمازا، النه عوض عن . حيث إن اللباء عني مال تبذله االم) ٨(
 .اي على هذا الوجه من حرمة اخذ االجرة على العمل الواجب) ٩(
 .فانه حيئنذ التتوقف حياة الطفل على اللباء، فال جيب بذله لذلك) ١٠(

    



٤٥٤ 

 .)٢(وهو اوىل )١(والعالمة قطع يف القواعد بكونه ال يعيش بدونه، وقيده بعضهم �لغالب
___________________________________ 

الن االطفـــال ال يعيشـــون غالبـــا اذا مل ) �لغالـــب: (-اذا مل يشـــرب اللبــاء  -عـــدم تعـــيش الطفـــل ) رضـــوان هللا علــيهم(اي قيــد بعـــض الفقهـــاء ) ١(
يــؤثر ذلــك  فقــد يعــيش بعضــهم بدونــه، ولكنــه شــاذ، ورمبــا. اي التقييــد �لغالــب هــو االوىل، نظــرا إىل طبيعــة االطفــال الغالبــة) ٢(يشــربوا هــذه املــادة

يف غضـون االشـهر  COLOSTRUM)اللبـاء( -: نقصا يف طبعه واليك تفصيل ذلك عن النظرة الطبية احلديثة مأخوذة عـن مسـتندات وثيقـة
شبه  ام هلا الثالثة االخرية من فرتة احلمل تبدأ ثد� االم احلامل �النتفاخ حيث تتكون يف قنوات الثدي إفرازات من مادة صفراء اللون صمغية القو 

يبـدأ الطفـل الرضـيع ) �لصـمغ(ومبـا أ�ـا مائلـة إىل اللزوجـة لـذا تـدعى هـذه املـادة عنـد االمهـات ) ذو قوام(كثرية بعصري الليمون احلامض املركز اي 
 .اربعة ا�ميف اليوم االول من والدته �لغذاء على هذه املادة، واليت تستمر �الفراز من ثديي االم لفرتة قصرية ترتاوح بني اليومني إىل 

ث يــرتاوح بــني  ث الــوزن النــوعي حيــ ن حليــب االم مــن حيــ  - ١٠٦٠وأمــا صــفات هــذه املــادة الطبيعيــة، وتركيبهــا الكيميــاوي فا�ــا تكــون اثقــل مــ
 وأما من حيث التفاعل. ١٠٣٠ - ١٠٢٥اذا ما قار�ه حبليب االم، او حليب احليوا�ت اللبونة االخرى حيث يرتواح الوزن النوعي من  ١٠٦٦

) عبــاد الشــمس(وهلــذه املــادة خاصـية تغــري لـون ورق ). احلـوامض(يف مقابــل ) �لقواعـد(اي مــن املـواد الكيمياويــة املســماة ) قلويـة(الكيميـاوي فا�ــا 
 .من االمحر إىل االزرق

الم �ضعاف من ذلك كمادة وأما من حيث الرتكيب الكيمياوي فا�ا حتتوي على نسب كثرية تزيد على النسب املوجودة يف احلليب االعتيادي ل
مــادة (علـى ) اللبـاء(وكـذلك حتتـوي هـذه املـادة اي ). كـر�ت الـدم احلمـراء(ومـادة احلديـد الضـرورية لتكـوين . الكلـس الضـرورية لبنـاء عظـام الطفـل
حتتوي على نسب  ) اللباء(اي  كما وأن هذه املادة. اليت تدخل يف تركيب معظم املواد السائلة يف جسم الطفل) الفسفور، والصوديوم والپو�سيوم

الذي يكون اجلزء االعظم من انسجة اجلسم، لذا تقوم هـذه املـادة مقـام اسـاس البنـاء الـذي ) والفيتامينات) (الزالل(اي ) الپروتني(كثرية من مادة 
جلســمية والعقليــة هــذا فضــال عــن ان ينمــو عليــه جســم الطفــل يف اال�م االول مــن عمــره، وبــدون هــذه املــادة يكــون منــو الطفــل متــاخرا مــن الناحيــة ا

فقـد خلـق . وهـو بـدن االنسـان) �لعناصـر املضـادة للجسـم(وتسـمى هـذه العناصـر ) علماء الطب(هذه املادة حتتوي على عناصر أخرى اكتشفها 
يت اكتشـــفت يف العصـــر احلاضـــر فجعـــل هلـــذه املـــادة خاصـــية و ) اجلـــراثيم واملكـــرو�ت(هللا عزوجـــل فيـــه مـــن  هـــي مقاومتهـــا لتلـــك حلكـــم ومصـــاحل الـــ

ن هــذه املــادة اي ). امليكــرو�ت واجلــراثيم( وأمــا وظيفــة هــذه العناصــر املوجــودة يف مــادة ) ANTIBODIES(�للغــة االنكليزيــة ) اللبــاء(ويعــرب عــ
اثيم وامليكـرو�ت املخلوقـة اللباء اليت تقاوم امليكرو�ت املخلوقة يف اجلسم فتزويدها الطفل الرضيع املناعة ضد تلـك االمـراض املتولـدة مـن تلـك اجلـر 

يت جتعــل الطفــل الرضــيع  عرضــة يف البــدن، ومســاعدته علــى مقاومتهــا، والــدفاع عنهــا �يقــاف فعاليــة تلــك امليكــرو�ت واجلــراثيم املولــدة لالمــراض والــ
 .للتلف واهلالك

ريا لــدى مشــاهري االطبــاء �لتجــارب العلميــة، واالحصــائيات احلياتيــة، أن االطفــال ا ) اللبــاء(لــذين حيرمــون مــن تنــاول هــذه املــادة اي وقــد ثبــت اخــ
يت تقضــي علــى حيــا�م يف االشــهر االول مــن عمــرهم، لــذا نــرى أن نســبة الوفيــات بــني االطفــال الــذين  يكونــون عرضــة ملختلــف انــواع االمــراض الــ

ذه املـادة فضـعيفوا البنيـة، ومتـاخروا النمـو مـن وأمـا الـذين يعيشـون مـن دون تنـاول هلـ. حيرمون من هـذه املـادة يف تلـك اال�م بعـد الـوالدة كثـرية جـدا
يت يكتســبو�ا مــن ن املناعــة الــ ى املقاومــة، وحرمــا�م مــ مــادة  الناحيــة اجلســمية والعقليــة، وعرضــة ملختلــف انــواع االمــراض، نظــرا لعــدم اســتطاعتهم علــ

 )اللباء(
 .االمريكي) والدونيلسن(لالستاذ ) كتاب طب االطفال: (املصادر

لالسـتاذ ويلفريـد شـلدن الربيطـاين ) طـب االطفـال(وكتـاب ). جامعـة لنـدن(الربيطـاين اسـتاذ يف ) الـن مونكرييـف(لالسـتاذ ) فـالكتـاب طـب االط(
 ).فسلجة وظائف اعضاء اجلسم لالنسان(وكتاب ). جامعة لندن(استاذ 

    



٤٥٥ 

 وهي) ويستحب لالم ان ترضعه طول املدة املعتربة يف الرضاع(
    



٤٥٦ 

االقتصار على اقل ا�زي فاحد وعشـرون شـهرا، وال جيـوز  )٢(فان اراد )١("أن يتم الرضاعة حوالن كامالن ملن اراد " 
وامنـا كـان . نقصانه عنها، وجيوز الز�دة علـى احلـولني شـهرا وشـهرين خاصـة، لكـن ال تسـتحق املرضـعة علـى الزائـد اجـرة

 .ارضاع االم مستحبا، الن لبنها اوفق مبزاجه، لتغذيه به يف الرحم دما
من كو�ا يف مال الولد ان كان له مـال، واال فعلـى االب وان عـال كمـا سـيأيت مـع يسـاره، واال ) االجرة كما قلناهو (

 .لو كان االب معسرا )٣(فال اجرة هلا، بل جيب عليها كما جيب عليها االنفاق عليه
 اذا مل) بنفسها وبغريها(حيث يستأجرها االب ) وهلا ارضاعه(

___________________________________ 
 .٢٣٢اآلية : البقرة)وا�وا�ات يرضعن اوالدهن حول� ��ل� �ن اراد ان يتم ا�رضاعة(: اجلملة مأخوذ من قوله تعاىل )١(
 .يف اآلية الكرمية" من " التذكري �عتبار لفظ ) ٢(
 .اي على الطفل) ٣(

    



٤٥٧ 

ــق ري مطل ــع بــه (�رضــاعه ولــو �الجــرة  )وهــي اوىل( )١(يشــرط عليهــا ارضــاعه بنفســها، كمــا يف كــل اجــ ت مبــا يقن اذا قنعــ
منهـا وتسـليمه إىل ) )٣(جاز لـالب انتزاعـه(عن غريها ) ولو طلبت ز�دة( )٢(او انقص، اوتربعت بطريق اوىل فيهما) الغري
ســقوط حضــانتها ايضــا، وهــو احــد القــولني : انتزاعــه وتســليمه: الــذي �خــذ أنقــص، أو يتــربع، ويفهــم مــن قولــه) الغــري
) ع(لزوم احلرج �جلمع بني كونه يف يدها، وتويل غريها ارضاعه، ولظاهر رواية داود بن احلصني عن الصادق  )٤(هووجه

واالقـوى "  )٥(ال ارضـعه اال خبمسـة دراهـم فانـه لـه ان ينزعـه منهـا: ان وجد االب من يرضعه �ربعة دراهـم وقالـت االم" 
وحينئـــذ فتـــأيت املرضـــعة وترضـــعه عنـــدها مـــع االمكـــان، فـــان تعـــذر محـــل الصـــيب إىل  )٦(بقـــاء احلضـــانة هلـــا، لعـــدم تالزمهـــا

 )٧(املرضعة وقت االرضاع خاصة، فان تعذر مجيع ذلك اجته سقوط حقها من احلضانة للحرج والضرر
___________________________________ 

 .٣٤٨ - ٣٤٧ص ) كتاب االجارة(تقدم يف اجلزء الرابع من طبعتنا احلديثة ) ١(
 .والتربع. اي يف صورة القبول �النقص) ٢(
 .اي اخذ الطفل منها) ٣(
 .اي وجه سقوط حق حضانتها) ٤(
 .١احلديث  ٨١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 .فيجوز ان حتضنه االم، وترضعه غريها. اي لعدم تالزم احلضانة واالرضاع) ٦(
 ).ال ضرر وال ضرار: (وسلم وبقوله . ٧٧اآلية : احلج )� ا�ين من حرجوماجعل علي�م (: وكالمها منفيان لقوله تعاىل) ٧(

    



٤٥٨ 

الن منافعها مملوكة له فله التصرف فيها كيف شاء، خبالف الزوجة ) )١(وللموىل اجبار امته على االرضاع لولدها وغريه(
، النـــه اليســـتحق �لزوجيـــة منافعهـــا وامنـــا اســـتحق حـــرة كانـــت ام مملوكـــة لغـــريه، معتـــادة الرضـــاع اوالدهـــا ام غـــري معتـــادة

مـن مصـلحته  )٤(تربيتـه ومـا يتعلـق �ـا )٣(والية على الطفل وا�نون لفائدة: �لفتح وهي" احلضانة  )٢(ومنها. " االستمتاع
ا مــن حفظــه، وجعلــه يف ســريره، ورفعــه، وكحلــه، ودهنــه، وتنظيفــه، وغســل خرقــه، وثيابــه، وحنــوه، وهــي �نثــى اليــق منهــ

اي ) او كـــا�(عاقلـــة ) حـــرة مســـلمة(االم ) ذكـــرا اذا كانـــت(الولـــد ) فـــاالم احـــق �لولـــد مـــدة الرضـــاع وان كـــان(�لرجـــل 
ت  )٦(واالســالم يف الثــاين )٥(فانــه يســقط اعتبــار احلريــة يف االول) رقيقــني او كــافرين(االبــوان معــا  لعــدم الرتجــيح، ولــو كانــ

 .)٧(ا من االب الرق او الكافر إىل ان يبلغ وان تزوجتاالم خاصة حرة مسلمة فهي احق �لولد مطلق
 )فاالم احق �النثى إىل سبع سنني(عن الرضاع ) فان فصل(

___________________________________ 
 .اي غري الولد) ١(
 .اي ومن احكام االوالد) ٢(
 .اي لغرض تربية الولد) ٣(
 .مصلحة اي املصلحة عبارة عن حفظه من: بيانية لقوله) حفظه(ومن يف . اي �لرتبية) ٤(
 .اي كو�ما رقيقني) ٥(
 .اي كو�ما كافرين) ٦(
 .اي االم) ٧(

    



٤٥٩ 

 )٣(مــع شــهرته جــامع بــني االخبــار املطلقــة )٢(واالول )١(وقيــل إىل ســبع فيهمــا. مــا مل تتــزوج االم: وقيــل. إىل تســع: وقيــل
واالقــوى ان اخلنثــى املشــكل هنــا كــاالنثى ) بعــد الســبع �النثــى(احــق ) إىل البلــوغ و(بعــد فصــاله ) واالب احــق �لــذكر(

قبـل السـبع لعــدم العلمبالذكوريـة الـيت هــي  )٤(استصـحا� لواليـة االم الثابتــه عليـه ابتـداء إىل ان يثبــت املزيـل، وال ثبـوت لــه
موجــودين فــان  هــذا كلــه اذا كــان االبــوان. وأصــالة عــدم اســتحقاقه الواليــة قبلهــا. منــاط زوال واليتهــا عنــه بعــد احلــولني

اي ) االم احـق مـن الوصـي(كـذلك ) و(مـن مجيـع االقـارب إىل ان يبلـغ  )٥(مات احدمها كان االخر احق �لولد مطلقـا
 .وكذا �لبنت بعد السبع كما هي احق من االقارب وان تزوجت) �البن(وصي االب 

ريه مــن االقــارب والنــه اوىل �ملــال النــه اب يف اجلملــة فيكــون اوىل مــن غــ) فــان فقــد االبــوان فاحلضــانة الب االب(
لو كـان  )٧(ويشكل �ن ذلك. جزم يف القواعد، فقدم اجلد لالب على غريه من االقارب )٦(فيكون اوىل �حلضانة، و�ذا

 ال�ا مبنزلة )٨(موجبا لتقدميه القتضى تقدمي ام االم عليه
___________________________________ 

 .اي يف الذكر واالنثى) ١(
 .اي القول بسبع سنني يف االنثى) ٢(
 .وغريمها ٧و  ٦حديث  ٨١راجع الوسائل �ب ) ٣(
 .اي ال ثبوت للمزيل) ٤(
 .ذكرا كان او انثى) ٥(
 .اي ثبوت حق احلضانة الب االب) ٦(
 .اي كونه ا� يف اجلملة) ٧(
 .اى على أب االب) ٨(

    



٤٦٠ 

ال ال مـدخل هلـا يف احلضـانة، واال لكـان االب اوىل مـن االم على ما فصل، ووالية املـ )٢(مقدمة على االب )١(االم وهي
ولــيس كــذلك امجاعــا، والنصــوص خاليــة مــن غــري االبــوين مــن االقــارب، وامنــا اســتفيد حكمهــم مــن آيــة  )٣(وكــذا اجلــد لــه
 .جزم يف املختلف وهو اجود )٦(على غريه من درجته،، و�ذا )٥(، وهي ال تدل على تقدميه)٤(اوىل االرحام

علـى املشـهور اليـة اوىل االرحـام، ) فـاالقرب(إىل الولـد ) االقـرب مـنهم: فلالقارب(او مل نرجحه ) ن فقد ابواالبفا(
ت ام الب وان علــت اوىل ــ وكــذا  )٩(، كمــا ا�مــا اوىل مــن بنــات العمومــة واخلئولــة)٨(مــن العمــة واخلالــة )٧(فاجلــدة الم كان

 ، مث ان احتد االقرب فاحلضانة خمتصة به)١١(منهن، وكذا ذكور كل مرتبة واخلالة اوىل من العليا )١٠(اجلدة الدنيا والعمة
___________________________________ 

 .اي االم) ١(
 .واذا كانت ام االم أما يف اجلملة فتكون مقدمة على أب االب. اي كانت االم مقدمة على االب) ٢(
 .اي اجلد لالب) ٣(
 .٥اآلية : االحزاب)واو�و االرحام بعضهم او� ببعض � كتاب اهللا (: وهي قوله تعاىل) ٤(
 .اي تقدمي أب االب) ٥(
 .اي بتقدمي اب االب) ٦(
 .ال�ا من الطبقة الثانية، من الوراث) ٧(
 .ال�ما من الطبقة الثالثة) ٨(
 .لتقدم الدرجة) ٩(
 .اي والعمة الدنيا، واخلالة الدنيا) ١٠(
ك. املذكورة كلها يف اال�ثاي كانت االمثلة ) ١١( فاجلـد اوىل مـن العـم واخلـال، واجلـد الـداين . ويعلم حال الذكور يف هـذه املراتـب ايضـا مـن ذلـ

 .وهكذا. والعم الداين واخلال الداين اوىل من العايل من هؤالء

    



٤٦١ 

: )٣(تقدمي االنثى قـول، ماخـذهففي  )٢(ولو اجتمع ذكر وانثى. من االضرار �لولد )١(وان تعدد اقرع بينهم ملا يف اشرتاكها
ـــى االب، وكـــون االنثـــى اوفـــق لرتبيـــة الولـــد، واقـــوم مبصـــاحله الســـيما الصـــغري واالنثـــى، واطـــالق الـــدليل  )٤(تقـــدمي االم عل

�البـوين و�الم  )٧(ومـن ميـت )٦(يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بني كثري النصب وقليلـه )٥(املستفاد من االية
 .)٩(شرتاك اجلميع يف االرث، ال)٨(خاصة

___________________________________ 
 .اي احلضانة) ١(
 .اي يف مرتبة واحدة ودرجة واحدة) ٢(
 .دليل تقدمي االنثى على الذكر) ٣(
 .استدالل على عدم ترجيح االنثى) ٤(
 .حيث إ�ا شاملة لكل من الذكر واالنثى. آية اويل االرحام) ٥(
ك فهمــا متســاو�ن مــن حيــث مشــول ايــة اويل . هنــاك اخ لــالب، واخ لــالمكمــا اذا كــان ) ٦( ــ فــان الثــاين يــرث الســدس، والبــاقي لــالول، ومــع ذل

 .االرحام
 .اي ينتسب) ٧(
ث وأمـا الثـاين فـريث السـدس اذا كـان واحـدا، والثلـ. فان االول يرث �لقرابـة وهـو مـابقي مـن املـال. كما اذا كان هناك اخ لالبوين، واخ لالم) ٨(

 .اذا كانوا متعددين
ن . وان كـان احــدمها اكثــر نصـيبا مــن االخــر. فهمــا مـن هــذه اجلهــة متســاو�ن. اي يف أصـل الوراثــة) ٩( نعــم لـو أدعــي كــون االكثـر نصــيبا أقــرب مــ

 .االقل إجته تقدمي االول على الثاين

    



٤٦٢ 

ام االم، واجلـدة اوىل مـن االخـوات، ان االخت من االبوين اوىل من االخت من االم، وكـذا ام االب اوىل مـن : )١(وقيل
، )٣(نظــر بــني، الن املســتند وهــو االيــة مشــرتك )٢(وفيــه. والعمــة اوىل مــن اخلالــة نظــرا إىل ز�دة القــرب، او كثــرة النصــيب

 .)٥(اليصلح دليال )٤(وجمرد ما ذكر
 االية يدفعه )٨(وعموم. )٧(ال حضانة لغري االبوين اقتصارا على موضع النص: )٦(وقيل

___________________________________ 
 .ساكتا على احلكاية لرتدده فيه) الشيخ(ويف التحرير نسب القول إىل . يف القواعد) للعالمة(القول ) ١(
 .اي يف هذا القيد) ٢(
 .فان كال من هؤالء رحم وارث، ويف طبقة واحدة فتشمل اآلية مجيعهم على السواء. اي آية اوىل االرحام) ٣(
 .ون هؤالء أقرب، او كون كثرة النصيب دالة على االقربيةمن ك) ٤(
مـن غـري تفـاوت يف . واآلية �طالقهـا تشـمل اجلميـع، ال�ـم يف درجـة وطبقـة واحـدة. الن املستند هو مشول اآلية، دون هذه الوجوه االعتبارية) ٥(

 .ذلك فهم مجيعا سواء
 .النه تردد يف الشرائعامليل اليه، ) احملقق(ويظهر من ) البن ادريس(القول ) ٦(
 .االب االم فقط: ومها) ٧(
 .فهي عامة. ببيان أن آية اوىل االرحام تثبت الوالية ملطلق االرحام. ) ابن ادريس(على ما افاده  ) الشارح(رد من ) ٨(

    



٤٦٣ 

ت االم( ري االب مــع وجــوده) ولــو تزوجــ ) عــادت )٤(فــان طلقــت(واالمجــاع  )٣(للــنص) ســقطت حضــانتها( )٢(كــامال  )١(بغــ
: وقيـل. اليت هي اقوى من حق احلضـانة )٥(احلضانة على املشهور لزوال املانع منها، وهو تزوجيها واشتغاهلا حبقوق الزوج

وجـه  )٨(وهـو مفقـود، ولـه. إىل دليـل اخـر )٧(وحيتاج عوده اليها )٦(ال تعود خلروجها عن االستحقاق �لنكاح فيستصحب
، ولـو مل )٩(شهر االول، وامنا تعود مبجرد الطالق اذا كان �ئنا، واال فبعد العدة ان بقي هلـا شـئ مـن العـدةوجيه لكن اال

 .)١١(كما مر  )١٠(يكن االب موجودا مل تسقط حضانتها �لتزويج مطلقا
يف ذلـك الـذكر  ، ال�ا والية، والبالغ الرشيد ال والية عليه الحد، سواء)واذا بلغ الولد رشيدا سقطت احلضانة عنه(

 واالنثى، البكر والثيب
___________________________________ 

 .�ن طلقها فتزوجت بغريه. اي وجود االب) ١(
 .من حيث العقل، واحلرية واالسالم) ٢(
 .٤حديث  ٨١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .اي من الزوج الثاين) ٤(
 .اي الثاين) ٥(
 .ويستمر حىت بعد طالقها من الزوج الثايناي يستصحب عدم إستحقاقها ) ٦(
 .اي عود حق احلضانة إىل االم) ٧(
 .اي هلذا القول) ٨(
 .اي مدة احلضانة) ٩(
 .سواء كان العقد دواما ام متعة، استمرت ام طلقت) ١٠(
 وان تزوجت). . واالم احق من الوصي: (٤٥٩يف قول املصنف ص ) ١١(

    



٤٦٤ 

، )٢(واعلم انھ ال شبھة في كون الحضانة حقا لمن ذكر. ان الیفارق امھ خصوصا االنثى إلى ان تتزوج )١(لكن یستحب لھ
لو : وھو الذي صرح بھ المصنف في قواعده فقال )٤(مع ذلك ام لھ اسقاط حقھ منھا؟ االصل یقتضى ذلك )٣(ولكن ھل تجب علیھ

ونقل عن بعض االصحاب وجوبھا وھو . ا معا فالظاھر اجبار االبقال ولو امتنع. امتنعت االم من الحضانة صار االب اولى بھ
 )٥(حسن حیث یستلزم تركھا تضییع الولد إلى ان حضانتھ حینئذ تجب كفایة كغیره من المضطرین، وفي اختصاص الوجوب

.)٨(ولیس في االخبار ما یدل على غیر ثبوت اصل االستحقاق. )٧(نظر )٦(بذي الحق  
___________________________________ 

 .اي للولد، سواء الذكر واالنثى) ١(
 .اي االب واالم، او سائر االقارب مع عدمهما) ٢(
 .اي هل جيب على من ذكر القيام بوظائف احلضانة من غري جواز االسقاط) ٣(
 .اي القاعدة االولية يف احلقوق هو جواز االسقاط ممن يكون له احلق) ٤(
 .القيام �حلضانةاي الوجوب الكفائي يف ) ٥(
 .اي الذي كان صاحب احلق مث اسقطه) ٦(
 .النه بعد ان صار واجبا كفائيا ال وجه الختصاص الوجوب بذي احلق، بل هو عام جلميع املكلفني كفاية) ٧(
 فـال داللـة يف أخبار احلضانة وردت الثبات حق احلضـانة ملـن ذكـر، هـذا فحسـب أمـا كـون ذلـك حكمـا شـرعيا غـري قابـل للسـقوط، او قـابال) ٨(

 من ابواب احكام االوالد االحاديث ٧٣راجع الوسائل كتاب النكاح الباب . تلك االخبار على ذلك
   



٤٦٥ 

 )النظر الثاين يف النفقات(
 ).وامللك( )١(البعضية) والقرابة. الزوجية: واسبا�ا ثالثة(
بشــرط ( )٢(واالمــة املســلمة والكــافرة دون املنقطــع ســواء يف ذلــك احلــرة) جتــب نفقــة الزوجــة �لعقــد الــدائم: فــاالول(

فلـو بـذلت يف ) يف كل زمان ومكان يسوغ فيه االسـتمتاع(وهو ان ختلي بينه وبني نفسها قوال وفعال ) التمكني الكامل
 .مشروطا �لتمكني )٥(لالستمتاع، فال نفقة هلا، وحيث كان )٤(يصلحان )٣(زمان دون زمان، او مكان كذلك

القـولني لفقـد الشـرط وهـو التمكـني  )٦( مل تبلـغ سـنا جيـوز االسـتمتاع �ـا �جلمـاع علـى اشـهرالـيت) فال نفقة للصـغرية(
لعمـوم وجو�ـا علـى الزوجـة فتخصيصـه �لكبـرية املمكنـة  )٧(جتب النفقـة علـى الصـغرية: وقال ابن ادريس. من االستمتاع

 )٨(حيتاج إىل دليل وسيأيت الكالم على هذا الشرط
_____________________ ______________ 

 . اي القرابة اليت توجب النفقة هي مايكون القريب بعضا من قريبه كما يف الولد والوالد) ١(
 . بناء على جواز التزويج �لكافرة دائميا، او كان قد اسلم الزوج وبقيت على كفرها) ٢(
 . اي دون مكان) ٣(
 . نعت للزمان واملكان الذين امتنعت الزوجة فيهما) ٤(
 . اي وجوب االنفاق) ٥(
 . ال نفقة للصغرية: قيد لقوله) ٦(
 . اي جيب االنفاق عليها) ٧(
 . ٤٦٧اخل ص .. وفيه نظر: عن هذا الشرط عند قوله ) الشارح(وسيتكلم . اي شرط التمكني يف وجوب االنفاق) ٨(

    



٤٦٦ 

رية ممكنــة والــزوج صــغريا وجبــت النفقــة لوجــود ا ــ وانتفــاء املــانع، الن الصــغر ال  )١(ملقتضــيولــو انعكــس �ن كانــت كب
ة، وهـــي  حمتجــا �صـــالة الـــرباء )٢(يصــلح للمنـــع كمـــا يف نفقــة االقـــارب فا�ـــا جتــب علـــى الصـــغري والكبــري، خالفـــا للشـــيخ

املخــتص  )٣(مندفعـة مبـا دل علــى وجـوب نفقــة الزوجـة املمكنـة او مطلقــا، ولـو قيــل ان الوجـوب مـن �ب خطــاب الشـرع
ــؤدي مــن مــال الطفــل، كمــا يكلــف �داء اعــواض : هنــا متعلقــا �لــويل )٥(بكــون التكليــف )٤(جوابــه�ملكلفــني امكــن  ان ي

 .)٧(او قضاء ديونه وغراماته )٦(متلفاته اليت ال خالف يف ضمانه
 .اخلارجة عن طاعة الزوج ولو �خلروج من بيته بال اذن ومنع ملس بال عذر) وال للناشزة(
ســلمت نفســي اليــك يف اي مكــان : �ن تقــول) مل تعــرض التمكــني عليــه(اي مــدة ) بعــد العقــد مــا )٨(ال للســاكتة(

 شئت، وحنوه وتعمل مبقتضى قوهلا حيث يطلب،
 ___________________________________ 

 . وهي الزوجية) ١(
 . حيث نفى وجوب النفقة على الزوج الصغري) ٢(
 . أما الثاين فهو شامل للجميع. ال وضعيا فإن االول اليشمل غري املكلفني اي كان وجوب االنفاق تكليفا شرعيا،) ٣(
 . اي جواب هذا القول احملتمل) ٤(
 . اي لو فرض كون وجوب االنفاق تكليفا شرعيا فهو خطاب موجه إىل الويل القابل للتكليف) ٥(
 . اي ضمان الصغري، النه حكم وضعي غري خاص �ملكلف) ٦(
 . اليف راجعة إىل الويلفإ�ا كلها تك) ٧(
 . اي اليت سكتت عن التمكني قوال وعمال) ٨(

    



٤٦٧ 

بـني اجلاهلـة �حلـال والعاملـة، وال  )٣(، وانـه ال فـرق يف ذلـك)٢(أن التمكني الفعلـي خاصـة غـري كـاف )١(ومقتضى ذلك
ريه )٥(وطالبتــه �لتســليم )٤(بــني مــن طلــب منهــا التمكــني واســتدلوا عليــه �ن هــو املشــهور بــني االصــحاب،  )٦(وهــذا. وغــ

، )١٠(وفيـه نظـر. )٩(فيبقى الباقي علـى االصـل )٨(ة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حال التمكني �المجاع براء )٧(االصل
 فهي قاطعة )١٢(عامة او مطلقة )١١(الن النصوص

 ___________________________________ 
 . وال للساكتة: اي مقتضى قول املصنف) ١(
 . وجوب النفقة اي يف) ٢(
 . اي يف عدم وجوب االنفاق مع سكو�ا عن التمكني) ٣(
 . اي طلب الزوج منها) ٤(
 . اي بتسليم النفقة) ٥(
 . اي كون التمكني قوال وفعال شرطا يف وجوب االنفاق) ٦(
 . برائة ذمة الزوج من نفقة زوجته: اي االصل االويل) ٧(
 . اي ثبت وجوب االنفاق حال التمكني فقط �المجاع) ٨(
 . ة اي ماعدا حالة التمكني �ق على أصل الرباء) ٩(
 . ٤٦٥سيأيت الكالم ص : هذا هو الكالم الذي وعد به بقوله) ١٠(
ن غـــري اختصاصـــها حبالـــة التمكـــني) ١١( يت تثبـــت وجـــوب النفقـــة علـــى الـــزوج، عامـــة، مـــ ل كتـــاب النكـــاح ابـــواب الوســـائ: راجـــع. اي النصـــوص الـــ

 . ٤ - ٣ - ٢ - ١احلديث  ١النفقات الباب 
وأما الثاين فداللته على الشـمول �لعقـل وذلـك . أن االول يدل على الشمول �لوضع، كلفظ كل ومجيع ومن: الفرق بني العموم واالطالق) ١٢(

 . وجب ختصيصه بفرد دون فرد فعند ذلك حيمل على االطالقاذا كان اللفظ صاحلا لالطالق على اي فرد من االفراد ومل يكن يف الكالم ماي

    



٤٦٨ 

غـري متحقـق، فـالقول مبـا عليـه االصـحاب متعـني وتظهـر  )٣(، اال ان اخلـالف)٢(إىل ان يوجد املخصـص واملقيـد )١(لالصل
القـول قولـه يف  )٧(، فعلـى املشـهور)٦(ويف وجوب قضـاء النفقـة املاضـية )٥(وفيما اذا اختلفا يف التمكني )٤(الفائدة فيما ذكر

 ،)٩(عمال �الصل فيهما )٨(عدمهما
 ___________________________________ 

 . حيث ال دليل. االصل أصيل: كما قيل. ة تنقطع عند وجود الدليل أي أن أصل الرباء) ١(
 . واملقيد �لنسبة إىل االطالق. املخصص �لنسبة إىل العموم) ٢(
 . االصحاب يف ذلك اي مل يذهب أحد منهم إىل وجوب االنفاق مع عدم التمكني اي مل يتحقق خالف أحد من) ٣(
 . ال تستحق نفقة -بناء على اشرتاط التمكني يف وجوب النفقة  -فا�ا . وهو فرض السكوت بعد العقد) ٤(
 . فينفي الزوج وجوب النفقة عليه �نكاره التمكني) ٥(
 . فينكرها الزوج، الن االصل عدمها) ٦(
 . من اشرتاط ثبوت التمكني يف وجوب النفقة )٧(
 . يف وجوب قضاء النفقة املاضية. اي عدم النفقة يف صورة االختالف يف التمكني، وصورة االختالف) ٨(
االصـل ف. واملفروض عدم احراز هذا الشرط. اي يف الصورتني، الن الزوجية بنفسها مل تكن موجبة للنفقة مطلقا، بل الزوجية بشرط التمكني) ٩(

 . عدم موجبه

    



٤٦٩ 

كمـــا يقـــدم قوهلـــا لـــو اختلفـــا يف دفعهـــا مـــع اتفاقهمـــا علـــى   )٣(الن االصـــل بقـــاء مـــا وجـــب )٢(قوهلـــا )١(وعلـــى االحتمـــال
 .)٤(الوجوب

وكسـوة واسـكان واخـدام  )٦(مـن طعـام وإدام( )٥(الـيت جتـب نفقتهـا) القيام مبا حتتاج اليـه املـرأة(على الزوج ) والواجب(
تبعـا (من املشط والدهن والصابون، دون الكحل والطيب واحلمام اال مع احلاجة اليه لربد وحنوه ) وآلة الدهن والتنظيف
االنفـاق عليهـا : )٩(ومن العشرة بـه ))٨(��وهن با�عروف(: الن هللا تعاىل قال )٧(املقيمة �ا) لعادة امثاهلا من بلدها

بفـتح اخلـاء وهـي ) املرجـع يف االطعـام سـد اخللـة(ال يتقدر االطعـام مبـد وال مبـدين وال غريمهـا، بـل ) و(ادة مبا يليق �ا ع
 .احلاجة

 ___________________________________ 
 . اي احتمال عدم كون التمكني شرطا يف وجوب االنفاق) ١(
ــ) ٢( لكــن الزوجــة تنفــي عمــل الــزوج . ى الفــرض اذن فاملقتضــي للنفقــة موجــوداي القــول قوهلــا، الن موجــب االنفــاق هــي الزوجيــة وهــي �بتــة عل

 . فالقول قوهلا -وهو يدعي العمل به واالصل عدم العمل به . مبقتضى الزوجية
اذن فـالقول . فالنفقة ثبت وجو�ا بذلك، ولكن الـزوج يـدعي السـقوط �لـدفع، او بعـدم التمكـني فاالصـل عـدم السـقوط. اي �صل الزوجية) ٣(
 . ول الزوجةق
 . وهي تنكره، فاالصل معها. اليها. كما يف صورة تسليم الزوج ��ا مكنت، لكن يدعي أنه دفع النفقة) ٤(
 . وهي الدائمة مثال) ٥(
 . فيؤكل معه. ما جيعل مع اخلبز، من مرق وحنوه: بكسر اهلمزة) ٦(
 . اي حاليا) ٧(
 . ١٨اآلية : النساء) ٨(
 . اي �ملعروف) ٩(

    



٤٧٠ 

) او كانـت مريضـة(�النتقـال إىل بيـت زوجهـا  )٢(يف بيت ابيها، دون ان ترتفـع) )١(اخلادم اذا كانت من اهله وجيب(
وينفـق  )٤(حتتاج إىل اخلادم، ويتخري بني اخدامها حبرة او أمة ولو �جرة، ولو كان معها خادم ختري بني ابقائهـا )٣(او زمنة

ولـــو  )٦(ال هلـــا، حــىت لـــو اراد ان خيـــدمها بنفســـه اجـــزأ )٥(عليهــا، وبـــني ابـــداهلا، وان كانـــت مألوفـــة هلــاالن حـــق التعيـــني لـــه
 .خدمت نفسها مل يكن هلا املطالبة بنفقة اخلادم

ت اهلهـا، ولـو تعـدد القـوت) وجنس املأدوم وامللبوس واملسـكن يتبـع عـادة امثاهلـا( يف البلـد  يف بلـد السـكىن ال يف بيـ
 .)٩(وجب الالئق به )٨(او قو�ا من غري غالب )٧(اعترب الغالب، فان اختلف الغالب فيها

 )١٠(يف املسكن �ن تنفرد) وهلا املنع من مشاركة غري الزوج(
 ___________________________________ 

 . اي من اهل اخلدم) ١(
 . اي ترتفع بنفسها بسبب االنتقال) ٢(
 . بعاهة أقعد�ا عن القيام حبوائجها بنفسهااي مصابة ) ٣(
 . الضمري يعود إىل اخلادم �عتبار كو�ا امرأة) ٤(
 . اي للزوج، ال الزوجة) ٥(
كو�ا من اهله فال يليق �ا أن تسـتخدم زوجهـا، بـل ينبغـي للـزوج ان . هذا يف صورة املرض والزمانة، أما قي صورة احلاجة إىل اخلادم بسبب) ٦(

 . غريهخيدم هلا 
 . مث يغلب شئ آخر يف فرتة أخرى. فيغلب قوت البلدة يف فرتة شيئا. اي يف البلدة، واختالف الغالب يكون حبسب الفصول واال�م) ٧(
 . اي اختلف قوت البلدة من غري ان يغلب بعضها على بعض) ٨(
 . اي حبال الزوج) ٩(
 . اي تريد االنفراد �ملسكن) ١٠(

    



٤٧١ 

 .من الضرر )٢(ملا يف مشاركة غريه )١(دار، ال بدار ببيت صاحل هلا ولو يف
ــك يف البلــد ) لليقضــة، واللحــاف للنــوم(�لقطــن ) ويزيــد كســو�ا يف الشــتاء احملشــوة( ولــو كــان يف بلــد (إن اعتيــد ذل

مـن حريـر او كتـان او قطـن او يف جـنس الفـرو مـن ) ويرجـع يف جنسـه(علـى الـزوج بذلـه ) يعتاد فيه الفرو للنسـاء وجـب
رب يف مراتــب اجلــنس املعتــاد حالــة) إىل عــادة امثاهلــا(وســنجاب وغريمهــا غــنم  ــ يف يســاره وغــريه، وقبــل ال  )٣(يف البلــد ويعت

وكذا لـو احيـتج إىل تعـدد ( )٥(، وهو ضعيف القتضاء املعاشرة �ملعروف ذلك)٤(جتب الز�دة على القطن الن غريه رعونة
 )٩(عنـدها )٨(ال جيب ابقاء املستغىن عنه يف الوقـت االخـر )٧(ولكن هنا )٦(لشدة الربد او الختالف الفصول فيه) اللحاف

 .المثاهلا يف تلك البلدة) وتزاد املتجملة ثياب التجمل حبسب العادة(
 ___________________________________ 

 . اي هلا احلق يف االنفراد ببيت اي غرفة من دار وليس هلا مطالبة االنفراد مبجموع الدار) ١(
 . اي غري الزوج معها يف غرفة واحدة) ٢(
 . اي حال الزوج) ٣(
 . يف احلياة من غري حاجة واقعية، وهو من احلمق الظاهر. وهي مزاولة ماال يعين من مظاهر الفخفخة. اي رعونة يف العيش) ٤(
 . اي وجوب مراعاة حال املرأة وشأ�ا) ٥(
 . اي يف البلد) ٦(
 . ت دون وقتاي يف صورة االحتياج يف وق) ٧(
 . وهو الوقت الذي يستغىن فيه عن ذلك) ٨(
 . اي عند املرأة) ٩(

    



٤٧٢ 

واطبــاق  )٣(حلصــول الغــرض) )٢(فلــيس هلــا مطالبتــه مبــدة مؤاكلتــه )١(ولــو دخــل �ــا، واســتمرت �كــل معــه علــى العــادة(
واعلم ان . ، وتطوع بغريه)٦(االعصار، وحيتمل جواز مطالبتها �لنفقة، النه مل يؤد عني الواجب )٥(يف سائر )٤(الناس عليه

، )٨(اتقاقا، ومن املؤونة التمليك يف صبيحة كل يوم، ال ازيد، بشرط بقائها ممكنـة إىل آخـره )٧(املعترب من املسكن االمتاع
ن، اجودمهــا ا�ــا إمتــاع فلــيس هلــا بيعهــا وال التصــرف فيهــا ، ويف الكســوة قــوال)٩(فلــو نشــزت يف اثنائــه اســتحقت �لســنبة

 ، فان فعلت)١١(وكمية )١٠(بغري اللبس من انواع التصرفات، وال لبسها ز�دة على املعتاد كيفية
 ___________________________________ 

فجعلت �كل معه وفق العادة اجلارية يف . ل بعنوان النفقةتسلمت املأكو . وال هي. اي مل ينو الزوج االنفاق عليها عندما تناولت االكل معه) ١(
 . مثل ذلك

 . النفقة. اي ليس هلا أن تطالب الزوج بنفقة تلك املدة اليت اكلت معه ال بقصد) ٢(
 . وهو االشباع) ٣(
 . م معامبثل ذلك والسيما عند اوائل الزواج اليت �كل الزوجان الطعا -يف صدق االنفاق  -اي على االكتفاء ) ٤(
 . اي مجيع االزمان) ٥(
 . اذا كان املأكل خمالفا للواجب يف النفقة) ٦(
 . اي االنتفاع ورفع احلاجة به) ٧(
 . اي إىل آخر اليوم) ٨(
 . اي بنسبة املدة اليت كانت ممكنة) ٩(
 . التجمل عند خدمة البيت مثال. فلبست ثياب. �ن لبسته على خالف املعتاد يف كيفية لبس ذلك الثوب) ١٠(
 . �ن لبست ثيا� متعددة فوق حاجتها املعتادة) ١١(

    



٤٧٣ 

 )٢(هـا مطلقـاقبل املدة اليت تبلى فيها عادة مل جيب عليه ابداهلا، وكذا او ابقتها ز�دة عن املـدة، ولـه ابـداهلا بغري  )١(فأبلتها
 )٥(مطلقــا )٤(�العــارة واالســتئجار وغريمهــا، ولــو طلقهــا او ماتــت او مــات او نشــزت اســتحق مــا جيــده منهــا )٣(وحتصــيلها

 .)٦(وما حتتاج اليه من الفرش واالالت يف حكم الكسوة
االب وامهاتــه وان آ�ء : وهــم) وجتــب النفقــة علــى االبــوين فصــاعدا(دون مطلــق النســبة  )٧(البعضــية) القرابــة: الثــاين(

ن املنفــق ام لبنتــه ) واالوالد فنــازال(علــوا، وآ�ء االم وامها�ــا وان علــوا  علــى (النفقــة ) ويســتحب(ذكــورا كــانوا ام ا�� البــ
يف (االســتحباب ) ويتاكــد(مــن االخــوة واالخــوات واوالدهــم واالعمــام واالخــوال ذكــورا وا�� واوالدهــم ) �قــي االقــارب
بعـد "  )٨()و� ا�ـوارث مثـل ذ�ـك (: جتب النفقة على الـوارث لقولـه تعـاىل: وقيل. ح القولنييف اص) الوارث منهم
 واذا وجب على الوارث والعلة هي ))٩(و� ا�و�ود � رزقهن و�سوتهن با�عروف(: قوله تعاىل

 ___________________________________ 
 . جعل الثوب �ليا اي ر� حلقا: االبالء) ١(
 . استعملته ام ال. سواء بلي الثوب ام ال) ٢(
 . اي والزوج حتصيل كسوة زوجته بغري امللك) ٣(
 . اي من الكسوة) ٤(
 . وسواء كانت من ماله ام مستعارة وحنوها. سواء استعلمتها ام ال) ٥(
 . فيجري التفصيل املذكور يف الكسوة يف ذلك ايضا) ٦(
 . كالولد. سبهاي �ن يكون املنتسب بعضا من منت) ٧(
 . ٢٣٣: اآلية: البقرة) ٨(
 . ٢٣٣اآلية : البقرة) ٩(

    



٤٧٤ 

 .، وال فرق يف املنفق بني الذكر واالنثى وال بني الصغري والكبري عمال �لعموم)١(االرث ثبت من الطرفني لتساويهما فيه
علـى حتصـيلها �لكسـب  فلـو كـان مالكـا مؤنـة سـنة او قـادرا) وامنا جيب االنقاق على الفقري العاجز عن التكسـب(

وجيــب  )٣(للعمــوم) وان كــان فاســقا او كــافرا(وال اســالمه بــل جيــب  )٢(تــدرجيا مل جيــب االنفــاق عليــه، وال يشــرتط عدالتــه
، أمـا احلريـة فهـي )٥(جلـواز اتالفـه، فـرتك االنفـاق ال يزيـد عنـه )٤(تقييد الكافر بكونه حمقـون الـدم، فلـو كـان حربيـا مل جيـب

. )٧(منهـا او كـان معسـرا امكـن وجوبـه علـى القريـب عمـال �لعمـوم )٦(فقته على مـواله، نعـم لـو امتنـعشرط الن اململوك ن
 )١(ببيعه، او االنفاق عليه كما سيايت )٩(بل يلزم )٨(ال جيب مطلقا: وقيل

 ___________________________________ 
الن املــورث يــرث الــوارث لــو فــرض موتــه . رث فيكــون العكــس ايضــا واجبــافلــو كــان انفــاق الــوارث علــى مورثــه واجبــا لعلــة اال. اي يف االرث) ١(
 . قبله

 . اي الفقري العاجز) ٢(
 . اي عموم ادلة وجوب االنفاق من غري اختصاصها �ملسلم العادل) ٣(
 . ومها متنافيان. نفسه. اي مل جيب االنفاق عليه لكونه مهدور الدم، واالنفاق امنا هو حلفظ) ٤(
 . التالفاي عن ا) ٥(
 . اي املوىل من النفقة) ٦(
 . وبقى الباقي حتت العموم. خرج منها اململوك الذي ينفق عليه مواله. اي عموم ادلة وجوب االنفاق) ٧(
 . اي سواء كان املوىل موسرا ام معسرا، انفق عليه ام امتنع) ٨(
 . اي يلزم املوىل) ٩(
 . ٤٨٤ص ). . وجييز السيد على االنفاق، او البيع: إىل قوله... مللكا: الثالث: (يف هذا الكتاب عند قول املصنف) ١٠(

    



٤٧٥ 

ليومه احلاضـر وليلتـه ليصـرف إىل مـن ذكـر، فـان ) ويشرتط يف املنفق ان يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته(وهو حسن 
مـن (لمنفـق عليـه ل) قـدر الكفايـة(منهـا ) والواجـب( )٢(مواسـاة وهـو لـيس مـن اهلهـا )١(مل يفضل شئ فال شئ عليه ال�ا

 .ومكانه )٣(حبسب زمانه) االطعام والكسوة واملسكن
. )٧(لالصــل )٦(، وال النفقــة علــى زوجتــه)٥(أي تزوجيــه ليصــري ذا عفــة وان كــان ا�) واجــب النفقــة )٤(وال جيــب اعفــاف(

 وكذا )٩(حيمل ما ورد من االمر به )٨(وعليه. نعم يستحب تزويج االب
 ___________________________________ 

 . اي النفقة) ١(
 . اي من اهل املواساة النه ال يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حىت يواسي به) ٢(
 . �ن يكون يف صيف او شتاء، يف قرية او بلد، او قطر دون قطر، مما خيتلف أساليب الكساء واالطعمة. اي زمان املنفق ومكانه) ٣(
 . فقد أعف فرجه عن احلرام. فمن زوج غريه. كافا وومتنعا عما الجيل: عفه اي جعلة عفيفاأ: يقال) ٤(
 . اي الجيب على الولد ان يزوج أ�ه) ٥(
 . كزوجة الولد، او زوجة االب. اي زوجة واجب النفقة) ٦(
 . ة اي أصالة الرباء) ٧(
 . اي على االستحباب) ٨(
 . اي بتزويج االب او مطلق واجب النفقة) ٩(

    



٤٧٦ 

 .)٢(، وال النفقة على خادمه اال مع الزمانة احملوجة اليه)١(ال جيب اخدامه
ال (الـالزم يف املعاوضـة  )٥(ال�ـا حـق مـايل وجـب يف مقابلـة االسـتمتاع فكانـت كـالعوض) )٤(نفقة الزوجة )٣(وتقضى(

ت علــى طريــق امل) )٦(نفقــة االقــارب  )٨(ال التمليــك، فــال تســتقر يف الذمــة، وامنــا �مث برتكهــا )٧(ســاواة وســد اخللــةال�ــا وجبــ
، أو )١١(لغيبتــه) يف االســتدانة(احلــاكم للقريــب ) نعــم لــو أذن( )١٠(الن التقــدير ال يفيــد االســتقرار) قــدرها احلــاكم )٩(ولــو(

 �النفاق) احلاكم )١٣(أو أمره( )١٢(مدافعته �ا
________________________ ___________ 

 . اي اختاذ خادم له) ١(
 . اي إىل اخلادم) ٢(
 . اي جيب قضاء نفقتها) ٣(
 . اي زوجة املنفق نفسه) ٤(
 . فلو كانت هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم �لقدر والكيفية. كالعوض، الن املعوض وهو االستمتاع جمهول: وامنا قال) ٥(
 . اي ال جيب قضاء نفقة االقارب) ٦(
 . خالل وخلل: واجلمع. احلاجة: -بفتح اخلاء وتشديد الالم : اخللة )٧(
 . اي يف حينها) ٨(
 . فا�ا إيضا التقضى. اي لو كانت النفقة مقدرة املقدار يف حينها من قبل حاكم الشرع. وصلية" لو ) " ٩(
 . اي االستقرار يف الذمة بعد ان مل تكن النفقة بقصد التمليك) ١٠(
 . اي غيبة املنفق) ١١(
 . اي مماطلة املنفق �لنفقة) ١٢(
 . اي أمر املنفق) ١٣(

    



٤٧٧ 

 . )١(ال�ا تصري دينا يف الذمة بذلك) قضي(
ومع عدمه او فقره فعلى أب االب ( )٢(على الولد مع وجوده ويسارة) يف االنقاق(على االم وغريها ) واالب مقدم(

مث علـى (مع وجودها ويسارها ) فعلى االم(او كانوا معسرين ) عدمت اآل�ء وان(يقدم االقرب منهم فالقرب ) فصاعدا
مـع ابـوي اجلـد واجلـدة  )٥(، وكـذا ام اجلـد لـالب)٤(، وام االب حبكـم ام االم وابيهـا)٣(ال على جهـة االرث) أبويها �لسوية
 .)٦(لالم وهكذا

او  )٨(ى االبعــد وامنــا ينتقــل إىل االبعــد مــع عدمــهمقــدم علــ( )٧(مــن املراتــب) يف كــل مرتبــة(إىل املنفــق عليــه ) واالقــرب(
 فقره، فالولد مقدم

 ___________________________________ 
 . اي �الستدانة او االمر) ١(
 . اي مع وجود االب ويسار االب) ٢(
فلو كان هناك من يف مرتبة االجداد يف االرث كاالخوة الجيب على اخوته بل على اجداده، . اي ليس وجوب االنفاق منوطا مبراتب االرث) ٣(

 . وان كانوا مجيعا يف مرتبة واحدة
 . يةاي يف مرتبة أبوي االم فهي مع وجود أب االب الجيب عليها، ومع عدمه جيب عليها وعلى ابوي االم �لسو ) ٤(
 . اي ام اجلد لالب تكون يف مرتبة ابوي اجلد واجلدة لالم) ٥(
 . اي امهات االجداد لالب مهما صعدن يكن يف مرتبة ابوي االجداد واجلدات لالم مهما صعدوا) ٦(
 . جداد واجلدات لالموابوا اال. امهات االجداد لالب وابوا االم - ٤االجداد لالب  - ٣. االب - ٢: االوالد - ١: وهي: اليت ذكرها) ٧(
 . اي عدم االقرب) ٨(

    



٤٧٨ 

تسـاووا فيـه وان اختلفـوا  )٣(، ومىت تعدد مـن جيـب عليـه االنفـاق)٢(وهكذا )١(يف االنفاق على ابيه وامه وان علوا على ابنه
 .)٦(على االقوى فيهما )٥(وكذا يتساوى الغين فعال وقوة )٤(يف الذكورية واالنوثية

، وامنـا اختلفـت )٧(الن نسبتهم إىل املنفـق واحـدة حبسـب الدرجـة) فاالبوان واالوالد سوأء :وأما ترتيب املنفق عليهم(
 او ابوان واوالد. ، فلو كان له اب وابن)٩(ويف االخر دنيا )٨(بكو�ا يف احدمها عليا

 ___________________________________ 
 . اي الولد مقدم على ولد الولد. رجع إىل الولدي" والضمري يف ابنه . مقدم: اجلار وا�رور متعلق بقوله) ١(
وهم على ام االب وعلى امهات االجداد وابوي االم واجدادها، وكـذلك الولـد علـى ولـد . وهو على جد االب. االب مقدم على اب االب) ٢(

 . اخل.. الولد، وولد الولد على حفيد الولد
 . على أبيهم �لسوية كما لو كان له اربعة اوالد فيجب عليهم أن ينفقوا) ٣(
 . ملا ذكره الشارح من أن االنفاق اليناط جبهة االرث. فيجب على البنت مقدار ماجيب على االبن) ٤(
 . القادر على املال �الكتساب. والغين �لقوة. هو املالك على املال يف احلال: الغين الفعلي) ٥(
 . ومورد االختالف يف الغىن �لفعل والقوة. رد االختالف يف الذكورية واالنوثيةمو : اي احلكم �لتساوي هو االقوى يف كال املوردين) ٦(
 . يف الرمحية) ٧(
 . وهم اال�ء) ٨(
 . وهم االوالد) ٩(

    



٤٧٩ 

مث ان كفـاهم . على اجلميع �لسـوية ذكـورا كـانوا ام ا�� ام ذكـورا وا�� )٢(او مع احدمها، وجب قسمة امليسور )١(معهما
أو نفــع كــل واحــد نصــيبه نفعــا معتــدا بــه اقتســموه، وان مل ينتفــع بــه احــدهم لقلتــه وكثــر�م فــاالجود القرعــة، الســتحالة 

ونصـيب البـاقني ال  )٥(وه، ولـو كـان نصـيب بعضـهم يكفيـه لصـغره وحنـ)٤(بغـري مـرجح، والتشـريك ينـايف الغـرض )٣(الرتجيح
 .ينفعهم منقسما، اعتربت القرعة يف من عدا املنتفع

) اوىل مـن الـيت بعـدها )٦(كـل طبقـة(هكـذا ) و(لز�دة القرب ) أوىل من آ�ئهم واوالدهم(يعين اال�ء واالوالد ) وهم(
أمــا مــع  )٨(مــع القصــور( )٧(كــل ذلــك" ويتســاوى االعلــى واالدىن مــع تســاوي الدرجــة كاالجــداد واوالد االوالد وهكــذا 

 لتساويهما) �لسوية(نفقته ) ولو كان للعاجز اب واين قادران فعليهما(سعة ماله لالنفاق على اجلميع فيجب التعميم 
 ___________________________________ 

 . اي مع االبوين) ١(
 . اي امليسور لالبن املنفق) ٢(
 . اي قبحه) ٣(
 . لقلة املوجود. حملتاجوهو القيام بسد خلة ا) ٤(
 . كاعتياده على قليل من الطعام لزهد، او تقشف، او مرض) ٥(
ومهـا مقـدمان علـى اجلـد وولـد الولـد، وهـذان علـى جـد االب وحفيـد الولـد، . الطبقة امللحوظة هنا هي طبقة االرحام فاالب والولـد متسـاو�ن) ٦(

 . وهكذا
 . اي تقدمي بعضهم على بعض) ٧(
 . ال املنفقاي قصور م) ٨(

    



٤٨٠ 

وجهـان،  )٣(يف مشـاركة الولـد، او تقدميـه عليهـا )٢(ففـي مسـاوا�ا لـالب )١(يف املرتبة �لنسبة اليـه، والبنـت كـاالبن أمـا االم
فعلــى  )٧(فــان اجتمعــوا )٦(مقــدما علــى اجلــد املقــدم عليهــا، فيكــون اوىل �لتقــدمي )٥(وكــون الولــد )٤(احتــاد الرتبــة: مأخــذمها

�لســـوية ملـــا تقـــدم مـــن ان االب مقـــدم علـــى االم وامـــا االوالد فعلـــى اصـــل الوجـــوب مـــن غـــري  )٨(صـــةاالب والولـــدين خا
 .بصيغة املذكر )١٠(مع احتمال تقدمي الذكور نظرا إىل اخلطاب يف االمر �ا )٩(ترجيح

 ___________________________________ 
 . اي يف وجوب انفاقها على ولدها مع وجود الولد للولد) ١(
 . اي قيامها مع عدمه فتشارك الولد يف االنفاق على ولدها العاجز) ٢(
 . اي تقدمي ولد العاجز على ام العاجز) ٣(
 . مع رتبة االب وعلى اي حال فهذا وجه مشاركتها مع الولد: وحيتمل... اي احتاد رتبتها مع رتبة الولد) ٤(
 . هذا وجه عدم مشاركتها مع الولد) ٥(
 . ى املقدم مقدمالن املقدم عل) ٦(
 . اي االربعة املذكورون من االب، واالم، والولد، والبنت) ٧(
 . فتخرج االم) ٨(
ومن قدر عليه رزقه فلينفق . �نفق ذو سعة من سعته( :وهذا أشارة إىل قولـه تعـاىل. اي �لنفقة) ١٠(اي عدم ترجيح الذكور على اال�ث) ٩(

لكن ختصيص اخلطاب املذكر �لـذكور وال سـيما يف االحكـام والتكـاليف ال . يف اآلية املباركة للمذكر" ذو "   ف). ٧اآلية : الطالق( )�ا آتاه اهللا
 . وهو الضيق يف املعاش" قرت " يف اآلية مبعىن " قدر " و . ضعيف فاالحتمال االخري الذي احتمله الشارح . خيلو من تعسف

    



٤٨١ 

إن ) �عـه احلـاكم(يف الـدين  )٢(جيـب صـرفه) وان كان له مـال( )١(مع وجوبه عليه) م املمتنع عن االنفاقوجيرب احلاك(
ان ال يفعـل ذلـك، : والثـاين. احـدمها أن يبيـع كـل يـوم جـزء بقـدر احلاجـة: ويف كيفيـة بيعـه وجهـان). وانفـق منـه( )٣(شاء

فلـم يوجـد  )٥(ولو تعـذرا. )٤(جواز االمرين: ر له واالقوىالنه يشق، ولكن يقرتض عليه إىل ان جيتمع ما يسهل بيع العقا
بيــع اقـل مـا ميكـن بيعـه، وان زاد عــن  )٦(]لـه [ راغـب يف شـراء اجلـزء اليسـري وال مقـرض وال بيــت مـال يقـرتض منـه جـاز 

 )٧(.قدر نفقة اليوم، لتوقف الواجب عليه
�لعلـف والسـقي، حيــث ) والبهيمـة( )٨(ى وزمنـاذكـرا وانثـى وان كـان اعمــ) وجتـب النفقـة علــى الرقيـق: الثالـث امللـك(
 اليهما )٩(تفتقر

 ___________________________________ 
 . اي على املمتنع) ١(
 ٤٢ص  ٤اي مل يكن من املستثنيات يف الدين كالثياب، واخلادم الالثقـني حبالـه وقـد تقـدم ذلـك يف كتـاب الـدين ج " مال "   اجلملة نعت ل) ٢(

 . يثةمن طبعتنا احلد
ك يف أمـرين) ٣( أمـا اجبـار احلـاكم للمتنـع حـىت ينفـق بنفسـه، او يتصـدى احلـاكم ببيـع مالـه لالنفـاق علـى : وإال أجربه على االنفاق، ويتلخص ذلـ

 . عياله
 . واالقرتاض. بيع جزء جزء: مها) ٤(
 . اي االمران املذكوران) ٥(
 . طةيف اكثر النسخ املطبوعة واملخطو " له " ال توجد لفظة ) ٦(
 . اي على بيع اقل ماميكن) ٧(
 . بل جيب مطلقا مادام مملوكا له. يعين ان االنفاق على اململوك ليس �زاء خدمته) ٨(
 .اي البهيمة) ٩(

    



٤٨٢ 

دود القـز، فيـأمث  )٤(غـري منتفـع �ـا او مشـرفة علـى التلـف، ومنهـا )٣(يليق حباهلا وان كانـت )٢(واصطبل )١(واملكان من مراح
مــا حتتــاج اليــه  )٧(ومثلــه )٦(يف مكــان يقصــر عــن صــالحيته لــه حبســب الزمــان )٥(يصــاله قــدر كفايتــه، ووضــعه�لتقصــري يف ا
 .)١٢(حيث حيتاج اليه )١١(لدفع الربد وغريه )١٠(او اجلل )٩(من االالت حيث يستعملها )٨(البهيمة مطلقا

 )، فان كفاه)١٣(ولو كان للرقيق كسب جاز للموىل ان يكله اليه(
 ___________________________________ 

 . مأوى الغنم، والبقر، واالبل -: بضم امليم -املراح ) ١(
 . مأوى الدواب اي اخليل، والبغال، واحلمري: االصطبل) ٢(
 . اي البهيمة) ٣(
 . اي ومن البهيمة اليت جيب االنفاق عليها) ٤(
 ) دود القز(الضمائر املذكورة ترجع إىل ) ٥(
 . حسب ما يتعارف عند أهله يف مراعاة احلرارة او الربودة الصاحلة هلذا الدود) ٦(
 .. اي مثل العلف، والسقي، واملكان) ٧(
 . اي كل �يمة) ٨(
 . لالضرار به. اي يستعمل البهيمة يف أمر حيتاج إىل آلة توضع على الدابة فانه الجيوز له استعمال احليوان من غري تلك اآللة) ٩(
 . اجلل للدابة كالثوب لالنسان تصان به) ١٠(
 . اي وغري الربد كاحلر فيحفظ الدابة عن احلرارة كما جيب حفظها عن احلشرات من اللدغ وغريه) ١١(
 . اي إىل اجلل) ١٢(
 الضمريان راجعان إىل الرقيق اي يكل املوىل الرقيق إىل نفسه ) ١٣(

    



٤٨٣ 

ويرجـع يف جـنس ذلـك (قـدر كفايتـه وجـو� ) لـه )١(عليـه، واال يكفيـه امثاقتصـر (الكسب جبميـع ماحيتـاج اليـه مـن النفقـة 
حبسب شرفه وضعته، واعتباره، ويساره، وال يكفي ساتر العـورة يف اللبـاس ) إىل عادة مماليك امثال السيد من اهل بلده

يف نفقـة الرقيـق عـادة  )٥(غالبوالفرق بني كون نفقة السيد على نفسه دون ال )٤(يف بالد الرقيق )٣(وان اكتفي به )٢(ببالد�
�لغالـب بـل  )١٠(، وال عربة يف الكميـة)٩(به على نفسه يف االول )٨(، فليس له االقتصار)٧(أو خبال او ر�ضة وفوقه )٦(تقتريا

 جتب الكفاية
 ___________________________________ 

 . راجع إىل املوىل" امت " الضمري يف ) ١(
 . يعيش �ا وقد كان الشارح . كانت زاهية املدنية آنذاك  وهي بالد الشام اليت) ٢(
 . اي بساتر العورة) ٣(
 . وهي املناطق املتوغلة يف التوحش من غا�ت إفريقية، وغريها) ٤(
 . اي كان ينفق على نفسه أقل مما جيب انفاقه على الرقيق حبسب الغالب يف بلده) ٥(
 . وهو اعم من البخل اذ قد يكون سببه الزهد يف مطاعم الدنيا، وتوفري الصدقة على اآلخرين التقتري هوالتضييق يف املعاش،) ٦(
 . اي جيب على السيد االنفاق على رقيقه وفق الغالب، سواء كان انفاقه على نفسه دون الغالب او فوقه" دون الغالب " عطف على ) ٧(
 . جعل الرقيق مكتفيا �لقدر الذي يكتفي هو به: اي وفق نفسه واملعىن" نفسه  على. " اي �لعبد" ان يقتصر به " اي فليس للموىل ) ٨(
 . اي فيما دون الغالب) ٩(
ين ان هــذا التفصــيل املــذكور يف وجــوب االنفــاق وفــق الغالــب امنــا كــان يف الكيفيــة) ١٠( أمــا الكميــة فــال تقــدير هلــا، بــل جتلــب حســب حاجــة . يعــ

 اململوك 

    



٤٨٤ 

 .الكيفية )٣(وامنا تعترب فيه )٢(، كما ال جيب الزائد لو كان فوقها)١(لو كان الغالب اقل منها
رب الســيد علــى االنفــاق او البيــع( رب علــى املمكــن منهمــا)٥(مــع امكا�ــا) )٤(وجيــ ــع )٦(، واال اجــ : خاصــة، ويف حكــم البي
�عـه احلـاكم او آجـره، وهـل يبيعـه شـيئا فشـيئا او  )١٠(، فـان مل يفعـل)٩(والعتق )٨(مع شرط النفقة على املستأجر )٧(االجارة

 .)١٢(إىل أن جيتمع شئ فيبيع ما يفي به؟ الوجهان )١١(يستدين عليه
 ___________________________________ 

 . اي من الكفاية) ١(
 . اي لو كان الغالب فوق الكفاية، بل كان الرقيق يشبع او يكتفي �قل من املتعارف) ٢(
 . الغالب مبعىن أن مراعاة الغالب امنا هي يف الكيفيةاي يف ) ٣(
 . اي بيع الرقيق) ٤(
 . جيرب على احدمها ختيريا) البيع واالنفاق(اي يف صورة امكان كال االمرين ) ٥(
 . أجرب على املمكن من البيع أو االنفاق فقط. اي يف صورة امكان احدمها وامتناع االخر) ٦(
 . قيقاي جيرب على اجارة الر ) ٧(
 . اي ينفق عليه من مال االجارة) ٨(
 . اي جيرب املوىل على العتق) ٩(
 . اي مل ينفق ومل يبع ومل يؤجر ومل يعتق) ١٠(
 . مبعىن ان تكون االستدانة معتمدة على قيمة العبد حىت تبلغها. اي على العبد) ١١(
 . ٤٨١املذكوران يف آخر نفقة االقارب ص ) ١٢(

    



٤٨٥ 

اململــوك اخلـالص غــري املتشــبث �حلريــة : ، واصـله الــذي ملــك هــو وابـواه، واملــراد هنــا)بــني القــن(ق يف الرقيــ) وال فـرق(
ريان) واملــدبر، وام الولــد(بتــدبري، وال كتابــة، وال اســتيالد  �حلريــة، وأمــا  )١(الشــرتاك اجلميــع يف اململوكيــه وان تشــبث االخــ

 )٢(.املكاتب فنفقته يف كسبه وان كان مشروطا او مل يؤد شيئا
بــه فيســقطان  )٤(وتــرد املــاء بنفســها فيجتــزى) �لرعــي )٣(وكــذا جيــرب علــى االنفــاق علــى البهيمــة اململوكــة اال ان جتتــزي(
مقصــودة (البهيمــة ) او البيـع او الــذبح إن كانـت(عليهــا ) اجــرب علـى االنفــاق )٧(فــان امتنـع(ممكنــا  )٦(مــا دام ذلـك )٥(عنـه

علـى مـا يـراه  )٩(نفاق صو� هلا عن التلف، فـان مل يفعـل �ب احلـاكم عنـه يف ذلـكاجرب على البيع او اال )٨(واال) �لذبح
 واال )١١(مع امكان االفراد )١٠(وتقتضيه احلال، وامنا يتخري

 ___________________________________ 
 . اي املدبر وام الولد) ١(
 . اي ان كان مطلقا) ٢(
 . اي تكتفي البهيمة) ٣(
 . اي يكتفي عرفا �ذا الرعي يف نفقة البهيمة) ٤(
 . عن املوىل. اي العلف والسقي) ٥(
 . اي الرعي وورود املاء بنفسها) ٦(
 . اي الرعي وورود املاء بنفسها) ٧(
 . اي ان مل تكن البهيمة مقصودا �لذبح كاخليل، والبغال، احلمري) ٨(
 . اي يف البيع، او الذبح) ٩(
 . اي املالك او احلاكم) ١٠(
 . اي االفراد الثالثة من البيع، واالنفاق، والذبح فإن كلها ممكنة) ١١(

    



٤٨٦ 

اال ان يقـوم (وجـو� وحلـب مـا يفضـل منـه خاصـة ) وان كان هلا ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيـه( )١(تعني املمكن منها
 .)٢(من غري لنب حيث يكتفي به) بكفايته

 .ما ال روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف برتك العمل، وقد اختلف يف وجوب عمله :وبقي من اململوك
 .)٣(قرب الوجوب من حيث انه تضييع للمال فال يقر عليه: ففي التحرير
�ن تـــرك التملـــك ال  )٦(، ويشـــكل)٥(النـــه تنميـــة للمـــال فـــال جتـــب كمـــا ال جيـــب متلكـــه )٤(قطـــع بعدمـــه: ويف القواعـــد

اذا ادى  )٨(رأسا أما عمـارة العقـار فـال جتـب، لكـن يكـره تركـه )٧(التنمية اليت يوجب تركها فواته يقتضي االضاعة خبالف
 .إىل اخلراب

___________________________________ 
 .أي مل يكن سوى الذبح مثال) ١(
 .أي بغري اللنب) ٢(
 .اي ال جيوز السكوت على هذا التضييع) ٣(
 .اي بعدم وجوب العمل) ٤(
 .كما ال جبب أصل متلكه كذلك ال جتب تنميته  اي) ٥(
 .اي ويشكل عدم وجوب العمل) ٦(
 .اي فوات املال) ٧(
 .اي ترك عمارة العقار) ٨(

  



٤٨٧ 

  الفهرس
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