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 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

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

   



٣ 

  كتاب الطالق
  يف االيقاعاتاالول النظر 

 والنظر يف االركان واالقسام واللواحق
 :الركن االول يف املطلق: وأركانه أربعة

 :ويعترب فيه شروط أربعة
، رواية )٢(وفيمن بلغ عشرا عاقال وطلق للسنة .قبل بلوغه عشرا )١(البلوغ فال إعتبار بعبارة الصيب : الشرط االول

فلـو .زوال حجره غالبـا )٤(، وتوقع )٣(ولو طلق وليه مل يصح، الختصاص الطالق مبالك البضع .�جلواز، فيها ضعف
 .، وهو بعيد)٦(ومنع منه قوم .)٥(بلغ فاسد العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة 

، لعـدم )٧(�غمـاء أو شـرب مرقـد  العقل فال يصح طالق ا�نون، وال السكران، وال من زال عقلـه: الشرط الثاين
 .ويطلق عن ا�نون.، فهو كالنائم)٨(وال يطلق الويل عن السكران، الن زوال عذره غالب .القصد

 .أو من نصبه، للنظر يف ذلك )٩(ولو مل يكن له ويل، طلق عنه السلطان 
كـون املكـره قـادرا : ر ثالثـةوال يتحقـق االكـراه مـامل يكمـل أمـو .االختيـار فـال يصـح طـالق املكـره: الشرط الثالـث

 على فعل ما توعد به،
___________________________________ 

 كتاب الطالق
 .صيغة الطالق الصادرة من الصيب: يعين): ١(
 .واملقصود هنا االول الن طالق البدعة �طل مطلقا صدر عن الصيب او الكبري) بدعة(و ) سنة(سيأيت أن الطاق قسمان ) ٢(
 .على وزن قفل هو الفرج) البضع(): ٣(
 .وتوقع، يعين الن الغالب أن الصيب يبلغ فيزول حجره فلعله اليريد الطالق بعد بلوغه: أي): ٤(
 .أي املصلحة يف الطالق): ٥(
 .قالوا �ن ويل ا�نون الجيوز له طالق زوجة ا�نون وإن كان يف الطالق مصلحة ذلك ا�نون: يعين): ٦(
 .املنوم: يعين )املرقد): (٧(
 .غالبا حيتمل زوال عذره: اي): ٨(
  .هو احلاكم الشرعي): ٩(

   



٤ 

ا توعـد بـه مضـرا �ملكـره يف خاصـة نفسـه، أو مـن جيـري  وغلبة الظن �نه يفعل ذلك مع امتناع املكـره، وإن يكـون مـ
 .جمرى نفسه، كاالب والولد، سواء كان ذلك الضرر قتال أو جرحا أو شتما أو ضر�

 .)١١(وال يتحقق االكراه مع الضرر اليسري .)١٠(سب منازل املكرهني يف منازل االهانة وخيتلف حب
 .القصد وهو شرط يف الصحة، مع اشرتاط النطق �لتصريح: الشرط الرابع

، ولـــو نســـي أن لـــه زوجـــة، فقـــال نســـائي طوالـــق، أو )١٢(فلـــو مل ينـــو الطـــالق مل يقـــع، كالســـاهي والنـــائم والغـــالط 
 .)١٣(كر، مل يقع به فرقة زوجيت طالق مث ذ 
ا : ولو أوقع وقال ، مـامل ختـرج عـن )١٥(، وإن �خـر تفسـريه )١٤(مل أقصد الطالق، قبل منه ظـاهرا، وديـن بنيتـه �طنـ

 .إمجاعا، وللحاضر على االصح )١٦(وجيوز الوكالة يف الطالق للغائب .العدة، النه إخبار عن نيته
 .يصح، والوجه اجلواز ال: ولو وكلها يف طالق نفسها، قال الشيخ

 .)١٧(يقع واحدة : طلقي نفسك ثال� فطلقت واحدة، قيل يبطل، وقيل: على اجلواز لو قال: تفريع
 .)١٨(يقع واحدة، وهو أشبه : يبطل، وقيل: طلقي واحدة، فطلقت ثال�، قيل: وكذا لو قال

 :الركن الثاين يف املطلقة
 :وشروطها مخسة

___________________________________ 
 .فرب شخص تكون املسبة الواحدة كبرية عليه، ورب شخص تكون السباب الكثرية هينة عليه): ١٠(
 .لو مل تطلق زوجتك ال ادفع اليك اخلمسني فلسا الذي تطلبين: �ن قال مثال): ١١(
 .اي كان يف حالة النوم واجرى صيغة الطالق او جرى الطالق منه غلطا): ١٢(
 .الطالق واالفرتاقمل يقع : اي): ١٣(
 .يف الباطن والواقع ان كان قاصدا للطالق وجب عليه ترتيب آ�ر الطالق: يعين): ١٤(

 .من اخلروج من حالته بعد العدة من غري البائن، ويف البائن �لطالق وغري ذلك
 .مل اكن قاصدا، وامنا كنت ممتحنا، او هازال: كما لو طلق، مث بعد شهر قال): ١٥(
 .لزوج الغائب عن بلد فيه الزوجة جيوز أن يوكل من يطلقهاا: اي): ١٦(
الق نفســك ثــالث طلقــات : يعــين): ١٧( ه انــت وكيلــة عــين يف طــ روع وهــو الطــالق ) قيــل يبطــل(لــو قــال لزوجتــ الن وكالــة يف شــيئني غــري مشــ

 .الن اصل الوكالة يف الطالق صحيح، ويلغو الثالث) وقيل يقع واحدة(الثالث 
  .كانت يف طالق واحد، وهي طلقت، فيلغو قيدها �لثالث  الن الوكالة): ١٨(

   



٥ 

 .وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها.ة �مللك، مل يكن له حكم أن تكون زوجة فلو طلق املوطوء: االول
وكـــذا لـــو علـــق الطـــالق �لتـــزويج مل يصـــح، ســـواء عـــني الزوجـــة، كقولـــه ان تزوجـــت فالنـــة فهـــي طـــالق، أو أطلـــق  

 .كل من أتزوجها: كقوله
 .، ولو كانت حرة)٢٠(، وال املستمتع �ا )١٩(أن يكون العقد دائما فال يقع الطالق �المة احملللة : الثاين
اس ويعتـــرب هـــذا يف املـــدخول �ـــا، احلائـــل : الثالـــث ، احلاضـــر زوجهـــا، ال )٢١(أن تكـــون طـــاهرة مـــن احلـــيض والنفـــ

ا فيــه إىل ا ومهــا يف بلــد واحــد، أو غائبــا دون .آخــر الغائــب عنهــا مــدة يعلــم انتقاهلــا مــن القــرء الــذي وطأهــ فلــو طلقهــ
 .املدة املعتربة، وكانت حائضا أو نفساء كان الطالق �طال، علم بذلك أو مل يعلم

 .)٢٢(أما لو انقضى من غيبته، ما يعلم انتقاهلا فيه، من طهر إىل آخر مث طلق صح، ولو اتفق يف احليض 
وكـذا لـو طلـق الـيت مل يــدخل �ـا، وهـي حـائض، كــان .القهـا مطلقــامل يقر�ــا فيـه، جـاز ط.وكـذا لـو خـرج يف طهـر

عمــال بروايــة يعضــدها الغالــب يف  )٢٣(ومــن فقهائنــا مــن قــدر املــدة، الــيت يســوغ معهــا طــالق الغائــب، بشــهر .جــائزا
، ولــو زاد مـا ذكـر�ه )٢٤(واحملصــل .ومـنهم مـن قــدرها بثالثـة أشـهر، عمـال بروايــة مجيـل، عـن أيب عبـدهللا .احلـيض

 .، فهو مبنزلة الغائب)٢٥(ولو كان حاضرا، وهو ال يصل اليها، حبيث يعلم حيضها .عن االمد املذكور
 .فلو طلقها يف طهر واقعها فيه، مل يقع طالقه )٢٦(أن تكون مستربئه : الرابع

___________________________________ 
 ).حللت لك هذه االمة كلها: (ص، فيقول املوىل لههي االمة اليت حتللها موالها لشخ) احملللة): (١٩(
 .يعين املتعة، وهو العقد املؤقت): ٢٠(
 .الزوجة اليت ليست حامال: اي): ٢١(
 .اتفق الطالق وهي حائض: يعين): ٢٢(
 .يعين اقلها شهر، فلو غاب عن زوجته شهرا اواكثر جاز طالقها مطلقا وصح ولو تبني كو�ا حائضا): ٢٣(
 .ماحيصل من جمموع الروا�ت هو ما ذكر�ه من أن انتقاهلا إىل الطهر يرجع إىل قناعة الشخص نفسه :يعين): ٢٤(
 .حىت يعلم وقت حيضها، وذلك كالرجل املسجون يف بلد الزوجة، او العكس: اي): ٢٥(
فيه، إذ الطهر الذي واقعها فيه حيتمـل الرحم عن شبهة احلمل، وذلك يف طهر مل يواقعها ) نظافة(ة  ان يكون الطالق وقت براء: يعين): ٢٦(

  .تعلق الولد يف الرحم
   



٦ 

بشــرط أن ميضــي عليهــا  )٢٨(، ويف احلامــل واملســرتابة )٢٧(ويســقط إعتبــار ذلــك يف اليائســة، وفــيمن مل تبلــغ احلــيض 
 .الطالقولو طلق املسرتابة، قبل مضي ثالثة أشهر، من حني املواقعة، مل يقع .ثالثة أشهر مل تر دما، معتزال هلا

ا مبــا يرفــع االحتمــال: تعيــني املطلقــة وهــو أن يقــول: اخلــامس فلــو كانــت لــه واحــدة، .فالنــة طــالق، أو يشــري اليهــ
 .زوجيت طالق، صح لعدم االحتمال: فقال

 .زوجيت طالق، فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسريه: ولو كان له زوجتان أو زوجات، فقال
 .، وهو أشبه)٢٩(يصح وتستخرج �لقرعة : تعيني وقيليبطل الطالق لعدم ال: وإن مل ينو، قيل

 .�لبطالن، لعدم التعيني: يعني للطالق من شاء ورمبا قيل: هذه طالق، أو هذه، قال الشيخ: ولو قال
 .هذه طالق، أو هذه وهذه، طلقت الثالثة، ويعني من شاء من االوىل أو الثانية: ولو قال

 .�لقرعة )٣٠(ولو مات استخرجت واحدة 
ا قيــل ون لــه أن يعــني للطــالق االوىل أو االخريتــني معــا، )٣١(�الحتمــال يف االوىل واالخريتــني مجيعــا : ورمبــ ، فيكــ

 .واالشكال يف الكل ينشأ من عدم تعيني املطلقة
 .)٣٢(أردت االجنبية قبل : إحداكما طالق، مث قال: ولو نظر إىل زوجته وأجنبية، فقال

الولــــو كــــان لــــه زوجــــة وجــــارة كــــل منهمــــ " أردت اجلــــارة مل يقبــــل، الن : ســــعدى طــــالق مث قــــال: ا ســــعدى، فقــــ
 .)٣٣(ويف الفرق نظر . يصلح هلما، وايقاع الطالق على االسم يصرف إىل الزوجة" احداكما 

___________________________________ 
 .هي اليت ال ترى احليض بعد لصغرها، كتسع وعشر سنوات): ٢٧(
 .عمر يقتضي أن حتيض، لكنها كانت ال حتيضوهي اليت تكون يف ): ٢٨(
 .�ن تكتب امساء زوجاته يف اوراق، مث جتال االوراق يف كيس وشبهه، وخترج ورقة فباسم ايهن كانت تكون هي املطلقة): ٢٩(
 .من االوليني): ٣٠(
 .حيتمل أن تكون املطلقة االوىل وحدها، او الثانية والثالثة معا كالمها: يعين): ٣١(
 .ال تكون زوجته طالقا، ويكون طالقه لغواف) ٣٢(
أن كلتا املسألتني املطلقة فيها جمهولة، فإن كان تعيني الزوج كاشفا ومصدقا، جرى يف كلتا املسألتني، وان مل يصـدق يف ) وجهة النظر) (٣٣(

  .التعيني، جرى يف كلتيهما
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 .املخاطبةأنت طالق، مل تطلق زوجته، النه قصد : ولو ظن أجنبية زوجته، فقال
أنـت طـالق، طلقـت املنويـة ال : لبيـك، فقـال: � زينـب، فقالـت عمـرة: زينب وعمرة، فقال: ولو كان له زوجتان

 .ا�يبة
ال الشـيخ تطلـق زينـب، وفيـه إشـكال، النـه وجـه الطـالق إىل ا�يبـة لظنهـا : ولـو قصـد ا�يبـة، ظنـا أ�ـا زينـب، قـ
 .نب لتوجه اخلطاب إىل غريهازينب، فلم تطلق ا�يبة لعدم القصد، وال زي

 :الركن الثالث يف الصيغة
 .، فيقــف رفعهــا علــى موضــع االذن)٣٥(مســتفادة مــن الشــرع، ال يقبــل التقايــل  )٣٤(واالصــل أن النكــاح عصــمة 

أنـــت طــالق، أوفالنـــة، أو هــذه، ومـــا شــاكلها مـــن االلفــاظ الدالـــة علــى تعيـــني : فالصــيغة املتلقـــاة الزالــة قيـــد النكــاح
ال.أنت الطالق، أو طالق، أو مـن املطلقـات، مل يكـن شـيئا، ولـو نـوى بـه الطـالق: فلوقال .)٣٦(املطلقة : وكـذا لـو قـ

 .)٣٨(االقوى انه يقع، اذا نوى الطالق، وهو بعيد عن شبه االنشاء :  )٣٧(وقال الشيخ  .أنت مطلقة
: فيقول .هل طلقت امرأتك: ه عند سؤالهال يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوع: طلقت فالنة، قال: )٣٩(ولو قال 

الق �لكنايــة .نعــم ارة اال )٤٠(وال يقــع الطــ ، وال بغــري العربيــة، مــع القــدرة علــى الــتلفظ �للفظــة املخصوصــة، وال �الشــ
ويف روايـة يلقـى عليهـا القنـاع فيكـون ذلـك طالقـا، وهـي .ويقع طالق االخرس �الشـارة الدالـة.مع العجز عن النطق

 .)٤١(شاذة
___________________________________ 

 .رابطة بني الزوجني: يعين): ٣٤(
 .اليقبل الرتاضي على زوال النكاح، فلو تراضى الزوجان على ازالة النكاح مل يزل: اي): ٣٥(
 ).زوجيت الكربى طالقا(او يقول من له زوجتان كربى وصغرى ) زوجيت طالق(مثل أن يقول من له زوجة واحدة ): ٣٦(
 ).(الشيخ الطوسي : يعين: )٣٧(
 .الطالق إنشاء، وهذه الصيغ بعيدة عن كو�ا شبيهة �النشاء، وا�ا هي تشبه االخبار: يعين): ٣٨(
 .طلقت فالنة؟: لو قال شخص للزوج بطريق السؤال: يعين): ٣٩(
 .وحنو ذلك) انت خلية(ال الزوج لزوجته هي اللفظ غري الصريح يف الطالق لكن اريد به الطالق، كما لو ق: الكناية هنا): ٤٠(
  .هذه الرواية شاذة اليعتمد عليها: يعين): ٤١(

   



٨ 

وال يقـــع الطـــالق �لكتابـــة مـــن احلاضـــر، وهـــو قـــادر علـــى الـــتلفظ، نعـــم، لـــو عجـــز عـــن النطـــق، فكتـــب �و� بـــه 
 .)٤٢(يقع �لكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة، وليس مبعتمد : وقيل .الطالق، صح
ال هــذه خليــة، أو بريــة، أو حبلــك علــى غاربــك، أو احلقــي �هلــك، أو �يــن، أو حــرام، أو بتــة، أو بتلــة : ولــو قــ

يصـح، وهـي روايـة احللـيب : ، ونـوى بـه الطـالق، قيـل)٤٤(اعتدي : ولو قال .، مل يكن شيئا، نوى الطالق أومل ينوه)٤٣(
ا  .وهــو االشــبه ، ومنعــه كثــري،ودمحم ابــن مســلم عــن أيب عبــدهللا  وقصــد الطــالق، فــإن اختارتــه أو  )٤٥(ولــو خريهــ
ال : يقـع رجعيـة، وقيـل: يقـع الفرقـة �ئنـة، وقيـل: وان اختارت نفسها يف احلـال، قيـل .سكتت ولو حلظة، فال حكم

هـل فارقـت أو خليـت أو : ولوقيـل .نعـم، وقـع الطـالق: فقـال .هـل طلقـت فالنـة: ولو قيل .حكم له، وعليه االكثر
يف قـول مشـهور ومل أقـف  )٤٧(ويشرتط يف الصيغة، جتريدها عـن الشـرط والصـفة  .)٤٦(نعم مل يكن شيئا : ت؟ فقالأبن

: يقــع واحــدة، بقولــه: يبطـل الطــالق، وقيــل: ، قيــل)٤٩(ولــو فسـر الطلقــة �ثنتــني أو ثــالث  .)٤٨(فيـه علــى خمــالف منــا 
 خمالفا، ولو كان املطلق.طالق، ويلغي التفسري، وهو أشهر الروايتني

___________________________________ 
 .هذا القول ليس حمل اعتماد لنا: يعين): ٤٢(
علـى عاتقـك كنايـة عـن أن االختيـار لـك، ) على غاربك(اختيار أمرك ) حبلك(بريئة عن الزوج ): برية(خالية من زوج : يعين) خلية): (٤٣(

الن ذات الزوج الجيوز هلا اللحاق �هلها اال �ذن الزوج، وال�ا ملحقـة بزوجهـا ال ) كاحلقي �هل(وذات الزوج اختيارها ليس دائما لزوجها 
مل (هـذه كلهـا كنـا�ت ولـذا قـال .مقطوعة، أي مقطوعة عـن الـزوج: مبعىن) تبة، تبلة(على : يعين) حرام(منقطع عن الزوج : أي) �ئنا(�هلها 
 .مل يكن مفيدا للطالق: اي) يكن شيئا

 .ي العدةخذ: يعين): ٤٤(
أ� أختـارك : لـه .قالت: اي) فإن اختارته(الجمرد ختيريها ) الطالق(الزوج �ذا التخيري ) وقصد(قال هلا أنت خمتارة : اي) ولو خريها): (٤٥(

الق : يعـين) فال حكـم(ومل تقل ا� أختارك، ومل تقل أ� اختار الطالق ) او سكتت(وال اختار الطالق  : أي) اوان اختـارت نفسـه(اليقـع الطـ
جيوز للزوج الرجوع اليها : اي) رجعية(طالقا �ئنا الجيوز للزوج الرجوع اليها يف العدة : اي) �ئنة(فورا : اي) ويف احلال(قالت اختار الطالق 
 .اليقع طالق ال �ئنا، وال رجعيا: اي) الحكم له(ما دامت يف العدة 

 .ال�ا الفاظ كناية): ٤٦(
 .ن جاء زيد فانت طالق، والصفة كما لوقال، انت طالق عند جميئ زيدا: كما لو قال) الشرط) (٤٧(
 .من فقهاء الشيعة: اي): ٤٨(
  .انت طالق ثالث طلقات: او قال.انت طالق طلقتني: قال: يعين): ٤٩(

   



٩ 

: ولـو قيـل .)٥١(وكـذا لـو قـال للبدعـة .أنـت طـالق للسـنة صـح، إذا كانـت طـاهرة: ولو قال .)٥٠(يعتقد الثالث، لزمته 
 .)٥٢(ال يقع، كان حسنا، الن البدعي ال يقع عند� واضخر غري مراد 

ال يصح، لتعليقه علـى : انت طالق يف هذه الساعة، إن كان الطالق يقع بك، قال الشيخ : إذا قال: تفريع
 .، وهو حق ان كان املطلق ال يعلم)٥٣(الشرط 

الق ينبغــي القــول �لصــحة، الن ذلــك لــيس بشــرط، بــل  ا، علــى الوصــف الــذي يقــع معــه الطــ ا لــو كــان يعلمهــ أمــ
 .، وان كان بلفظ الشرط)٥٤(اشبه �لوصف 
أنـــت طـــالق أعـــدل طـــالق، أو أكملـــه، أو أحســـنه، أو أقبحـــه، أو أحســـنه وأقبحـــه، صـــح، ومل تضـــر : ولـــو قـــال
 .الضمائم

 .الدنيامالء مكة، أو مالء : وكذا لو قال
 .)٥٥(لرضا فالن، فإن عىن الشرط بطل، وإن عىن الغرض مل يبطل : ولو قال

 .مل يصح -بكسر اهلمزة  -إن دخلت الدار : وكذا لو قال
 .)٥٦(ولو فتحها، صح إن عرف الفرق فقصده 

 .)٥٧(أ� منك طالق مل يصح، النه ليس حمال للطالق : ولو قال
 .طلقة، أو سدس طلقة مل يقع، النه مل يقصد الطلقة أنت طالق نصف طلقة، أو ربع: ولو قال
 أنت طاهر، قبل منه ظاهرا،: أردت أن أقول: أنت طالق، مث قال: ولو قال

___________________________________ 
ينـت الزوجـة عنـه، لزمتـه ثـالث طلقـات، واب: أي) لزمته(ويعتقد �ن الطالق الثالث صحيح ) غري شيعي(لو كان الزوج املطلق : يعين): ٥٠(

 .وال رجعة له عليها حىت تنكح زوجا غريه
ور الــزوج : طــالق الســنة): ٥١( يض مــع حضــ الق البدعــة هــو الطــالق الباطــل، كــالطالق يف احلــ رائط، وطــ حيح اجلــامع للشــ هــو الطــالق الصــ

 .والدخول او يف طهر املواقعة، وطالق الثالث مرة واحدة
 .ومل يقصده الزوج، فلم يقع طالق) وسين(ري صحيح عند� وهو غ) بدعي(الطالق قسمان : يعين): ٥٢(
 ).ان كان الطالق يقع بك(الشرط ) ٥٣(
 ).انت اليت يقع بك الطالق هذه الساعة طالق: (يشبه ما لو قال: يعين): ٥٤(
لرضـا (قصـد الـزوج مـن  لـو كـان: يعـين) وان عىن الغرض(انه إن نص فالن ) لرضا فالن(لو كان قصد الزوج من : يعين) عىن الشرط): (٥٥(

 .غرض من الطالق هو رضا فالن عين: لكي يرضى فالن، اي) فالن
 .النك دخلت الدار: بفتح اهلمزة يكون مبعىن الغرض اي) أن(بكسر اهلمزة صار شرطا وبطل الطالق، ولو قال ) ان(النه لو قال ): ٥٦(
 .حمل الطالق الزوجة، الالزوج: أي) ٥٧(

    



١٠ 

ال .)٥٨(وديــن يف البــاطن بنيتــه  الق، مل يقــع: ولــو قــ ال.يــدك طــالق، أو رجلــك طــ رأســك أو صــدرك أو : وكــذا لــو قــ
أنـت طـالق قبـل طلقـة، أو بعـدها، أو قبلهـا، أو معهـا : ولـو قـال .ثلثـك أو نصـفك أو ثلثـاك: وكـذا لـو قـال.وجهك

أنـت طـالق مـع طلقـة : يقـع طلقـة واحـدة، بقولـه: ولـو قيـل .)٦٠(مل يقع شئ، سواء كانـت مـدخوال �ـا أو مل تكـن )٥٩(
ال .)٦١(قبلهــا طلقــة أو بعــد طلقــة، كــان حســنا : أو بعــدها أو عليهــا، وال يقــع لــو قــال انــت طــالق نصــفي : ولــو قــ

أنـت طـالق وتلغـى الضـمائم، : يقـع واحـدة، بقولـه: ولو قيـل .ال يقع: طلقة، أو ثالثة أثالث طلقة، قال الشيخ 
 .)٦٣(نصف طلقتني : وال كذا لو قال.، كان حسنا)٦٢(إذ ليست رافعة للقصد 

 :فرع
إذا قال الربع، أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكـل واحـدة طلقـة، وفيـه إشـكال، النـه إطـراح : قال الشيخ 

ال .)٦٤(للصـــيغة املشـــرتطة  ـــال�، صـــحت واحـــدة إن نـــوى �الول الطـــالق، وبطـــل : ولـــو قـــ ـــال� إال ث انـــت طـــالق ث
وان اراد النقض،  .أنت طالق غري طالق، فإن نوى الرجعة، صح، الن انكار الطالق رجعة: قالولو  .)٦٥(االستثناء 

 .)٦٦(حكم �لطلقة 
___________________________________ 

 .اخذ: أي) دين(هو يف الواقع ان كان �و� للطالق مل جيز له ترتيب آ�ر الزوجية بينه وبني هللا، وكلمة : يعين): ٥٨(
 ).معها طلقة(قبلها طلقة، أو قال (او قال ) او قال بعدها طلقة: (ينيع): ٥٩(
 .هذا مقابل قول العامة الذين فرقوا بني املدخول �ا فيقع �ا طلقتني، وبني غري املدخول �ا فيقع �ا طالق واحد): ٦٠(
والزائد ال يضر، وأما الثـاين وهـو ) طالق(ق بقوله وقع الطال) مع طلقة، أو بعدها طلقة، او عليها طلقة(وعلل ذلك �ن االول، وهو ): ٦١(
ة( ــ ــال انـــه مل تكـــن أخـــرى ) أحـــدمها(فيبطـــل لســـببني ) قبلهـــا طلقـــة، أو بعـــد طلقـ ا طلقـــة اخـــرى، واحلـ ــ ة مشـــروطة �ن تكـــون قبلهـ ــ أنـــه طلـــق طلقـ

جا، فكأنه علق الطالق امللفوظ به وخارجا، أو أنه طلق طلقة مشروطة �ن تكون بعد طلقة اخرى واحلال انه مل تكن طلقة اخرى واقعا وخار 
 .�طل -من غري رجعة بني الطالقني  -أن معىن ذلك أنت طالق قبله طالق، والطالق الذي قبله طالق آخر ) �نيهما(على أمر مل يقع 

 .إذا املطلقة التطلق �نيا
 .لقصد اصل الطالق: اي): ٦٢(
 .النه مل يقصد طالقا كامال، فيقع �طال): ٦٣(
 ).طالق(ي قوله وه): ٦٤(
 .وكان لغوا) اال ثال�(اي بطل قوله ): ٦٥(
 .حكم �لطالق، الن الطالق ال ينتقض إال �لرجوع: اي) حكم �لطلقة(ابطال الطالق من دون قصد الرجوع : اي) النقض): (٦٦(

    



١١ 

ال الق: ، لغــي االســتثناء، وحكــم �لطلقــة بقولــه)٦٧(طلقــة اال طلقــة : ولــو قــ ال .طــ : الق، مث قــالزينــب طــ: ولــو قــ
زينـــب طـــالق بـــل عمـــرة، طلقتـــا مجيعـــا، الن كـــل واحـــدة منهمـــا : ولـــو قـــال .)٦٨(أردت عمـــرة، ومهـــا زوجتـــان، قبـــل 

 .)٦٩(مقصودة، يف وقت التلفظ �مسهما، وفيه اشكال، ينشأ من إعتبار النطق �لصيغة 
 :الركن الرابع االشهاد

ومساعهمـا الـتلفظ، شـرط .)٧٠(مـا إشـهدا أو مل يقـل هل: وال بد من حضور شـاهدين، يسـمعان االنشـاء سـواء قـال
وكذا ال يقع بشاهد واحـد ولـو .، ولو كملت شروطه االخر)٧١(حىت لو جترد عن الشهادة، مل يقع .يف صحة الطالق

ار .كان عدال، وال بشهادة فاسقني بل البد من حضور شاهدين ظاهرمها العدالة ومن فقهائنا من اقتصـر علـى اعتبـ
�خـر بـه �نفـراده، مل يقـع الطـالق .ا، واالول أظهراالسالم فيهم أمـا لـو  .)٧٢(ولـو شـهد أحـدمها �النشـاء، مث شـهد ا

�خر �القرار .)٧٣(شهدا �القرار، مل يشرتط االجتماع  وال تقبـل شـهادة  .، مل يقبل)٧٤(ولو شهد أحدمها �النشاء، وا
 .)٧٥(النساء يف الطالق، ال منفردات، وال منضمات إىل الرجال 
___________________________________ 

 ).انت طالق طلقة اال طلقة: (قال: اي): ٦٧(
 ).عمرة(وكانت املطلقة ): ٦٨(
 ).بل عمرة أيضا طالق(وحدها اال اذا قال ) بل(  لكل واحدة منهما، فال يكتفي �لعطف ب) طالق(جيب صيغة : يعين): ٦٩(
 .لكنهما مسعا، فهو كاف): ٧٠(
 .مل يقع الطالق: اي): ٧١(
 .لو اوقع الزوج صيغة الطالق مرتني، كل مرة عند شاهد عادل، اليقع، الن املعترب مساع الشاهدين مرة واحدة: يعين) ٧٢(
ــد، بـــل تقبـــل : يعـــين) ٧٣( ــرار الـــزوج للشـــاهدين معـــا يف الوقـــت الواحـ ــرتط كـــون اقـ الق زوجتـــه، مل يشـ ــ ــاهدان �ن الـــزوج اقـــر بطـ لـــو شـــهد الشـ

 .اذا مل يعلم أن طالق الزوج كان بغري شهود) هذا(قرار الزوج، وحيمل اقرار الزوج على الطالق الصحيح شهاد�ما على ا
لفقـد شـهادتني ) مل يقبـل(الـزوج أقـر عنـدي بطـالق زوجتـه : قال أحد الشاهدين ا� مسعـت صـيغة الطـالق، وقـال الشـاهد اآلخـر: اي): ٧٤(

 .مرة واحدة، وفقد اصل الصحة يف الطالق
 .�ن يشهد رجل عادل، ونساء فال يكفي): ٧٥(

    



١٢ 

 .)٧٦(ولو طلق ومل يشهد، مث أشهد، كان االول لغوا، ووقع حني االشهاد، إذا أيت �للفظ املعترب يف االنشاء 
___________________________________ 

  .إذا أتى بصيغة الطالق حني االشهاد: يعين): ٧٦(
   



١٣ 

 النظر الثاين يف اقسام الطالق
ه طــالق احلــائض بعــد الــدخول، مــع حضــور الــزوج : )٧٧(فالبدعــة ثــالث طــالق  .يقــع علــى البدعــة والســنة ولفظــ

وطـالق الـثالث مـن غـري رجعـة  .أو يف طهـر قر�ـا فيـه .)٧٩(وكـذا النفسـاء  .)٧٨(معها ومـع غيبتـه، دون املـدة املشـرتطة 
 .والكل عند� �طل ال يقع معه طالق .)٨٠(بينها 

ائن.�ئــن ورجعــي، وطــالق العــدة: ا ثالثــةوالســنة تنقســم أقســام و ســتة: فالبــ اال يصــح للــزوج معــه الرجعــة، وهــ : مــ
واملطلقـة  .)٨٣(واملبارأة مامل ترجعا يف البذل  .واملختلعة .)٨٢(ومن مل تبلغ احليض .)٨١(واليائسة  .طالق اليت مل يدخل �ا

 .)٨٤(ثال� بينها رجعتان 
 .، سواء راجع أو مل يراجعهو الذي للمطلق مراجعتها فيه: والرجعي

___________________________________ 
 .الطالق احلرام شرعا الباطل الذي اليقع، وال يوجب الفراق بني الزوجني: يعين): ٧٧(
مضى زمان يقطع به أ�ا خرجت عـن الطهـر املواقـع، الحـيض، إىل طهـر آخـر، فـإن تبـني بعـد ذلـك مصـادفة الطـالق للحـيض : وهي): ٧٨(
 .�س به فال
 .مفرد المجع) علماء(على وزن ): ٧٩(
 ).انت طالق، أنت طالق، أنت طالق(او افردها ) انت طالق ثال�(سواء مجعها يف صيغة واحدة ): ٨٠(
 .وهي اليت الحتيض لكرب سنها): ٨١(
 .وهي دون العشر سنوات): ٨٢(
ل أن تبـذل اليـه شـيئا هـي الـيت كرهــت زوجهـا بـدون كراهـة الــزوج هلـا، ): املختلعـة): (٨٣( اراة(فطلبـت ان يطلقهـا مقابــ هـي الـيت كرهــت ) واملبــ

 .زوجها، وكرهها الزوج، فطلبت طالقها مقابل أن تبذل اليه شيئا
مث رجع اليها قبل متـام العـدة وواقعهـا، وتركهـا حـىت حتـيض وتطهـر، مث طلقهـا �نيـا يف ذلـك  -طالقا رجعيا  -وهي اليت طلقها زوجها ): ٨٤(

ورجع اليها وواقعهـا وتركهـا حتـيض وتطهـر مث طلقهـا للمـرة الثالثـة، فإ�ـا تبـني عنـه مبجـرد هـذا الطـالق الثالـث، والجيـوز للـزوج بعـد هـذا الطهر، 
 .الطالق الرجوع اليها

    



١٤ 

، مث يراجعها قبل خروجها من عد�ا ويواقعهـا، مث يطلقهـا يف )٨٥(فهو أن يطلق على الشرائط : وأما طالق العدة
ا غـــريه، فـــإن غــري طهـــر ا ملواقعـــة، مث يراجعهـــا ويواقعهـــا، مث يطلقهــا يف طهـــر آخـــر، فإ�ـــا حتـــرم عليــه حـــىت تـــنكح زوجـــ

حــىت تــنكح زوجــا غــريه، فــإن  )٨٨(، حرمــت يف الثالثــة )٨٧(، مث تزوجهــا فاعتمــد مــا اعتمــده أوال )٨٦(نكحــت مث حلــت 
وال يقع الطالق للعدة، مـامل يطأهـا  .)٨٩(نكحت مث حلت فنكحها، مث فعل كاالول حرمت يف التاسعة حترميا مؤبدا 

 .بعد املراجعة
ة، صــح، ومل يكــن للعــدة  ال�  .)٩٠(ولــو طلقهــا قبــل املواقعــ ــ ، حرمــت، حــىت )٩١(وكــل امــرأة اســتكملت الطــالق ث

 .)٩٢(تنكح زوجا غري املطلق، سواء كانت مدخوال �ا أو مل تكن، راجعها أو تركها 
 :مسائل ست

ا فخرجــ: االوىل ا مســتأنفا، مث طلقهــا وتركهــا حــىت قضــت العــدة، مث اســتأنف إذا طلقهــ ت مــن العــدة، مث نكحهــ
 .نكاحها، مث طلقها �لثة حرمت عليه حىت تنكح زوجا غريه

از لــه مراجعتهــا  ، وال حتــرم هــذه يف التاســعة، وال يهــدم اســتيفاء عــد�ا حترميهــا يف )٩٣(فــإذا فارقهــا، واعتــدت، جــ
ا، وقيــلإذا طلــق : الثانيــة.)٩٤(الثالثــة  ة للعــدة امجاعــ ا يف الثانيــ ا، ويطلقهــ از لــه أن يطأهــ ا، جــ ال جيــوز : احلامــل وراجعهــ

 .)٩٥(للسنة، واجلواز أشبه 
___________________________________ 

 .مكتملة يف املطلق، واملطلقة، والطالق): ٨٥(
 .اومات) ويسمى احمللل(حلت من النكاح، �ن طلقها الناكح : أي): ٨٦(
 .عمل به ثالث مرات طالقا بينهما رجعتان كما فعل قبل احمللل: عمل: أي) فاعتمده(الزوج االول ) مث تزوجها): (٨٧(
 .وهي السادسة يف الواقع، والثالثة بعد احمللل): ٨٨(
 .فال جيوز للزوج االول تزوجيه حىت تبعد أبدا): ٨٩(
 .ومثله الحيرم حىت يف التاسعة) طالق العدة(مل يكن : اي): ٩٠(
 .، بل بينهما رجعتان، أو عقدان آخران-يشرتط أن ال تكون الثالث وال ): ٩١(
 .او تركها حىت خترج عن العدة، وعقد عليها �نيا، و�لثا، فإ�ا حترم بعد الطالق الثالث: يعين): ٩٢(
 .أي للزوج االول) جاز له(اي احمللل، �ملوت أو الطالق ) فإذا فارقها): ٩٣(
 .فتحرم يف الثالثة) حترميها يف الثالثة(عدم الرجوع حىت تكمل عد�ا : أي) د�ااستيفاء ع): (٩٤(
اي يطلق اوال، مث يراجعهـا ويطلقهـا �نيـا : اي) للسنة(يطلق اوال، مث يراجعها ويدخل �ا، مث يطلقها �نيا بعد الدخول : اي) للعدة): (٩٥(

 .اذا طلقت احلامل، وراجعها الجيوز له طالقها �نيا اال بعد الدخول �ا بال دخول، فهكذا طالق �لنسبة للحامل منعه بعض، وقالوا
 .جواز طالقها �نيا بدون دخول وهو االصح: أي) واجلواز أشبه(أما أن يطلقها بعد املراجعة بدون أن يدخل �ا فال يصح 

    



١٥ 

 .إمجاعا، مث راجعها، فإن واقعها وطلقها يف طهر آخر، صح )٩٦(إذا طلق احلائل : الثالثة
 .وان طلقها يف طهر آخر، من غري مواقعة، فيه روايتان احدمها ال يقع الثاين أصـال، واالخـرى يقـع وهـو االصـح

ومن فقهائنا من محل اجلـواز علـى طـالق السـنة، واملنـع علـى  .مث لو راجع وطلقها �لثا، يف طهر آخر، حرمت عليه
بعد املراجعة وقبل املواقعة يف الطهر االول، فيه روايتـان أيضـا، وكذا لو أوقع الطالق،  .، وهو حتكم)٩٧(طالق العدة 

أمـا لـو وطـأ مل جيـز الطـالق، اال يف طهـر �ن،  .)٩٨(لكن هنـا االوىل تفريـق الطلقـات علـى االطهـار، إن مل يقـع وطء 
لزمـه الطـالق لرفــع لـو شـك املطلــق يف ايقـاع الطـالق، مل ي: الرابعـة .)٩٩(إذا كانـت املطلقـة ممـن يشـرتط فيهــا االسـترباء 

اح �قيــا)١٠٠(الشــك  ة، مث ادعــى الطــالق، مل يقبــل : اخلامســة .، وكــان النكــ ل �لزوجــ إذا طلــق غائبــا، مث حضــر ودخــ
 .)١٠٢(ولـو كـان أولـد، حلـق بـه الولــد .، تنـزيال لتصـرف املسـلم علـى املشـروع فكأنـه مكـذب لبينتـه)١٠١(دعـواه وال بينتـه 

إذا طلــق الغائــب، وأراد العقــد علــى رابعــة، أو علــى أخــت الزوجــة، صــرب تســعة أشــهر، الحتمــال كو�ــا : السادســة
ة .)١٠٤(ســنة إحتياطــا، نظــرا إىل محــل املســرتابة : ، ورمبــا قيــل)١٠٣(حــامال  ان يعلــم خلوهــا مــن احلمــل، كفــاه ثالثــ ولــو كــ

 .)١٠٥(اقراء أو ثالثة أشهر 
___________________________________ 

 .وهي اليت ال محل �ا): ٩٦(
قـول بـال دليـل، الن الـروايتني : اي) وهـو حتكـم( .الطالق بعد الـدخول: أي) طالق العدة(الطالق قبل الدخول : أي) طالق السنة): (٩٧(

 .كلتامها فيها لو طلق من غري دخول، فكيف يصح محلها على الطالق بعد الدخول
 .�ا، االوىل أن ال يطلقها يف نفس الطهر الذي اوقع فيه الطالق السابق اذا راجع ومل يدخل: يعين): ٩٨(
 .�ئسة او صغرية، واال جاز طالقها يف نفس الطهر الذي دخل �ا -مثال  -�ن ال تكون ): ٩٩(
 .اي الجيب عليه اتباع الطالق لرفع شكه): ١٠٠(
 .ا أقام هو البينة على الطالقاي مل يقبل إدعاؤه �نه طلق سابقا، وال تقبل ببينة اذ): ١٠١(
صـار بـذلك الـدخول ولـد : أي) اولد(كان دخوله �ا مكذب للبينة اليت اقامها هو : أي) فكأنه(وهو دخوله �ا ) لتصرف املسلم): (١٠٢(
�ن كـان طـالق إذا كـان ادعـاؤه لطـالق �ئـن، او لطـالق �ئـن، او لطـالق رجعـي مـع مضـي العـدة، أو كـان الطـالق الثالـث، وإال ) هذا كلـه(

 .رجعة كان دخوله �ا رجوعا وال إشكال
 .النه جيب خروج الزوجة عن العدة حىت جيوز العقد على اخلامسة، أو على اختها، واحلامل تنقض عد�ا �لوالدة): ١٠٣(
 -كمـا سـيأيت أحكامهـا   -هي اليت ال ترى الدم كل شهر، بل قد ميضـي عليهـا شـهران وثالثـة مث تـرى الـدم، ومثـل هـذه ) املسرتابة): (١٠٤(

 .تعتد سنة
  .أطهار اذا كانت ترى الدم، وإال بثالثة شهود: أي) اقراء: (اي): ١٠٥(
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 النظر الثالث يف اللواحق
 :وفيه مقاصد 

 :املقصد االول يف طالق املريض
يف البـائن، وال يرثها .، ما دامت يف العدة الرجعية)١٠٦(وهو يرث زوجته .للمريض أن يطلق، ولو طلق صح: يكره

 .وال بعد العدة
ربأ مــن مرضــه )١٠٧(وترثــه هــي، ســواء كــان طالقهــا �ئنــا أو رجعيــا، مــا بــني الطــالق وبــني ســنته  ، مــا مل تتــزوج أو يــ

 .)١٠٨(فلو برأ، مث مرض، مث مات، مل ترثه اال يف العدة الرجعية  .الذي طلقها فيه
 .)١٠٩(جه انه ال يقبل �لنسبة اليها والو .طلقت يف الصحة ثال�، قبل منه، ومل ترثه: ولو قال

ا و�نــت �للعــان، مل ترثــه الختصــاص احلكــم  )١١٠(ولــو قــذفها  وهــل التوريــث  .�لطــالق )١١١(وهــو مــريض، فالعنهــ
، ويف ثبوت االرث مـع )١١٣(نعم، والوجه تعلق احلكم �لطالق يف املرض، ال �عتبار التهمة: ؟ قيل)١١٢(ملكان التهمة 

 .)١١٥(وكذا لو خالعته أو �رأته.تردد، أشبه انه ال ارث )١١٤(سؤاهلا الطالق 
 :فروع
 لو طلق االمة مريضا، طالقا رجعيا، فاعتقت يف العدة، ومات يف مرضه،: االول

___________________________________ 
 .ان ماتت الزوجة وهي يف العدة، الن املعتدة رجعية مبنزلة الزوجة): ١٠٦(
لومات الزوج بعد الطالق إىل قبل سنة ورثته الزوجـة املطلقـة، إال اذا تزوجـت هـي فـال تـرث، وإال اذا بـرئ املطلـق مـن مرضـه، : يعين): ١٠٧(

 .مث مات قبل سنة عن أصل الطالق فإ�ا ايضا ال ترث
 .اال اذا كان موته وهي يف العدة الرجعية: اي): ١٠٨(
 .زوجة، نعم يقبل قوله يف دفع االرث عن نفسه من زوجتهال يقبل قول الزوج يف دفع االرث عن ال: اي) ١٠٩(
 ).الولد ليس مين(او ) انت زانية(قال هلا : اي): ١١٠(
 .حكم االرث إىل سنة: اي): ١١١(
 .الجل ا�ام الزوج �نه طلقها ليحرمها من االرث: اي): ١١٢(
 .فرتث هي إىل سنة حىت لو علم أن الطالق مل يكن للتهمة): ١١٣(
 .طلقها برغبة وسؤال من الزوجة: يا): ١١٤(
 ).�رأته(عادت الزوجة زوجها وبذلت له ماال ليطلقها، ويسمى طالقا خلعيا : أي) خالعته): (١١٥(
 .كانت معاداة من الطرفني، وبذلت الزوجة للزوج ماال ليطلقها به ويسمى طالق مباراة: أي

    



١٧ 

ولـو طلقهـا  .)١١٨(ترثـه كـان حسـنا .، ولـو قيـل)١١٧(وقـت الطـالق  ، النتفـاء التهمـة)١١٦(ورثته يف العـدة ومل ترثـه بعـدها 
 .وكـذا لـو طلقهـا كتابيـة مث اسـلمت.ال ترثـه، النـه طلقهـا يف حـال مل يكـن هلـا اهليـة االرث: وقيل )١١٩(�ئنا فكذلك 

ال: الثــاين ا يف املــرض، وانكــر الــوارث، وزعــم أن الطــالق يف الصــحة، فــ قول قولــه إذا ادعــت املطلقــة، أن امليــت طلقهــ
لـو طلـق أربعـا يف مرضـه، : الثالـث .)١٢١(لتساوي االحتمالني، وكون االصل عدم االرث، اال مع حتقـق السـبب  )١٢٠(

 .ولو كان له ولد تساوين يف الثمن.�لسوية )١٢٣(، كان الربع بينهن )١٢٢(وتزوج أربعا ودخل �ن، مث مات فيه 
 :)١٢٤(املقصد الثاين يف ما يزول به حترمي الثالث 

 .اذا وقعت الثالث على الوجه املشرتط، حرمت املطلقة، حىت تنكح زوجا غري املطلق
وأن  .�لغـــا، ويف املراهـــق تـــردد، أشـــبهه أنـــه ال حيلـــل )١٢٥(أن يكـــون الـــزوج : ويعتـــرب يف زوال التحـــرمي شـــروط أربعـــة

ا يف القبــل وطئــا موجبــا للغســل  وأن يكــون العقــد  .)١٢٧(وأن يكــون ذلــك �لعقــد ال �مللــك وال �ال�حــة .)١٢٦(يطأهــ
ة ا دون الــثالث.دائمــا ال متعــ ل يهــدم مــ ان، أشــهرمها أنــه  .ومــع اســتكمال الشــرائط يــزول حتــرمي الــثالث وهــ فيــه روايتــ

 .يهدم
___________________________________ 

 .ورثته، وان كانت قد خرجت من العدة مث مات الزوج مل ترثهإن مات الزوج والزوجة بعد يف العدة : يعين): ١١٦(
 .اذ وقت الطالق كانت الزوجة امة وليس هلا ارث حىت تكون �مة): ١١٧(
 .ملا سبق آنفا من ان االرث إىل سنة حكم شرعي خاص، ال للتهمة فقط): ١١٨(
 .ترثه ما دامت يف العدة، ولو قيل إىل سنة كان حسنا: اي): ١١٩(
 .قول الوارث: اي): ١٢٠(
 .�لبينة مثال -وهو الطالق يف حال املرض  -ثبوت سبب االرث : اي): ١٢١(
 .يف مرضه قبل متام السنة: أي): ١٢٢(
 .بني الثمان زوجات، االربع املطلقات، واالربع املزوجات: اي): ١٢٣(
 .يف احمللل: يعين): ١٢٤(
 .لكنه غري �لغ، مثل الذي كان له اربعة عشر عاما ومل يبلغ �الحتالم والشعر اخلشنهو املقارب للبلوغ ) واملراهق(احمللل : اي): ١٢٥(
 .بدخول املقدار املختون يكفي النه يوجب الغسل) موجبا للغسل(فال يفيد الوطء يف الدبر ) يف القبل): (١٢٦(
 .حتليل املالك أمته لرجل، فوطأها �لتحليل، فهذا الينفع: يعين) اال�حة): (١٢٧(

    



١٨ 

، مث تـــزوج �ـــا االول، بقيـــت معـــه علـــى ثـــالث مســـتأنفات، وبطـــل حكـــم )١٢٨(فلـــو طلـــق مـــرة، وتزوجـــت املطلقـــة 
 .السابقة

، حـل لـالول نكاحهـا بعقـد )١٣٠(وأسـلمت  )١٢٩(ولو طلق الذميـة ثـال�، فتزوجـت بعـد العـدة ذميـا، مث �نـت منـه 
زوجــا غـــريه، ســـواء كانــت حتـــت حـــر أو  واالمـــة اذا طلقــت مـــرتني، حرمـــت حــىت تـــنكح.وكـــذا كــل مشـــرك.مســتأنف
ولـو طلقهـا .)١٣٣(وكذا ال حتل، لو ملكها املطلق، لسبق التحرمي على امللك.)١٣٢(وال حتل لالول بوطئ املوىل  )١٣١(عبد

ا أو راجعهـا، بقيــت معـه علــى واحـدة، استصــحا� للحـال االوىل فلــو طلقهـا أخــرى، .)١٣٤(مـرة، مث اعتقـت، مث تزوجهــ
 .للها زوجحرمت عليه حىت حي

 .حيلل املطلقة ثال� اذا وطأ، وحصلت فيه الشرائط، ويف رواية الحيلل: واخلصي
 .، حلت لالول لتحقق اللذة منهما)١٣٥(ولو وطأ الفحل قبال فأكسل 

 .، النفساخ عقده �لردة)١٣٦(ولو تزوجها احمللل، فارتد، فوطأها يف الردة، مل حيل 
 :فروع
: لو انقضـت مـدة، فادعـت أ�ـا تزوجـت، وفارقهـا وقضـت العـدة، وكـان ذلـك ممكنـا يف تلـك املـدة، قيـل: االول

 .)١٣٧(يقبل الن يف مجلة ذلك، ما ال يعلم إال منها، كالوطء ويف رواية اذا كانت ثقة، صدقت 
___________________________________ 

 ).وهو احمللل(من رجل آخر ): ١٢٨(
 .بطالق، او موت، او فسخ) احمللل(انفصلت عن : اي): ١٢٩(
لتجويز نكاحها ابتداء، اذ النكاح السابق لعله كان من اصل كو�ما كتابيني فاسلم الزوج، ورجوعـه عليهـا وهـي يف ) واسلمت(قيد ): ١٣٠(

 .ولغري ذلك كما هو مذكور يف املفصالت.العدة ليس نكاحا ابتداء حىت الجيوز
 .حرا أو عبدا -الذي طلقها مرتني  -زوجها  سواء كان: اي): ١٣١(
 .-كما سبق   -لوجوب كون الوسطى �لعقد ال �مللك ): ١٣٢(
ال�ــا كانــت حمرمــة عليــه، وامللــك ال حمللهــا، نعــم لــه ان : اي) لســبق التحــرمي(بشــراء، او ارث، او اســرتقاق جلنايــة ) ملكهــا املطلــق): (١٣٣(

 .قها ذلك الرجل حل للموىل وطؤهايزوجها من رجل �لعقد الدائم، فإذا طل
حا� للحـال االوىل(تبــني �ـا منـه، العلــى طلقتـني ) واحـدة(طلقــة ) علـى(مــع الـزوج ) معـه(االمـة املعتقــة ) بقيـت): (١٣٤( ال  : أي) استصــ حلــ

ا امــة، اذ كــان عنــد الطلقــة االوىل حكمهــا ان تبــني بطالقــني، والتعلــم هــل تغــري هــذا احلكــم لعتقهــا بعــد الطــالق، حاب  كو�ــ مقتضــى االستصــ
 .بقاء هذا احلكم

 .لذة اجلماع: أي) لتحقق اللذة(مل ينزل ماؤه : اي): ١٣٥(
 .مل يوجب هذا الوطئ حلليتها على الزوج االول: اي): ١٣٦(
 .ال مطلقا): ١٣٧(
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 يعمـل االول، مبـا يغلـب: وان كـذ�ا، قيـل.إذا دخل احمللل، فادعت االصابة، فإن صـدقها، حلـت لـالول: الثاين
 .على ظنه من صدقها، أو صدق احمللل

 .)١٣٨(يعمل بقوهلا على كل حال، كان حسنا، لتعذر إقامة البينة ملا تدعيه : ولو قيل
و وطأهــا حمرمــا : الثالــث ال حيــل، النــه منهــي عنــه فلــم : ، كــالوطء يف االحــرام، أو يف الصــوم الواجــب، قيــل)١٣٩(لــ

 .ستند إىل العقد الصحيححيل لتحقق النكاح امل: يكن مرادا للشارع وقيل
 :)١٤٠(املقصد الثالث يف الرجعة 
ا، كقولــه ة نطقــ الوطء: تصـح املراجعــ ة، ومل يفتقــر .راجعتــك، وفعــال كــ ان ذلــك رجعــ ولـو قبــل أو المــس بشــهوة، كــ

رجعـــة، النـــه يتضـــمن التمســـك  )١٤٢(ولـــو انكـــر الطـــالق، كـــان ذلـــك .إىل تقـــدم الرجعـــة، ال�ـــا زوجتـــه )١٤١(اســـتباحته 
 .يف الرجعة بل يستحب )١٤٣(وال جيب االشهاد .�لزوجية

 .، وفيه تردد)١٤٤(شئت : راجعتك اذا شئت أو إن شئت، مل يقع، ولو قالت: ولو قال
كما مل يصح ابتداء الزوجية، وفيه تردد، ينشأ من كـون الرجعيـة   )١٤٥(ولو طلقها رجعية، فارتدت فراجع، مل يصح 

 .زوجة
___________________________________ 

: أي) يعمـل االول(قال احمللـل هـي صـادقة دخـل الـذكر : اي) فإن صدقها(دخول مقدار اخلتان من الذكر : اي) فادعت االصابة): (١٣٨(
ى ظـن الـزوج االول سـواء صـدقها احمللـل، او مل يقـل شـيئا، او كـذ�ا، وسـواء غلـب علـ) على كل حال(الزوج االول الذي طلقها ثالث مرات 

ة البينــة ملــا تدعيــه(صــدقها، اوغلــب علــى ظنــه كــذ�ا  ا صــادقة يف ادعائهــا الــدخول، ال تســتطيع االتيــان : اي) لتعــذر اقامــ ال�ــا لــو كانــت واقعــ
 .بشاهني عادلني يشهدان ا�ما رأ� ذكر احمللل يف فرجها، ومقتضى ذلك تصديقها

 .عول، اي حال كون الوطء حرامااسم للمف) حمرما(احمللل ) لو وطأها): (١٣٩(
 .أحكام الرجوع إىل الزوجة يف العدة: اي): ١٤٠(
 .كون هذا التقبيل او اللمس مباحا: اي): ١٤١(
 .التقبيل واللمس وحنومها: اي): ١٤٢(
 .احضار شاهدين يشهدان الرجوع: اي): ١٤٣(
 .حىت لو قالت شئت ا�: اي): ١٤٤(

 .وذلك النه تعليق
 .}وال متسكوا بعصم الكوافر { لقوله تعاىل ) الكافرة(تزويج  لعدم جواز): ١٤٥(

    



٢٠ 

ان عنــده ذميــة .)١٤٦(ولــو أســلمت بعــد ذلــك، اســتأنف الرجعــة إن شــاء  ، فطلقهــا رجعيــا، راجعهــا يف )١٤٧(ولــو كــ
ولـو .مةال جيوز، الن الرجعة كالعقد املستأنف، والوجه اجلواز، ال�ا مل خترج عن زوجيته، فهي كاملسـتدا: العدة، قيل

، وزعمت أنه العدة عليها وال رجعة، وادعـى هـو الـدخول، كـان القـول )١٤٨(طلق وراجع، فانكرت الدخول �ا أوال 
 .)١٤٩(قوهلا مع ميينها، ال�ا تدعي الظاهر 

 .)١٥٠(�خذ القناع عن رأسها، وهو شاذ : ورجعة االخرس �الشارة الدالة على املراجعة، وقيل
ها  ، فأنكر، فالقول قوهلا مع ميينهـا، ولـو ادعـت انقضـاء)١٥١(ة �حليض، يف زمان حمتمل وإذا ادعت انقضاء العد

 .)١٥٣(مل يقبل، وكان القول قول الزوج، النه اختالف يف زمان ايقاع الطالق  )١٥٢(�الشهر 
 .)١٥٤(وكذا لو ادعى الزوج االنقضاء، فالقول قوهلا، الن االصل بقاء الزوجية أوال 

 .)١٥٥(ال، فادعت الوضع قبل قوهلا، ومل تكلف إحضار الولد ولو كانت حام
القول ه : ولــو ادعــت احلمــل، فــأنكر الــزوج، وأحضــرت ولــدا، فــأنكر والد�ــا لــه، فــ ان اقامــة البينــة )١٥٦(قولــ ، المكــ

، ولـو راجعهـا، فادعـت بعـد الرجعـة.وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فـالقول قـول املـرأة.�لوالدة
 إنقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول

___________________________________ 
 .اذا كانت العدة �قية): ١٤٦(
 .�ن كا� ذميني، فأسلم الزوج وبقيت كافرة، فإن عقدمها اليبطل): ١٤٧(
 .قبل الطالق، واملطلقة من غري دخول ال عدة هلا، فال جيوز الرجوع عليها: اي): ١٤٨(
 ).فتأمل(الظاهر عدم الدخول : يعين): ١٤٩(
 .لزوم ذلك، حبيث لو اشار إىل الرجوع بدون أخذ القناع مل يكن كافيا: اي): ١٥٠(
 .حمتمل لتحيضها يف هذه املدة ثالث مرات: اي): ١٥١(
 .ثالثة اشهر مضى على الطالق ثالثة اشهر، فال حيق لك انت الزوج الرجوع لتمام العدة وانكر الزوج مضي: قالت: اي): ١٥٢(
 .واملنكر هو الزوج، فيحلف وحيكم له، ال هلا): ١٥٣(
 .الزوجة اليت كانت سابقا قبل وقت االختالف والشك: اي): اوال): (١٥٤(
 .جلواز موت الولد، او سرقته، وغري ذلك): ١٥٥(
 .قول الزوج مع ميينه: اي): ١٥٦(
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االمة يف العدة، فصدقته، فـأنكر املـوىل وادعـى خروجهـا  ولو ادعى أنه راجع زوجته .الزوج، إذ االصل صحة الرجعة
 .، وفيه تردد)١٥٧(ال يكلف اليمني، لتعلق حق النكاح �لزوجني : وقيل .قبل الرجعة، فالقول قول الزوج

 :املقصد الرابع يف جواز استعمال احليل
لـو توصـل �حملرمـة أمث ومتـت احليلـة و .جيوز التوصل �حليل املباحة، دون احملرمة، يف إسقاط ما لو ال احليلـة، لثبـت

)١٥٨(. 
ا، فقــد  ا، أو �مــة يريــد أن يتســرى �ــ و أن امرأتــه، محلــت ولــدها علــى الــز� �مــرأة، لتمنــع ا�ه مــن العقــد عليهــ فلــ

 .من ينشر احلرمة �لز�: على القول )١٥٩(ة  فعلت حراما، وحرمت املوطوء
 .)١٦٠(ليها، يف صورة الفرض مل �مث اما لو توصل �حمللل، كما سبق الولد إىل العقد ع

ولــو ادعــى عليــه ديــن، قــد بــرأ منــه �ســقاط أو تســليم، فخشــي مــن دعــوى االســقاط، أن ينقلــب اليمــني علــى 
وكــذا لــو خشــي .)١٦١(املــدعي، لعــدم البينــة، فــأنكر االســتدانة وحلــف، جــاز بشــرط أن يــوري مــا خيرجــه عــن الكــذب 

ة .احلــبس، بــدين يــدعى عليــه فــأنكره ا يف الــدعوى والنيــ الف اذا كــان مظلومــ ا، ونيــة احلــ ابــدا نيــة املــدعي اذاكــان حمقــ
)١٦٢(. 

___________________________________ 
 .وال ارتباط يف هذا احلق �ملوىل): ١٥٧(
 .فعل حراما، لكن احلكم الشرعي يرتتب: اي) امث): (١٥٨(
اب ذلك االبن، سواء كانت تلك الزانية حـرة ام أمـة، فلـو اراد االب تـزويج  إذا زىن ابن �مرأة، حرمت تلك املرأة على) على قول): (١٥٩(

وزىن الولــد �ــا، فعلــت االم واالبــن حرامــا لكــن يرتتــب احلكــم  -فقالــت زوجتــه البنــه ازن �ــا حــىت ال يتزوجهــا ابــوك  -حــرة أو أمــة  -امــرأة 
 .الشرعي وهو حرمة تلك الزانية على االب

 .الن الوطء �لعقد جائزمل يكن حراما، : اي): ١٦٠(
وهـو الــدائن، اذ املـديون ان اعــرتف �نــه  ) علــى املــدعي(مــن املـديون ) او تسـليم(مــن الــدائن ) �سـقاط(بصـيغة ا�هــول ) ولـو ادعــى): (١٦١(

ين جـاز لـه احللـف �نـه كان مديو�، فيجب عليه اقامة البينة على االبراء او التسليم وحيث ليس عنده بينه، ويعلم بينه وبـني هللا انـه سـلم الـد
وهللا (يعمل التورية، وهي أن يقول ما ظاهره انه مل يستدن ولكـن يقصـد يف قلبـه شـيئا خيرجـه عـن الكـذب مـثال يقـول : اي) بعدي(مل يستدن 

 ).هذا اليوم مل آخذ دينا(ويقصد ) مل آخذ من فالن دينا
للشـخص املظلـوم، سـواء كـان مـدعيا ام منكـرا، أمـا اذا عمـل التوريـة ظاملـا، فـال دائمـا، يعـين التوريـة ينفـع يف الواقـع : اي) والنية ابـدا): (١٦٢(

 .تنفعه التورية وترتتب عليه مفاسد احللف �� كاذ� يف الدنيا واآلخرة
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، فحلف ونوى ما خيرج به عن احلنـث جـاز، مثـل أن يـوري )١٦٣(ولو اكرهه على اليمني، انه ال يفعل شيئا حملال 
 .لشام، أو خبراسان، أو يف السماء، أو حتت االرضأنه ال يفعله �

ال الق، ونــوى طالقــا ســالفا، أو قــال: ولــو اجــرب علــى الطــالق كرهــا، فقــ ائي طوالــق، وعــىن نســاء : زوجــيت طــ نســ
 .، صح)١٦٥(ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة ال �فية: ولو اكره على اليمني أنه مل يفعل، فقال.)١٦٤(االقارب جاز 

، قصـدا للـتخلص، مل )١٦٦(نعـام وعـىن نعـام الـرب : نعـم، وعـىن االبـل، أو قـال: االجابـة بـنعم، فقـالولو اضـطر إىل 
 .�مث

ــورا وال عنــزا، وعــىن �جلمــل الســحاب، و�لثــور القطعــة الكبــرية مــن االقــط،  وكــذا لــو حلــف مــا أخــذ مجــال وال ث
 .، مل حينث)١٦٧(و�لعنز االكمة 

 .، وأحدمها صدق)١٦٨(فعلت ما فعلت : فطريق التخلص أن يقول ولو ا�م غريه يف فعل، فحلف ليصدقنه،
 .)١٦٩(ولو حلف ليخربنه مبا يف الرمانة من حبة، فاملخرج ان يعد العدد املمكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ 

 :املقصد اخلامس يف العدد
 :والنظر يف ذلك يستدعي فصوال

___________________________________ 
ه الشـاي، ولــو شـرب بعــد مثـل هــذا : مـثال): ١٦٣( رب الشـاي الجـل االكــراه مل حيـرم عليــ رب الشـاي، فحلــف انـه اليشــ اكرهـه علــى أنـه اليشــ

 .احللف مل حينث، النه التنعقد اليمني بذلك
 .�ذا زوجته، وال نساؤه(والتطلق ): ١٦٤(
مل يكن  ) الذي شتمت امللك(فقصد ما املوصلة مبعىن ) لكوهللا ما شتمت امل(فلو اكرهه على أن يقول ) الذي(املوصلة مبعىن ) ما): (١٦٥(

 .كاذ�، وال ميينا عموسا
 .طائر كبري معروف) نعام(مبعىن الصحراء، و ) الرب): (١٦٦(
 .واالكمة هي التل كاجلبل الصغري) كشك(ت �ذه املعاين واالقط هو اللنب املنفق ويسمى  ال�ا جاء): ١٦٧(
 ).شربت ما شربت( -شرب اخلمر وهو مل يشرب املتهم يف  -كان يقول ): ١٦٨(
 .اذ يف امثال ذلك ال جيب الضبط الدقيق، حبيث لو مل يدقق يكون كاذ�): ١٦٩(
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، عدا املتـوىف عنهـا زوجهـا، فـإن )١٧٠(ال عدة على من مل يدخل �ا، سواء �نت بطالق أو فسخ : الفصل االول
 .)١٧١(العدة جتب مع الوفاة، ولو مل يدخل 

أمـا لـو   .، لتحقـق الـدخول �لـوطء)١٧٢(خول يتحقق �يالج احلشفة، وإن مل ينزل، ولو كان مقطوع االنثيـني والد
ان مقطــوع الــذكر، ســليم االنثيــني، قيــل احقة، وفيــه تــردد، الن العــدة ترتتــب : كــ ان احلمــل �ملســ جتــب العــدة، المكــ

وال جيب العدة �خللوة، منفـردة عـن .ن االنزال، المكا)١٧٤(نعم، لو ظهر محل، اعتدت منه بوضعه .)١٧٣(على الوطء 
 .، فالقول قوله مع ميينه)١٧٥(ولو خال، مث اختلفا يف االصابة .الوطء، على االشهر

، وهـذه تعتـد بثالثـة أقـراء، وهـي االطهـار علـى أشـهر )١٧٦(يف ذات االقـراء وهـي مسـتقيمة احلـيض : الفصل الثاىن
 .)١٧٧(ت حر أو عبد الروايتني، إذا كانت حرة، سواء كانت حت

مث اكملـت قـرئني آخـرين، فـإن رأت  )١٧٨(ا  ولو طلقها وحاضت بعد الطالق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قـرء
، صـربت إىل انقضـاء أقـل )١٧٩(هذا إن كانت عاد�ا مستقرة �لزمان، فإن اختلفت  .الدم الثالث، فقد قضت العدة

 .، أخذا �الحتياط)١٨٠(احليض 
___________________________________ 

 .كما لو رأى الزوج زوجته ليلة الزفاف جمنونة، وفسخ الناس قبل الدخول �ا): ١٧٠(
 .الن عدة الوفاة امنا هي الحرتام الزوج): ١٧١(
 .البيضتني) االنثيني(املين ) مل يرتك(املقدار املختون من الذكر ) احلشفة(ادخال ) ايالج): (١٧٢(
 .االدخال: اليقدر على الوطء، يعين ومقطوع الذكر): ١٧٣(
 .يوضع احلمل، �السقاط او الوالدة: اي): ١٧٤(
 .فالقول قول الزوج) ادخل(وقالت ) مل ادخل �ا(اختلفا فقال : اي): ١٧٥(
 .املرأة اليت حيضها منتظم: يعين): ١٧٦(
 .زوجة احلر، او زوجة العبد: اي): ١٧٧(
 .طهرا: اي): ١٧٨(
 .عاد�ا زما�، �ن كانت حتيض مرة اول الشهر، ومرة وسط الشهر، ومرة آخر الشهر مثالاختلفت : اي): ١٧٩(
وهــو ثالثــة أ�م، فــإذا رأت الــدم الثالــث مبجــرد الرؤيــة ال حيكــم بتمــام عــد�ا حــىت ميضــي ثالثــة أ�م وهــي تــرى الــدم، حينــذاك حيكــم ): ١٨٠(

 .عليها بتمام العدة
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ليسـت مـن العـدة وامنـا هـي  )١٨٢(، ولكـن االخـرية )١٨١(شـرون يومـا وحلظتـان وأقل زمان تنقضي به العدة، ستة وع
هي من العدة، الن احلكـم �نقضـاء العـدة موقـوف علـى حتققهـا واالول : داللة على اخلروج منها، وقال الشيخ 

حيصـل زمـان يتخلـل ولو وقع يف الطهر، مث حاضت مع انتهاء التلفظ، حبيث مل .ولو طلقها يف احليض، مل يقع.أحق
 .الطالق واحليض، صح الطالق، لوقوعه يف الطهر املعترب

 .مستأنفة بعد احليض )١٨٣(ومل يعتد بذلك الطهر، النه مل يتعقب الطالق، ويفتقر إىل ثالثة أقراء 
ا، فقالــت: فــرع ن الطهــر جــزء بعــد الطــالق : لــو اختلفــ ان قــد بقــي مــ ا أبصــر  )١٨٤(كــ وأنكــر، فــالقول قوهلــا، ال�ــ
 .لك، واملرجع يف احليض والطهر اليهابذ

 .)١٨٥(يف ذات الشهور وهي اليت ال حتيض، وهي يف سن من حتيض : الفصل الثالث
 .بثالثة أشهر، إذا كانت حرة -مع الدخول  -تعتد من الطالق والفسخ 
ـــة أشـــهر واالخـــرى ال عـــد )١٨٦(ويف اليائســـة والـــيت مل تبلـــغ  ة عليهمـــا، وهـــي روايتـــان، إحـــدامها إ�مـــا تعتـــدان بثالث

ة : وقيــل .أن تبلــغ مخســني ســنة: وحــد اليــأس .االشــهر ا حتــيض،  .ســتني ســنة )١٨٧(يف القرشــية والنبطيــ ان مثلهــ ولــو كــ
 اعتدت بثالثة أشهر أمجاعا، وهذه تراعي الشهور

___________________________________ 
ــة حــيض، مث عشــرة طهــر، مث ثال: هكــذا): ١٨١( ة أ�م حــيض �ين، مث عشــرة أ�م طهــر، مث حلظــة مــن احلــيض حلظــة بعــد الطــالق، مث ثالث ــ ث

) لكـن(الثالث، ختـرج مـن العـدة، حيضـتان بسـتة ا�م، وطهـران بعشـرين يومـا، وحلظتـان، حلظـة طهـر بعـد الطـالق، وحلظـة مـن احلـيض الثالـث 
 .مثل ذلك �در الوجود جدا

 .اللحظة االخرية، وهي اول حلظة من احليض الثالث: يعين): ١٨٢(
 .ثالثة اطهار مبتدئة: اي): ١٨٣(
الزوج حىت يعتربها حمتاجـة إىل طهـر �لـث ) وانكر(حىت جيب طهرا واحدا، وتكون قد خرجت من العدة بعد طهرين آخرين فقط، ): ١٨٤(

 .-مثال  -أتكون هي بعد يف العدة فريجع اليها 
 .بعد البلوغ، وقبل اليأس: اي): ١٨٥(
 .ااذا كان الزوج دخل �م): ١٨٦(
وهو اجلد الثاين عشر للنيب صلى هللا عليه وآله ) واملراد �ا املنتسبة �الب إىل قريش وهو النضر بن كنانة: (القرشية قال يف املسالك): ١٨٧(

 .على أصح االقوال
ضبط نسـبه االن اليهـا غـري وقيل من ي: (ان نسب القبائل العربية كلها يصل اليه، مث قال: يعين) التجمع(مسي بذلك جلمعه القبائل، والتقرش 

 .فهي قبيلة ايضا) أما النبطية) (اهلامشيني
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 .)١٩٠(، فقد خرجت من العدة، وكذا أن سبقت الشهور )١٨٩(، فإن سبقت االطهار )١٨٨(واحليض 
ا، و�خـــرت الثانيــــة أو الثالثــــة  ، صـــربت تســــعة اشـــهر، الحتمــــال احلمــــل، مث )١٩١(أمـــا لــــو رأت يف الثالـــث حيضــــ

 .ذلك بثالثة أشهر، وهي أطول عدةاعتدت بعد 
، وهـو )١٩٢(على احتباس الدم الثالـث : ويف رواية عمار تصرب سنة، مث تعتد بثالثة اشهر، ونزهلا الشيخ يف النهاية

ولـو اسـتمر �ملعتـدة الـدم مشـتبها، رجعـت .، أكملـت العـدة بشـهرين)١٩٣(ولو رأت الدم مـرة، مث بلغـت اليـأس .حتكم
ولــو مل تكــن هلـــا عــادة، اعتــربت صــفة الــدم، واعــدت بثالثــة اقـــراء .)١٩٤(الســتقامة واعتــدت بــه إىل عاد�ــا يف زمــان ا

ولـــو كانـــت ال حتـــيض، إال يف ســـتة .، ولـــو اخـــتلفن، اعتـــدت �الشـــهر)١(ولـــو اشـــتبه، رجعـــت إىل عـــادة امثاهلـــا .)١٩٥(
 .أشهر، أو مخسة أشهر، اعتدت �الشهر

___________________________________ 
 .كأيهما كان مقدما صار سببا خلروجها عن العدة): ١٨٨(
 .متت االطهار الثالثة قبل متام ثالثة أشهر: يعين): ١٨٩(
 .قبل ان ترى دما اصال): ١٩٠(
 بعــد الطــالق مل تردمــا يف الشــهر االول، وال يف الشــهر الثــاين، وامنــا رأتــه يف الشــهر الثالــث،: يعــين) لــو رأت الــدم يف الشــهر الثالــث): (١٩١(

، فهذه الرؤيـة للـدم تبطـل عـد�ا �الشـهر، وتكـون عـد�ا برؤيـة الـدم ثـالث مـرات، كـان رأت مـرة �نيـة و�لثـة الـدم يف الشـهر الرابـع، واخلـامس
 .كلتامها، او الثالثة فقط، صربت تسعة أشهر) الثانية والثالثة(املرة ) يف(رؤية الدم ) وان �خرت: (انقضت عد�ا �ملرة الثالثة

دما يف املرة الثانية والثالثة خالل تسعة أشهر من اول الطالق انقضت عد�ا برؤيـة الـدم يف املـرة الثالثـة، سـواء قبـل تسـعة أشـهر، او  فإن رأت
يكـون على متام تسعة أشهر، وان مل تر الـدم �نيـة و�لثـة، او رأت �نيـة ومل تـر �لثـة، جعلـت عـد�ا �الشـهر الثالثـة، وتبـدأ بعـد تسـعة أشـهر ف

 .موع سنةا�
احتبـاس الـدم (اي قول بال دليل، اذ لـيس يف روايـة عمـار ) وهو حتكم(عدم رؤية الدم يف املرة الثالثة، مع رؤيتها يف املرة الثانية : اي): ١٩٢(

احتبـاس  فالفرق بـني احتبـاس الثالـث فقـط، وبـني.بل هي مطلقة تشمل احتباس الثالث فقط، كما تشمل احتباس الثاين والثالث معا) الثالث
 .الثاين والثالث معا برواية مطلقة قول بال دليل

 .آخرين، بعد الدم الذي رأته) لشهرين(بلغت اخلمسني سنة، او الستني سنة : اي): ١٩٣(
لو كانت سابقا حتيض اول كل شهر إىل اخلامس من الشهر، فإذا كان الشهر : مثال) واعتدت به(حيضها �ستحاضتها ) مشتبها): (١٩٤(

 .وهي ترى الدم متت عد�ا الثالث
روج بقــوة جعلتــه حيضــا، فــإذا رأت الــدم مــرة �لثــة �ــذه االوصــاف ) صــفة الــدم): (١٩٥( فمــا كــان يشــبه دم احلــيض مــن الغلظــة، واحلرقــة واخلــ

 .�ن مل يكن لديها متييز) ولو اشتبه(انقضت عد�ا 
 .النساء اليت يف عمرها من بلدها وحميطها: يعين): ١٩٦(
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ولــو طلقــت يف اثنائــه، اعتــدت �اللــني، وأخــذت  .)١٩٧(ت يف أول اهلــالل، اعتــدت بثالثــة أشــهر أهلــةومــىت طلقــ
 .، وهو أشبه)١٩٩(تكمل ثالثني: ، قيل)١٩٨(من الثالث بقدر الفائت من الشهر االول

 .تفريع
عــد العــدة وقبــل وكــذا لــو حــدثت الريبــة �حلمــل، ب )٢٠٠(لــو ار�بــت �حلمــل، بعــد انقضــاء العــدة والنكــاح، مل يبطــل

اح اء العــدة، مل تــنكح، ولــو انقضــت العــدة.)٢٠١(النكــ ولــو قيــل �جلــواز، مــا مل مل  .)٢٠٢(وأمــا لــو ار�بــت بــه، قبــل انقضــ
 .)٢٠٤(لو ظهر محل، بطل النكاح الثاين، لتحقق وقوعه يف العدة )٢٠٣(يتيقن احلمل، كان حسنا، وعلى التقديرات

 :الفصل الرابع يف احلامل
، بعـد )٢٠٥(ولـو كـان علقـة.الطالق بوضعه، ولو بعد الطالق بال فصـل، سـواء كـان �مـا أو غـري �م وهي تعتد يف

ا يشــك فيــه رب عليهــا أقصــى احلمــل.)٢٠٦(أن يتحقــق أنــه محــل، وال عــربة مبــ ، وهــي )٢٠٧(ولــو طلقــت فادعــت احلمــل، صــ
 تسعة أشهر، مث

___________________________________ 
  .ثالثني يوما، اوتسعة وعشرين يوماسواء كان الشهر ) ١٩٧(
فلو طلقت يف العاشر مـن رجـب، انتهـت عـد�ا يف العاشـر مـن شـوال، سـواء صـار جممـوع أ�مهـا تسـعني يومـا، او تسـعة ومثـانني، او ) ١٩٨(

  .-حسب كون االشهر كلها او بعضها كاملة او �قصة  -مثانية ومثانني، او سبعة ومثانني 
 .سعني يوما، فإن كانت االشهر الثالثة �قصة كلها تتم عد�ا يف الثالث عشر من شهر شوال، وهكذاحتسب عد�ا ت: يعين) ١٩٩(
النكـاح، فـال ) مل يبطـل(مـن شـخص آخـر) والنكـاح(شكت واحتملت وجـود محـل الجـل ثقـل او وحـام وغريمهـا: اي) ار�بت �جلمل)(٢٠٠(

 .يكون هذا الشك موجبا لبطالن النكاح
  .تنكح، الصالة عدم احلملفيجوز هلا ان ) ٢٠١(
  .حىت ولو انقضت العدة، لكن مادام الريب والشك �قيا: يعين) ٢٠٢(
 .الشك يف احلمل بعد العدة والنكاح معا، والشك قبلهما، والشك بينهما) ٢٠٣(
الرجـوع علـى زوجتـه مادامـت  وجيب عليه اعتزاهلا، وتكون اجنبية عن الزوج الثاين، فإن كان طالق الزوج االول رجعيا حبيث جيوز لـه) ٢٠٤(

ا بعــد  ــا، او حنــوه، جــاز للــزوج الثــاين نكاحهــ ن طــالق الــزوج االول رجعيــا، مثــل أن طالقــا �لث يف العــدة جــاز لــالول الرجــوع اليهــا، وإن مل يكــ
مع عدم الدخول حرمت الوضع ان كان مل يدخل �ا، ومل يكن عاملا �لتحرمي، وإن كان دخل �ا حىت مع اجلهل، او كان عاملا �لتحرمي حىت 

 .على الزوج الثاين أبدا
 .والفصيل يف كتاب النكاح

 .قطعة دم: اي) ولو علقة(ما وضعته) سواء كان)(٢٠٥(
 .فإذا كان الشك اعتدت �القراء، او االشهر) ٢٠٦(
  عدة رجعية، وهكذا خلامسة ان كانتيف االحكام اليت للمعتدة، كعدم اخراجها من البيت، وعدم جواز تزويج اختها، او ا) ٢٠٧(

    



٢٧ 

 .)٢٢٣(ولو كان رجعيا، اعتدت عدة الوفاة، من حني الوفاة
، ولـو جهـل خـربه ومل يكـن مـن ينفـق عليهـا، )٢٢٤(واملفقود إن عرف خربه، أو أنفق على زوجته وليه فال خيار هلـا

ا أربــع ســنني، وتفحــص عنــه صــربت،  فــإن عــرف خــربه.فــإن صــربت فــال حبــث وإن رفعــت أمرهــا إىل احلــاكم، أجلهــ
 .، مث حتل لالزواج)٢٢٥(وإن مل يعرف خربه، أمرها �العتداد عدة الوفاة.وعلى االمام ان ينفق عليها، من بيت املال

، وإن جاء وهي يف العدة، فهـو أملـك )٢٢٦(فلوجاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت، فال سبيل له عليها
 .)٢٢٨(ن، أشهرمها انه ال سبيل له عليهاوإن خرجت من العدة ومل تتزوج، فيه روايتا.)٢٢٧(�ا

 :فروع
، سواء كـان موتـه )٢٣٠(، مث �ن موت الزوج، كان العقد الثاين صحيحا وال عدة)٢٢٩(لو نكحت بعد العدة: االول

اال حكـم )٢٣٢(، الن العقـد االول سـقط اعتبـاره يف نظـر الشـرع)٢٣١(قبل العدة أو معها أو بعدها ، فـال حكـم ملوتـه كمـ
 .حلياته

 ، ولو حضر قبل انقضائها، نظرا إىل)٢٣٣(ال نفقة على الغائب يف زمان العدة: الثاين
___________________________________ 

 .الن املطلقة رجعية مبنزلة الزوجة) ٢٢٣(
 .ولو تركها زوجها ومل ��ا طويال) ٢٢٤(
 .تتزوججيوز هلا ان : يعين) مث حتل لالزواج(بعد متام االربع السنني) ٢٢٥(
 .عليها �لفراق عن زوجها املفقود -املالك احلقيقي  -حلكم الشارع ) ٢٢٦(
 .فهي زوجته: اي) ٢٢٧(
 .بل هي اجنبية عنه، فإن رضيت �لنكاح منه جديدا نكحها ان شاء واال فال.التكون زوجته: اي) ٢٢٨(
 .العدة اليت أمرها احلاكم الشرعي �ا أربعة اشهر وعشرا: اي) ٢٢٩(
كما جيب على كل زوجة العدة من حني وصول خـرب وفـاة   -وليس عليها عدة الوفاة من حني بلوغها خرب وفاة الزوج املفقود : يعين )٢٣٠(

 .-زوجها اليها 
يس) قبــل العــدة)(٢٣١( ا يــوم اخلمــ ن يــوم اجلمعــة، فتبــني مــوت زوجهــ مــات يف اثنــاء : اي) او معهــا(كمــا لــو أمرهــا احلــاكم الشــرعي �لعــدة مــ

 .مات بعد متام العدة وقبل زواجها من الثاين: اي) او بعدها(فال جيب عليها استئناف العدةالعدة، 
ار النكــاح االول : يعــين) ٢٣٢( ة طــالق او مــوت او حيــاة  -الشــارع اســقط اعتبــ فــال أثــر للمــوت والطــالق بــل وحــىت حيــاة  -بــدون مالحظــ

 .-الزوج 
ا �لعـدة، فهـي اثنـاء العـدة لـيس يف مـال الـزوج نفقـة هلـا حـىت ولـو صـادف جمـئ الـزوج يعين لو حكم الشـارع علـى املـرأة املفقـود زوجهـ) ٢٣٣(

 .قبل انقضاء العدة

    



٢٨ 

ان العـــدة، صـــح، الن : الثالـــث .)٢٣٤(حكـــم احلـــاكم �لفرقـــة، وفيـــه تـــردد لـــو طلقهـــا الـــزوج أو ظاهرهـــا، واتفـــق يف زمـــ
إذا أتت بولد، بعد مضي سـتة أشـهر مـن : الرابع .)٢٣٥(العصمة �قية، ولو اتفق بعد العدة، مل يقع، النقطاع العصمة

يقـرع بينهمـا وهـو : وقـال الشـيخ .دخول الثاين، حلق به ولو ادعاه االول، وذكر انه وطأها سرا، مل يلتفت إىل دعـواه
وكــذا ال ترثـــه، والــرتدد لـــو مــات احـــدمها يف العــدة، واالشـــبه .ال يرثهــا الـــزوج، لــو ماتـــت بعــد العـــدة: اخلـــامس .بعيــد
 .)٢٣٦(االرث

 :يف عدد االماء واالسترباء: الفصل السادس
 .)٢٣٧(حيضتان، واالول أشهر: آن، ومها طهران، وقيل عدة االمة يف الطالق مع الدخول قرء

وان   .)٢٣٩(، والبحـث يف اللحظـة الثانيـة كمـا يف احلـرة)٢٣٨(وأقل زمان تنقضي به عد�ا، ثالثـة عشـر يومـا وحلظتـان
ولـــو  .)٢٤٠(مـــن حتـــيض، اعتـــدت بشـــهر ونصـــف، ســـواء كانـــت حتـــت حـــر أو عبـــدكانـــت ال حتـــيض، وهـــي يف ســـن 

 .وكذا لو طلقـت طالقـا رجعيـا، مث أعتقـت يف العـدة، أكملـت عـدة احلـرة.)٢٤١(أعتقت، مث طلقت، فعد�ا عدة احلرة
 .)٢٤٢(ولو كانت �ئنا، أمتت عدة االمة

___________________________________ 
 .فكيف ال جيب هلا النفقة - ٢٢٧كما مر عند رقم   -ن جاء الزوج قبل متام العدة كانت الزوجة له منشأ الرتدد أنه ا) ٢٣٤(
الق والظهـار، وعـدم وقوعهمـا جيـري فيمـا لـو تبـني وقـوع ) وأثـر(العدة اليت اختذ�ا �مر احلاكم الشرعي: اي) يف زمان العدة)(٢٣٥( وقـوع الطـ

 -�ا جتدد عـدة الطـالق او الظهـار، خصوصـا اذا كانـت يف سـن مـن حتـيض وال حتـيض، فاعتـدت الطالق يف اال�م االخرية للعدة الشرعية فإ
  -او السـنة  -العـدة الشـرعية  -ثالثة اشهر، فـرأت الـدم يف الشـهر الثالـث، فـإن عـد�ا تسـتمر تسـعة اشـهر مـن اواخـر  -للطالق او الظهار 

ها وجاز له الرجوع اليها، وهكذا تظهر الثمرة يف الظهار، فإن كانت وقعـت بعـد ، فإذا وصل الزوج قبل متام العدة الثانية كان زوج-كما مر 
 .العدة فليس حراما، وإن وقعت يف العدة كان حراما

 .من الطرفني، ال�ا زوجة شرعا) ٢٣٦(
 .يض الثاينتنقضي العدة، �نقضاء احل) حيضني(تنقضى العدة برؤية احليض الثاين، وعلى) طهرين(والفرق بينهما أن على) ٢٣٧(
 .حلظة من الطهر بعد الطالق، مث حيض ثالثة ا�م، مث طهر عشرة ا�م، مث حلظة من احليض الثاين) ٢٣٨(
 .ان اللحظة الثانية ليست من العدة بل كاشفة عن انقضاء العدة فقط) ١٨٢(وقد مر عن املصنف حتت رقم) ٢٣٩(
 .العدة �لزوجةسواء كان زوجها حرا او عبدا، الن العربة يف : اي) ٢٤٠(
 .الن الطالق وقع وقت حريتها) ٢٤١(
 .والفرق أن يف العدة الرجعية حكم الزوجة، ويف عدة البائن ليست حبكم الزوجة) ٢٤٢(

    



٢٩ 

وعـــدة االمـــة مـــن الوفـــاة، .ويف روايـــة تعتـــد عـــدة االمـــة وهـــي شـــاذة.، كـــاحلرة يف الطـــالق والوفـــاة)٢٤٣(وعـــدة الذميـــة
ة أ�م ة .)٢٤٤(ال، اعتــدت �بعــد االجلــنيولــو كانــت حــام.شــهران ومخســ ا، كانــت عــد�ا أربعــ ولــو كانــت أم ولــد ملوالهــ
ولـــو مل تكــــن أم .)٢٤٦(ولـــو طلقهــــا الـــزوج رجعيــــة، مث مـــات وهــــي يف العـــدة، اســــتأنفت عـــدة احلــــرة.)٢٤٥(أشـــهر وعشــــرا

ت زوج االمـة، ولـو مـا.، أمتـت عـدة الطـالق حسـب)٢٤٨(ولو كـان الطـالق �ئنـا.، استأنفت للوفاة عدة االمة)٢٤٧(ولد
�ربعـة  )٢٥٠(ولو كان املوىل وطأها، مث دبرها، اعتدت بعـد وفاتـه.، تغليبا جلانب احلرية)٢٤٩(مث أعتقت، أمتت عدة احلرة

 .، اعتدت بثالثة أقراء)٢٥١(ولو أعتقها يف حياته.اشهر وعشرة أ�م
، مــن اســتغنام أو صـــلح أو )٢٥٢(وكــل مــن جيــب اســترباؤها، اذا ملكـــت �لبيــع، جيــب اســترباؤها لــو ملكـــت بغــريه

 ومن يسقط استرباؤها.)٢٥٣(مرياث أو غري ذلك
___________________________________ 

 .وهي النصرانية، واليهودية، وا�وسية إذا كان زوجها مسلما، او راجعوا املسلمني) ٢٤٣(
 .د الثاينوضع احلمل، ومضي شهرين ومخسة أ�م، فأيهما مت أوال كان متام العدة عن) ٢٤٤(
 .ان ام الولد مبنزلة احلرة، فحكمها يف العدة حكم احلرة: من وفاة املوىل، والسبب: يعين) ٢٤٥(
د�ا، : يعــين) ٢٤٦( ات ذلــك الــزوج قبــل متــام عــ وىل، فطلقهــا زوجهــا طالقــا رجعيــا مث مــ ن شــخص آخــر غــري املــ د مزوجــة مــ لــو كانــت ام الولــ

 .الن ام الولد مبنزلة احلرة يف هذا: وذلك ابتدأت �ربعة اشهر وعشرة ا�م عدة الوفاة،
 .سواة مل يطأها املوىل أصال، ام وطأها ولكن مل يكن هلا من املوىل ولد) ٢٤٧(
 .والعدة وفاة له) حسب(حبيث مل يكن للزوج حق الرجوع يف العدة إليها) ٢٤٨(
 .اربعة أشهر وعشرة أ�م) ٢٤٩(
 .عد وفاة املوىل الجل التدبري وعدة احلرة املتويف زوجها اربعة اشهر وعشرة ا�مبعد وفاة املوىل، وذلك ال�ا حرة ب: أي) ٢٥٠(
 .-كما يف احلديث   -مث مات بعد العتق بساعة او يوم ) يف حياته(املوىل الواطئ هلا) ولو اعتقها:(اي) ٢٥١(
هو أن اليطأها حىت يعلم هل �ا محل ام : مغىن االسترباءة �مللك مبنزلة العدة يف املزوجات امة او حرة، و  يف االمة املوطوء) االسترباء)(٢٥٢(
 .ال

الفصل التاسع يف بيـع احليـوان، املسـألة الرابعـة، /واسترباء االمة املباعة مر يف كتاب التجارة، ولوضوح املطلب ننقل نص مسألة كتاب التجارة 
او مخسـة واربعـني يومـا ان كـان مثلهـا حتـيض ومل حتـض، وكـذا ) ةجيـب أن يسـتربأ االمـة قبـل بيعهـا إذا وطأهـا املالـك حبيضـ:(قال املصـنف هنـاك

المرأة، او يف سن من الحتيض (امة ال لرجل بل) جيب على املشرتي اذا جهل حاهلا، ويسقط استرباؤها اذا اخرب الثقة انه استربأها، او كانت
ان (كانــت) او(ســنة إن كانــت دون العشــر ســنوات، او كانــت �ئســا فــوق اخلمســني او الســتني) لصــغر او كــرب حــامال او حائضــا اال بقــدر زمــ
 .فإنه حيرم وطؤها للحيض، ال لالسترباء اخل) حيضها

 .من حتليل، او جناية، او حنو ذلك) او غري ذلك(استغنام اي حتصيلها �لغنيمة بعد احلرب مع الكفار) ٢٥٣(

    



٣٠ 

بطـــل نكاحـــه، وحـــل وطؤهـــا مـــن غـــري ولـــو كـــان لالنســـان زوجـــة فابتاعهـــا، .، يســـقط يف االقســـام االخـــر)٢٥٤(هنـــاك
وأراد وطأهـا)٢٥٦(ولو ابتاع اململوك أمة واستربأها، كفى ذلك يف حـق املـوىل.)٢٥٥(استرباء وإذا كاتـب االنسـان أمتـه، .، لـ

وكذا لـو ارتـد املـوىل أو اململوكـة، مث عـاد املرتـد، .، حلت وجيب االسترباء)٢٥٧(فإن انفسخت الكتابة.حرم عليه وطؤها
 .، مل جيز للموىل الوطء، إال بعد االعتداد)٢٥٩(ولو طلقت االمة بعد الدخول.)٢٥٨(ترباءمل جيب االس

وكــذا لــو ابتاعهــا .، فأســلمت، مل جيــب اســترباء �ن)٢٦٠(ولــو ابتــاع حربيــة فاســتربأها.وتكفــي العــدة عــن االســترباء
 .واستربأها، حمرما �حلج، كفى ذلك يف استحالل وطئها اذا احل

 :اللواحق يف: الفصل السابع
 :وفيه مسائل
إال أن �يت بفاحشــة، وهــي أن تفعــل مــا  )٢٦١(ال جيــوز ملــن طلــق رجعيــا، أن خيــرج الزوجــة مــن بيتــه: املســألة االوىل
 .وحيرم عليها اخلروج، ما مل تضطر.)٢٦٣(وأدىن ما خترج له، أن تؤذي أهله.، فتخرج القامته)٢٦٢(جيب به احلد

وال ختـــرج مـــن حجـــة مندوبـــة إال .نتصـــاف الليـــل، وعـــادت قبـــل الفجـــرولـــو اضـــطرت إىل اخلـــروج، خرجـــت بعـــد ا
 .�ذنه

 وكذا فيما تضطر اليه، وال وصلة هلا اال.وخترج يف الواجب، وان مل �ذن
___________________________________ 

 .واجلناية، واالستغنام وغريها يف املرياث والتحليل،: اي) يف االقسام االخر(يف البيع، كالصغرية، واليائسة، وحنومها: اي) ٢٥٤(
 .الن االسترباء عن وطئ الغري، العن وطئ نفسه) ٢٥٥(
لعـدم ) ٢٥٧(جـاز للمـوىل وطؤهـا بـدون اسـترباء آخـر -مـثال  -لو اشرتى العبد ملواله امـة، واسـتربأها العبـد، اي تركهـا حيضـة : يعين) ٢٥٦(

 .ما بني املوىل واالمةإتيان االمة �ملال املعني يف الزمان املعني املتفق عليه
 .-كما يف املسالك   -لعدم تعدد املاء حىت يستوجب االسترباء ) ٢٥٨(
االمة اليت زوجهـا املـوىل مـن شـخص، لـو دخـل �ـا الـزوج مث طلقهـا، الجيـوز للمـوىل وطؤهـا اال بعـد متـام عـد�ا مـن الـزوج، فـإذا : يعين) ٢٥٩(

 .طؤهامتت العدة الحتتاج إىل االسترباء فيجوز للموىل و 
 .الن احلربية ال جيوز وطؤها مطلقا حىت بعد االسترباء، فإذا استربأها وملا مت االسترباء اسلمت جاز وطؤها من غري استرباء �ن) ٢٦٠(
 .ما دامت يف العدة، ال�ا مبنزلة الزوجة فيجب سكناها على الزوج) ٢٦١(
 .كالز�، وشرب اخلمر، والقيادة، والسرقة وحنوها) ٢٦٢(
 .أهل الزوج وأقر�ؤه قال يف املسالك واستطالت عليهم بلسا�ا: اي) ٢٦٣(
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 .ت وخترج يف العدة البائنة أين شاء.)٢٦٤(�خلروج
ا، مســلمة كانــت أو ذميــة: املســألة الثانيــة ا فيومــ أمــا .نفقــة الرجعيــة الزمــة يف زمــان العــدة، وكســو�ا ومســكنها يومــ

وإن منعهـا لـيال أو �ـارا، فـال .فلها النفقة والسكىن، لوجـود التمكـني التـام، فإن ارسلها موالها ليال و�ارا، )٢٦٥(االمة
فلهـا النفقـة والسـكىن حـىت تضـع .، اال أن تكـون حـامال)السـكىن(وال )٢٦٦(وال نفقـة للبـائن.نفقة، لعدم التمكني التـام

وفيـه اشـكال ينشـأ مـن نعـم، : وهل تثبت النفقة لـو كانـت حـامال؟ قـال الشـيخ.)٢٦٧(وتثبت العدة مع الوطء �لشبهة
 .)٢٦٨(توهم اختصاص النفقة �ملطلقة احلامل، دون غريها من البائنات

 :يف سكىن املطلقة: فروع
 .لو ا�دم املسكن، او كان مستعارا أو مستأجرا، فانقضت املدة، جاز له إخراجها: االول

 .وهلا اخلروج النه إسكان غري سائغ
 .از هلا اخلروج عند الطالق إىل مسكن يناسبها، وفيه تردد، ج)٢٦٩(ولو طلقت يف مسكن دون مستحقها

ا تســتحق ســكىن غــري معلومــة، : الثــاين لــو طلقهــا مث �ع املنــزل، فــإن كانــت معتــدة �القــراء مل يصــح البيــع، ال�ــ
 .)٢٧٠(ولو كانت معتدة �لشهور، صح، الرتفاع اجلهالة.فيتحقق اجلهالة
 هي احق �لسكىن لتقدم حقها على: قيللو طلقها مث حجر عليه احلاكم، : الثالث

___________________________________ 
 .ال ميكنها الوصول إىل ما اضطرت اليه اال �خلروج من البيت، كمراجعة طبيب ال�يت البيت، وحنو ذلك: أي) والوصلة)(٢٦٤(
 .إىل دار الزوج) ارسلها موالهافإن (اليت زوجها موالها من رجل، ودخل �ا، مث طلقها الزوج: يعين) ٢٦٥(
 .وضع الزوجة نفسها يف مكنة ازوج دائما مىت أراد الوطئ او املضاجعة، او حنو ذلك قدر عليه: اي) التمكني التام)(٢٦٦(

 .كاملختلفة واملباراة، واملطلقة ثال�، او ستا، او تسعا، وحنوهن
ظنا منه ا�ا زوجتـه، وظنـا منهـا أنـه زوجهـا، مث تبـني االشـتباه، فيجـب علـى هـذه  هو مااذا اشتبه الرجل واملرأة، فوطأها) وطء الشبهة)(٢٦٧(

وء ن هــذا الــزوج هــل جتــب  املوطــ ة العــدة، والجيــب علــى الــزوج نفقتهــا مــا دامــت يف العــدة قطعــا اذا مل تكــن حــامال، لكــن اذا كانــت حــامال مــ
 .نفقتها إىل أن تضع الولد

 .دون كل حامل ولو مل تكن مطلقة: اي) ٢٦٨(
 .دون شأ�ا، كما لو كانت بنت ملك، او بنت وزير، وطلقها يف بيت يسكنه الفقراء: اي) ٢٦٩(
 .الن املعلوم أن املسكن مسلوب املنفعة ثالثة اشهر الاقل والاكثر) ٢٧٠(
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ت ، أمـا لـو حجـر عليـه مث طلـق، كانـ)٢٧١(تضرب مع الغرمـاء مبسـتحقها مـن أجـرة املثـل، واالول أشـبه: وقيل .الغرماء
، استحقت السـكىن يف ذمتـه فـإن كـان لـه )٢٧٣(لو طلقها يف مسكن لغريه: الرابع .مع الغرماء إذ ال مزية هلا )٢٧٢(أسوة

اء، ضــربت مــع الغرمــاء، �جــرة مثــل ســكناها ، وان كانــت )٢٧٥(فــإن كانــت معتــدة �الشــهر، فالقــدر معلــوم .)٢٧٤(غرمــ
ل، ضـربت مــع الغرمـاء �جــرة  فــإن اتفـق، واال اخــذت .)٢٧٦(سـكىن أقــل احلمـل أو أقــل االقـراءمعتـدة �القـراء أو �حلمــ

اوت.نصــيب الزائــد ا �لتفــ فــورث املســكن  )٢٧٧(لــو مــات: اخلــامس .وكــذا لــو فســد احلمــل قبــل أقــل املــدة، رجــع عليهــ
مجاعة مل يكن هلم قسمته اذاكان بقدر مسكنها، إال �ذ�ا أو مع انقضاء عد�ا، ال�ا استحقت السكىن فيه علـى 

 .ة والوجه أنه ال سكىن بعد الوفاة ما مل تكن حامالصف
ولـو انتقلـت  .اعتدت فيه )٢٧٩(، فنقلت رحلها وعياهلا، مث طلقت وهي يف االول)٢٧٨(لو أمرما �النتقال: السادس

 .وبقي عياهلا ورحلها مث طلقت اعتدت يف الثاين
___________________________________ 

ــــر عليـــــه)(٢٧١( ـــ: اي) مث حجـ ــــزوجعلــ ـــاء(ى الـ ـــه: اي) علـــــى الغرمــ ـــروا عليــ ــــزوج وحجــ ــــون الـ ــــذين يطلبـ ــــد�ن الـ ـــرب(الـ ــــون كأحـــــد : اي) تغــ تكـ
مبا تسـتحق لشـأ�ا مـن اجـرة مسـكن، فلـو كـان مـدة عـد�ا تسـتحق بيتـا اجرتـه ألـف دينـار، تعتـرب كأ�ـا تطلـب الـزوج : اي) مبستحقها(الغرماء

 .دائن نصف دينه اعطى هلذه الزوجة املعتدة مخسمئة دينار، وهكذا الف دينار، ويقسم على الد�ن اموال الزوج فإن بلغ لكل
 .كانت واحدة من الد�ن: اي) ٢٧٢(
 .لغري الزوج بعارية، او اجرة، او غريها: اي) ٢٧٣(
 .�جرة مكان الئق بشأ�ا: اي) ٢٧٤(
 .ثالثة أشهر) ٢٧٥(
) وأقـل(ر الثـاين للحمـل اخـذت اجـرة مسـكن اربعـة اشـهر وهكـذاأقل احلمل ستة اشـهر مـن ابتـداء احلمـل، فـإن طلقهـا وهـي يف الشـه) ٢٧٦(

يف االقراء ستة يوما وحلظتان ان كان طلقها يف اخر يوم العاشر من الطهر الذي مل يواقعهـا فيـه، وسـتة وثالثـون يومـا وحلظـة واحـدة إن طلقهـا 
رأس ســـتة أشـــهر، او متـــام االقـــراء علـــى رأس الســـنة  انتهـــاء العـــدة، بوضـــع احلمـــل علـــى) فـــان اتفـــق(اول حلظـــة مـــن الطهـــر غـــري املواقـــع، وهكـــذا

اخـذت (وان مل تنته العدة اال بعدما فرض، كما لو ولدت لتسعة اشهر: اي) واال(فليس هلا ازيد مما اخذت -مثال  -والعشرين يوما وحلظتني 
-مـثال  -�ن أجهضـت علـى مخسـة اشـهر ) لـو فسـد احلمـل(خيتلـف احلكـم: يعـين) وكـذا(وهو الثالثـة اشـهر الباقيـة) الزائد(نفقة: اي) نصيب

 .وهو نفقة شهر واحد يسرتجعها منها يف فرضنا) �لتفاوت(اسرتجع منها: يعين) عليها(الزوج) رجع(
ف كــون املســكن مســتحقا بعــد الطــالق: علــى صــفة اي(شــأ�) بقــدر مســكنها)(لــو مــات الــزوج)(٢٧٧( فــإن كانــت ) مــا مل تكــن حــامال(بوصــ

 .ضع احلمل وليس للورثة اخذه منهحامال استحقت املسكن حىت ت
 -ا�ثها وأطفاهلا الذين يف اعالته، ممن هلا فيهم حق احلضانة : فنقلت رحلها وعياهلا اي(إىل مسكن آخر) �النتقال(الزوج) لو امرها)(٢٧٨(

 .-مثال 
 .املنزل االول املنتقل عنه، واملنزل الثاين املنتقل اليه: يعين) الثاين(و) االول)(٢٧٩(
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ــاين النــه صــار منزهلــا ا، مث طلقــت، اعتــدت يف الث ولــو .ولــو انتقلــت إىل الثــاين، مث رجعــت إىل االول لنقــل متاعهــ
: الســــابع .خرجــــت مــــن االول، فطلقــــت قبــــل الوصــــول إىل الثــــاين اعتــــدت يف الثــــاين، ال�ــــا مــــأمورة �النتقــــال اليــــه

ازلون.تعتــد يف املنــزل الــذي طلقــت فيــه )٢٨٠(البدويــة و ارحتــل النــ ا لضــرر االنفــراد فلــ وان بقــي  .بــه، رحلــت معهــم، دفعــ
ا فيــه، أقامــت معهــم، مــا مل يتغلــب اخلــوف �القامــة ا وبقــي مــن فيــه منعــة.أهلهــ ، فاالشــبه جــواز )٢٨١(ولــو رحــل أهلهــ

 .النقل، دفعا لضرر الوحشة �النفراد
 .، اعتـدت فيهـا)٢٨٢(لو طلقها يف السفينة، فإن مل تكن مسكنا، أسكنها حيث شاء، وان كانت مسـكنا: الثامن
، ومل تطالــــب مبســــكن، فلــــيس هلــــا املطالبــــة �الجــــرة، الن الظــــاهر منهــــا التطــــوع )٢٨٣(إذا ســــكنت يف منزهلــــا: التاســــع
 .، ال�ـــا تســـتحق الســـكىن حيـــث يســـكنها ال حيـــث تتخـــري)٢٨٤(وكـــذا لـــو اســـتأجرت مســـكنا فســـكنت فيـــه.�الجـــرة

و كانت حامال وروي أنه ينفق عليها من نصيب احلمل، ويف الرواية ال نفقة للمتويف عنها زوجها، ول: املسألة الثالثة
لو تزوجت يف العدة مل يصح، ومل تنقطـع عـدة االول، فـإن : املسألة الرابعة .)٢٨٦(ت وهلا أن تبيت حيث شاء )٢٨٥(بعد

اين عاملـا �لتحـرمي، فـاحلكم كـذلك .مل يدخل �ا الثاين، فهي يف عدة االول  .لـت أو مل حتمـل، مح)٢٨٧(وان وطأهـا الثـ
اهال ان جــ هر الــروايتني )٢٨٨(ولــو كــ ولــو  .ومل حتمــل، أمتــت عــدة االول ال�ــا أســبق، واســتأنفت اخــرى للثــاين، علــى اشــ

 محلت، وكان هناك ما يدل على أنه
___________________________________ 

 .الساكنة �لصحراء يف اخليم: اي) ٢٨٠(
 .قوة ملنع العدو والوحوش: اي) ٢٨١(
 .كاملالح الذي منزله السفينة) ٢٨٢(
 .اململوك هلا) ٢٨٣(
 .يف املنزل الذي خيتاره الزوج هلا: اي) حيث يسكنها(بدون امر الزوج او إجازته) ٢٨٤(
كما يف املسـالك   -بعد من حيث املنت، الضعف من حيث السند، الن الرواية هي صحيحة دمحم بن مسلم، اال أن وجه البعد : اي) ٢٨٥(
ن الولد النصيب هلا حىت ينفصل حيا، فكيف يوضع له نصيب ينفق منه على امه، ومل يعلم واقعـا هـل ينفصـل حيـا فيملـك ام ال، مث هو أ -

 .انه ال ملك فعلي له فكيف ينصرف فيه
 .بيد الوارث -ما دامت يف العدة  -خبالف لبعض العامة حيث افىت �ن تعيني منزهلا ) ٢٨٦(
 .من الثاين الن احلمل من الز� الحرمة له) حىت اذا محلت(دة االول، والثاين ز� العدة لهفهي يف ع: اي) كذلك)(٢٨٧(
 .جاهال حبرمة العقد والوطء يف العدة: اي) ٢٨٨(
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، اعتـدت )٢٩٠(وإن كـان هنـاك مـا يـدل علـى أنـه للثـاين.، اعتدت بوضعه له، وللثاين بثالثة أقراء بعد وضـعه)٢٨٩(لالول
، أمتـت بعـد وضـعه عـدة )٢٩٢(ولـو كـان مـا يـدل علـى انتفائـه عنهمـا.)٢٩١(ة لالول بعـد الوضـعبوضعه له، وأكملت عد

يقــرع بينهمــا، ويكــون الوضــع عــدة ملــن : ، قيــل)٢٩٣(ولــو احتمــل أن يكــون منهمــا .لــالول، واســتأنفت عــدة لالخــري
ا فراشـا للثـاين بـوطء الشـبهة فيكـون أحـق بـه)٢٩٤(يلحق به تعتـد : املسـألة اخلامسـة .)٢٩٥(، وفيه اشكال ينشـأ مـن كو�ـ

اة، وتعتــد مــن الغائــب يف الطــالق مــن وقــت الوقــوع، ويف الوفــاة مــن حــني  زوجــة احلاضــر، مــن حــني الطــالق أو الوفــ
ولـــو علمـــت  .)٢٩٧(لكــن ال تـــنكح اال مـــع الثبـــوت، و�شـــدته االجتــزاء بتلـــك لعـــدة.ولـــو أخـــرب غـــري العـــدل )٢٩٦(البلــوغ

لو طلقها بعد الدخول، مث راجـع يف العـدة، مث : املسألة السادسة .)٢٩٨(البلوغالطالق، ومل تعلم الوقت، اعتدت عند 
، قـال الشـيخ )٣٠١(ولو خالعها بعد الرجعـة .، لبطالن االوىل �لرجعة)٣٠٠(، لزمها استئناف العدة)٢٩٩(طلق قبل املسيس

 االقوى أنه ال عدة وهو بعيد، النه خلع عن عقد يتعقبه: هنا
___________________________________ 

كما لو ولد احلمل قبل مضي ستة اشهر من وطء الثاين، وبني مضـي سـتة اشـهر إىل عشـرة اشـهر مـن وطء االول فـإذا ولـدت متـت ) ٢٨٩(
 .عدة االول، وأستأنفت عدة جديدة للواطئ الثاين

  .الثاين، ومضى اكثر من سنة من وطء االولكما لو ولد احلمل بني مضي ستة اشهر إىل عشرة اشهر من وطء ) ٢٩٠(
فلو كانت قد تزوجت �لثـاين بعـد مضـي قـرء مـن عـد�ا، تعتـد بعـد وضـع احلمـل بقـرئني آخـرين، وإن كانـت قـد تزوجـت �لثـاين بعـد ) ٢٩١(

 .مضي قرئني من عد�ا، وتعتد بعد وضع احلمل بقرء واحد، وهكذا يف عدة االشهر
ل مل ميكـن احلـاق الولـ: اي) ٢٩٢( د ال �لـواطئ االول، وال �لـواطئ الثــاين، كمـا لـو جـاء الولـد بعدمضــي اكثـر مـن سـنة عـن وطء االول، وقيــ

 .مضى ستة اشهر من وطء الثاين، ويفرض ذلك يف امرأة ترك وطيها زوجها سنة مث طلقها وحنوها
 .ومع جهل الثاين �لتحرميكما لو جاء الولد لتسعة اشهر من وطء االول، ولثمانية اشهر من وطء الثاين ) ٢٩٣(
فإن خرجت القرعة �سم االول، حلق الولد به، ومتت عدة االول �لوضـع، وأسـتأنف عـدة جديـدة للثـاين، وان خرجـت القرعـة �سـم ) ٢٩٤(

 .الواطئ الثاين حلق الولد �لثاين، ومتت عدة الثاين �لوضع، وأكملت عدة االول بعد الوضع
ــق �لو (الثـــاين) فيكـــون)(٢٩٥( داحـ حيح، فـــاملرأة فـــراش للـــواطئ الثـــاين) لـــ ــد (بـــدون القرعـــة، الن وطء الشـــبهة حكمـــه حكـــم النكـــاح الصـــ والولـ

  .وهو الثاين) لصاحب الفراش
: اليشـرتط يف املخـرب أن يكـون عـادال، والفـرق بينهمـا: من حني وصول خرب الوفاة إىل الزوجة، ولـو كـان املخـرب غـري عـادل، اي: اي) ٢٩٦(

وجتني غاب زوجامها عنهما، أخربمها �ن زوج رقية طلقها قبل ستة اشهر، وزوج زينب مات قبل ستة أشهر، انقضت عدة أنه لو أخرب خمرب ز 
 .املطلقة فيجوز هلا حاال الزواج من اخر، وابتدأت زينب �لعدة أربعة اشهر وعشرا ان كانت حرة

  .اليت كانت على اثر اخبار غري العدل) ٢٩٧(
  عي لسبق الطالق مبقدار معني قطعياال مع العلم القط -خرب الطالق اليها اول عد�ا اي جعلت يوم وصول ) ٢٩٨(
 .قبل الدخول: اي) ٢٩٩(
  .حتسب اول العدة من الطالق الثاين، الن العدة االوىل بطلت �لرجوع: اي) ٣٠٠(
أنـه : لزوجة لزوجها شيئا لكي يطلقها، واملسـألةهو أن تكره الزوجة زوجها، وال يكرهها هو، فتبذل ا -كما �يت بعد قليل   -) اخللع)(٣٠١(

   .لو طلقها، مث رجع اليها يف العدة، مث خالعها بدون وطء اخل
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، وطلقهــا قبــل الــدخول، مل تلزمهــا العــدة، الن )٣٠٣(أمــا لــو خالعهــا بعــد الــدخول، مث تزوجهــا يف العــدة.)٣٠٢(الــدخول
 .ثاين مل حيصل معه دخول، والعقد ال)٣٠٤(العدة االوىل بطلت �لفراش املتجدد

 .، واالول أشبه)٣٠٥(يلزمها العدة، ال�ا مل تكمل العدة لالول: وقيل
ولـــو كانـــت املـــرأة عاملـــة �لتحـــرمي، وجهـــل .)٣٠٦(وطء الشـــبهة، يســـقط معـــه احلـــد، وجتـــب العـــدة: املســـألة الســـابعة

ة أمـة، حلـق بـه الولـد، وعلـى  املوطـوء ولـو كانـت.)٣٠٧(الواطئ، حلق به النسب، ووجبت له العدة، وحتـد املـرأة وال مهـر
 .)٣٠٨(الواطئ قيمته ملوالها حني سقط، ومهر االمة

 .العشر ان كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو املروي: وقيل
، ال�مـا لواحـد، وهـو حسـن، )٣١٠(تتـداخل العـد�ن: بشـبهة، قيـل )٣٠٩(إذا طلقهـا �ئنـا، مث وطأهـا: املسألة الثامنـة

 .انت أو حائالحامال ك
يف العــدة الرجعيــة، ومحلــت مــن الثــاين، اعتــدت �لوضــع مــن الثــاين، وأكملــت  )٣١١(إذا نكحــت: املســألة التاســعة

 .)٣١٢(عدة االول بعد الوضع، وكان لالول الرجوع يف تلك العدة دون زمان احلمل
___________________________________ 

ك العقــد الــدخول، إذا الطــالق االول بطــل �لرجــوع فكــان العقــد الــذي كــان بعــده دخــول النــه خلــع بعــد عقــد كــان عقــب ذ: اي) ٣٠٢( لــ
 .استمر إىل اخللع

الن اخللع طالق �ئن الجيوز للزوج الرجوع فيه وامنا جيوز العقد وان كانت يف العدة، الن عقـد ) رجع اليها(ومل يقل) تزوجها(امنا قال) ٣٠٣(
 .الزوج االول يف العدة جائز

 .وهو التزويج يف العدة) ٣٠٤(
 .للخلع: أي) مل تكمل العدة لالوىل(عدة كاملة بعد الطالق: اي) يلزمها العدة)(٣٠٥(
تبه، ) ٣٠٦( د، ووجبــت العــدة عليهــا، وإن كــان أحــدمها مشــتبها واالخــر عاملــا، ســقط احلــد عــن املشــ قط عــن كليهمــا احلــ ان كــا� مشــتبهني ســ

 .ووجبت العدة سواء كانت عاملة او مشتبهة
 .ال تستحق املرأة املهر، الن العملية من جانبها مل تكن شبهة، وامنا كانت ز� لعلمها: يعين) ٣٠٧(
اي حـني ولـد، وتعـرف قيمتـه ) حـني سـقط(ة ملـوىل االمـة املوطـوء: اي) ملوالهـا(يعطيهـا: قيمـة الولـد: اي) على الـواطئ قيمتـه(جيب) و)(٣٠٨(

مثـل هـذه االمـة  : يعـين) مهـر االمـة(جيب على الواطي ء أيضا أن يعطـي ملـوىل االمـة) و(كانت قيمته�ن يقدم لو كان هذا املولود غري حر كم  
 .كم مهرها يف العرف والعشر ونصف العشر �لنسبة إىل قيمتها

 .نفس الزوح املشتبه فظنها الزوجة غري املطلقة، ووطأها، مث تبني ا�ا كانت الزوجة املطلقة: اي) ٣٠٩(
 .واحدة فقط من حني وطء الشبهة، الا�ا تكمل العدة االوىل فقطفتعتد عدة ) ٣١٠(
 .بشبهة: اي) ٣١١(
فلو كانت املرأة قد مضى من عد�ا طهـر واحـد، ويف الطهـر الثـاين وطأهـا رجـل بشـبهة، ومحلـت مـن وطء الشـبهة، فـاىل زمـان والدة ) ٣١٢(

جيوز للزوج وهو االول ) وحينئذ(ل املرأة طهرين آخرين بقية للعدة االوىلوبعد الوالدة تكم) وهو وطء املشبهة(احلمل تكون عدة للوطء الثاين
  .وال جيوز له الرجوع قيل الوالدة) بعد الوالدة(الرجوع عليها يف بقية العدة
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 كتاب اخللع واملباراة

 .والشرائط واالحكام )٢(والنظر يف الصيغة والفدية
 .نة خمتلعة على كذا، أو فال)٣(خلعتك على كذا: فأن يقول :أما الصيغة

، وال يقــع بفاديتــك جمــردا عــن لفــظ )٤(ال يقــع حــىت يتبــع �لطـالق: وقـال الشــيخ .نعــم: وهـل يقــع مبجــرده؟ املــروي
، هـل يكـون فسـخا )٦(وبتقـدير االجتـزاء بلفـظ اخللـع .)٥(الطالق، وال فاسختك، وال أبنتك، وال نبأتك، وال �لتقايـل

 .طالق، وهو املرويهو : أوطالقا؟ قال املرتضى 
ويقـع  .)٨(هو فسخ، مل يعتد بـه عـدد الطلقـات: فمن قال.)٧(االوىل أن يقال فسخ، وهو ختريج: وقال الشيخ 

 .، وان انفرد عن لفظ اخللع)٩(الطالق مع الفدية �ئنا
 :فروع
 لو طلبت منه طالقا بعوض، فخلعها جمردا عن لفظ الطالق، مل يقع على: االول

___________________________________ 
 .كتاب اخللع واملباراة

 .املعاداة بني الزوجني من الطرفني املودى إىل الفراق: يعين) واملباراة(خلع الزوجة عن دائرة النكاح: يعين) اخللع)(١(
 .ا حىت يطلقها املال الذي تعطيه الزوجة لزوجها فداء: يعين) ٢(
 .يذكر مقدار املال) كذا(مكان) ٣(
 ).خلعتك على كذا فأنت طالق(�ن يقول هكذا) حىت يتبع �لطالق(يلفظ اخللع بدون لفظ الطالق: اي) مبجرده)(٤(
ك عـن الزوجيـة: اي) ابنتـك(فســخت النكـاح: اي) قامستـك(جعلـت الطــالق مقابـل الفديـة وهــي املـال: أي) فاديتـك)(٥( ك(قطعتــ : اي) نبأتــ

 .ح، وإمنا ال يصح �ذه االلفاظ ال�ا ليست صرحيةالرتاضي على قطع النكا : اي) والتقابل(فارقتك
 .لو قلنا بكفاية لفظ اخللع بدون التعقيب بلفظ الطالق: اي) ٦(
 .استنباط ال دليل من االخبار عليه: اي) ختريج(اي قول الشيخ) وهو)(٧(
 .فال يكون تكراره ثالث مرات موجبا للحرمة) ٨(
ــن(اي املــال للطــالق، ومل يــذكر لفــظ اخللــع، فــإن طالقــه) الفديــة(لــه لــو طلــق الــزوج بســبب اعطــاء الزوجــة: يعــين) ٩( الجيــوز للــزوج : اي) �ئ

 .الرجعة يف العدة
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اال بعـد وضـع  )٢٠٨(ولـو كـان محلهـا اثنـني، �نـت �الول، ومل تـنكح.ال يقبل دعواها، ويف رواية سنة وليست مشهورة
 .، استأنفت عدة الوفاة)٢٠٩(ولو طلق احلائل رجعيا، مث مات يف العدة.واالشبه ا�ا ال تبني اال بوضع اجلميع.االخري

 .ولو كان �ئنا، اقتصر على امتام عدة الطالق
 :فروع
ا الــزوج، اعتــدت �الشــهر ال �لوضــع: االول ق الولــد ولــو وطئــت بشــبهة، وحلــ.)٢١٠(لــو محلــت مــن ز�، مث طلقهــ

، مث طلقهـــا الـــزوج، اعتـــدت �لوضـــع مـــن الـــواطئ، مث اســـتأنفت عـــدة الطـــالق بعـــد )٢١١(�لـــواطئ لبعـــد الـــزوج عنهـــا
 .)٢١٢(الوضع
ول قوهلـا، النـه اخـتالف يف الـوالدة، : الثاين إذا اتفق الزوجان يف زمان الطالق، واختلفا يف زمان الوضع كان القـ
 .وهي فعلها

واختلفـــا يف زمـــان الطـــالق، فـــالقول قولـــه، النـــه اخـــتالف يف فعلـــه، ويف املســـألتني  ولـــو اتفقـــا يف زمـــان الوضـــع،
 .إشكال، الن االصل عدم الطالق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرمها

اء العــدة، مث جــاء: الثالــث اعدا منــذ طلقهــا لــو أقــرت �نقضــ هر فصــ ال يلحــق بــه، : ، قيــل)٢١٣(ت بولــد، لســتة أشــ
 .جاوز أقصى احلملواالشبه احلاقه، ما مل يت
يف عـــــدة الوفـــــاة تعتـــــد احلـــــرة املنكوحـــــة �لعقـــــد الصـــــحيح، أربعـــــة أشـــــهر وعشـــــرا، اذا كانـــــت : الفصـــــل اخلـــــامس

 .، صغرية كانت أو كبرية، �لغا كان زوجها أو مل يكن، دخل �ا أو مل يدخل)٢١٤(حائال
___________________________________ 

 .ها قبل وضع الثاينال جيوز لغري الزوج نكاح: اي) ٢٠٨(
 .زوجها) مث مات(اليت ليست حامال: اي) احلائل)(٢٠٩(
 .الن احلمل ليس للزوج، فال ربط له �نقضاء عدة الزوج) ٢١٠(
اذا وطئت الزوجة بشبهة وكان ميكن حلوق الولد �لزوج فالولد للزوج، أما اذا كان الزوج غائبا مدة كثرية الميكن معها حلوق الولد به ) ٢١١(
 .بشبهة حلق الولد �لواطئ -واحلال هذه  -وطئت ف
 .فبوضع احلمل تنتهي عدة وطء الشبهة، وبعد الوضع تبتدأ عدة الطالق) ٢١٢(
إن كان الولد جاء قبل مضي ستة أشهر من الطالق، فهو للزوج، إذ الميكن أن يكون لغريه وأمـا اذا مضـى سـتة أشـهر عـن الطـالق ) ٢١٣(

 .تسعة اشهر: اي) حلملاقصى ا(ت بولد اخل مث جاء
 .غري حامل: اي) ٢١٤(
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 .)٢١٥(وتبني بغروب الشمس من اليوم العاشر، النه �اية اليوم، ولو كانت حامال، اعتدت �بعد االجلني
ائها ربت إىل انقضــ ويلـزم املتــويف عنهـا زوجهــا احلــداد، .فلـو وضــعت قبـل اســتكمال االربعـة اشــهر وعشــرة أ�م، صـ

ا فيــه زينــة  اب واالدهــان، املقصــود �مــا الزينــة والطيــب، وال �س �لثــوب االســود واالزرق لبعــده وهــو تــرك مــ ن الثيــ مــ
 .تـردد، أظهـره الحـداد عليهـا )٢١٦(وتسـتوي يف ذلـك الصـغرية والكبـرية، واملسـلمة والذميـة، ويف االمـة.عن شبهة الزينـة

 .وال يلزم احلداد املطلقة، �ئنة كانت أو رجعية
امال)٢١٧(الشــبهة ولــو وطئــت املــرأة بعقــد ، وكــان احلكــم )٢١٨(، مث مــات، اعتــدت عــدة الطــالق حــائال كانــت أو حــ

  .للوطئ ال للعقد، إذ ليست زوجة
التعيـني شـرط فـال طـالق، وان مل نشـرتطه : لو كان له اكثـر مـن زوجـة، فطلـق واحـدة ال بعينهـا، فـإن قلنـا :تفريع

ا جلانــــب االحتيـــــاطومــــات قبــــل التعيـــــني، فعلــــى كــــل واحـــــدة االعتــــداد بعــــدة الوفـــــا ، دخــــل �ـــــن أو مل )٢١٩(ة، تغليبــــ
وكذا لو طلق احداهن �ئنا، ومات قبل التعيني، فعلى كـل  )٢٢١(ولو كن حوامل، اعتددن �بعد االجلني .)٢٢٠(يدخل

 .)٢٢٢(واحدة االعتداد بعدة الوفاة
 .ولو عني قبل املوت، انصرف إىل املعينة، وتعتد من حني الطالق ال من حني الوفاة

___________________________________ 
 .وضع احلمل) �نيهما(أحدمها أربعة اشهر وعشرا)(٢١٥(
 .املنكوحة �لعقد، ال �مللك والتحليل) ٢١٦(
ن الرضــاعة، والعقــد : اي) عقــد الشــبهة)(٢١٧( ع اجلهــل ��ــا اختــه مــ وران صــحته، كالعقــد علــى رضــيعته مــ العقــد الباطــل ولكنهمــا كــا� يتصــ

 .زوجته مع اجلهل ��ا اختها، وحنو ذلك على اخت
ائال) ٢١٨( عـــد�ا ثالثـــة اقـــراء، او االشـــهر ملــن ال حتـــيض وهـــي يف ســـن مـــن حتـــيض، وال عـــدة هلـــا إن كانـــت ) اي غـــري حامـــل(فــإن كانـــت حـــ

 .صغرية، او �ئسة اخل
 .وان كانت حامال فعد�ا تنتهي بوضع احلمل وبعد حلظة من الطالق، وليس أبعد االجلني

 .فيجب عليهن مجيعا الصرب اربعة اشهر وعشرا والجيوز هلن النكاح قبل ذلك) ٢١٩(
 .النه غري املدخول �ا ال عدة للطالق عليها، ولكن عليها عدة املوت) ٢٢٠(
 ).مضى أربعة اشهر وعشرا(و) الوضع)(٢٢١(
اح مــن أحــد قبــل متــام عــدة اذ حكــم البــائن ان تكمــل عــدة الطــالق، وال تســتأنف عــدة الوفــاة، لكنهــا للجهــل بع) ٢٢٢( ينهــا الجيــوز هلــا النكــ

 .الوفاة

    



٣٩ 

ويقــع  .ولــو طلبــت خلعــا بعــوض، فطلــق بــه مل يلــزم البــذل، علــى القــول بوقــوع اخللــع مبجــرده فســخا.)١٠(القــولني
 .)١١(ويلزم، على القول �نه طالق، أو أنه يفتقر إىل الطالق .الطالق رجعيا
�لــف، أو عليــك ألــف، صــح الطــالق رجعيــا، ومل يلزمهــا االلــف، ولــو أنــت طــالق : ، فقــال)١٢(لــو ابتــدأ: الثــاين

ولــو دفعتهـا اليـه، كانـت هبـة مسـتأنفة وال تصـري املطلقـة بــدفعا .تربعـت بعـد ذلـك بضـما�ا، النـه ضـمان مـا مل جيـب
ور: إذا قالــت: الثالــث .�ئنــة واب علــى الفــ ان الطــالق.)١٣(طلقــين �لــف، كــان اجلــ  فــإن �خــر، مل يســتحق عوضــا، وكــ
 .رجعيا

 :)١٤(النظر الثاين يف الفدية
وز.كــل مــا صــح أن يكــون مهــرا، صــح أن يكــون فــداء يف اخللــع ــد، عمــا  )١٥(وال تقــدير فيــه، بــل جيــ ان زائ ولــو كــ

ا، مــــن مهــــر وغــــريه ويكفــــي يف احلاضــــر .وإذا كــــان غائبــــا، فــــال بــــد مــــن ذكــــر، جنســــه ووصــــفه وقــــدره.وصــــل اليهــــ
 .)١٦(املشاهدة

___________________________________ 
 .على قول من قال بوجوب لفظ الطالق مع اخللع، وعلى من قال بكفاية لفظ اخللع وحده) ١٠(
ة) ولــو طلبــت)(١١( قــال الــزوج انــت طــالق �لــف : بعــوض، يعــين) بــه(الــزوج) فطلــق(فراقــا خلعيــا مقابــل مــال معــني: اي) خلعــا بعــوض(الزوجــ

اذا قلنـا �ن اخللـع بـدون : اي) علـى القـول اخل(اعطـاء االلـف دينـار: اي) البـذل(لـى الزوجـةع) مل يلـزم(دينار، ومل يقل انـت خمتلعـة �لـف دينـار
ا لفظ الطالق اليه يقع، ويكون فسخا للعقد، وامنا مل يلزم عليها اعطاء االلف ال�ا طلبـت الفسـخ، والـزوج اتـى �لطـالق، فلـم يفعـل الـزوج مـ

دة ) ويقــع الطــالق رجعيــا(دتــهطلبــت الزوجــة، اذن الجيــب علــى الزوجــة االلــف الــذي وع ال �ئنــا كــاخللع جيــوز للــزوج مــا دامــت الزوجــة يف العــ
 .الرجوع اليها وابطال الطالق

فيكـون قـول  .وليس شيئا زائـدا علـى الطـالق) على القول �ن اخللع طالق)(أحدمها(على الزوجة بذل االلف دينار على قولني اخرين) ويلزم(
) �نيهمـا)(الـف دينـار(فقـد اتـى الـزوج مبـا طلبتـه الزوجـة ويلـزم علـى الزوجـة الوفـاء بوعـدها) أنت خمتلعـة(قالعينا مثل أن لو ) انت طالق(الزوج

انت (فإن قال) يفتقر إىل الطالق(و .اليوجب الفراق بني الزوجني وال اثرله أصال -انت خمتلعة  -اي اخللع لو وقع وحده ) انه( على القول ب
 .وقع الفراق) خمتلعة فانت طالق

 .يوجب وقوع الفراق الذي ارادته الزوجة، فيلزم عليها بذل االلف -بدون ذكرلفظ اخللع  -) انت طالق(فقول الزوج
ف: اي) ١٢( ف(ال�ئنــا لطــالق اخللــع) رجعيــا(قــال أن تطلــب الزوجــة اخللــع �لــ ا االلــ ال�ــا مل تطلــب اخللــع، اذ الــالزم كــون اخللــع ) ومل يلزمهــ

 .مل يثبت شرعا: اي) مامل جيب(قالت ا� اضمن االلف أدفعه لك، فإنه ال يلزمها ايضا: اي) �ابضما(يطلبها حىت يلزمها االلف
 ).انت طالق �لف(�ن يقول فورا) ١٣(
 .املال املدفوع للزوج حىت يطلق زوجته: يعين) ١٤(
واض، كالقــدرة علــى التســليم، واســتقرار ان يكــون قلــيال وكثــريا، عينــا ودينــا، بعــد أن يكــون متمــوال مــع ســائر شــروط االعــ:(يف املســالك) ١٥(

 .أكثر: اي) ولو كان زائدا) امللك وغريمها
ان)(١٦( ة كـــربالء املقدســـة قـــرب حـــرم ) وصـــفه(ارض: كـــأن يقـــول) جنســـه(لـــيس حاضـــرا عنـــد الـــزوجني) غائبـــا(الفـــداء) واذا كـــ يف وســـط مدينـــ

 .الف مرت) قدره(احلسني 

    



٤٠ 

ولو خالعها على ألف، ومل يذكر املـراد وال .)١٧(لد، ومع التعيني إىل ما عنيوينصرف االطالق، إىل غالب نقد الب
ا ال ميلكـه املسـلم كـاخلمر، فسـد اخللـع، وقيـل.، فسد اخللع)١٨(قصد ان الفـداء ممـ و حـق إن : ولو كـ يكـون رجعيـا، وهـ

ان مخـرا صـح، وكـان لـه بقـدره خـل.اتبع �لطالق، وإال كان البطالن أحـق ولـو خلـع علـى .ولـو خالعهـا علـى خـل فبـ
وهـل يصـح مـن .)٢٠(ويصـح بـذل الفـداء منهـا، ومـن وكيلهـا، وممـن يضـمنه �ذ�ـا.)١٩(محل الدابـة، أو اجلاريـة، مل يصـح

 .؟ فيه تردد، واالشبه املنع)٢١(املتربع
ال الو قــ فــإن مل  .، صــح)٢٢(طلقهــا علــى ألــف مــن مــا هلــا وعلــى ضــما�ا، أو علــى عبــدها هــذا وعلــى ضــما�ا: أمــ
 .)٢٣(البذل، صح اخللع، وضمن املتربع، وفيه ترددترض بدفع 

وت صـح، وإن بـذلت أكثـر مـن الثلـث وكـان مـن االصـل ان الزائـد عـن : ، وفيـه قـول)٢٤(ولو خالعت يف مرض املـ
وكـذا لـو طلقهـا علـى .ولـو كـان الفـداء رضـاع ولـده صـح، مشـروطا بتعيـني املـدة.مـن الثلـث، وهـو أشـبه )٢٥(مهر املثـل
ولـــو مــات قبــل املــدة، كــان للمطلـــق  .ني القــدر الــذي حيتـــاج اليــه، مــن املأكــل والكســوة واملــدةبشــرط تعيــ.)٢٦(نفقتــه

 استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع �جرة مثله، وان كان إنفاقا رجع
___________________________________ 

  الف دينار كوييت تعني الدينار الكوييت: يف العراق انصرف إىل الدينار العراقي، نعم لو قالت) الف دينار(فلو قالت يف العراق) ١٧(
 .وكان طالقا رجعيا لو صلح لذلك) فسد اخللع(اي مل يذكر �للسان، وال قصد �لقلب) ١٨(
 .النه اليعلم مقدار محل الدابة، او محل اجلارية) مل يصح(خل معني: اي) على خل)(١٩(
د للــزوج) مــن وكيلهــا)(لــف دينــارطلقــين خلعــا علــى إ:(كمــا لــو قالــت لزوجهــا) منهــا)(٢٠( دا وقــال زيــ طلقهــا علــى ألــف :(كمــالو وكلــت زيــ

 ).طلقها خلعا على الف دينار: كما لو اذنت لعمرو أن تبذل الفداء، فقال عمرو للزوج) وممن يضمنه �دائها)(دينار
 .وهو الذي مل �ذن الزوجة له يف البذل، وال وكلته) من املتربع)(٢١(
 .ان مل تبذل الزوجة االلف، او عبدها، اكون ضامنا لدفع االلف ودفع بدل العبد: يا) وعلى ضما�ا)(٢٢(
 .النه من نوع املتربع �لبذل) تردد(يف صحة اخللع) فيه)(٢٣(
كـان مـا بذلتـه خيـرج مـن : اي) وكـان مـن االصـل(-مـرض اسـتمر إىل املـوت : اي -لو طلبت الزوجة اخللع وهي يف مرض املوت : اي) ٢٤(

 .ا كبقية الديون، وإن كان اكثر من ثلثهاأصل ماهل
لو كانت هذه الزوجة تتزوج كم كان مهر مثلها عرفا، فإن كان الف، وكانت قد بذلت ألفا ومخسمئة، كان اخلمسمئة ختـرج مـن : يعين) ٢٥(

 .ثلثها، وااللف من أصل تركتها
على االم رضاع ولدها بل جيوز هلا أخـذ االجـرة علـى ذلـك مـن ولد الزوج وسواء كان الولد منها، او من زوجة اخرى، اذ الجيب : اي) ٢٦(

قبـل : اي) قبل املـدة(الولد: اي) ولو مات(نفقة الولد اذا كان غري رضيع: اي) على نفقته(شهرا، او سنة، او اكثر او اقل) بتعيني املدة(االب
 .متام املدة، كما لو كانت املدة سنة فمات بشهر قبل السنة

    



٤١ 

ه يف تلــك املــدة، مــثال أو قيمــةمبثــل مــا كــان  اج اليــ وال جيــب عليهــا دفعــه دفعــة، بــل أدوارا يف املــدة، كمــا كــان .)٢٧(حيتــ
ولـــو تلـــف العـــوض قبـــل القـــبض، مل يبطـــل اســـتحقاقه، ولزمهـــا مثلـــه، وقيمتـــه إن مل يكـــن .)٢٨(يســـتحق عليهـــا لـــو بقـــي

كـــــان لـــــه رده واملطالبـــــة مبـــــا   ولـــــو خالعهـــــا بعـــــوض موصـــــوف، فـــــأن وجـــــد مـــــا دفعتـــــه علـــــى الوصـــــف، وإال.)٢٩(مثليـــــا
ا، رده وطالـــب مبثلــه، او قيمتـــه.)٣٠(وصــف وكـــذا لـــو .)٣٢(، وإن شــاء أمســـكه مــع االرش)٣١(ولـــو كــان معينـــا فبــان معيبـــ

أما لـو خالعهـا علـى أنـه إبريسـم .)٣٣(خالعها على عبد، على أنه حبشي فبان زجنيا، أو ثوب على أنه نقي فبان أمسر
 .، وليس له إمساك الكتان الختالف اجلنس)٣٤(مة االبريسمفبان كتا�، صح اخللع وله قي
ولـو خـالع .ولـو طلـق كـان رجعيـا وااللـف هلـا )٣٥(طلقـين �ـا مـىت شـئت، مل يصـح البـذل: ولو دفعت ألفا، وقالـت

 .)٣٦(اثنتني بفدية واحدة صح، وكانت بينهما �لسوية
 الق االخرى،ولو عقب بط.طلقنا �لف، فطلق واحدة، كان له النصف: ولو قالتا

___________________________________ 
هـو ماكــان مثـل احلنطــة، والشـعري، والســكر، واللــنب، ) واملثلــى(سـبق يف كتــاب البيـع ان املثلــى جيـب فيــه املثـل، والقيمــي جيـب فيــه القيمـة) ٢٧(

فلـو كـان كيلـو احلنطـة دينـارا، كـان نصـف كيلـو  واخلبز والدهن، وحنومهـا ممـا نسـبة بعضـها إىل الكـل كنسـبة قيمـة ذلـك الـبعض إىل قيمـة الكـل،
ما مل يكن كذلك، كالثوب الـذي اذا كانـت قيمتـه دينـارا، مل يكـن نصـفه نصـف ) والقيمي(منها نصف دينار، وربع كيلو منه ربع دينار وهكذا

 .دينار، بل رمبا كان نصف الثوب عشر دينار
دفـع نصـف دينـار   -بعـد مـوت الولـد  -يعادل نصف دينار، فالواجـب عليهـا فلو كان الولد غري ميت كانت تصرف عليه كل يوم ما ) ٢٨(

 .كل يوم
 .الدفع مخسة عشر دينارا للشهر كله مرة واحدة

فاحرتق قبل دفعه للزوج وجب على الزوجة دفع قيمة كل ذلك البساط، ولو كان العوض ألف كيلو  -مثال  -لو كان العوض بساطا ) ٢٩(
 .الف كيلو من حنطة اخرى: ك احلنطة، وجب عليها دفع مثلها يعينمن احلنطة معينا، فتلفت تل

: اي) كـــان لـــه(وان مل جيـــد الـــزوج البســـاط خراســـانيا: اي) واال)(خـــالعين علـــى بســـاط يل خراســـاين(-كمـــا لـــو قالـــت مـــثال ) موصـــوف)(٣٠(
 .بساط خراساين: اي -بصيغة ا�هول ) واملطالبة مبا وصف(رد البساط) رده(للزوج

 ).٢٧(ان كان قيميا، وقد مر آنفا معىن املثلى والقيمي عند رقم) وقيمته(ان كان مثليا) مبثله)(٣١(
 .مع تفاوت قيمة الصحيح واملعيب: اي) ٣٢(
رب بيـاض يقـ) امسـر(�صـع البيـاض) نقـي(جيوز للزوج الرد واملطالبة �ملثل او القيمة، وجيوز له أخذ االرش اذا كـان اقـل قيمـة: اي) وكذا)(٣٣(

 .إىل اجلرة
 .وجيب عليه رد الكتان) ٣٤(
 .الن املعترب يف البذل الصحيح كونه يف مقابل الطالق فورا) ٣٥(
ه) ٣٦( دار) وكانــت(صــح اخللــع) انتمــا خمتلعتــان فانتمــا طــالق علــى هــذه الــدار(كمــا لــو قــال لزوجتيــ ة وهــي الــ : اي) بينهمــا �لســوية(اي الفديــ

 .جيب على كل واحدة نصفها

    



٤٢ 

ان رجعيــ ا علــى عــني، فبانــت .)٣٧(ا، وال عــوض لــه، لتــأخر اجلــواب عــن االســتدعاء املقتضــي للتعجيــلكــ ولــو خالعهــ
 .يبطل اخللع: ، قيل)٣٨(مستحقة
، فـإن أذن )٤٠(ويصح البذل من االمة.، او املثل ان كانت مثليا، كان حسنا)٣٩(يصح، ويكون له القيمة: ولو قيل

يصح، وتكون الزمـة لـذمتها، تتبـع �ـا : ولو بذلت ز�دة عنه، قيل.املثل موالها، انصرف االطالق إىل االفتداء مبهر
از املــوىل، صــح اخللــع والبــذل، وإال .بعــد العتــق واليســار، وتتبــع �صــل البــذل مــع عــدم االذن ولــو بــذلت عينــا، فأجــ

وال اعـرتاض للمـوىل ، )٤١(ويصح بذل املكاتبة املطلقـة.تتبع به بعد العتق.صح اخللع دون البذل، ولزمها قيمته أو مثله
 .أما املشروطة فكالقن

 :النظر الثالث يف الشرائط
وغ: شـــروط أربعـــة )٤٢(ويعتـــرب يف اخلـــالع ال العقـــل .البلـــ فـــال يقـــع مـــع الصـــغر، وال مـــع  .والقصـــد .واالختيـــار .وكمـــ

 .)٤٣(اجلنون، وال مع االكراه، وال مع السكر، وال مع الغضب الرافع للقصد
___________________________________ 

ة: اي) وال عـــوض لـــه)(٣٧( ــ ــمئة الثانيـ ــواب(لـــيس للـــزوج اخلمسـ ــتدعاء(وهـــو اخللـــع) لتـــأخر اجلـ ــن طلـــب الزوجـــة االخـــرى : يعـــين) عـــن االسـ عـ
 .فإذامل يكن تعجيل بطل اخللع الثاين) للتعجيل(االستدعاء) املقتضى(اخللع

 .طهرت ا�ا للغري: اي) ٣٨(
 .تلك العني قيمية، كشاة، او دار، او حنو ذلك إن كانت) ٣٩(
ن زوجهــا الطــالق مقابــل فديــة) ٤٠( ا(املزوجــة، فلــو طلبــت االمــة املزوجــة مــ وىل، و) فــإن اذن موالهــ انصــرف (يف البــذل، كانــت الفديــة علــى املــ

: اي) وتكـون(مهر مثـل هـذه االمـة، ال ازيـد: اي) مهر املثل(مبقدار) إىل االفتداء(اطالق املوىل البذل وعدم تعني مقدار البذل: اي) االطالق
) �ا(تؤخذ االمة: أي) تتبع(الز�دة، فلو كان مهر مثلها مئة دينار، فبذلت مئة ومخسني، كانت املئة على املوىل، واخلمسني بذمة االمة نفسها

ع(وقــدر�ا علــى اعطــاء تلــك الــز�دة: اي) بعــد العتــق واليســار(بتلــك الــز�دة ل البــ(االمــة) وتتبــ اي بكلــه، اذا مل يكــن اذن املــوىل هلــا يف ) ذل�صــ
 .البذل

لــيس : عليهـا، اي) وال اعـرتاض للمــوىل(وهـي الـيت كاتبــت املـوىل علـى أن تعطيــه مثنـا معينـا، ويتحــرر منهـا جــزء بنسـبة مـاتعطي مــن املـال) ٤١(
وهي الـيت اشـرتط عليهـا املـوىل أن ال يتحـرر منهـا ) أما املشروطة(للموىل أن يقول هلا ملاذا بذلت املال لزوجك كي يطلقك، ومل تدفعي املال يل

فال جيوز هلا البذل للزوج بدون رضـى .كاالمة غري املكاتبة: اي) كالقن(شيئني حىت تعطي كل الثمن، فما دامت مل تكمل الثمن للموىل فهي
 .املوىل

 .وهو الزوج) ٤٢(
 .الغضب الشديد الذي يسلبه معرفة ما يقول: اي) ٤٣(

    



٤٣ 

 .بعوض صح، ان مل يكن طالقا، ويبطل مع القول بكونه طالقا )٤٤( الطفلولو خالع ويل
 .ويعترب يف املختلعة أن تكون طاهرا طهرا مل جيامعها فيه، إذا كانت مدخوال �ا، غري �ئسة، وكان حاضرا معهـا

ن املــرأة ا )٤٦(الدخلــن عليــك مــن تكرهــه: ولــو قالــت .)٤٥(وأن تكــون الكراهيــة مــ بــل يســتحب، ، مل جيــب عليــه خلعهــ
وكـذا الـيت مل .ا�ـا حتـيض: ، كمـا يصـح طالقهـا، ولـو قيـل)٤٧(ويصح خلع احلامـل مـع رؤيـة الـدم .وفيه رواية �لوجوب

حضور شـاهدين : )٤٩(ويعترب يف العقد.)٤٨(وختلع اليائسة، وان وطأها يف طهر املخالعة.يدخل �ا، ولو كانت حائضا
ا مل يقــع ور عليــه لتبــذير أو فلــس: ويصــح اخللــع .)٥٠(وجتريــده عــن شــرط.دفعــة، فلــو افرتقــ ، ومــن الــذمي )٥١(مــن احملجــ

ولــــو أســــلما أو أحــــدمها، قبــــل االقبــــاض، ضــــمنت القيمــــة عنــــد  .واحلــــريب، ولــــو كــــان البــــذل مخــــرا أو خنزيــــرا، صــــح
 .)٥٢(مستحليه

___________________________________ 
آخر غـري  الطفـل خلعهـا، فخلعهـا الـويل، صـح اخللـع علـى القـول �ن اخللـع شـيئالطفل الذي له زوجة، لو طلبت الزوجـة مـن ويل : اي) ٤٤(

مـن كتـاب الطـالق مـن ان الـويل ال جيـوز لـه طـالق زوجـة ) ٣(الطالق، ويبطل اخللع على القول �نه نوع من الطـالق، وذلـك ملـا مـر عنـد رقـم
 .الطفل

 ).الطالق( قط، فإنه يسمى ب، وال من الزوج ف)املباراة( فقط، المنهما معا فإنه يسمى ب) ٤٥(
 .للنهي عن املنكر: قال الشيخ قده) بل يستحب(كناية عن الز� مع الرجال االجانب) ٤٦(
حـىت لـو قيـل �ن احلامـل ايضـا حتـيض، وكـان هـذا الـدم حيضـا، صـح خلعهـا يف احلـيض، ال�ـا : اي) ولـو قيـل(اذا كانت تـرى دمـا: اي) ٤٧(

 . يف احليضحامل واحلامل يصح طالقها وخلعها حىت
 .نفس الطهر الذي خلعها فيه: اي) ٤٨(
ا عــرب ) القســم الثالــث يف االيقاعــات(الحيتــاج إىل القبــول ولــذا ذكــر املصــنف: ايقــاع العقــد، يعــين) اخللــع)(٤٩( وجعــل اخللــع مــن مجلتهــا وامنــ

 .ة العقد من الطرفني�لعقد �عتبار أن طلب الزوجة اخللع، وايقاع الزوج صيغة اخللع، وجيعله مبنزل) قده(املصنف
انـت خمتلعـة (يكون بدون شرط، فلو قـال: اي) وجتريده(�ن اوقع الرجل صيغة اخللع مرتني، مرة عند هذا، ومرة اخرى عند ذاك) افرتقا)(٥٠(

 .مل يصح) فأنت طالق إن رضي ابوك
سـفيها يف : ير وهـو أن يكـون املالـك مبـذرا أيالتبـذ) منهـا(هو منع املالك عن التصرف يف أمواله، ويكون احلجر لعدة اسـباب) احلجر)(٥١(

الفلس، وهو أن يكـون املالـك ديونـه احلالـة اكثـر مـن أموالـه، ويطلـب الـد�ن مـن احلـاكم الشـرعي منعـه عـن التصـرف يف ) ومنها(تصرفاته املالية
ك االمــوال بــني الــد�ن، واملســألة هنــا هــي ه الفلــس، جيــو : أموالــه حــىت تقســم تلــ ه طــالق زوجتــه مقابــل مــال، لكــن يف أن الــزوج احملجــور عليــ ز لــ

 .السفيه الجيوز دفع املال بيده، بل يدفع إىل وليه
كــان االســالم قبــل اعطــاء البــذل، فــإن اســلم الــزوج مل جيــز لــه أخــذ اخلمــر واخلنزيــر، وإن اســلمت الزوجــةمل جيــز هلــا : اي) قبــل االقبــاض) (٥٢(

 .لية اخلمر، وحلية اخلنزير، واال فال قيمة للخمر وال للخنزير عند املسلمنيعند من يرى ح: اي) عند مستحليه(اعطاء اخلمر واخلنزير

    



٤٤ 

ا يبطـل اذا مل يقتضــه العقــد، فلـو قــال فــإن رجعـت رجعــت، مل يبطـل هــذا الشــرط، النـه مــن مقتضــى : والشـرط امنــ
و قــال .)٥٣(وكــذا لــو شــرطت هــي الرجــوع يف الفديــة .اخللــع ت، النــه  شــاءخالعتــك ان شــئت، مل يصــح، ولــو : أمــا لــ

اكله: وكذا لو قال.شرط ليس من مقتضاه مـىت، : وكـذا.خالعتك ان ضـمنت يل الفـا، أو إن اعطيتـين ألفـا، أو مـا شـ
 .)٥٤(أو مهما، أو أي وقت، أو أي حني

 :النظر الرابع يف االحكام
 .وفيه مسائل
ه الفديــــة، وكــــان لــــه ولــــو طلــــق بــــه صــــح الطــــالق، ومل تســــلم اليــــ.لــــو اكرههــــا علــــى الفديــــة، فعــــل حرامــــا: االوىل
 .)٥٥(الرجعة
وض، مل ميلـك .لو خالعها، واالخالق ملتئمة، مل يصح اخللع وال ميلـك الفديـة: الثانية ال هـذه بعـ ولـو طلقهـا واحلـ

 .)٥٦(العوض، وصح الطالق وله الرجعة
 .)٥٧(هو منسوخ ومل يثبت: إذا أتت بفاحشة، جاز عضلها، لتفدي نفسها، وقيل: الثالثة
صـــح اخللـــع، فـــال رجعـــة لـــه، وهلـــا الرجـــوع يف الفديـــة، مـــا دامـــت يف العـــدة، ومـــع رجوعهـــا يرجـــع ان إذا : الرابعـــة
 .)٥٨(شاء

___________________________________ 
ة بشـرط أنـك إن : يعين) يف الفدية(اليبطل الشرط: اي) رجعت يف اخللع وابطلته وكذا(يف البذل وأخذتيه) فإن رجعت)(٥٣( لـو قالـت الزوجـ

 . ا� ايضا ارجع يف البذلرجعت ايل
ـــاه(-بكســـــر التـــــاء  -) ان شـــــئت)(٥٤( ــيس مـــــن مقتضــ ـــع: اي) لـــ ــن مقتضـــــى اخللــ ــمنت(مـــ ـــذا مـــــىت اخل(-بكســـــر التـــــاء ) ان ضـــ ــو : اي) وكــ لـــ
 ).خالعتك من اعطيتين الفا، اومهما اعطيتيين، او أي وقت اعطيتيين، او اي حني اعطيتيين الفا(قال

 .ق جيوز الرجوع فيه اذا كان رجعياالنه يقع طالقا، الخلعا، والطال) ٥٥(
 .االخالق ملتئمة، يعين، بال كراهية بينهما: اي) واحلال هذه)(٥٦(
رة معهــا حــىت تضــطر إىل ان: اي) عضــلها(هــي الــز� �المجــاع، ويف غــري الــز� خــالف) بفاحشــة)(٥٧( وء املعاشــ تبــذال : اي) تفــدي نفســها(ســ

تبـذال مـاال : اي) تفـدي نفسـها(ذا احلكـم وهـو جـواز سـوء املعاشـرة معهـا حـىت تضـطر إىل اننسـخ هـ: اي) ومل يثبـت(ماال ليخلعها الـزوج بـه،
 .نسخ هذا احلكم وهو جواز سوء املعاشرة معها حيث تفدي نفسها: اي) ومل يثبت(ليخلعها الزوج به

وقيـل ان الناسـخ هلـا قولـه تعـاىل } مبينة  وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن �تني بفاحشة{ واالصل يف هذا احلكم قوله تعاىل 
 .بتقريب أن الفصل كان قبل نزول احلد، ونسخ �حلد} الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة { 
 إذا رجعت الزوجة وطلبت من الزوج ارجاع الفدية، وجب على الزوج ارجاعها مـا دامـت يف العـدة، وحينئـذ جيـوز: يعين) ومع رجوعها)(٥٨(

 .له ايضا الرجوع اليها وابطال اخللع

    



٤٥ 

املختلعـة، ال يلحقهـا طـالق : السادسـة .)٥٩(وكـذا لـو طلـق بعـوض.لـو خالعهـا، وشـرط الرجعـة مل يصـح: اخلامسة
اذا : السـابعة .)٦٠(نعـم لـو رجعـت يف الفديـة، فرجـع، جـاز اسـتئناف الطـالق.بعد اخللـع، الن الثـاين مشـروط �لرجعـة

، والوجـه انـه طـالق يف مقابلـة بـذل، )٦١(�لـف فطلقهـا، قـال الشـيخ ال يصـح النـه طـالق بشـرططلقين ثـال� : قالت
ا ســألته، )٦٢(فــال يعــد شــرطا ، فــإن قصــدت الــثالث والء، مل يصــح البــذل، وإن طلقهــا ثــال� مرســال، النــه مل يفعــل مــ

، )٦٤(فـإن طلـق ثـال�.ان، صـحأمـا لـو قصـدت الـثالث، الـيت يتخللهـا رجعتـ.)٦٣(يكون له الثلث لوقـوع الواحـدة: وقيل
لـه ثلـث االلـف، ال�ـا جعلتـه يف مقابلـة الـثالث، فاقتضـى تقسـيط املقـدار علـى : وان طلق واحدة، قيـل .فله االلف

، وال يقتضـــي التقســـيط مـــع )٦٦(وفيـــه تـــردد، منشـــأه جعـــل اجلملـــة يف مقابلـــة الـــثالث مبـــا هـــي )٦٥(الطلقـــات �لســـوية
ه علــى طلقــة، .االنفــراد ق واحــدة، كــان لــه ثلــث االلــف، وقيــل ولــو كانــت معــ ال� �لــف، فطلــ لــه : فقالــت طلقــين ثــ

 .)٦٧(االلف إن كانت عاملة والثلث إن كانت جاهلة، وفيه اشكال
ه االلــف: لــو قالــت: الثامنــة طلقــين : ولــو قالــت .)٦٨(طلقــين واحــدة �لــف، فطلقهــا ثــال� والء وقعــت واحــدة ولــ

ال االلــف يف مقابلــة االوىل، : فــإن قــال .، طلقــت �الوىل ولغــي البـاقيأنــت طـالق فطــالق فطــالق: واحـدة �لــف، فقــ
ال: ولو قال .فااللف له وكانت املطلقة �ئنة : يف مقابلة الثانية، كانت االوىل رجعية، وبطلـت الثانيـة والفديـة ولـو قـ

 يف
___________________________________ 

ح(العدة عليهـاشرط الزوج جواز الرجوع يف : اي) وشرط الرجعة)(٥٩( النـه خلـع ) طلـق بعـوض(الن اخللـع �ئـن لـيس للـزوج الرجـوع) ومل يصـ
 .ايضا

 .ال�ا بعد الرجوع زوجة، فيصح طالقها، كما يصح خلعها �نيا) ٦٠(
 ).خلعتين بشرط أن يكون طالقا ثال�(مبنزلة أن تقول) ثال�(الن قوهلا) ٦١(
 .هو ماكان زائدا على أصل الطالق والبذلالبذل مقابل للطالق الثالث، والشرط : يعين) ٦٢(
حـىت وان : يعـين) وان طلقهـا)(انـت طـالق ثـال�(يقـول: اي) مرسال)(انت طالق، انت طالق، انت طالق(يقول ثالث مرات: اي) والء)(٦٣(

 .اي ثلث االلف، الن االلف كان لثالث طلقات، وفعل الزوج أحدها) يكون له الثلث(طلقها ثال�
 .ورجع اليها قبل متام العدة، ووطأها، مث تركها حىت حتيض وتطهر مث طلقها �نيا �ن طلقها،) ٦٤(

 .ورجع اليها يف العدة، ووطأها، وتركها حىت حتيض وتطهر مث طلقها �لثا
 .تقسيم: اي) تقسيط(الن الزوجة جعلت االلف: اي) ال�ا جعلته)(٦٥(
 .مبا هي ثالث: اي) ا هييف مقابلة الثالث مب(جمموع االلف: اي) جعل اجلملة)(٦٦(
الق واحـد، اذا طلقهـا كملـت الـثالث : اي) على طلقة)(٦٧( لو كان قد سبق أن طلقها مرتني طالقا رجعيا، ورجع اليها، ووطأهـا، وبقـي طـ

 .��ا تبني بطالق واحد) ان كانت عاملة(و�نت منه
 .وكان الطالقان اآلخران لغوا، الن املطلقة ال تطلق �نيا) ٦٨(

    



٤٦ 

 .)٦٩(وقعت االوىل، وله ثلث االلف، وفيه إشكال من حيث ايقاعه ما التمسته: بلة الكل، قال الشيخمقا
طلقهـــا، وأنـــت بـــرئ مـــن صـــداقها وطلـــق صـــح الطـــالق رجعيـــا، ومل يلزمهـــا االبـــراء وال : إذا قـــال أبوهـــا: التاســـعة
 .)٧٠(يضمنه االب
ــ: العاشــرة ا، اقتضــى خلعهــا مبهــر املث وكــذا الــزوج إذا وكــل يف .)٧١(ل، نقــدا بنقــد البلــدإذا وكلــت يف خلعهــا مطلقــ
ا ز�دة عـن مهــر املثــل، بطــل البــذل، ووقـع الطــالق رجعيــا، وال يضــمن الوكيــل)٧٢(اخللـع فــأطلق  .)٧٣(، فــإن بــذل وكيلهــ

، النـه فعـل غـري مـأذون )٧٤(ولو خلعها وكيل الـزوج، �قـل مـن مهـر املثـل، بطـل اخللـع، ولـو طلـق بـذلك البـذل مل يقـع
 :مسائل النزاع وهي ثالثة: يلحق �الحكامو  .فيه

 .، فالقول قول املرأة)٧٥(إذا اتفقا يف القدر، واختلفا يف اجلنس: االوىل
على الرجـل البينـة وهـو : يبطل، وقيل: ، واختلفا يف االرادة، قيل)٧٦(لو اتفقا على ذكر القدر دون اجلنس: الثانية
 .أشبه

 بل يف ذمة زيد، فالبينة عليه: فقالتخالعتك على ألف يف ذمتك، : لو: الثالثة
___________________________________ 

�ن ) الثانية(النه طالق خلعي) �ئنة)(انت طالق �لف فطالق فطالق(يف مقابلة الطلقة االوىل، �ن قال) �لف(الزوج كلمة) فإن، قال)(٦٩(
انـت طـالق، فطـالق، (�ن قـال) يف مقابلة الكـل(يس للزوج بل هو للزوجةااللف �طل ل: اي) والفدية)(انت طالق، فطالق �لف، فطالق(قال

ف)(فطــالق �لــف ه ثلــث االلــ ه ثلــث االلــف) ولــ ن االوىل �طــل، فيكــون لــ ل ثــالث طلقــات، والزائــد عــ ) مــا التمســته(النــه جعــل االلــف يف مقابــ
 .ما طلبته: اي
ال أنـه جيـب علـى الزوجـة ابـراء ذمـة الـزوج عـن : أي) ومل يلزمهـا(الابيهـاالنه لـيس خبلـع، الن اخللـع يتحقـق ببـذل الزوجـة نفسـها ) رجعيا)(٧٠(

 .وال أن االب هو الضامن، اذ مل جيب على الزوجة شئ حىت يصح ضمانه -فيما مل يكن قد دفعه بعد  -املهر 
ف دينــار، الــذي هــي فيــه، فلــو كانــت يف كــربالء املقدســ) بنقــد البلــد(مل تعــني الزوجــة مقــدار البــذل: يعــين) مطلقــا)(٧١( ة، وكــان مهــر مثلهــا الــ

 .انصرف البذل إىل الف دينار عراقي
 .ومل يقل بكم دينارا) انت وكيلي يف خلع زوجيت:(�ن قال لشخص) ٧٢(
 .حىت يصح ضمان وكيلها اذ مل يتعلق بذمة الزوجة شئ) ٧٣(
ل مــن الــزوج يف اخللــع: يعــين) ٧٤( ل الطــالق بــذلك البــذل ) لــو طلــق(الوكيــ ــلومل خيلــع، وجعــ الطــالق أصــال، الن ) مل يقــع(االقــل مــن مهــر املث

 .املوكل مل �ذن يف الطالق، وامنا اذن يف اخللع
مـع القسـم، اذا مل يكـن للرجـل علـى قولـه ) قـول املـرأة(البذل كان الف دينار، وقال الرجـل بـل كـان الفـا ومخسـمئة -مثال  -قالت املرأة ) ٧٥(
 .بنية

) يبطل(ا� قصدت من االلف الد�نري: قصدت ا� من االلف الدراهم، وقال: او درهم مثال، فقالت دينار،) اجلنس(ألف مثال) القدر)(٧٦(
 .واال فعليها القسم) على الرجل البينة(اخللع: اي

    



٤٧ 

 .)٧٧(واليمني عليها
: ، أمـا لـو قالـت)٧٩(بل خالعك فالن والعوض عليـه: ، وكذا لو قالت)٧٨(ويسقط العوض مع ميينها، وال يلزم زيدا

وى حمضــة، وال )٨٠(خالعتــك بكــذا ا دعــ ــه عــين فــالن، لزمهــا االلــف مــا مل تكــن بينــة، ال�ــ ، وضــمنه عــين فــالن أو برئ
 .يثبت على فالن شئ مبجرد دعواها

ة كـل واحـد مـن الــزوجني .فأنـت طــالق )٨١(�رأتــك علـى كـذا: فهـو أن يقـول: وأمـا املبـاراة وهـي ترتتـب علـى كراهيــ
 .)٨٢(فلو اقتصر املباري على لفظ املباراة مل يقع به فرقة.قويشرتط إتباعه بلفظ الطال.صاحبه

ال ه �لطــالق، إذ املقتضــي : ولــو قــ بــدال مــن �رأتــك، فاســختك أو ابنتــك، أو غــريه مــن االلفــاظ، صــح إذا اتبعــ
 .للفرقة التلفظ �لطالق ال غري
اة بـني  أنت طالق بكـذا، صـح، وكـان مبـاراة، اذ هـي عبـارة عـن الطـالق: ولو اقتصر على قوله بعـوض، مـع منافـ

 .الزوجني
وتقع الطلقـة مـع العـوض �ئنـة، لـيس للـزوج معهـا .)٨٣(يف املباري واملبارأة، ما شرط يف املخالع واملخالعة: ويشرتط

 .وللمرأة الرجوع يف الفدية، ما مل تـنقض عـد�ا.رجوع، إال أن ترجع الزوجة يف الفدية، فريجع هلا ما دامت يف العدة
 .ويرتتـب اخللـع علـى كراهيـة الزوجـة.لع، لكن املباراة ترتتب على كراهية كـل واحـد مـن الـزوجني صـاحبهواملباراة كاخل

 .و�خذ يف املباراة، بقدر ما وصل اليها منه، وال حتل له الز�دة، ويف اخللع جائز
___________________________________ 

، وادعـت الزوجـة أن االلـف كـان )خلعتك على ألـف دينـار يف ذمتـك(ة، والصيغةادعى الزوج ان االلف كان بذمة الزوج: اي) لو قال)(٧٧(
 .ان مل يكن للزوج بينة) واليمني عليها(على الزوج: اي) فالبينة عليه)(خلعتك على الف دينار يف ذمة زيد(بذمة زيد والصيغة

 .ذمة زيدإذا أقسمت يتحقق اخللع، ويسقط االلف عنها، وبقسمها ال يثبت االلف ب: يعين) ٧٨(
ا� مل اطلب اخللع منك، بل طلب اخللع منـك فـالن، : اي) ولو قالت بل خالعك(عليها اليمني، ويسقط العوض بيمينها: يعين) وكذا)(٧٩(

 .وااللف عليه النه طلبه، ال على الين مل اطلب
، اذا دعت ان فال� يوزن عن قبلها مقدار لو اعرتفت ��ا هي اليت طلبت من الزوج اخللع، لكنها ادعت أن فال� ضمن العوض: اي) ٨٠(

 .على ذاك الشخص املذكور: اي) على فالن(تثبت �لضمان، او الوزن عنها) مامل تكن بينة(االلف
 .على الف دينار، او على هذه الدار، او على هذا العبد، وهكذا: اي) ٨١(
 .ال ينفصم النكاح: اي) ٨٢(
 ).٥٤ - ٤٢(عند ارقام من الشرائط اليت مرت يف هذا الكتاب) ٨٣(

    



٤٨ 

 .)٨٤(ويف اخللع على اخلالف.وتقف الفرقة يف املباراة، على التلفظ �لطالق، إتفاقا منا
___________________________________ 

انـه يقـع بدون ذكر الطالق �مجاع الشيعة الينقطع النكاح، وأما يف اخللع بدون لفـظ الطـالق كـان خـالف يف ) �رأتك �لف(فلو قال) ٨٤(
  .ام ال

   



٤٩ 

 كتاب الظهار

 :)١(يستدعي بيان أمور أربعة: والنظر فيه
 :االول يف الصيغة
اظ الدالـة علـى متيزهـا: وكذا لو قال.أنت علي كظهر أمي: وهي أن يقول  .)٢(هذه، أو ما شاكل ذلك مـن االلفـ

 .أنت مين أو عندي: ، كقوله)٣(وال عربة �ختالف ألفاظ الصالت
ولـــو  .)٤(احــدى احملرمــات، نســبا أو رضــاعا، كــاالم أو االخــت فيــه روايتــان، أشــهرمها الوقــوعولــو شــبهها بظهــر 

 .)٦(، و�لوقوع رواية فيها ضعف)٥(شبهها بيد أمه، او شعرها او بطنها، قيل ال يقع اقتصارا على منطوق اآلية
 .، مل يقع قطعا)٧(أما لو شبهها بغري أمه، مبا عدا لفظة الظهر

ال لأنــت كــأ: ولــو قــ ه اشــكال، منشــأه اختصــاص الظهــار : مي، أو مثــل أمــي، قيــ يقــع ان قصــد بــه الظهــار، وفيــ
 .)٨(مبورد الشرع، والتمسك يف احلل مبقتضى العقد

___________________________________ 
 .كتاب الظهار

ــاين(صـــيغة الظهـــار) االول( )١( ــع(يف الزوجـــة املظـــاهرة) الثالـــث(يف الـــزوج املظـــاهر) الثـ ــام اح) الرابـ كـــام الظهـــار، مث يتبـــع املصـــنف ذلـــك �حكـ
 .الكفارات

 .وهكذا) زوجيت(او وقال) فالنة(كما لو جاء �مسها، وقال) ٢(
 .وحنوه) انت معي(احلروف اليت توجب صلة وربط امسي الزوجني، وهكذا: اي) الصالت)(٣(
 ).او كظهر عميت اخلانت علي كظهر اخيت، او كظهر امي الرضاعية، (وقوع الظهار، كما لو قال: اي) ٤(
ا�م(اآليــة الشــريفة هكــذا) ٥( ر االم فقــط)والــذين يظــاهرون مــن نســائهم مــاهن امهــ وهــي روايــة مجيــل، ضــعيفة ) ٦(، فاقتصــرت اآليــة علــى ذكــ

 .السند، وقد ذكر فيها العمة واخلالة مكان االم
 .اخل) كيد خاليت(او) انت علي كسرت اخيت(كما لو قال لزوجته) ٧(
ن الشـــرع، وهــولفظ: اي) رعمبــورد الشـــ)(٨( ه مـــ ة الزوجــة: اي) والتمســـك يف احلــل)(الظهـــر(مبـــا ورد نصــ عقـــد : اي) مبقتضـــى العقـــد(عـــدم حرمـــ

 .النكاح يقتضي استمرار الزوجية، ومل يعلم انقطاع الزوجية بغري لفظ الظهر، فليستصحب

    



٥٠ 

املدخول �ا، وزوجة االب واالبن، مل يقـع ولو شبهها مبحرمة �ملصاهرة، حترميا مؤبدا، كأم الزوجة، وبنت زوجته 
 .)١٠(وكذا لو شبهها �خت الزوجة، أو عمتها، أو خالتها.)٩(به الظهار
ال  .أنـــت علـــي كظهـــر أمـــي وأيب: وكـــذا لـــو قالـــت هـــي.كظهـــر أيب، أو أخـــي، أو عمـــي، مل يكـــن شـــيئا: ولـــو قـــ

 .)١١( يقعولو جعله ميينا، مل.ويشرتط يف وقوعه، حضور عدلني، يسمعان نطق املظاهر
 .)١٢(يقـع، وهـو �در: وال يقع إال منجزا، فلو علقه �نقضاء الشهر، أو دخول اجلمعة مل يقع علـى االظهـر وقيـل

ل يقــع يف إضــرار ه إشــكال، منشــأه التمســك �لعمــوم: ؟ قيــل)١٣(وهــ ا علــى الشــرط، تــردد،  .ال، وفيــ ويف وقوعــه موقوفــ
ال الشـيخولو قيده مبدة كأن يظاهر منها  .أظهره اجلواز ال يقـع، وفيـه إشـكال، مسـتند إىل عمـوم : شهرا أو سـنة، قـ

ه : ، ورمبــا قيــل)١٤(اآليــة وم �حلكــم املخصــوص، وفيــ ان قصــرت املــدة عــن زمــان الــرتبص مل يقــع، وهــو ختصــيص للعمــ
 .)١٥(ضعف

 :فروع
 .أنت طالق كظهر أمي، وقع الطالق ولغي الظهار، قصد الظهار أو مل يقصده: فلو قال
أنـت طـالق، أنـت علـي  : ، فكأنه قـال)١٦(إذا كانت املطلقة رجعية .ان قصد الطالق والظهار صح: خوقال الشي

 كظهر امي، وفيه تردد، الن النية ال تستقل بوقوع
___________________________________ 

 .مبثل هذه االلفاظ: اخل، مل يقع به اي) كظهر زوجة ابين(لو) انت علي كظهر امك(كما لو قال) ٩(
 .اليت حيرم مجعها مع الزوجد مطلقا، كاخت الزوجة، او حيرم مجعها مع الزوجة بدون رضا الزوجة كعمة الزوجة وخالة الزوجة) ١٠(
ان تركت انـت :(او قال) ان تركت ا� الصالة فانت علي كظهر امي:(ا على فعل او ترك، للرغبة او الزجر كما لو قال جزاء: اي) ميينا)(١١(

 .وهكذا) لي كظهر اميالصالة فأنت ع
 ).ان كانت اجلمعة، او ان مضى شهر فانت علي كظهر امي(هذا القول �در بني الفقهاء، كان يقول: يعين) ١٢(
�ن ) موقوفـا علـى الشـرط(ادلـة الظهـار ليسـت خمتصـة بغـري الضـرر: اي) �لعمـوم(�ن يكون قصد من الظهار ايصال الضرر إىل الزوجة) ١٣(

 .وقوع الظهار لو خرجت من البيت: اي) اجلواز)(ن البيت فأنت علي كظهر اميان خرجت م(يقول هلا
 .ويصدق على الشهر والسنة انه ظاهر منها سنة او شهرا) والذين يظاهرون من نسائهم(وهي قوله تعاىل) ١٤(
رة   -هــو ثالثـة اشــهر ) زمـان الـرتبص)(١٥( عــام يشـمل ثالثــة اشـهر واكثــر حكــم الظهـار : اي) وهـو ختصـيص(-كمـا ســيأيت يف املسـألة العاشــ

 .وهو االكثر من ثالثة أشهر ضعيف) حبكم خمصوص(واقل، فتخصيصه
 .مل تزل مبنزلة الزوجة، ويصح الظهار منها) انت طالق(الن املطلقة رجعية مبنزلة الزوجة، فحني قال هلا) ١٦(

    



٥١ 

ال.)١٧(الظهار، مامل يكن اللفظ الصريح، الذي ال احتمال فيه ولـو ظـاهر إحـدى .حـرام كظهـر امـي أنـت: وكذا لو قـ
ولـو ظاهرهـا، إن ظـاهر فالنـة االجنبيـة، وقصـد النطـق .)١٨(زوجتيه، إن ظـاهر ضـر�ا، مث ظـاهر الضـرة، وقـع الظهـاران

ا بـه ار الشـرعي، مل يقــع ظهـار.بلفـظ الظهـار صــح الظهـار عنـد مواجهتهــ  .)١٩(اجنبيــة: وكـذا لــو قـال .وان قصــد الظهـ
 .، وهو حسن)٢٠(يقع الظهاران: فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ فالنة من غري وصف،: ولو قال

 :)١٢(الثاين يف املظاهر
فـال يصـح ظهـار الطفـل، وال ا�نـون، وال املكـره، وال فاقـد  .ويعترب فيه البلوغ، وكمال العقل، واالختيار والقصـد

لعدم اللفظ املعتـرب، وال الظهـار ولو ظاهر ونوى الطالق، مل يقع الطالق .)٢٢(القصد �لسكر أو االغماء أو الغضب
وب، إن قلنــا بتحـرمي ماعــدا الــوطء، مثــل املالمسـة.لعـدم القصــد ار .)٢٣(ويصــح ظهـار اخلصــي، وا�بــ وكــذا يصــح الظهــ

 .من الكافر، ومنعه الشيخ، إلتفا� إىل تعذر الكفارة، واملعتمد
___________________________________ 

الق كظهــر (كــون: يعــين) ١٧( الق انــت كظهــر امــي(مبنزلــة) امــيانــت طــ ة الينفــع، مــامل يكــن اللفــظ الصــريح وهــو) انــت طــ انــت كظهــر (يف النيــ
 ).امي

) انـت علـي كظهـر امـي:(مث قـال لكلثـوم) إن ظاهرت من كلثوم فأنت علي كظهر امـي(فقال لزينب) وكلثوم -كان عنده زينب ) مثال)(١٨(
 .وقع الظهار بكلتيهما �لصيغة الثانية

 ).به(مواجهة تلك االجنبية: اي) عند مواجهتها(كان قصده من ظهار االجنبية جمرد النطق بظهار االجنبية: اي) النطقوقصد )(١٩(
بزوجته، النه علق ظهـار زوجتـه علـى ظهـار االجنبيـة، وال يتحقـق �الجنبيـة ) مل يقع ظهار(�الجنبية) وان قصد الظهار الشرعي(بلفظ الظهار

 .مفهوم الظهار اصال
انـت (يف حـني ان فاطمـة امـرأة اجنبيـة، مث تـزوج فاطمـة، وقـال لفاطمـة) انـت علـي كظـر امـي إن ظـاهرت مـن فاطمـة(قال لزوجتـه) ثالم)(٢٠(

 .ظهار زوجته االوىل.وقع مع ظهارها) علي كظهر امي
 .وهو الزوج) ٢١(
 .الغضب الشديد الذي يسلب القصد: اي) ٢٢(
اذا قلنــا �ن الظهــار حيــرم حــىت التفخيــذ والضــم واملالمســة، والنظــر : يعــين) ان قلنــا(لــذكرمقطــوع ا) ا�بــوب(مــن قطــع بيضــتاه) اخلصــي)(٢٣(

 .بشهوة، وحنوها

    



٥٢ 

 .)٢٤(ويصح من العبد.ضعيف، المكا�ا بتقدمي االسالم
 :)٣٥(الثالث يف املظاهرة

اهرا  وأن.)٢٦(وال تقــع علــى االجنبيــة، ولــو علقــة علــى النكــاح.ويشــرتط أن تكــون منكوحــة �لعقــد الــدائم تكــن طــ
ولـو كـان غائبـا صـح، وكـذا لـو كـان حاضـرا، وهـي .طهرا، مل جيامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلهـا حتـيض

وم.�ئســة، أو مل تبلــغ ول آخــر مســتندة التمســك �لعمــ وهــل .)٢٧(ويف اشــرتاط الــدخول تــردد، واملــروي اشــرتاطه، فيــه قــ
ومـع .واملروي أنه يقع كمـا يقـع �حلـرة.ة �مللك، تردد ويف املوطوء.وع؟ فيه خالف، واالظهر الوق)٢٨(يقع �ملستمتع �ا
وكــــذا يقــــع �لرتقــــاء واملريضــــة الــــيت .ولــــو كــــان الــــوطء دبــــرا، صــــغرية كانــــت أو كبــــرية جمنونــــة أو عاقلــــة.الــــدخول يقــــع

 .)٢٩(التوطأ
 :الرابع يف االحكام

 :وهي مسائل
 .)٣٠(فيه لتعقيبه �لعفوالعقاب : الظهار حمرم التصافه �ملنكر، وقيل: االوىل

___________________________________ 
ال�ـا حتتــاج إىل ) تعـذر الكفــارة(اذا كــان الكـافر زوجـا، وظــاهر مـن زوجتــه حرمـت عليـه، وترتــب عليـه أحكــام الظهـار: اي) مـن الكـافر)(٢٤(

) ويصــح(االســالم قبــل الكفــارة: اي) بتقــدمي االســالم(رةالكفــا) ضــعيف، المكا�ــا(هــذا الــدليل) واملعتمــد(قصــد القربــة، والكــافر التقبــل قربتــه
 .اذا كان زوجا المة اوحرة) من العبد(الظهار

 .وهي الزوجة) ٢٥(
 .فلو نكحها بعد ذلك الحترم مبجرد النكاح، بل يكون الظهار �طال من أصله) إن نكحتك فانت علي كظهر امي(فلو قال الجنبية) ٢٦(
 .سواء كانت مدخوال �ا ام ال} ذين يظاهرون من نسائهم وال{ عموم قوله تعاىل : اي) ٢٧(
 .مبرض مينع الدخول) وكذا املريضة(هي اليت يف فرجها عظم او حلم زائد) الرتقاء)(٢٨(
 ).ان هللا لعفو غفور(بعد ذلك) �لعفو(وا�م يقولون منكرا من القول وزورا(يف قوله تعاىل) �ملنكر)(٣٠(

    



٥٣ 

وطءال جتــب الكفــارة : الثانيــة ا، بــل معــىن .�لــتلفظ، وامنــا جتــب �لعــود، وهــو إرادة الــ ه ال اســتقرار هلــ واالقــرب أنــ
وب حتـــرمي الـــوطء حـــىت يكفـــر  .)٣٢(ولـــو كـــرر الـــوطء تكـــررت الكفـــارة.ولـــو وطـــأ قبـــل الكفـــارة، لزمـــه كفـــار�ن.)٣١(الوجـــ

ت مـــن العـــدة، مث تزوجهـــا ولـــو خرجـــ.)٣٣(إذا طلقهـــا بعـــد الظهـــار رجعيـــا، مث راجعهـــا مل حتـــل لـــه، حـــىت يكفـــر: الثالثـــة
وكـذا لـو مـا�، أو مـات أحـدمها، أو ارتـدا، أو .وكذا لو طلقها �ئنا، وتزوجهـا يف العـدة، ووطأهـا.ووطأها، فال كفارة

ولـو وطأهـا �مللـك، مل جتـب عليـه .لـو ظـاهر مـن زوجتـه االمـة، مث ابتاعهـا، فقـد بطـل العقـد: الرابعة .)٣٤(ارتد أحدمها
ارة ا غــري الــزوج، ففســخ ولــو ابتاعهــا مــن.الكفــ ولــو تزوجهــا الــزوج بعقــد مســتأنف مل .، ســقط حكــم الظهــار)٣٥(موالهــ

اء زيــد، فقــال: إذا قــال: اخلامســة .جتــب الكفــارة شــئت، وقــع، علــى القــول بــدخول : أنــت علــي كظهــر أمــي، ان شــ
ظ واحـد، كـان عليـه لو ظاهر من أربع بلف: السادسة .)٣٦(إن شاء هللا، مل يقع ظهار به: ولو قال .الشرط يف الظهار

ومـن فقهائنـا .ولـو ظـاهر مـن واحـدة مـرارا، وجـب عليـه بكـل مـرة كفـارة فـرق الظهـار أو �بعـه.عن كل واحـدة كفـارة
 .)٣٧(ولو وطأها قبل التكفري، لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.من فصل

___________________________________ 
ليسـت الكفـارة مسـتقرة بذمـة املظـاهر وجتـب عنـد الـوطء، : للكافرة، يعين) وال استقرار هلا(جةإىل الزو ) �لعدد(بصيغة الظهار) �لتلفظ)(٣١(

 .وامنا يثبت االستقرار عند ذلك
فلو وطأ، عشر مرات، لزمته احدى عشرة كفارة، كفارة الرادة الوطء، ) كرر الوطء(الرادة الوطء، وللوطء قبل اعطاء الكفارة) كفارة)(٣٢(

 .ولكل وطء كفارة
ح الرجـوع، لكـن : اي) رجعيا)(٣٣( طالقا جيوز له الرجوع يف العدة، كاحلامل، يظاهر منها، مث يطلقها، مث يرجع عليها قبل الوالدة، فانـه يصـ

 .الجيوز له وطأها اال بعد اعطاء الكفارة
ه الحيتــاج إىل الكفــارة) �ئنــا)(٣٤( فــال جيــب ) لــو مــا� اخل(ولــو اراد وطأهــا كمــا لــو ظــاهر منهــا، مث طلقهــا خلعيــا، مث تزوجهــا يف العــدة، فإنــ

 .الكفارة يف امواهلم
 .فسخ املوىل الثاين نكاحها، الن الشخص اذا اشرتى امة هي مزوجة جيوز له فسخ عقدها كما جيوز له ابقائه: اي) ٣٥(
 .لعدم العلم مبشيئة هللا) مل يقع ظهار به)(شئت(زيد: يعين) فقال)(٣٦(
، فــإذا اراد الرجــوع إىل اربعــتهن وجبــت عليــه اربــع كفــارات، واذا اراد )انــنت علــي كظهــر امــي(ل لنســوته االربعــةنســاء، مــثال قــا) مــن اربــع)(٣٧(

ــدة، وهكـــذا ــدة فقـــط وجبـــت عليـــه كفـــارة واحـ ــوع علـــى واحـ ــا يف جملـــس آخـــر ) فـــرق الظهـــار(الرجـ ــاهر منهـــا مـــن جملـــس، مث ظـــاهر منهـ �ن ظـ
ه(وهكــذا د، �ن قـــال هلـــا�بـــع الظهـــار كلهـــا يف جملـــس وا: اي) او �بعـــ انـــت علــي كظهـــر امـــي، انـــت علـــي كظهـــر امـــي، انـــت علـــي كظهـــر (حـــ
ن فصــل)(امـي ا(قـال بتعــدد الظهــار اذا كـان التكــرار يف جمــالس متعـددة، وعــدم تعــدد الظهـار اذا كــان كلــه يف جملـس واحــد: اي) مــ ) ولــو وطأهــ
ارة كفــارة، فلــو ظــاهر منهــا مخــس مــر : يعــين ات، ووطأهــا مخــس مــرات بغــري كفــارة، كــان عليــه عشــر  لكــل ظهــار كفــارة، ولكــل وطء، قبــل الكفــ

 .كفارات

    



٥٤ 

 .)٣٨(ولـو علقـه بشـرط، جـاز الـوطء مـا مل حيصـل الشـرط.إذا أطلق الظهار، حرم عليه الوطء حىت يكفـر: السابعة
: وال تسـتقر الكفـارة حـىت يعـود، وقيـل.، يثبت الظهار بعد فعلـه)٣٩(ولو كان الوطء هو الشرط.ولو وطأ قبله مل يكفر

 .جتب بنفس الوطء، وهو بعيد
واء كفــر �لعتــق أو الصــيام أو االطعــام: الثامنــة اهر مــا مل يكفــر، ســ الل .حيــرم الــوطء علــى املظــ ا يف خــ ولــو وطأهــ

وهـل حيـرم عليـه مـا دون الـوطء كالقبلـة .ال يبطل التتابع لو وطأ ليال، وهـو غلـط: وقال شاذ منا )٤٠(الصوم، استأنف
إذا عجـــز املظـــاهر عـــن : التاســـعة .)٤١(اســـة، وفيــه إشـــكال ينشـــأ مـــن اخـــتالف التفســرينعـــم النـــه مم: واملالمســة؟ قيـــل

ا ارة، أو مــا يقــوم مقامهــ ــر: حيــرم عليــه حــىت يكفــر، وقيــل: عــدا االســتغفار، قيــل )٤٢(الكفــ  .جيزيــه االســتغفار وهــو اكث
ا إىل احلـــاكم، خـــريه بـــني التكفـــري .إن صـــربت املظـــاهرة فـــال اعـــرتاض: العاشـــرة والرجعـــة او الطـــالق، وإن رفعـــت امرهـــ

فإن اقتضت املدة، ومل خيرت أحدمها، ضيق عليه يف املطعم واملشرب، حـىت خيتـار .وأنظره ثالثة أشهر من حني املرافعة
املقصـد  :النظـر يف الكفـارات وفيـه مقاصـد: ويلحـق �ـذا .)٤٣(وال جيربه على الطالق تضـييقا، وال يطلـق عنـه.أحدمها

 يف كفارات االحرام، فلنذكر ما سوى )٤٤(ق الكالماالول يف ضبط الكفارات وقد سب
___________________________________ 

 .فما دام مل خترج جيوز وطؤها بال كفارة) انت علي كظهر امي ان خرجت من الدار:(لو قال -مثال  -) ٣٨(
 .يطأ مرة �نية: اي) ىت يعودح(بعد الوطء يتحق الظهار: يعين) بعد فعله)(انت علي كظهر امي ان وطأتك(�ن قال) ٣٩(
فاملبطـل عنـده هـو وطء ) لـو وطء لـيال(فلو صام من ستني يوما عشرين يوما، مث وطأها، وجب عليـه العـود علـى السـتني يومـا مـن رأس) ٤٠(

 .النهار فقط
 والتفخيذ، ومن جيعل املماسة فمن قال �ن املماسة كناية عن الوطء جيوز القبلة واللمس، حىت} من قبل ان يتماسا { يف قوله تعاىل ) ٤١(

 .مطلق املس، حيرم كل ذلك
قال بعض الفقهاء إذا عجز عن صوم ستني يوما، كان بدله مثانية عشر يوما، وقال بعضهم كان بدله التصدق عن كل يـوم مبـدين مـن ) ٤٢(

ال حيـل الـوطء : اي) حـىت يكفـر(او غريمهـاإذا عجز عن االطعام للسـتني أطعـم مبـا متكـن مـن العـدد عشـرة، او عشـرين : الطعام، وقال بعضهم
 .�الستغفار وحده

العليهـا، وال عليـه، وتظـل زوجـة لـه، وإمنـا جيـب عليـه وطؤهـا ) فـال اعـرتاض(مل تشتك أمرها عند حاكم الشرع: اي) ان صربت املظاهرة)(٤٣(
مل خترج عن كون زوجته، فالجيوز هلا التزوج �خر، وال وجو� تكليفيا، فإن مل يطأ فعل حراما، ولكنها  -على املشهور  -قبل متام اربعة اشهر 

ك، او تطلقهـــا: اي) خـــريه(جيـــوز لـــه تـــزويج اختهـــا، وال اخلامســـة، اخل ــا تعطـــى الكفـــارة وترجـــع إىل زوجتـــ ــول احلـــاكم الـــزوج امـ : اي) وانظـــره(يقـ
: اي) تضـييقا)(يسـد الرمـق ويشـق معـه الصـربحبسـه وضـيق عليـه يف املطعـم واملشـرب �ن عينـه ممـا زاد علـى ما:(قـال يف املسـالك) ضـيق(امهلـه

 .ليس من التضييق جربه على الطالق
 .يف كتاب احلج) ٤٤(

    



٥٥ 

الظهـــار، وقتـــل : ثـــالث كفـــارات: فاملرتبـــة .)٤٥(مرتبـــة، وخمـــرية، ومـــا حيصـــل فيـــه االمـــران، وكفـــارة اجلمـــع: وهـــي .ذلـــك
وكفـارة .فـإن عجـز فإطعـام سـتني مسـكينااخلطأ، وجيـب يف كـل واحـدة العتـق فـإن عجـز، فالصـوم شـهرين متتـابعني، 

ات اكني، فـإن عجـز صـام ثالثـة ا�م متتابعـ  .من أفطر يوما، من قضاء شهر رمضان، بعـد الـزوال، إطعـام عشـرة مسـ
وكفـارة  .)٤٦(كفارة من أفطر يف يوم من شهر رمضان، مع وجوب صومه، �حـد االسـباب املوجبـة للتكفـري: واملخرية

 .)٤٨(وكذا كفارة احلنث يف العهد، ويف النذر على تردد.)٤٧(لى اشهر الروايتنيمن أفطر يوما، نذر صومه، ع
هرين متتـابعني، أو اطعـام سـتني مسـكينا، علـى االظهـر ومـا  .)٤٩(والواجب يف كـل واحـدة عتـق رقبـة، أو صـيام شـ

عجـز صـام ثالثـة وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكني، أو كسو�م، فـإن : كفارة اليمني: )٥٠(حيصل فيه االمران
، وهـي عتـق رقبـة، وصـوم شـهرين متتـابعني، واطعـام سـتني )٥١(وهي كفارة قتل املـؤمن عمـدا ظلمـا .وكفارة اجلمع.ا�م

 .مسكينا
 :يف ما اختلف فيه وهي سبع مسائل: املقصد الثاين

___________________________________ 
فالصوم، فإن مل يقدر االطعام، حبيث يرتب االنتقال إىل الثاين يف ظـرف عـدم القـدرة العتق، فإن مل يقدر  -مثال  -جيب : يعين) مرتبة)(٤٥(

 .التخيري اوال، فإن مل يقدر على حتقيقها) وما حيصل فيه االمران(من أول االمر يكون خمريا بني امرين او امور: يعين) خمرية(على االول
 .فيه عدة امور مجيعاوهو ماجيب ) وكفارة اجلمع(٥٠فالرتتيب وسيأيت عند الرقم 

ــومه)(٤٦( ــا، وال حائضـــا، اخل) مـــع وجـــوب صـ ــد ) املوجبـــة للتكفـــري(�ن مل يكـــن مســـافرا، وال مريضـ ــوم عنـ ا مفصـــال يف كتـــاب الصـ ــ الـــيت ذكرهـ
 ).٣٥إىل  ٣٣(ارقام

 ).٥٠(والرواية االخرى هي ا�ا كفارة اليمني، وستأيت عند رقم) ٤٧(
) ويف النـذر(فإذا تـرك وجبـت عليـه كفـارة حنـث العهـد) عاهدت هللا أن الاترك درس الفقه(لوقالكما ) يف العهد(املخالفة: اي) احلنث)(٤٨(
رتك درس الفقــه، وغــري ذلــك: اي يف ان كفــارة خمالفـــة ) علــى تــردد(كفــارة خمالفــة النــذر، مطلــق النــذر، الخصــوص نــذر الصــوم، كنـــذر ان اليــ

 .منيمطلقا النذر هي مثل كفارة افطار رمضان، او مثل كفارة الي
 .ومقابله قول �لرتتيب بني هذه اخلصال الثالث) ٤٩(
 .ومها التخيري والرتتيب) ٥٠(
 .ال لسبب شرعي، كالقصاص، او احلد) ظلما(الخطأ) عمدا)(٥١(

    



٥٦ 

 .، وهو أشبه)٥٣(�مث وال كفارة: ، فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة ميني، وقيل)٥٢(ة من حلف �لرباء: االوىل
: جز املرأة شعرها يف املصاب، عتق رقبة، أو صـيام شـهرين متتـابعني، أو إطعـام سـتني مسـكينا، وقيـليف : الثانية

 .مثل كفارة الظهار، واالول مروي
 .)٥٤(�مث وال كفارة، استضعافا للرواية ومتسكا �الصل: وقيل
مـــوت ولـــده أو  جتـــب علـــى املـــرأة يف نتـــف شـــعرها يف املصـــاب، وخـــدش وجههـــا، وشـــق الرجـــل ثوبـــه، يف: الثالثــة

 .)٥٥(زوجته، كفارة ميني
وطء يف احلــيض مــع العمــد، والعلــم �لتحــرمي والــتمكن مــن التكفــري: الرابعــة : تســتحب، وقيــل: ، قيــل)٥٦(كفــارة الــ

 .ولو وطأ أمته حائضا، كفر بثالثة امداد من الطعام.جتب، وهو االحوط
ويف وجو�ـا خـالف، واالسـتحباب .)٥٧(دقيـق من تزوج امرأة يف عد�ا، فارقها وكفـر خبمسـة أصـوع مـن: اخلامسة

 .أشبه
، أصـــبح صـــائما علـــى روايـــة فيهـــا ضـــعف، ولعـــل )٥٨(مـــن �م عـــن العشـــاء حـــىت جـــاوز نصـــف الليـــل: السادســـة

 .االستحباب أشبه
من نذر صوم يوم فعجز عنه، أطعم مسـكينا مـدين فـإن عجـز تصـدق مبـا اسـتطاع، فـإن عجـز اسـتغفر : السابعة

 ك قوم، بناء على سقوط النذر، مع حتققهللا، ورمبا انكر ذل
___________________________________ 

ة علــيهم الســالم(يف اجلــواهر) ٥٢( ه او مــن االئمــ ه وآلــ مــثال قــال ا� بــرئ مــن هللا ان جئــت ) مــن هللا تعــاىل شــأنه، او مــن رســوله صــلى هللا عليــ
ا� بـرئ مـن علـي بـن أيب طالـب، او مـن احلسـن، او مـن : عليـه وآلـه او قـالدارك، مث خالف وجـاء، او قـال ا� بـرئ مـن رسـول هللا صـلى هللا 

 .احلسني اخل
 .وامنا عليه االستغفار فقط للمعصية) ٥٣(
اي �لرتيـب، العتـق فـإن عجـز، ) مثـل كفـارة الظهـار(إظهارا للحزن، النه نوع حزن كـان يعمـل سـابقا: اي) يف املصاب(قص: اي) جز)(٥٤(

) ومتسـكا �الصـل(اعتبار الرواية ضعيفة السند، وهي خرب طالب بن سوير عن الصـادق : اي) استضعافا(عامفالصيام، فإن عجز فاالط
 .اصالة عدم الكفارة: اي
 ).٥٠(وهي كفارة اجتمع فيها االمران، ويف املنت ذكرها عند رقم) ٥٥(
قادرا على اعطاء : اي) والتمكن(ثاين وربع دينار يف الثلث االخريكفارته دينار يف الثلث االول من احليض، ونصف دينار يف الثلث ال) ٥٦(

 .يقرب من كيلوين وربع كيلو) ثالثة أمداد(الكفارة
 .الطحني) دقيق(وكل صاع قرابة ثالثة كيلوات) صاع(مجع) اصوع(انفصل عنها: اي) فارق)(٥٧(
 .اذا تركها عمدا مثالقضيت صالة العشاء عنه لكونه �ئما إىل بعد نصف الليل، الما : اي) ٥٨(

    



٥٧ 

  ،)٥٩(العجز
ال الكفــارة: املقصــد الثالــث يف العتــق ويتعــني علــى الواجــد يف : القــول: العتــق، واالطعــام، والصــيام: وهــي :يف خصــ
 :ثالثة اوصاف: ويعترب يف الرقبة .ويتحقق الوجدان، مبلك الرقبة، أو ملك الثمن مع امكان االبتياع.الكفارة املرتبة
رتاطه االميــان: االول رتدد، واالشــبه اشــ ارة القتــل امجاعــا، ويف غريهــا مــع الــ ا، .وهــو معتــرب يف كفــ واملــراد �الميــان هنــ

وجيــزي ان  .ويســتوي يف االجــزاء، الــذكر واالنثــى، والصــغري والكبــري، والطفــل يف حكــم املســلم.)٦٠(االســالم أو حكمــه
 .)٦١(كان ابواه مسلمني، أو احدمها، ولو حني يولد

ان ابــــواه .)٦٢(زي يف القتــــل خاصــــة، اال البــــالغ احلنــــث، وهــــي حســــنةال جيــــ: ويف روايــــة وال جيــــزي احلمــــل، ولــــو كــــ
وإذا بلــــغ اململــــوك أخــــرس وأبــــواه كــــافران، فأســــلم �الشــــارة، حكــــم إســــالمه .)٦٣(مســــلمني، وان كــــان حبكــــم املســــلم

الم، يف االجــزاء إىل الصــالة، ويكفــي يف االســالم اال .)٦٤(وأجــزأ وال  .)٦٥(قــرار �لشــهادتنيوال يفتقــر مــع وصــف االســ
ربي ممـا عـدا االسـالم وال حيكـم �سـالم املسـىب مـن اطفـال الكفـار، سـواء كـان معـه أبـواه الكـافران، أو .)٦٦(يشرتط التـ

 .انفرد به السايب املسلم
___________________________________ 

 .كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون حمكوما حبكم االسالم) ٥٩(
 .كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون حمكوما حبكم االسالم  )٦٠(
 .�ن ولد وأحد ابويه مسلم، مث مات املسلم، فإنه يظل الولد حمكوما حبكم االسالم) ٦١(
ني الفقهاء روا�ا او بعضهم ممدوحون غري مزكون �لعدالة، واملشهور ب: اي) حسنة(رواية) وهي(البالغ قلم التكليف: اي) البالغ احلنث)(٦٢(

 .من حيث السند عمل �ا) حسنة(أن الرواية اذا كانت
 .حبكم املسلم، ولذا لو جىن عليه فمات احلمل، كانت الدية دية املسلم) ح(حىت ولو انه: وصلية، يعين) ان)(٦٣(
 .كفى يف عتقه للكفارة: اي) وأجزأ(بلغ البلوغ الشرعي وكان اخرس اليقدر على الكالم: اي) اخرس.بلغ)(٦٤(
 .فلو كان يقر �لشهادتني، لكنه عاص اليصلي صح عتقه يف الكفارة) ٦٥(
 .من االد�ن االخرى، او العقائد االخرى: اي) ٦٦(

    



٥٨ 

نعـم، صـو� لـه ان يسـتزاله : وهـل يفـرق بينـه وبـني ابويـه؟ قيـل.)٦٧(ولو أسلم املراهق، مل حيكم �سـالمه، علـى تـردد
 .، وان كان حبكم الكافر)٦٨(عن عزمه
السـالمة مـن العيـوب فـال جيـزي االعمــى، وال االجـذم، وال املقعـد، وال املنكـل بـه، لتحقـق العتـق حبصــول : الثـاين

ه، أو احــدى .)٦٩(هــذه االســباب وجيــزي مــع غــري ذلــك مــن العيــوب، كاالصــم، واالخــرس، ومــن قطعــت احــدى يديــ
 .رجليه

اد وم استســالفا لوصــفه �لكفــر، أو لقصــوروجيــزي ولــد الــز�، ومنعــه .ولــو قطعــت رجــاله، مل جيــز لتحقــق االقعــ  .قــ
 .)٧٠(عن صفة االميان، وهو ضعيف

و  )٧١(ان يكــون �م امللــك فــال جيــزي املــدبر، مــا مل يــنقض تــدبريه: الثالــث ال يف املبســوط واخلــالف جيــزي، وهــ وقــ
 .ال جيـزي: الفولو مل يـؤد، أو كـان مشـروطا، قـال يف اخلـ.، إذا ادى من مكاتبته شيئا)٧٢(وال املكاتب املطلق .اشبه

 .)٧٣(ولعلـه أشـبه مـن حيـث حتقـق الـرق.وظاهر كالمه يف النهاية أنه جيزي.ولعله نظر إىل نقصان الرق لتحقق الكتابة
 )٧٥(ولـو اعتـق نصـفني مـن عبـدين مشـرتكني.)٧٤(وكذلك جتزي املستولدة، لتحقق رقيتها.وجيزي اآلبق، اذا مل يعلم موته
 .مل جيز، اذ ال يسمى ذلك نسمة

___________________________________ 
 .وجهه احتمال احلكم �سالمه) على تردد(القريب من البلوغ، لكنه مل يبلغ بعد: اي) املراهق)(٦٧(
 .حفظا له عن أن يرجعاه عن عزمه يف االسالم، يرجعاه إىل الكفر: اي) ٦٨(
كهــو العبــد الــذي قطــع املــوىل انفــه، او اذنــه، وحنــو ) املنكــل بــه)(٦٩( ال يكــون عبــدا، حــىت : اي) لتحقــق(ذلــ الن العبــد يعتــق �ــذه االمــور، فــ

 .يستقر ويعتق للكفارة، وال جيزي ملواله عتقه للكفارة النه معتق بنفسه
 .اي القول بذلك ضعيف) ٧٠(
وىل) املــدبر)(٧١( ال لــه املــ ه: يعــين) مــامل يــنقض)(انــت حــر بعــد وفــايت(وهــو الــذي قــ ن تــد:(جيــب أوال ان يقــول لــ بريي، او نقضــت رجعــت عــ

 .الن عتقه يستلزم الرجوع من التدبري) وهو اشبه(حىت يعود يف ملكه، مث يعتقه عن الكفارة) التدبري
 .هو الذي اشرتط على مواله أن ينعتق منه كلما دفع شيئا من املال بذمته، فليس كله رقا) ٧٢(
 .النه فعال رقا كله، فيجوز عتقه يف الكفارة: يعين) ٧٣(
هـي االمـة الـيت وطأهـا املـوىل، ) املسـتولدة(هو الفار عن مواله، وإمنـا جيـزي النـه رق، والعتـق الحيتـاج إىل علـم العبـد وال إىل قبولـه )اآلبق)(٧٤(

 .ال�ا رق، فيجوز عتقها: يعين) لتحقق(وصار له منها ولد
 .شخصا واحدا: يعين) نسمة(لنصفني�ن كان كل واحد من العبدين مملوكا لشخصني، فاشرتى نصف هذا، ونصف االخر واعتق ا) ٧٥(

    



٥٩ 

رتك ا)٧٦(ولــو اعتــق شقصــا مــن عبــد مشــ ارة وهــو موســر، أجــزأ ان قلنــ انــه : ، نفــذ العتــق يف نصــيبه، فــإن نــوى الكفــ
 .بنفس اعتاق الشقص )٧٧(ينعتق

ا؟ قيــل: وان قلنــا نعــم، لتحقــق عتــق الرقبــة، وفيــه : الينعتــق إال �داء قيمــة حصــة الشــريك، فهــل جيــزي عنــد أدائهــ
 .)٧٨(تردد، منشأه حتقق عتق الشقص أخريا، بسبب بذل العوض ال �العتاق

، صـــح العتـــق يف نصـــيبه، وال جيـــزي عـــن الكفـــارة، ولـــو أيســـر بعـــد ذلـــك، الســـتقرار الـــرق يف )٧٩(ولـــو كـــان معســـرا
وى اعتاقــه.نصــيب الشــريك ولــو اعتــق .عــن الكفــارة، صــح وأن تفــرق، لتحقــق عتــق الرقبــة )٨٠(ولــو ملــك النصــيب، ونــ

 .، مل يصح مامل جيز املر�ن)٨١(ملرهونا
، اذا كان موسرا، وتكلف أداء املال ان كـان حـاال، أو رهنـا بدلـه إن كـان مـؤجال، )٨٢(يصح مطلقا: وقال الشيخ

وط، .، واالشـبه املنـع)٨٤(عمدا فأعتقه يف الكفارة، فللشيخ قـوالن )٨٣(ولو قتل.وهو بعيد وإن قتـل خطـأ، قـال يف املبسـ
ولـو اعتـق .، وهـو حسـن)٨٥(ويف النهايـة يصـح، ويضـمن السـيد ديـة املقتـول.تعلق حق ا�ـين عليـه برقبتـهمل جيز عتقه، ل

 .أعتق وعلي عشرة صح، ولزمه العوض: فإن شرط عوضا، كأن يقول.عنه معتق مبسألته صح، ومل يكن له عوض
___________________________________ 

 .البعض: يعين) علم(على وزن) شقص)(٧٦(
 .ينعتق الكل �لسراية فورا، مث جيب عليه دفع قيمة البقية من العبد إىل صاحبها: اي) ٧٧(
 .نصف العتق �العتاق، ونصفه االخر �داء الثمن، ال �العتاق، فكأنه مل يعتق اال نصفه: يعين) ٧٨(
كصـار صـاحب مـال : اي) ايسـر(كان معتق البعض المال حىت يويف قيمتـه �قـي العبـد: اي) ٧٩( لبقـاء بقيـة العبـد : أي) السـتقرار(بعـد ذلـ

 .رقا عن عتق بعضه
سبب امللك، �ن كان بعضه ) وان تفرق(كفارة) صح(الكل: اي) اعتاقه(نصيب الشريك ايضا، �ن صار العبد كله له: اي) النصيب)(٨٠(

 .�الرث وبعضه �لشراء، او غري ذلك
 .هو زيد يف املثال) املر�ن)(زيد(داعتق مالك العبد، العبد الذي جعله رهنا عن: اي) ٨١(
ــان(غنيـــا: اي) موســـرا(ســـواء أجـــاز املـــر�ن أم ال) ٨٢( ــاال(الـــدين) اي كـ ه: اي) حـ ــ ــد) رهنـــا(تكلـــف) او(وصـــل وقـــت ادائـ ــدل العبـ ) ان كـــان(بـ

 .ومل يبلغ وقت ادائه) مؤجال(الدين
 .قتل العبد شخصا عمدا: اي) ٨٣(
 .قول يصح العتق النه مالك، وقول ال يصح العتق النه متعلق حلق ويل املقتول )قوالن(هو الشيخ الطوسي ) فللشيخ)(٨٤(
 .اذا مل تكن الدية اكثر من قيمة العبد) دية املقتول(املوىل املالك للعبد: اي) السيد)(٨٥(

    



٦٠ 

ا أو نفـذ العتـق عـن املعتـق، دون مـن أعتـق عنـه، سـواء كـان املعتـق عنـه حيـ: ، قـال الشـيخ)٨٦(ولو تربع �لعتق عنه
 .ميتا

وية بــني االجنــيب : ولــو اعتــق الــوارث عــن امليــت مــن مالــه، ال مــن مــال امليــت، قــال الشــيخ يصــح، والوجــه التســ
أعتقــــت عنــــك، فقــــد وقــــع االتفــــاق علــــى : إعتــــق عبــــدك عــــين، فقــــال: وإذا قــــال .، يف املنــــع أو اجلــــواز)٨٧(والــــوارث
ال الشــيخ .)٨٨(االجــزاء أعتقــت عنــك، مث ينعتــق بعــده وهــو : بعــد قــول املعتــقينتقــل : ولكــن مــىت ينتقــل إىل االمــر؟ قــ

كـل : ومثلـه اذا قـال لـه .ة ذمـة االمـر، ومـا عـداه ختمـني حتكم، والوجه االقتصار على الثمرة، وهو صحة العتق وبـراء
هذا الطعام، فقد اختلف أيضا يف الوقت الـذي ميلكـه اآلكـل، والوجـه عنـدي، أنـه يكـون إ�حـة للتنـاول، وال ينتقـل 

فـال خيـتص �حـدها إال  )٩٠(النيـة النـه عبـادة حيتمـل وجوهـا: االول: ويشرتط يف االعتاق شروط .)٨٩(ك اآلكلإىل مل
ويعتـرب  .وال بد من نية القربة، فال يصح العتق من الكافر، ذميا أو حربيا أو مرتـدا، لتعـذر نيـة القربـة يف حقـه .�لنية

اس خمتلفــة ارات مــن جــنس واحــد، قــال الشــيخ .شــبه، علــى اال)٩١(نيــة التعيــني، ان اجتمعــت أجنــ : ولــو كانــت الكفــ
 .جيزي نية التكفري مع القربة، وال يفتقر إىل تعيني، وفيه إشكال

___________________________________ 
و  حسـب لزيـد، ال لعمـرو، فلـ: اي) نفـذ العتـق عـن املعتـق(دون طلب منه، كما لو اعتق زيـد عبـده عـن عمـرو بـدون طلـب عمـرو ذلـك) ٨٦(

 .كانت ذمة عمرو مشغولة �لعتق لكفارة او نذر او غريمها فال تربأ
ق االخــري عــن امليــت اقتضــى ) ٨٧( وارث، وان مل يصــح عتــ حة عتــق غــري الــ فــإن كــان يصــح عتــق الــوارث عــن امليــت، وجيــب للميــت اقتضــى صــ

 .عدم صحة عتق الوارث ايضا عن امليت لعدم الدليل على الفرق
قـول بـال دليـل، اذ ال دليـل : اي) وهـو حتكـم(العبـد ليقـع العتـق عـن االخـر) مىت ينتقل(السائل امجاع بني الفقهاءكفاية العتق عن : اي) ٨٨(

 .قول بظن ال بعلم: اي) ختمني(على انه مىت ينتقل العبد إىل ملك االخر
 .لك يصحوالفرق بني اال�حة وامللك أن يف اال�حة ال جيوز بيع الطعام، او هبة او حنومها ويف امل) ٨٩(
 .الذي ال يعرتف �� ليتقرب اليه بشيئ) من الكافر(من كفارة صوم، او قتل، او نذر، وغري ذلك) ٩٠(
كمـا لـو  ) مـن جـنس واحـد(كما لو كان بذمته عتق لكفارة الصوم، وعتق من نذر، فإنه جيـب عليـه يف النيـة تعيـني أن العتـق عـن ايهمـا) ٩١(

 .اي نية الكفارة) نية التكفري(أشخاصكان عليه عتق ثالثة عبيد لقتل ثالثة 

    



٦١ 

 .، وجيوز جتديدها إىل الزوال)٩٢(أما الصوم، فاالشبه �ملذهب، أنه البد فيه من نية التعيني
 .على القول بعدم التعيني: فروع
 .لو اعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح، لتحقق نية التكفري اذ ال عربة �لسبب مع احتاد احلكم: االول
، يف العتــق والصــوم والصــدقة، فــأعتق ونــوى القربــة والتكفــري، مث )٩٣(كــان عليــه كفــارات ثــالث متســاوية  لــو: الثــاين

ام شــهرين متتــابعني بنيــة القربــة والتكفــري، مث عجــز فــأطعم ســتني مســكينا، كــذلك بــرئ مــن الــثالث ولــو مل  عجــز فصــ
 .يعني

 .ونوى القربة والتكفري أجزاءلو كان عليه كفارة، ومل يدر أهي عن قتل أو ظهار؟ فاعتق : الثالث
 .)٩٤(لو شك بني نذر وظهار، فنوى التكفري مل جيز، الن النذر ال جيزي فيه نية التكفري: الرابع

ولونــــوى العتـــق مطلقــــا مل جيـــز، الن احتمــــال ارادة التطـــوع أظهــــر عنــــد  .ولـــو نــــوى إبـــراء مــــن أيهمـــا كــــان، جـــاز
 .كفارةوكذا لونوى الوجوب، النه قد يكون ال عن  .االطالق
، وله عبـدان فأعتقهمـا، ونـوى نصـف كـل واحـد منهمـا عـن كفـارة صـح، الن  )٩٥(لو كان عليه كفار�ن: اخلامس

وكـذا لـو اعتـق نصـف عبـده، عـن كفـارة معينـة .كل نصف حترر عن الكفارة املرادة به، وحتـرر البـاقي عنهمـا �لسـراية
 .جيـزي: ، ونوى التكفري، قـال يف املبسـوط)٩٦(ينعتق عليهأما لو اشرتى أ�ه أو غريه، ممن .صح، النه ينعتق كله دفعة

 ال: ويف اخلالف
___________________________________ 

 -وانه صـوم رمضـان، او كفـارة، او قضـاء، او غـري ذلـك، حـىت يف اجلـنس الواحـد كمـا لـو كـان عليـه ثالثـة ا�م صـيام نـذر وجـب عليـه ) ٩٢(
اب الصــوم تفصــيله عنــد : اي) جتديــدها(ه للنــذران يعــني كــل يــوم انــ -علــى رأي املــاتن  ا مــر يف كتــ وى او نســى كمــ جتديــد النيــة اذا مل يكــن نــ

 .وما بعده) ٧(رقم
ه قــول املـاتن مث عجــز، مث عجــز) ٩٣( ل، وكفــارة الظهـار، وكفــارة جــز املــرأة ) مثالـه(يف الرتتيـب، ال يف اخلصــال فقــط، كمـا يشــري اليــ كفــارة القتــ

فإ�ـــا العتـــق، فـــإن عجـــز فالصـــوم شـــهرين متتـــابعني، فـــإن عجـــز فاطعـــام ســـتني  -لـــى كـــون كفارتـــه كفـــارة الظهـــار بنـــاء ع -شـــعرها يف املصـــيبة 
 .مسكينا

عنــد عــدم تعيــني : اي) عنــد االطــالق(العتــق االســتحبايب: اي) وارادة التطــوع(اذ النــذر لــيس كفــارة، وهــذا نــوى الكفــارة، فهمــا جنســان) ٩٤(
 .د او ميني مثالبل عن نذر او عه) ال عن كفارة(السبب

نـوى هكـذا مـثال اعتقـت نصـف زيـد لكفـارة افطـار رمضـان، ونصـف : يعـين) ونـوى نصـف(مثال كفارة الفطار رمضـان، وكفـارة للظهـار) ٩٥(
 .الن بعتق بعض العبد ينعتق كله، فيصري كل عبد عن كفارة) �لسراية(عمرو لكفارة الظهار

مـا سـفل، والنسـاء احملـارم كاالخـت والعمـة، واخلالـة، وبنـات االخ وبنـات االخـت اذ ان كـان وهم العمودان االبوان فما عـال، واالبنـاء ف) ٩٦(
 .املشرتي هلن ذكرا
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، فالســـارية ســـابقة علـــى النيـــة، فـــال )٩٧(جيـــزي، وهـــو أشـــبه، الن نيـــة العتـــق مـــؤثرة يف ملـــك املعتـــق، ال يف ملـــك غـــريه
 .يصادف حصوهلا ملكا
أنــت حــر، وعليـــك كــذا، مل جيــز عـــن الكفــارة، النــه قصـــد : ال لعبــدهجتريــده عـــن العــوض فلــو قـــ: الشــرط الثــاين

 .العوض
اعتـق مملوكـك عـن كفارتـك، ولـك علـي كـذا فـاعتق، مل جيـز عـن الكفـارة، النـه قصـد العـوض، : ولو قال له قائل
 .ولو قيل بوقوعه، هل يلزم العوض.)٩٨(ويف وقوع العتق تردد
بعد قبضه، مل جيز عن الكفـارة، النـه مل جيـز حـال االعتـاق،  ولو رد املالك العوض.نعم، وهو حسن: قال الشيخ

 .)٩٩(فلم جيز فيما بعده
ون الســبب حمرمــا فلــو نكــل بعبــده، �ن قلــع عينيــه أو قطــع رجليــه: الشــرط الثالــث ، ونــوى التكفــري )١٠٠(أن ال يكــ

 .انعتق ومل جيز عن الكفارة
 .ز عن العتق، مع العج)١٠١(يف الصيام ويتعني الصوم يف املرتبة: القول

 .إما بعدم الرقبة، أو عدم مثنها، وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن: ويتحقق العجز
ة: وقيــل وت عيالــه ليــوم وليلــ ا يفضــل عــن قوتــه وقــ ون معــه مــ ام، أن ال يكــ و وجــد .)١٠٢(حــد العجــز عــن االطعــ فلــ

 .وال يباع املسكن، وال ثياب اجلسد.تقالرقبة، وكان مضطرا إىل خدمتها أو مثنها، لنفقته وكسوته مل جيب الع
، ويبـاع علـى )١٠٣(وال يبـاع اخلـادم علـى املرتفـع عـن مباشـرة اخلدمـة.ويباع ما يفضـل عـن قـدر احلاجـة مـن املسـكن

 من جرت عادته خبدمة
___________________________________ 

ة ال: يعـــين) ٩٧( ك للمعتـــق، وال يكفـــي نيـــ ك الغـــريجيـــب نيـــة العتـــق بعـــد اســـتقرار امللـــ االنعتـــاق مبجـــرد : اي) فالســـراية(عتـــق مـــادام العبـــد يف ملـــ
 .حصول امللك

ن أن نيــة العتــق كانــت مقيــدة ال مطلقــة، ) ٩٨( ة اســتقراء وصــدور الصــيغة عــن أهلهــا ويف حملهــا، فيقــع العتــق، ومــ فمــن تغليــب جانــب احلريــ
 .وحيث مل يصح مقيدا، فال يقع العتق

 .عليه النه ال يصح قلب العتق عما وقع) ٩٩(
وأما (والتنكيل �لعبد يكون سبب انعتاقه قهرا كما سيأيت يف آخر كتاب العتق عند قول املصنف،) التنكيل(الن هذا واشباهه يسمى) ١٠٠(

 ).العوارض
تمكن(عــدم وجــود عبــد ليشــرتيه ويعتقــه: اي) إمــا بعــدم الرقبــة(يف الكفــارة املرتبــة ككفــارة الظهــار والقتــل: اي) ١٠١( ا لوكــان كمــ) او عــدم الــ

 .مالك العبد ال يبيعه
 .فلو كان له من املال اكثر من مصرف يوم وليلة وجب عليه االطعام يف الكفارة) ١٠٢(
 .كالكسبة واالفراد العاديني) خبدمة نفسه(الذي شأنه �ىب أن يعمل بنفسه كالعلماء، والتجار، وحنو ذلك: يعين) ١٠٣(
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 .نفسه، إال مع املرض احملوج إىل اخلدمة
وكـذا  .يلزم بيعه المكان الغناء عنـه: قيل )١٠٤(لو كان اخلادم غالبا، حبيث يتمكن من االستبدال منه ببعض مثنهو 

قيل يف املسكن إذا كان غاليا وامكن حتصيل البدل ببعض الثمن، واالشبه أنه ال يباع متسكا بعمـوم النهـي عـن بيـع 
وم شــهرين متتــابعنيومــع حتقــق العجــز عــن العتــق، يلــزم يف الظهــار وال.املســكن وعلــى اململــوك صــوم .قتــل خطــأ، صــ
وان صام من الثاين ولو يوما : وإن كان لعذر بىن .)١٠٦(، فإن أفطر يف الشهر االول من غري عذر، استأنف)١٠٥(شهر
والعذر الـذي يصـح معـه البنـاء، احلـيض والنفـاس واملـرض  .وهل �مث مع االفطار؟ فيه تردد، أشبهه عدم االمث فيه.أمت
ابع  )١٠٧(أما السفر، فإن اضطر اليه.الغماء واجلنونوا ولـو أفطـرت احلامـل أو املرضـع، .كان عذرا، وإال كان قاطعـا للتـ

ال : ينقطــع، ويف اخلــالف: ولــو افطــر� خوفــا علــى الولــد، قــال يف املبســوط.خوفــا علــى أنفســهما، مل ينقطــع التتــابع
 .ينقطع، وهو أشبه

ن كمــن ضــرب ولــو اكــره علــى االفطــار، مل ينقطــع الت ان إجبــارا كمــن وجــر املــاء يف حلقــه، أو مل يكــ تــابع، ســواء كــ
القول يف االطعام ويتعني االطعام يف املرتبـة  )١٠٨(حىت اكل، وهو اختيار الشيخ يف اخلالف، ويف املبسوط قال �لفرق

 .مع العجز عن الصيام
وال جيــزي إعطــاء مــا .االشــبه االولمــدان ومــع العجــز مــد، و : وجيــب اطعــام العــدد املعتــرب، لكــل واحــد مــد، وقيــل

وال جيـوز التكـرار علـيهم، مـن الكفـارة الواحـدة، مـع الـتمكن مـن .)١٠٩(دون العدد املعترب، وإن كان بقدر إطعام العدد
 العدد، وجيوز مع

___________________________________ 
ه أن يبيعـه ويشـرتي عبـدا) ١٠٤( لعمـوم النهـي (خبمسـمئة ويصـرف اخلمسـمئة االخـرى يف الكفـارة كما لوكان له عبد قيمته الف دينـار، وميكنـ

 .النهي الوارد عن بيع املسكن يف الدين عام يشمل مالو كان املسكن غاليا وميكنه تبديله ببعض مثنه: يعين) عن بيع املسكن
 .حلريعين ان كان الذي ظاهر من زوجته او قتل خطأ، كان عبدا مملوكا فعليه صوم شهر واحد نصف ا) ١٠٥(
مــع (الن صـوم شـهر ويـوم مــن الشـهر الثـاين يتحقـق بـه التتـابع) امت(اي اكمــل بعـد متـام العـذر) بـىن(النـه جيـب صـوم شـهرين متتـابعني،) ١٠٦(

 .اختيارا بعد شهر ويوم) االفطار
 .خلوف، أو عالج) ١٠٧(
 .�نقطاع التتابع يف غري االجبار، وعدم االنقطاع يف االجبار) ١٠٨(
 .�ن يطعم الفقري الواحد مرتني او اكثر) وال جيوز التكرار(عطى خلمسني فقريا ستني مداكما لو ا) ١٠٩(
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وت البلــد، جــاز.)١١٠(وجيــب أن يطعــم مــن أوســط مــا يطعــم اهلــه.التعــذر ويســتحب أن .ولــو اعطــى ممــا يغلــب علــى قــ
وز أن يعطـــي العـــدد، .يضـــم اليـــه أدامـــا، أعـــاله اللحـــم، وأوســـطه اخلـــل، وأدونـــه امللـــح متفـــرقني وجمتمعـــني، إطعامـــا وجيـــ

 .وال جيزي اطعام الصغار، منفردين، وجيوز منضمني.وجيزي إخراج احلنطة والشعري والدقيق واخلبز.)١١١(وتسليما
، ومـــــن هـــــو حبكمهـــــم،  )١١٢(ويســـــتحب االقتصـــــار علـــــى اطعـــــام املـــــؤمنني.ولـــــو انفـــــردوا احتســـــب االثنـــــان بواحـــــد

 .كاالطفال
وز هنــا، والوجــه جــواز إطعــام .اليــه زكــاة الفطــريصــرف إىل مــن يصــرف : ويف املبســوط ومــن ال جيــوز هنــاك ال جيــ
 .وكذا الناصب.وال جيوز إطعام الكافر.املسلم الفاسق
 :مسائل اربع
فـــإذا كســـا الفقـــري، وجـــب أن يعطيـــه ثـــوبني مـــع .، خمـــرية بـــني العتـــق واالطعـــام والكســـوة)١١٣(كفـــارة اليمـــني: االوىل

 .جيزي الثوب الواحد مع االختيار، وهو أشبه: يلالقدرة، ومع العجز ثو� واحدا، وق
ومـن فقهائنــا مــن اخــتص املــد .االطعــام يف كفــارة اليمــني، مـد لكــل مســكني، ولــو كـان قــادرا علــى املــدين: الثانيـة

 .حبال الضرورة، واالول أشبه
 .مثل كفارة اليمني )١١٤(كفارة االيالء: الثالثة

___________________________________ 
 .كاخلبز او االرز) على قوت البلد(من االكل الذي �كله عائلته غالبا: اي) ١١٠(
فلـــو اعطـــى لعائلـــة كبـــارهم ثالثـــة ) منضـــمني(يعطـــيهم حـــىت هـــم �كلـــوا يف دورهـــم: يهـــئ الطعـــام ويضـــيفهم، وتســـليما اي: اطعامـــا اي) ١١١(

 .اعترب كل اثنني بواحد -ى الفقراء كما لو اضاف اليتام  -وصغارهم اربعة اعترب سبعة، واذا اعطى للصغار وحدهم 
: وهو �الضافة إىل الشـيعة املستضـعفون مـن اهـل الواليـة، يعـين) يصرف اليه زكاة الفطر(اطفال الشيعة: اي) كاالطفال(الشيعة: اي) ١١٢(

عـادي االئمـة االثـين وهو الذي يسب او ي) الناصب(وان كان من أهل اخلالف) الفاسق(الذين تضعف عقوهلم عن البحث عن احلق ومتابعته
 .او بعضهم، فإنه حبكم الكافر وإن صام وصلى) ع(عشر

 .لعشرة مساكني) او الكسوة(لعشرة مساكني) واالطعام(خمالفة اليمني: اي) ١١٣(
 ففي صحيحة ايب بصري) فوق احلد(-وسيأيت تفصيله بعد متام الكفارات  -وهو احللف على ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر ) ١١٤(

 ).من ضرب مملوكا حدا من احلدود من غري حد اوجبه اململوك على نفسه مل يكن لضاربه كفارة اال عتقه(عن الباقر 
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 .من ضرب مملوكه فوق احلد، استحب له التكفري بعتقه: الرابعة
 :يف االحكام املتعلقة �ذا الباب: املقصد الرابع
ائل ه شــهر : االوىل :وهــي مســ ان، فــإن صــام هاللــني فقــد أجــزأ إن كــا� �قصــنيمــن وجــب عليــ وإن .)١١٥(ان متتابعــ

ــني ه، وان كــان �قصــا، واكمــل االول ثالث ــاين اجتــزأ بــ ام بعــض الشــهر، وأكمــل الث يــتم مــا فــات مــن : وقيــل .)١١٦(صــ
تـق فعجـز، صـام فلو كان قادرا على الع .العربة يف املرتبة، حبال االداء ال حبال الوجوب: الثانية .االول، واالول اشبه

 .)١١٧(وال يستقر العتق يف ذمته
يصل اليه بعد مدة غالبا، مل ينتقل فرضه، بل جيب الصرب، ولو كـان ممـا يتضـمن املشـقة : اذا كان له مال: الثالثة

 .، ويف الظهار تردد)١١٨(�لتأخري كالظهار
 .ود، وان كان افضلإذا عجز عن العتق، فدخل يف الصوم، مث وجد ما يعتق، مل يلزمه الع: الرابعة

 .وكذا لو عجز عن الصوم، فدخل يف االطعام، مث زال العجز
، وهـو )١١٩(ال جيزيـه، النـه كفـر قبـل الوجـوب: لو ظاهر ومل ينـو العـود، فـأعتق عـن الظهـار، قـال الشـيخ: اخلامسة
 .حسن

 .، النه ال أهلية له، وتدفع إىل وليه)١٢٠(ال تدفع الكفارة إىل الطفل: السادسة
وك، ال�ــم : عةالســاب ة واململــ االب واالم واالوالد والزوجــ ال تصــرف الكفــارة إىل مــن جيــب نفقتــه علــى الــدافع، كــ

 .)١٢١(وتدفع إىل من سواهم وان كانوا أقارب.أغنياء �لدافع
 ، سواء كفر)١٢٢(إذا وجبت الكفارة يف الظهار، وجب تقدميها على املسيس: الثامنة

___________________________________ 
 .اي كان كل شهر تسعة وعشرين يوما) ١١٥(
مثال صام من منتصف شوال، وصام ذي القعـدة، واكمـل إىل النصـف مـن ذي احلجـة، فـإن كـان ذو القعـدة �قصـا صـح، وال حيتـاج ) ١١٦(

ا، ــ ــــني يومــ ـــامه يف شــــوال حــــىت يــــتم ثالث ـــال ماصـ ـــن يلــــزم اكمـ ـــوم آخــــر، ولكـ ف ذي احلجــــة اذا كــــان شــــوال  إىل صــــيام يـ ــ وال يكفــــي إىل منتصــ
 .يكفي ذلك: يعين) وقيل(�قصا

 .ومل يكن قادرا على العتق وقت وجوب الكفارة عليه، مث قدر وجب عليه العتق اذا مل يكفر بعد) ١١٧(
 .الن يف الظهار الجيوز العود إىل زوجته اال بعد الكفارة) ١١٨(
 .د على زوجتهالن العتق جيب عند ارادة العو ) ١١٩(
 .الطعام: اي) ١٢٠(
 .كاالخوة، واالعمام، واالخوال، واوالدهم) ١٢١(
 .الوطء: اي) ١٢٢(

    



٦٦ 

 .�العتاق أو �لصيام أو �الطعام
 .)١٢٣(إذا وجب عليه كفارة خمرية، كفر جبنس واحد، وال جيوز ان يكفر بنصفني من جنسني: التاسعة
 .، ال بقيمتها)١٢٤(الشتغال الذمة �خلصال ال جيزي دفع القيمة يف الكفارة،: العاشرة

، وجب عليه صوم شهرين متتابعني مـن االشـهر احلـرم، )١٢٥(من قتل يف االشهر احلرم: قال الشيخ: احلادية عشرة
 .وإن دخل فيهما العيد وأ�م التشريق، وهي رواية زرارة، واملشهور عموم املنع

وم شــهرين متتـا: الثانيـة عشــرة ام مثانيــة عشـر يومــا، فــإن مل يقــدر تصــدق كــل مــن وجـب عليــه صــ بعني، فعجــز صــ
 .مبد من طعام، فإن مل يستطع استغفر هللا تعاىل، وال شئ عليه )١٢٦(عن كل يوم

___________________________________ 
 .كان يصوم شهرا، ويطعم ثالثني مسكينا، او يعتق نصف عبد ويصوم شهرا، وهكذا) ١٢٣(
 .صوم والطعام�لعتق، وال: اي) ١٢٤(
 .هو عيد االضحى) العيد(وهي، رجب وذو القعدة، وذو احلجة، وحمرم) ١٢٥(

 .هي احلادي عشر، والثاين عشر والثالث عشر من ذي احلجة فإنه حيرم صومها ملن كان يف مىن) وأ�م التشريق(فيصوم ذي احلجة
ة، او يصــوم ذي احلجــة وحمــرم، ويفطــر العيــد و  ريقفيصــوم ذي القعــدة وذي احلجــ املنــع عــن صــوم شــهر يفطــر فيــه : اي) عمــوم املنــع(ا�م التشــ

 .اختيارا ولو كان القتل يف االشهر احلرم
  .ستني مدا، وقال آخرون مثانية عشر مدا: قال بعضهم) ١٢٦(

   



٦٧ 

 كتاب االيالء

 :والنظر يف أمور أربعة
 :االول يف الصيغة

 .، مع القصد اليه)١(ويقع بكل لسان.التلفظوال ينعقد االيالء إال �مساء هللا تعاىل، مع 
، أو �يت �للفظـة املختصـة �ـذا الفعـل، أو مـا يـدل عليهـا "وهللا ال أدخلت فرجـي يف فرجـك " واللفظ الصريح 

 .، صح)٢(ال جامعتك أو ال وطأتك، فإن قصد االيالء: واحملتمل كقوله .صرحيا
، قـال الشـيخ )٣(رأسي ورأسك يف بيت أو خمـدة، أوال سـاقفتكال امجع : أما لو قال .وال يقع مع جترده عن النية

و حسـن: يف اخلـالف ال .ال يقـع بــه ايـالء، وقــال يف املبسـوط يقـع مــع القصـد، وهــ ال جامعتـك يف دبــرك، مل : ولـو قــ
 .يكن موليا

، أو زمـــان )٤(أظهرمهـــا اشـــرتاطه، فلـــو علقـــه بشـــرط: وهـــل يشـــرتط جتريـــد االيـــالء عـــن الشـــرط؟ للشـــيخ فيـــه قـــوالن
 .متوقع، كان الغيا

 .ولو قصد االيالء )٥(ولو حلف �لعتاق أن ال يطأها، أو �لصدقة، أو �لتحرمي، مل يقع
 .، فعلي كذا، مل يكن إيالء)٦(إن اصبتك: ولو قال

___________________________________ 
 .بكل لغة، وال خيتص �لعربية: اي) ١(
، كمـا لـو قـرأ )جترده عـن النيـة(و االجتماع معها، او قصد �لوطء وطء رجلها مثال مل يكن ايالء واما لو قصد �جلماع املعىن اللغوي وه) ٢(

 .الصيغة للتعليم، او للمزاح، او حنو ذلك
 .اذا قصد �ذه اللفظة اجلماع: اي) يقع مع القصد(الاصري سقفا عليك كناية عن الوقوع عليها: من السقف، يعين) ٣(
 .لغوا �طال: اي) الغيا(، او إن دخل حمرم فال جامعتك ستة أشهر)ولدي فال جامعتك سنةان مات :(كما لو قال) ٤(
 ).ان جامعتك فعبدي حر، او مايل صدقة، او حالئلي حمرمات علي(�ن يقول لزوجته) ٥(
 .نوى االيالء: اي) ولو نواه(الشرتاط االيالء �سم هللا تعاىل) مل يكن ايالء(جامعتك: اي) ٦(

    



٦٨ 

 .شركتك معها، مل يقـع �لثانيـة ولـو نـواه، إذ ال ايـالء اال مـع النطـق �سـم هللا: ن زوجة، وقال لالخرىولو آىل م
  .، فلو حلف لصالح اللنب، أو لتدبري يف مرض، مل يكن له حكم االيالء، وكان كاالميان)٧(وال يقع إال يف إضرار
 :)٨(الثاين يف املوىل
رب فيــه البلــوغ ال العقــل، واالخ:ويعتــ وك، حــرة كانــت زوجتــه أو أمــة، ومــن .تيــار، والقصــد، وكمــ ويصــح مــن اململــ
 .الذمي ومن اخلصي

 .تردد، أشبه اجلواز، وتكون فئته كفئة العاجز )٩(ويف صحته من ا�بوب
 :الثالث يف املوىل
رتط ا ويشــ ون منكوحــة �لعقــد ال �مللــك: منهــ ا.وأن تكــون مــدخوال �ــا.أن تكــ تــردد،  )١٠(ويف وقوعــه �ملســتمتع �ــ

 .ويقع �حلرة واململوكة.املنع: أظهره
 .، وهلا بعد انقضائها املطالبة �لفئة، ولو كانت أمة، وال اعرتاض للموىل)١١(واملرافعة إىل املرأة لضرب املدة

 .ويقع االيالء �لذمية كما يقع �ملسلمة
___________________________________ 

ي الحتمـل فينقطــع اللــنب) لصــالح اللـنب(�لزوجـة اذا كـان تــرك وطء الزوجـة اضــرارا) ٧( ال حلــف ان اليطأهـا لكــ يف (كمــا لــو كانـت ترضــع طفـ
 .كان له حكم اليمني: اي) كاالميان(كما لو كان اجلماع مضرا �ا الجراء عملية او قرحة يف الفرج او حنو ذلك) مرض

 .كقابل الساهي، والعاتب واملستهزئ، وحنو ذلك) والقصد(رهمقابل املك) واالختيار(الزوج الذي حلف على ترك وطء زوجته: يعين) ٨(
رجعـت أ� (رجوعه عن ايالئه كرجوع من آىل من زوجته مث عجز عن الـدخول، فبـالقول يقـول هلـا مـثال: اي) فئته(وهو املقطوع كل ذكره) ٩(

 .ويف اجلواهر، ان رجوعه �ملساحقة، ولعله لقاعدة امليسور) عن حلفي
 .ملأخوذة �ملتعةالزوجة ا: اي) ١٠(
�لرجـوع عليهـا : اي) �لفئـة(حق الرتافع إىل حاكم الشرع وتعيني احلاكم مدة اربعة اشهر مهلة للزوج، هذا احلق للمرأة ال للرجـل: يعين) ١١(

 .ليس للموىل حق منع االمة من املرافقة او مطالبة زوجها الوطء بعد متام العدة: اي) وال اعرتاض للموىل(ووطأها قبال

    



٦٩ 

 :الرابع يف أحكامه
، أو مقيدا �لدوام، أو مقرو� مبدة تزيـد عـن )١٢(ال ينعقد االيالء حىت يكون التحرمي مطلقا: االوىل :وهي مسائل

 -وهـو �لعـراق  -: كقولـه .أربعة أشهر، أو مضافا إىل فعل ال حيصل إال بعد انقضاء مـدة الـرتبص، يقينـا أو غالبـا
 .)١٣(ما بقيت: أو يقول حىت أمضي إىل بلد الرتك وأعود،

وال يقــــع الربعــــة أشــــهر فمــــا دون، وال معلقــــا بعفــــل ينقضــــي قبــــل هــــذه املــــدة، يقينــــا أو غالبــــا أو حمــــتمال علــــى 
ال .)١٤(السـواء وهللا ال وطأتــك حــىت أدخـل هــذه الــدار، مل يكــن إيــالء، النـه ميكنــه الــتخلص مــن التكفــري مــع : ولــو قــ

مدة الرتبص يف احلرة واالمة أربعـة أشـهر، سـواء كـان الـزوج حـرا أو : الثانية .، وهو مناف لاليالء)١٥(الوطء �لدخول
ـــة .عبـــدا فـــإذا انقضـــت مل تطلـــق �نقضـــاء املـــدة، ومل يكـــن  )١٦(واملـــدة حـــق للـــزوج، ولـــيس للزوجـــة مطالبتـــه فيهـــا �لفئ

لقـة رجعيـة، علـى فإن طلق فقـد خـرج مـن حقهـا، وتقـع الط.وان رافعته فهو خمري بني الطالق والفئة.للحكام طالقها
وال جيـربه احلـاكم علـى احـدمها .االشهر، وكذا إن فاء وان امتنع من االمرين، حـبس وضـيق عليـه حـىت يفـئ أو يطلـق

ة، ودافــع بعــد املرافعــة .تعيينــا ارة مــع  )١٧(ولــو آىل مــدة معينــ حــىت انقضــت املــدة، ســقط حكــم االيــالء، ومل يلزمــه الكفــ
، مل تسقط املطالبة، النه حق متجدد، فيسقط �لعفو ما كان الزمـا ال مـا )١٨(الوطء ولو اسقطت حقها من املطالبة

 .يتجدد
___________________________________ 

 ).ال جامعتك مخسة اشهر:(، وتزيد عن اربعة اشهر مثل)ال جامعتك ابدا:(ومقيدا �لدوام مثل) جامعتك(مثل: مطلقا) ١٢(
 ).وهللا ال جامعتك اربعة اشهر:(مثال قال) اشهرالربعة (بقيت أ�، او بقيت انت: اي) ١٣(
 ).ال جامعتك حىت امرض أ�(وحمتمال مثل) ال جامعتك حىت ميوت هذا احملتضر(يقينا مثل) ١٤(
امكـان الـتخلص مــن : اي) وهـو(ميكنـه ان خيلـص نفسـه مـن الكفـارة، �ن يـدخل الـدار فيطأهــا، وال يكفـر النـه مل خيـالف القسـم: يعـين) ١٥(

 .مع الوطءالكفارة 
ق(�لرجــوع اليهــا: اي) ١٦( شــكت املــرأة إىل احلــاكم انــه مضــى : اي) وان دافعتــه(ال يكــون جمــرد مــع اربعــة أشــهر مبنزلــة الطــالق: يعــين) مل تطلــ

ه(رجــع الــزوج ووطأهــا: اي) الــزوج وكــذا ان فــاء:(اي) فهــو خمــري(اربعــة اشــهر ومل يرجــع زوجــي علــي ا ) وضــيق عليــ ويف بعــض االحاديــث أن عليــ
 .كان يضعه يف صغرية من قصب ويعطيه ربع قوته حىت يرجع او يطلق  

ـــــين) ١٧( ــدافع : يعـ ـــ ـــل يــ ـــارة جعــــ ـــع الكفـــ ــــوطء مــــ ــــالق او الـــ ـــا �لطـــ ه امـــ ــ ـــ ــــم عليــ ـــرعي وحكـــ ـــاكم الشــــ ــــر إىل احلـــ ــــع االمـــ ــــدما رفـــ ــــول : اي -بعـــ يقـــ
رة ا�ا يكون مع الـوطء خـالل االربعـة االشـهر الن حكم االيالء وهو الكفا) سقط حكم االيالء(حىت انتهت االربعة االشهر.سأفعل.سأفعل
 .البعدها

ي ) النــه حــق متجــدد(ا� ال اطالبــك حبقــي وهــو الزامــك امــا �لطــالق او �لــوطء مــع الكفــارة: مــثال قالــت للــزوج) ١٨( كــل يــوم مــادام مل متضــ
 .االربعة االشهر

    



٧٠ 

 :فروع
القول قـــول مـــن يـــدعي بقاء: االول وكـــذا لـــو اختلفـــا يف زمـــان ايقـــاع االيـــالء،  هـــا لـــو اختلفـــا يف انقضـــاء املـــدة، فـــ

احليض واملـرض، مل : الثـاين .)١٩(فالقول قول من يـدعي �خـره لـو انقضـت مـدة الـرتبص، وهنـاك مـا مينـع مـن الـوطء كـ
ا املطالبــة، لظهـور عــذره يف التخلــف ا املطالبــة بفئـة العــاجز عــن الـوطء: لـو قيــل .)٢٠(يكـن هلــ ، كــان حســنا، ولــو )٢١(هلــ

ال يف املبســوط تنقطــع، االســتدامةجتــددت أعــذاره وال تنقطــع املــدة  .عــدا احلــيض، وفيــه تــردد )٢٢(ا يف اثنــاء املــدة، قــ
، احتســبت )٢٣(إذا جــن بعــد ضــرب املــدة: الثالــث .�عــذار الرجــل ابتــداء، وال اعرتاضــا، وال متنــع مــن املرافعــة انتهــاء

و�، فــإن انقضــت املــدة واجلنــون �ق تــربص  ان جمنــ إذا انقضــت املــدة وهــو : الرابــع .بــه حــىت يفيــقاملــدة عليــه وإن كــ
وكـذا يف كـل وطء حمـرم، كـالوطء يف  .ولـو واقـع أتـى �لفئـة وإن أمث.، وكـذا لـو اتفـق صـائما)٢٤(حمرم، الزم بفئة املعذور
فـإن .)٢٦(، صـح االمـران، وتوقـف بعـد انقضـاء مـدة الظهـار)٢٥(إذا ظـاهر، مث آىل: اخلـامس .احليض، والصوم الواجـب

 د وىف احلق، وإن أىب ألزم التكفري والوطء، النه اسقط حقه منطلق، فق
___________________________________ 

فلو اختلفا يف شهر رمضان على أن االيالء وقع برتك الـوطء مخسـة أشـهر مـن شـهر ربيـع االول اويف شـهر مجـادي االوىل، فـالقول ملـن ) ١٩(
 .يدعي وقوعه يف مجادي االوىل

الن الزوج معذور يف التخلف عن الوطء، وحيث كان عذر فال مضارة وجيب يف االيالء أن يكون بقصد االضرار �لزوجـة كمـا : يعين) ٢٠(
 .سبق، وحينئذ ليس هلا مطالبة الزوج �لكفارة

 ).٩(وهي الرجوع القويل او املساحقة كما مر عند الرقم) ٢١(
الحتمال ) وفيه تردد(فإنه حيسب من ضمن املدة) عدا احليض(عذر تستأنف بقية املدةالجيب مقدار العذر من املدة، فبعد متام ال: اي) ٢٢(

 .حساب مقدار العذر من املدة
 .يتم جنونه ويصبح عاقال: اي) حىت يفيق(انتظر: اي) تربص به(بعد تعيني املدة من قبل حاكم الشرع: اي) ٢٣(
الواجـب اذ الصـوم املسـتحب ) والصـوم(كـان رجوعـا منـه: اي) اتـى �لفئـة(- )٩(كما مر عند رقـم  -وهو الرجوع القويل، او املساحقة ) ٢٤(

 .جيوز ابطاله �لوطء يف اثنائه، او بسائر املفطرات
الن املظـاهر منهـا التـزال ) صح االمران(اتى �لظهار وااليالء مجيعا مع زوجته، واليفرق ان يظاهر معها اوال مث يويل، او �لعكس: اي) ٢٥(

الء، فيصـح الظهـار منهـا، وفتحـرم مـن اجلهتـني، والتسـتباح اال زوجة بعد الظها ر، فيصح االيالء منها، وكذا املوىل منها التزال زوجـة بعـد االيـ
 .�لكفارتني كفارة الظهار وكفارة االيالء كلتيهما

ايضا بسبب ) كفارة االيالء(اوخرجت الزوجة عن جعالته، وخرج الزوج عن حكمي الظهار وااليالء مجيع) ويف احلق(وهي ثالثة اشهر) ٢٦(
إن مل الوطء، اذ يف الظهار وااليالء مجيعا حيرم الوطء بدون الكفارة، وكفارة الظهار مرتبة عتق رقبة، فإن مل يـتمكن فصـوم شـهرين متتـابعني، فـ

ني خمـرية بـني العتـق واطعـام ، وكفارة االيالء هي كفـارة اليمـ)٤٦ - ٤٥(يقدر فإطعام ستني مسكينا، كما مر يف اخر كتاب الظهار بني رقمي
 ).١١٤ - ١١٣(عشرة مساكني او كسوة عشرة مساكني كما سبق يف آخر كتاب الظهار عند رقمي
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 .الرتبص �لظهار، وكان عليه كفارة االيالء
ال حيتسب عليه مـدة الـردة الن املنـع بسـبب االرتـداد ال بسـبب االيـالء، : إذا آىل مث ارتد، قال الشيخ: السادس
 .)٢٧(االحتساب، لتمكنه من الوطء �زالة املانع والوجه

إمجاعـا ولـو وطـأ بعـد املـدة، قـال يف املبسـوط ال كفـارة،  )٢٨(إذا وطأيف مدة الرتبص، لزمتـه الكفـارة: املسألة الثالثة
 .ويف اخلالف يلزمه وهو االشبه

وىل ســاهيا، أو جمنــو�، أو اشــتبهت بغريهــا مــن حال: املســألة الرابعــة ال الشــيخ)٢٩(ئلــهإذا وطــأ املــ بطــل حكــم : ، قــ
 .االيالء، لتحقق االصابة، وال جتب الكفارة، لعدم احلنث

 .فانكرت، فالقول قوهلمع ميينه لتعذر البينة )٣٠(إذا ادعى االصابة: املسألة اخلامسة
 .بعد الرتافع ال من حني االيالء، وفيه تردد )٣١(املدة املضروبة: قال يف املبسوط: املسألة السادسة

 .، كان احلاكم �خليار، بني احلكم بينهما وبني ردمها إىل اهل حنلتهما)٣٢(الذميان اذا ترافعا: ملسألة السابعةا
وطء مــع القــدرة )٣٣(فئــة القــادر: املســألة الثامنــة ة احلشــفة يف القبــل، وفئــة العــاجز إظهــار العــزم علــى الــ ولــو  .غيبوبــ

 كتوقع خفة املأكول أو االكلطلب االمهال مع القدرة، أمهل ما جرت العادة به،  
___________________________________ 

ــالم يف أول حمـــرم انتهـــت مـــدة ) ٢٧( ة اشـــهر يف اول رمضـــان، مث ارتـــد يف أول حمـــرم، وعـــاد إىل االسـ ــو آىل اربعـــ �لرجـــوع إىل االســـالم، مـــثال لـ
 .- عليه رضوان هللا -االيالء بفتوى املصنف، وانتهى شهر واحد منه بفتوى الشيخ الطوسي 

 .عتق رقبة او اطعام عشرة مساكني، او كسوة عشرة مساكني) ٢٨(
ني، او حمللــة) ٢٩( ة، او متتــع، او ملــك ميــ وز لــه وطؤهــا مــن زوجــة دائمــ لعــدم ) وال جتــب الكفــارة(اجلمــاع) االصــابة(مجــع حليلــة، وهــي الــيت جيــ

 .التقصري
 .نكاح بوجه من الوجوهادعى الزوج اجلماع لكي ال تتسلط الزوجة على ابطال ال) ٣٠(
ع(اي املـدة املعنيــة وهــي اربعــة اشــهر) ٣١( رعي) بعــد الرتافــ الحتمــال كــون ابتدائــه مــن أول االيــالء، والفــرق يظهــر ) وفيــه تــردد(إىل القاضــي الشــ

 .فيما لو شكت الزوجة إىل حاكم الشرع بعد االيالء بشهر او أقل أو اكثر
رب هلــا مــدة،  جتــه الذميــة، وجــاءلــو صــدر االيــالء مــن زوج ذمــي علــى زو : اي) ٣٢( ا يرتافعــان إىل قاضــي االســالم، فيجــوز للقاضــي أن يضــ

 .و�مر الزوج �لوطء والكفارة، او الطالق، وجيوز للقاضي أن الحيكم هلمابل يرتكهما يراجعان قضاء ملتهم
ولـو طلــب (هـار، بكتابـة، او اشـارة، او حنومهـاعلـى االظ) مــع القـدرة(رأس الـذكر مبقـدار اخلتـان) احلشـفة(رجـوع القـادر علـى الـوطء: اي) ٣٣(

 .إذا كان شبعا من االكل) خفة املأكول(على الوطء) االمهال مع القدرة
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 .إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا
كـذا لـو آىل العبـد مـن احلـرة، .، مث اشرتاها واعتقها وتزوجهـا، مل يعـد االيـالء)٣٤(إذا آىل من االمة: املسألة التاسعة

 . إشرتته وأعتقته وتزوج �امث
، مل يكـــن موليـــا يف احلـــال، وجـــاز لـــه وطء ثـــالث مـــنهن، )٣٥(وهللا ال وطـــأتكن: إذا قـــال الربـــع: املســـألة العاشـــرة

ولـو ماتـت واحـدة قبـل .بعـد املـدة )٣٦(وهلا املرافعـة ويضـرب هلـا املـدة مث تقفـه.وبتعني التحرمي يف الرابعة، ويثبت االيالء
وطء، احنلــت اليمــ ق اال مــع وطء اجلميــعالــ  .وقــد تعــذر يف حــق امليتــة، إذ ال حكــم لوطئهــا.ني، الن احلنــث ال يتحقــ

ولــــيس كــــذلك لــــو طلــــق واحــــدة او اثنتــــني أو ثــــال�، الن حكــــم اليمــــني هنــــا �ق فــــيمن بقــــي، المكــــان الــــوطء يف 
وضــــربت املــــدة هلــــن ، تعلــــق االيــــالء �جلميـــع، )٣٨(ال وطــــأت واحــــدة مـــنكن: ولـــو قــــال .ولــــو �لشــــبهة )٣٧(املطلقـــات
ان االيـالء �بتـا .نعم، لو وطأ واحدة حنث، واحنلت اليمني يف البواقي.عاجال ولو طلق واحدة أو اثنتني أو ثال�، كـ

ال وطـأت كـل واحـدة : ولـو قـال .، قبـل قولـه، النـه أبصـر بنيتـه)٣٩(يف هذه أردت واحدة معينـة: ولو قال .فيمن بقي
ن كــل واحــدة.مــنكن ا مــ و آىل مــن كــل واحــدة منفــردة، ك)٤٠(كــان موليــ ل مــن طلقهــا، فقــد وفاهــا حقهــا، ومل .مــا لــ وكــ

ارة، وكـان االيـالء حينئـذ يف البـواقي �قيـا. ينحل اليمني يف البواقي املسـألة  .وكذا إن وطأها قبل الطالق، لزمتـه الكفـ
بعـــد االيـــالء  وكـــذا لـــو طلقهـــا رجعيـــا.إذا آىل مـــن الرجعيـــة صـــح، وحيتســـب زمـــان العـــدة مـــن املـــدة: احلاديـــة عشـــرة

 .)٤١(وراجع
، سواء قصد التأكيـد أو مل يقصـد، أو قصـد �لثانيـة غـري )٤٢(ال تتكرر الكفارة بتكرر اليمني: املسألة الثانية عشرة

 وهللا ال وطأتك مخسة: نعم، لو قال.ما قصد �الوىل، اذا كان الزمان واحدا
___________________________________ 

ا) مل يعــد االيــالء(الــيت كانــت زوجتــه) ٣٤( ا الكفــارة، وال الطــالق يف عــدم وطئهــ ل يبطــل فــال جيــب بوطئهــ �ن كــان الــزوج عبــدا ) مــن احلــرة(بــ
 .والزوجة حرة، فاشرتت زوجها اخل

 .اذا قصد ترك وطء مجيعهن، الترك وطء كل واحدة منهن) ٣٥(
 .شرعا: اي) وقد تعذر(تنتظر: اي) ٣٦(
 .االسم يشمل احلالل واحلرامز� او حالال الن : يف اجلواهر) ٣٧(
 .وقد اراد العموم البديل، ويعرف ذلك من تصرحيه، او ظاهر لفظه �لكيفية او القرائن احلالية او املكتنفة) ٣٨(
 .واحدة معينة) واحدة(قال قصدت من كلمة: اي) ٣٩(
ــيعهن: أي) ٤٠( ن مجـ ــ ك وهللا: يعـــين) منفـــردة(مـ ــ ــذه وهللا ال وطأتـــك، وقــــال لتلـ ــال هلـ ــا لـــو قـ ــال للثالثـــةكمــ ــك، وقـ ــك :  ال وطأتـ وهللا ال وطأتــ

 .ات بعدد الزوجات النه مبنزلة عدة ايالء) �قيا(وهكذا
 .الن املطلقة رجعية مبنزلة الزوجة) ٤١(
 ).وهللا ال وطأتك، وهللا ال وطأتك، وهللا ال وطأتك(كما لو قال لزوجته) ٤٢(
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 .لضرب مدة الرتبص عقيب اليمني )٤٣(وهلا املرافعة ان أشهر، فإذا انقضت فوهللا ال وطأتك سنة، فهما ايالء
 .ولو واقفته فماطل، حىت انقضت مخسة اشهر، فقد احنلت اليمني

 .على ما قرره الشيخ )٤٤(ويدخل وقت االيالء الثاىن، والوجه بطالن الثاين، لتعلقه على الصفة: قال الشيخ
مـــرة، مل يكـــن موليـــا يف احلــال، الن لـــه الوطـــأ مـــن غـــري  وهللا ال أصــبتك ســـنة اال: إذا قـــال: املســألة الثالثـــة عشـــرة

 .تكفري
 .، صح وكان هلا املرافعة)٤٥(ولو وطأ، وقع االيالء مث ينظر، فإن ختلف من املدة قدر الرتبص فصاعدا

 .وإن كان دون املدة، بطل حكم االيالء
___________________________________ 

 .رع ليعني هلا املدة اربعة اشهر، كي يطأ خالهلا ويكفر او يطلقرفعها الشكاية إىل حاكم الش: اي) ٤٣(
 .فالثاين �طل من أساسه -) ٤(كما سبق عند الرقم  -كان االيالء الثاين معلقا واحلال انه يشرتط يف االيالء أن يكن منجزا : يعين) ٤٤(
  .اقل من اربعة اشهر: اي) دون املدة(اربعة اشهر او اكثر: اي) ٤٥(
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 لعانكتاب ال

 :والنظر يف أركانه وأحكامه
 :الركن االول يف السبب.وأركانه اربعة
 :وهو شيئان
 :القدف: الشئ االول

، إال علــى رمــي الزوجــة احملصــنة املــدخول �ــا، �لــز� قــبال أو دبــرا، مــع دعــوى املشــاهدة، )١(وال يرتتــب اللعــان بــه
ان لـه بينـة، فـال .لو قذف الزوجة ومل يدع املشاهدة وكذا.، وال لعان)٢(فلو رمى االجنبية تعني احلد.وعدم البينة ولو كـ
ويتفـــرع علـــى اشـــرتاط املشـــاهدة، ســـقوط اللعـــان يف حـــق .وكـــذا لـــو كانـــت املقذوفـــة مشـــهورة �لـــز�.)٣(لعـــان وال حـــد

ا إىل اللعــان.ويثبــت يف حقـه بنفــي الولـد.)٤(االعمـى �لقــذف لتعـذر املشــاهدة ان للقـاذف بينــة، فعـدل عنهــ ، )٥(ولــو كــ
 .يصح: يف اخلالفقال 

 .ومنع يف املبسوط، التفا� إىل اشرتاط عدم البينة يف اآلية، وهو االشبه
___________________________________ 

 .كتاب اللعان
) بـراقـبال او د(اليلزم حكم اللعان �ي قذف، او �ية زوجة مطلقا، والقـذف هـو اال�ـام �لشـذوذ اجلنسـي مـن اللـواط والـز� وغريمهـا: اي) ١(
 .قال الزوج رأيت بعيين ان زوجيت زنت: يعين) روى املشاهدة(يقول ا�ا زنت يف قبلها او دبرها: اي
الم ) ومل يــدع املشــاهدة(ال�ــا ليســت زوجــة) ٢( ل كــ ع رجــ ال يف احلجــرة، او رأيتهــا تــتكلم �لتلفــون مــ �ن قــال أ�ــا زنــت الين رأيــت معهــا رجــ

 .اجلنس، او حنو ذلك
 .كهند ام معاوية وحنوها) مشهورة �لز�)(مشاهدة اربع رجال عدول يشهدون ا�م رأوا ز�ها(يها �لبينة وهيلثبوت الز� عل) ٣(
هذا الولـد : لو قال الزوج االعمى: يعين) بنفي الولد(فلو كان زوج اعمى وادعى ان زوجته زنت فال جيري اللعان، النه الميكنه املشاهدة) ٤(

 .بعد قليل) السبب الثاين(ه الحيتاج إىل الرؤية كما سيأيت يفليس ابين جاء حكم اللعان، الن
 -كتـا�ن للشـيخ الطوسـي ) اخلـالف واملبسـوط(كان لـه شـهود اربعـة عـدول رأوا ز� الزوجـة ولكنـه قـال ال آيت �لشـهود بـل االعـن: يعين) ٥(
 .النور/  ٦ )اال انفسهم وا�ين ير�ون ازواجهم و�م ت�ن �م شهداء  (وهي قوله تعاىل ) يف اآلية(- 
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لـيس : وهـل لـه اسـقاطه �للعـان؟ قـال يف اخلـالف.، فقد وجب احلد)٦(ولو قذفها بز�، اضافة إىل ما قبل النكاح
 .له اللعان، اعتبارا حبالة الز�

ن، ، وال مـع غلبـة الظـ)٧(وال جيوز قذفها مـع الشـبهة.له ذلك، اعتبارا حبالة القذف، وهو أشبه: وقال يف املبسوط
ولـيس لـه ذلـك يف البـائن، .)٨(وإذا قـذف يف العـدة الرجعيـة، كـان لـه اللعـان.وإن اخربه الثقة أو شاع أن فـال� زىن �ـا

، مل يثبـت اللعـان، ولـو ادعـى املشـاهدة، )٩(ولو قذفها �لسحق.بل يثبت �لقذف احلد، ولو اضافة إىل زمان الزوجية
 .ويثبت احلد

ولــيس  .، وال يقــام عليــه احلــد اال بعــد املطالبــة، فــإن افاقــت صــح اللعــان)١٠(دولــو قــذف زوجتــه ا�نونــة، ثبــت احلــ
مطالبـــة زوج أمتـــه �لتعزيـــر يف قـــذفها، فـــإن ماتـــت، قـــال  )١٢(وكـــذا لـــيس لـــه.)١١(لوليهـــا املطالبـــة �حلـــد مـــا دامـــت حيـــة

 .له املطالبة، وهو حسن: الشيخ
___________________________________ 

النـه ) حبالـة الـز�(اي حد القذف على الزوج وهو مثـانون جلـدة) وجب احلد(الزوج ان زوجيت كانت زنت قبل زواجي منهالو قال : يعين) ٦(
 .مل يكن زوجا هلا يف تلك احلالة

مع احتمال ان التكون عاصية �لز�، كما لو كانـت سـفيهة واحتمـل ان تكـون قـد خـدعت، او احتمـل ان الـواطء زوجهـا، او حنـو : اي) ٧(
 .، بل جيوز مع العلم للزوج وعمدا لزوجةذلك

الق  -ال�ــا يف العــدة الرجعيــة ) ٨( د الطــ ا بعــ وز للــزوج فيهــا الرجــوع اليهــ رعا -الــيت جيــ كاملطلقــة اليائســة، او غــري ) يف البــائن(حبكــم الزوجــة شــ
 .كانت زوجيت  حىت ولو قال يف البائن ا�ا زنت حينما: يعين) ولو اضافة(املدخول �ا، او طالقا خلعيا، وحنوها

وهو مثانون جلدة على قول، وعلى قول آخر التعزيـر وهواقـل مـن ذلـك ) ويثبت احلد(السحق يعين فرك الزوجة بضعها ببضع امرأة اخرى) ٩(
 .منوطا بنظر احلاكم

ة) ١٠( ن : اي) بعـد املطالبــة(لعـدم الفـرق يف حــد القـذف بــني ا�نونـة والعاقلــ ق بعـد إفاقتهـا ومطالبتهــا �حلـد، الن مــ شـروط ثبــوت احلـد يف حــ
 .من الزوج لدفع احلد عن نفسه) صح اللعان(الزوجة من جنو�ا وطالبت �حلد) فإن افاقت(الناس مطالبة صاحب احلق �حلد

ا هــي �ملالعنــة الــيت التصــح مــن الــويل) ١١( ن جانــب الــزوج امنــ قاط احلــد مــ ق اســ اس اليهــا مــريا� بعــد الــزوج،  ) والــويل(الن طريــ يعــين اقــرب النــ
واهركــ ن قــال يف اجلــ ك :(االب، واالبــ ن حقــوق االدميــني كمــا ذكــروا ذلــ ه النــه مــ نعــم لــو كانــت جمنونــة ومل تســتوف احلــد كــان لوارثهــا املطالبــة بــ
 ).اخل
لو تزوج زيد امة عمرو، مث قذف زيد زوجته، فليس للموىل وهو عمرو مطالبة الزوج �لتعزير الجل القذف، الن االمة ما دامت : يعين) ١٢(
: اي) له �ملطالبـة(ومل يقل �حلد) �لتعزير(فاحلق هلا، وحيث ان قذف االمة ليس فيه حد بل فيه تعزير وهو يقدر بنظر احلاكم قال املاتن حية

 .ملوالها املطالبة �لتعزير الن ذلك حق موروث
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 انكار الولد: السبب الثاىن
اعدا، ان �نكــار الولــد، حــىت تضــعه لســتة أشــهر فصــ ا مــا مل يتجــاوز محلهــا اقصــى  وال يثبــت اللعــ مــن حــني وطئهــ

وء)١٣(مــدة احلمــل ون موطــ ه �مــا.ة �لعقــد الــدائم ، وتكــ ، القــل مــن ســتة أشــهر، مل يلحــق بــه، وانتفــى عنــه )١٤(ولــو ولدتــ
ا، والـزوج )١٥(أما لو اختلفا بعد الـدخول يف زمـان احلمـل.بغري لعان ، تالعنـا وال يلحـق الولـد حـىت يكـون الـوطء ممكنـ
ادرا ان لــه عشــر فمــا زاد، حلــق، المكــان البلــوغ يف .فولــدت، مل يلحــق بــه )١٦(و دخــل الصــيب لــدون تســعفلــ .قــ ولــو كــ

ولــو .)١٧(فلـو انكـر الولـد، مل يالعـن، اذ ال حكـم للعانـه ويـؤخر اللعـان، حـىت يبلـغ الرشـد وينكـر.حقـه، ولـو كـان �درا
فحملــت، احلــق بـــه،  )١٨(ولــو وطــأ الـــزوج دبــرا.دمــات قبــل البلــوغ أو بعــده، ومل ينكـــره، احلــق بــه وورثتــه الزوجـــة والولــ

ان الــوطء يف غــريه ان اسرتســال املــين يف الفــرج، وإن كــ ويلحــق .علــى تــردد )١٩(وال يلحــق الولــد اخلصــي ا�بــوب.المكــ
 وال ينتفي ولد أحدمها اال �للعان، تنزيال على.)٢٠(ولد اخلصي أو ا�بوب

___________________________________ 
ة بعـد وطء )٢٠٧(تسعة اشهر، او عشرة، او سنة على اخلالف، وقد مضى ذكره يف كتاب الطالق عنـد رقـم وهو) ١٣( ، فلـو ولـدت الزوجـ

انـه الزوج هلا بني ستة اشهر وأقصى مدة احلمل، الاقل وال اكثر وكان العقد دائما ال منقطعا والملك ميني، ومع ذلك انكر الزوج الولـد وقـال 
 .البته حبد القذف، وصح للزوج دفع احلد عن نفسه �للعانليس ولدي صح للزوجة مط

بـل كـان منفيـا حـىت بغـري قـذف، كمـا لـو ) وانتفى عنه بغري لعـان(-اذ لو ولدته �قصا وامكن كون الولد من الزوج مل ينتف اال �للعان ) ١٤(
 .ولدت ولدا �ما بعد اربعة اشهر من حني الدخول

 .وقالت الزوجة مضيت ستة اشهرفقال الزوج مل متض ستة اشهر ) ١٥(
يب صـلى هللا عليـه وآلـه انـه كـان يكـرب ابنـه �حـدى ) ولـو كـان �درا(وعمره اقل من تسع سنوات: يعين) ١٦( كمـا ينقـل يف حـق عبـاس عـم النـ

 .وهذا ليس �لغاالنه يعترب كون الزوج املالعن �لغا ) اذ ال حكم للعانة(الزوج الذي مل يبلغ تسع سنوات) فلو انكر الولد(عشرة سنة
يب فــإن بلــغ وانكــر ايضــا ثبــت اللعــان، واال فــال: يعــين) ١٧( وورثتــه (بــدون ان ينكــر الولــد: اي) او بعــده ومل ينكــره(ان انكــر الــزوج الولــد الصــ

 .مل يظهر يل وجه احرتازي لذكر الزوجة) الزوجة والولد
 .جر�ن: اي) اسرتسال(يف دبر زوجته) ١٨(
لزوج الذي اجتمع فيه اخلصي واجلب، واخلصي هو قطـع البيضـتني واملعـروف ا�مـا حمـل تكـون املـين، واجلـب هـو ال يلحق الولد �: اي) ١٩(

الحتمـال ) علـى تـردد(قطع الذكر، فلو كان الزوج خصـيا وجمبـو� معـا وكـان يسـاحق زوجتـه فولـدت الزوجـة، فنفـاه الـزوج عـن نفسـه، فـال لعـان
 .االنعقاد وان كان �درا جدا

احتمـال تكـون : اي) علـى االحتمـال(ا خصي غري جمبوب بل له ذكر يوجله، او جمبوب غري خصي فينزل املـين ويسـاحق زوجتـهام: اي) ٢٠(
 .الولد منهما
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، مل يكـن لـه إنكـاره )٢١(وإذا كان الزوج حاضرا وقت الـوالدة، ومل ينكـر الولـد مـع ارتفـاع االعـذار.االحتمال، وان بعد
 .العادة به كالسعي إىل احلاكم بعد ذلك، إال ان يؤخره مما جرت

رتف بـه، كـان حسـنا: ولو قيل از لـه .له انكاره بعد ذلك ما مل يعـ ولـو أمسـك عـن نفـي احلمـل حـىت وضـعت، جـ
رتدده بـني أن يكـون محـال أو رحيـا)٢٢(نفيه بعد الوضع على القولني ومـىت أقـر �لولـد  .، الحتمال أن يكون التوقف، لـ

�رك : أن يبشر به فيجيب مبـا يتضـمن الرضـا، كـأن يقـال لـه )٢٣(ه بعد ذلك، مثلصرحيا أو فحوى، مل يكن له انكار 
�رك هللا فيـك، أو أحسـن هللا اليـك مل يكـن : أمـا لـو قـال جميبـا .إن شاء هللا: آمني، أو: هللا لك يف مولودك، فيقول

 .إقرارا
ت بينـة إنـه أرخـى سـرتا، العنهـا، وادعت ا�ا حامل منه، فـإن أقامـ )٢٤(و إذا طلق الرجل وأنكر الدخول، فادعته

 .وإن مل تقم بينة، كان عليه نصف املهر، وال لعان، وعليها مئة سوط.وحرمت عليه، وكان عليه املهر
رت، وال يتوجـه عليـه احلـد، النـه مل .ال يثبت اللعان، ما مل يثبت الدخول، وهو الـوطء: وقيل وال يكفـي إرخـاء السـ

ومل  .ولـو قـذف امرأتـه، ونفـى الولـد، وأقـام بينـة، سـقط احلـد.به، ولعل هذا أشبه يقذف، وال انكر ولدا يلزمه االقرار
ولـو تزوجـت .، فأتـت بولـد يلحـق بـه يف الظـاهر، ومل ينتـف اال �للعـان)٢٦(ولو طلقهـا �ئنـا.)٢٥(ينتف الولد إال �للعان

 ، فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاين ولتسعة أشهر فما)٢٧(املطلقة
___________________________________ 

 .مع امكان نفيه وعدم خوف او حمذور آخر له: اي) ٢١(
 .ومها القول �لفورية، والقول بعدمها) ٢٢(
 .الن الدعاء للمهنئ ليس اقرارا حلجة التهنئة) مل يكن اقرارا(هنا مثال لالقرار فحوى) ٢٣(
مل : اي) مل تقـم بينـة) وان(اختلى �ا مما ميكن معه عادة الـدخول: اي) ارخى سرتا(الطالقفادعت الزوجة ان الزوج دخل �ا قبل : اي) ٢٤(

هود عــدول علــى ان الــزوج اختلــى �ــا رتط يف ثبــوت اللعــان ان ) وال لعــان(اذ مل يثبــت الــدخول) كــان عليــه نصــف املهــر(يكــن للمــرأة شــ اذ يشــ
 .ليال وقد انكر ذلك صاحب اجلواهر على املاتن وهو يف حملهمل أجد به د) وعليها احلد مأة سوط(تكون الزوجة مدخوال �ا

 .يكون الولد شرعا له فيتوار�ن: اي) ٢٥(
الق غــري املــدخول �ــا) ٢٦( ل اقصــى ) يلحــق بــه يف الظــاهر(كطــالق اخللــع، واملبــاراة، الكطــ اذا كــان بعــد ســتة اشــهر مــن الــوطء االخــري وقبــ

 .احلمل تسعة او عشرة او سنة على اخلالف
حـىت يكـون علـى ) لدون ستة اشهر(بعد متام عد�ا، �حليض ثالث مرات مث تبني كو�ا حامال، المكان مجع احلمل واحليض ولو �درا) ٢٧(

 .عن االول، الن الولد شرعا الول) مل ينتف عنه(يقني من عدم كون الولد للثاين
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 .دون من فراق االول، مل ينتف عنه اال �للعان
 :عنالركن الثاين يف املال

اقال ا عــ ه �لغــ ان، أشــهرمها أنــه يصــح.ويعتــرب كونــ ان الكــافر روايتــ ول يف اململــوك. )٢٨(ويف لعــ ان .وكــذا القــ ويصــح لعــ
 .االخرس، اذا كان له إشارة معقولة، كما يصح طالقه وإقراره

ان بزائــد عــن حــال االقــر  ال اللعــ ارة وهــو ضــعيف إذ لــيس حــ ا، نظــرا إىل تعــذر العلــم �الشــ ار ورمبــا توقــف شــاذ منــ
 .�لقتل

ان)٢٩(ولــو نفــى ولــد ا�نونــة. وال يصــح اللعــان، مــع عــدم النطــق، وعــدم االشــارة املعقولــة ولــو .، مل ينتــف اال �للعــ
، انتفـــى عنـــه، ومل يثبـــت )٣٠(ولـــو انكـــر ولـــد الشـــبهة.أفاقـــت فالعنـــت صـــح، وإال كـــان النســـب �بتـــا، والزوجيـــة �قيـــة

 .اللعان
، وجــب انكــار الولــد واللعــان، لــئال يلتحــق )٣١(االلتحــاق أو بعضــها وإذا عــرف انتفــاء احلمــل، الخــتالل شــروط

 .، وال للظن، وال ملخالفة صفات الولد لصفات الواطء)٣٢(وال جيوز انكار الولد للشبهة.بنسبه من ليس منه
 :الركن الثالث يف املالعنة

 البلوغ، وكمال العقل، والسالمة من الصمم واخلرس، وأن: ويعترب فيها
___________________________________ 

اذا قــذف زوجتــه اونفــى ) يف اململــوك(فلــو نفــى الكــافر ولــده، او قــذف زوجتــه مــع متــام الشــروط وحتاكمــا عنــد� حكــم عليهمــا �للعــان) ٢٨(
 .حبيث يفهم منها القذف او نفى الولد ويفهم منها الشهادات) معقولة(ولده

 .لد، فانكره الزوج، ال خيرج �النكار عن كونه ولده شرعا وجيري عليه مجيع أحكام الولدلو كان لشخص زوجة جمنونة فاتت بو : يعين) ٢٩(
ن وطء املشــتبه ووطء ) ٣٠( ا شــخص آخــر شــبهة فاتــت لولــد بــني ســتة اشــهر واقصــى احلمــل مــ و كانــت امــرأة ذات زوج فوطأهــ ا لــ فرضــه كمــ

 .الزوج كليهما
اج إىل لعــان، الن الولــد للفـراش، ويف اجلــواهر قــال يف هـذه الصــورة لــو نفــى املشــتبه الولــد انقطـع عنــه بــدون رتف بوطئهــا حبيــث (االحتيــ اذا مل يعــ

 ).يلحق به الولد ومل يعلم منه ذلك
يف ) فـإن لـه ا�را) مـن لـيس منـه(كما لو يدخل �ا، او ولد القـل مـن سـتة اشـهر مـن الـوطء، او اكثـر مـن اقصـى احلمـل، او غـري ذلـك) ٣١(

 .واالنعتاق على احملارم، او على العمودين وغري ذلك النكاح، واملرياث، والنظر،
دت بــني اقــل واقصــى احلمــل مــن وطء الــزوج : اي) ٣٢( ل بزوجتــه فيمــا ولــ ه، او زىن رجــ و وطــأ مشــتبه زوجتــ الحتمــال ان اليكــون منــه، كمــا لــ

 ).الولد للفراش(ايضا فإن الولد شرعا له لقوله صلى هللا عليه وآله
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 .)٣٤(ويف اعتبار الدخول �ا خالف، املروي أنه ال لعان قبله.)٣٣(متكون منكوحة �لعقد الدائ
ول ه قــ ال �لــث .�جلــواز: وفيــ ، وفيــه )٣٥(و يثبــت اللعــان بــني احلــر واململوكــة.بثبوتــه �لقــذف، دون نفــي الولــد: وقــ

احلـد، إال بعـد ويصـح لعـان احلامـل، لكـن ال يقـام عليهـا . بثبوتـه ينفـي الولـد دون القـذف: رواية �ملنـع، وقـال �لـث
 .)٣٦(الوضع

، وهـل تصـري فراشـا �لـوطء؟ فيـه روايتـان، أظهرمهـا أ�ـا ليسـت فراشـا، وال يلحـق )٣٧(وال تصري االمة فراشا �مللك
 .ولو نفاه، مل يفتقر إىل لعان .ولدها إال �قراره ولو اعرتف بوطئها
 :الركن الرابع يف كيفية اللعان

ويثبـت حكـم .ولو تراضـيا برجـل مـن العامـة، فالعـن بينهمـا جـاز.به لذلكوال يصح إال عند احلاكم، أو من ينص
 .يعترب رضامها بعد احلكم: ، وقيل)٣٨(اللعان بنفس احلكم
أن عليـه لعنـة : أنـه ملـن الصـادقني فيمـا رماهـا بـه، مث يقـول -أربع مرات  -أن يشهد الرجل �� : وصورة اللعان

ا  -�� هللا إن كـان مـن الكـاذبني مث تشــهد املـرأة  ول -أربعـ ا بـه، مث تقـ ان غضــب هللا : أنــه ملـن الكـاذبني فيمـا رماهــ
 .)٣٩(عليها إن كان من الصادقني

___________________________________ 
ح لعا�ـا، فلـو رماهـا الـزوج �لـز�، او نفـى) ٣٣( الولـد  فلو كانت الزوجة غري �لغة، او جمنونة، او صماء ال تسمع او خرساء ال تنطـق ال يصـ

ه كحكــم قــذف غــري الزوجــة إمــا جيــري حــد القــذف علــى الــزوج، او يثبــت ذلــك بشــهود عــدول وكــذا حكــم قــذف الزوجــة  عنهــا يكــون حكمــ
 .املنكوحة �لعقد املنقطع او �مللك، او �لتحليل، او �لشبهة

 .قبل الدخول سواء قذفها او نفى الولد: اي) ٣٤(
 .امة، بني املالك وامتهإذا كان الزوج حرا والزوجة : يعين) ٣٥(
 .ان اقرت، او نكلت عن الشهادة، الن احلامل مطلقا ال يقام عليها اي حد من احلدود اال بعد وضع احلمل) ٣٦(
 .مبجرد امللكية لو نسبها املالك إىل الز� ال يثبت اللعان حىت لو خلى �ا: اي) ٣٧(
 .عدم املالعنة سقطت عنهما فلو تصاحلا على) رضا مها بعد احلكم(حيكم احلكم: اي) ٣٨(
 ).اشهد هللا اين ملن الصادقني فيما رميت زوجيت هذه فالنة به من الز� او نفي الولدعين:(يقول الرجل اربع مرات) ٣٩(

 ).علي لعنة هللا ان كنت من الكاذبني يف ذلك:(مث يقول الرجل يف املرة اخلامسة
 ).ذا من الكاذبني فيما نسبه ايل من الز� او نفي الولد عن نفسهاشهد �� ان زوجي ه:(مث تقول املرأة اربع مرات
 ).غضب هللا علي ان كان زوجي هذا من الصادقني فيما رماين به:(مث تقول املرأة مرة واحدة
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 .على واجب، وندب: ويشتمل اللعان
يكـو�ن : املـرأة، وقيـل وكـذا.وأن يكون الرجـل قائمـا عنـد الـتلفظ.التلفظ �لشهادة على الوجه املذكور: فالواجب

وأن يعينها مبـا يزيـل .�لتلفظ على الرتتيب املذكور وبعده املرأة.وأن يبدأ الرجل أوال.)٤٠(مجيعا قائمني بني يدي احلاكم
وأن يكـون النطـق �لعربيـة مـع القـدرة، وجيـوز .)٤١(االحتمال كـذكر امسهـا واسـم أبيهـا أو صـفا�ا املميـزة هلـا عـن غريهـا

 .)٤٢(واذا كان احلاكم غري عارف بتلك اللغة، افتقر إىل حضور مرتمجني، وال يكفي الواحد.ذربغريها مع التع
 .أن غضب هللا عليها.ويف املرأة تبدأ �لشهادات مث بقوهلا.وجيب البدء �لشهادات مث �للعن

 .)٤٣(أحدمها عوض أشهد ��، أحلف، أو أقسم، أو ما شاكله، مل جيز: ولو قال
وأن حيضــر مــن .واملــرأة عــن ميــني الرجــل.وأن يقــف الرجــل عــن ميينــه.)٤٤(لــس احلــاكم مســتدبر القبلــةأن جي: والنــدب
 .)٤٦(وأن يعظه احلاكم وخيوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن، وكذا يف املرأة قبل ذكر الغضب.)٤٥(يسمع اللعان

 .�لقول، واملكان، والزمان: )٤٧(وقد يغلظ اللعان
___________________________________ 

تكون املرأة قائمة ايضا وقت شهادة الرجل، ويكون الرجل ايضا قائما وقت شهادة املرأة وكالمها أمام احلاكم الذي حكم عليهما : اي) ٤٠(
 .�ملالعنة

 ).زوجيت هذه فالنة:(يقول مثال) ٤١(
 .عدالة فيهما ايضاالنه نوع من الشهادة على ما يقوالن، كما جيب ال) ٤٢(
 .واال مل يكن لعا�) اشهد ��(اليكون كافيا، فيجب اعادته بلفظة: اي) ٤٣(
 .ليكون الزوجان مستقبلي القبلة: اي) ٤٤(
 .مجاعة من اعيان البلد وصلحائه �سيا �لنيب صلى هللا عليه وآله ملا روى عنه: اي) ٤٥(
اذب منك) ٤٦( ه بغضــب هللا تعــاىل فــإن لعنــة هللا مبيــدة وغضــبه �ن يقــول احلــاكم للــزوجني ليتــب الكــ مــا واليلعــن نفســه واليــدعو علــى نفســ

 .شديد
كـان يقـول احلـاكم للـزوجني ) �لقـول(الستحباب ان يغلـظ احلـاكم القسـم لكـي خيـاف الكـاذب ويـرتك القسـم، واللعـان نـوع عـن القسـم) ٤٧(

 ).هو اشد املعاقبني اشهد �� املنتقم من الظامل القاصم املهلك الذي(هكذا اقسما
وعنـد .�ن يؤتى �للعان يف االماكن الشريفة كما بني احلجر االسود ومقام ا�هيم، والروضة بني قرب النيب صلى هللا عليه وآله ومنربه) واملكان(

 .او يف املسجد وحنو ذلك او عند رأس احلسني  رأس أمرياملؤمنني 
 .ة، وليلة القدر، ويف عيدي الفطر واالضحى وحنو ذلك مع عدم الرتاخي كثرياكيوم اجلمع) والزمان(
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وز اللعــــان فــــإن اتفقــــت املــــرأة  .)٤٨(يف املســــاجد واجلوامــــع، إذا مل يكـــن هنــــاك مــــانع مــــن الكـــون يف املســــجد: وجيـــ
ج عـن منزهلـا، وجـاز وكذا لو كانت غري برزة، مل يكلفهـا اخلـرو  )٤٩(حائضا، أنفذ احلاكم اليها، من يستويف الشهادات

ال الشـيخ .اسـتيفاء الشـهادات عليهـا فيـه هادات ولعلـه نظـر إىل اللفـظ فإنـه بصــورة : وقــ ان اللعـان أميـان وليسـت بشــ
 .)٥٠(اليمني

 :النظر الثاين وأما أحكام اللعان
وجـــوب احلـــد يف حـــق الرجـــل، وبلعانـــه ســـقوط احلـــد يف حقـــه  .يتعلـــق �لقـــذف: االوىل :فتشـــتمل علـــى مســـائل

وب ام أربعــة.)٥١(احلــد يف حــق املــرأة ووجــ ا ثبــوت أحكــ ، وانتفــاء الولــد عــن الرجــل دون )٥٢(ســقوط احلــدين: ومــع لعا�مــ
ان، أو نكــل ، ثبــت عليــه احلــد، ومل تثبــت )٥٣(املــرأة، وزوال الفــراش، والتحــرمي املؤبــد، ولــو أكــذب نفســه يف أثنــاء اللعــ

ولـو .قط احلد عنـه، ومل يـزل الفـراش، وال يثبـت التحـرمي، رمجت وس)٥٤(ولو نكلت هي أو أقرت.عليه االحكام الباقية
وترثــه االم ومـــن  )٥٥(أكــذب نفســه بعـــد اللعــان، احلـــق بــه الولـــد، لكــن يرثــه الولـــد وال يرثــه االب، وال مـــن يتقــرب بـــه

 وهل عليه احلد؟ فيه روايتان، أظهرمها.يتقرب �ا، ومل يعد الفراش، ومل يزل التحرمي
___________________________________ 

 .من حيض، او نفاس، او جنابة) يف املسجد(اماكن اجتماع الناس كاحلسينيات، والنوادي، واملدارس، واالسواق وحنوها) ا�امع)(٤٨(
 .التعتاد اخلروج إىل جمامع الرجال: اي) برزة(وال حيضرها يف املسجد بل حيضر الزوج فقط) ٤٩(
ام الشــهادة، هــذا اخلــالف يف أن اللعــان ميــني، او شــ) ٥٠( ه اثــر عملــي، فــال جيــري عليــه مجيــع أحكــام اليمــني، وال مجيــع احكــ هادة ليســت لــ

 .لالدلة اخلاصة فيه، وامنا اخلالف علمي فقط يوكل إىل الكتب املفصلة
رأة فعلـى املـرأة اذا قذف الـزوج ومل يقـم ببينـة ومل يـتم لعـان وجـب ضـربه مثـانني جلـدة حـد القـذف، وإذا العـن الرجـل ومل تالعـن املـ: يعين) ٥١(

فلو شرعا ابن للمرأة، يرثها وترثه، أما ليس شرعا ) دون املرأة(حد الرجل مثانني سوطا، وحد املرأة مئة سوط: يعين) ٥٢( .مئة سوط حد الز�
د، ال �ــرد الــز� راشوزوال (ابنــا للــزوج فــال يــرث احــدمها االخــر وتســقط حقــوق االبــوة بينهمــا، هــذا اذا كــان اللعــان لنفــي الولــ فمــن حلظــة ) الفــ

ة للرجــل رأة إىل االبــد) املؤبــد(اللعــان ليســت املــرأة زوجــ ن: اي) ٥٣( .فــال جيــوز للرجــل تــزويج هــذه املــ ة، والولــد ) ومل تثبــت(مل يالعــ فــاملرأة زوجــ
�لـز� او : اي) اقـرت(مل تالعن وان مل تقر �لـز�، او ينفـي الولـد عـن الـزوج: اي) نكلت)(٥٤( .ولده، ولو طلقها بعد ذلك ال حترم عليه ابدا

والرجم هو دفنهـا إىل صـدرها، ورضـخها �حلجـارات حـىت متـوت، ويشـرتط يف الـرجم االحصـان، وهـو ان يكـون ) رمجت(بنفي الولد عن الزوج
وال يثبـت (زوجها عندها يغدو عليهـا ويـروح مـىت تشـتهي وجـدت الـوطء ومـع ذلـك زنـت، فحينئـذ يـتم االحصـان الـذي يثبـت بـه الـرجم عليهـا

ع �ــا قبــل الــرجم، وعليــه كفنهــا بعــد الــرجم) حــرميالت ه يتمتــ ة : اي) ٥٥( .فــال تصــري حرامــا مؤبــدا علــى الــزوج، بــل هــي زوجتــ ن جهــ ر�ء مــ االقــ
رمي(فــال تعــود الزوجيــة) ومل يعــد الفــراش(االب، كــالعم، والعمــة، واوالدمهــا، واجلــد واجلــدة وز : يعــين) ومل يــزل التحــ ه ال جيــ تبقــى حرامــا مؤبــدا عليــ

 .إىل االبد نكاحها
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 .)٥٦(ولو اعرتف بعد اللعان، ال جيب عليها احلد، إال أن تقر أربع مرات، ويف وجوبه معها تردد.أنه الحد
ون لعانــه �الشــارة، وان مل حيصــل )٥٧(إذا انقطــع كالمــه بعــد القــذف: الثانيــة ، وقبــل اللعــان، صــار كــاالخرس ويكــ
 .اليأس منه
فـــأنكر، فأقامـــت بينـــة، مل يثبـــت اللعـــان وعـــني احلـــد، النـــه  )٥٨(يوجـــب اللعـــانإذا ادعـــت أنـــه قـــذفها، مبـــا : الثالثـــة

 .يكذب نفسه
، ولـــه اســـقاط حـــد الزوجـــة )٥٩(إذا قـــذف امرأتـــه برجـــل، علـــى وجـــه نســـبهما إىل الـــز� كـــان عليـــه حـــدان: الرابعـــة
لزمهـا احلـد ان أقـرت  :إذا قـذفها فـأقرت قبـل اللعـان، قـال الشـيخ: اخلامسـة .ولو كان له بينة سقط احلـدان .�للعان

مل ينتـف اال �للعـان، وكـان للـزوج أن ال يالعـن  )٦٠(ولـو أقـرت مـرة، فـإن كـان هنـاك نسـب .أربعا، وسقط عـن الـزوج
اذا : السادســـة .لنفيـــه، الن تصـــادق الـــزوجني علـــى الـــز� ال ينفـــي النســـب، اذ هـــو �بـــت �لفـــراش، ويف اللعـــان تـــردد

، وفيـه اشـكال، )٦١(ال يقبل إال �ربعة وجيب احلد: ن �عرتافها، قال الشيخقذفها فاعرتفت مث أنكرت، فأقام شاهدي
، وورثها الزوج، وعليه )٦٢(إذا قذفها قبل اللعان، سقط اللعان: السابعة .ينشأ من كون ذلك شهادة �القرار ال �لز�

أهلهـا فالعنـه، فـال مـرياث لــه إن قـام رجـل مـن : ويف روايـة أيب بصـري .ولـو أراد دفـع احلـد �للعـان جـاز.احلـد للـوارث
 واالصل أن املرياث يثبت .وإال أخذ املرياث، واليه ذهب الشيخ يف اخلالف

___________________________________ 
 .وجوب احلد مع االقرار اربع مرات، بسقوط احلد �للعان فال تعود كما عليه مجاعة: اي) ٥٦(
حىت ولو كـان مرجـوا زوالـه هـذه احلالـة ومتكنـه يف املسـتقبل مـن : يعين) وان مل حيصل(او غريمهافعجز عن النطق ملرض، اوكلل يف لسانه ) ٥٧(

 .التكلم
 .يضرب الرجل حد القذف مثانني سوطا: يعين) وتعني احلد(من الز�، او نفي الولد) ٥٨(
 . مئة سوطعن الرجل، وثبت على الزوجة والرجل حد الز�) سقط احلدان(حد للزوجة، وحد لذلك الرجل) ٥٩(
صحة لعان الزوجة ايضـا ووجـه الـرتدد ان الزوجـة كيـف تالعـن وتشـهد : اي) ويف اللعان تردد(اي كان القذف نفي ولد يلحق به شرعا) ٦٠(

 .يف نفي الولد، ومن جهة اخرى النسب �بت(�� ان الزوج كاذب مع اعرتافها بصدق الزوج
 .واالقرار يكفي يف اثباته شاهدان) الالز�(حد القذف على الزوج: اي) ٦١(
بقية ورثتها يرثون حق املطالبة جبلد الزوج : يعين) للوارث(الن الزوجية امنا تسقط �للعان ال مبجرد القذف) وورثها الزوج(لتعذره �ملوت) ٦٢(

 .من جانبه فقط) �للعان(الجل القذف
ة �ن شــهد اربــع مــرات �� ان الــزوج) فالعنـه( فــال (كــاذب، ويف املــرة اخلامســة قــال ان غضــب هللا عنــه علــى ان الــزوج صــادقا  نيابــة عــن الزوجــ

الواقـع : اي) املتعقـب(للزوج مـن هـذه الزوجـة، الن لعـان بعـض اقـر�ء الزوجـة يقـوم مقـام لعا�ـا هـي بنفسـها فتنقطـع الزوجيـة بينهمـا) مرياث له
 .عقب املوت
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 .�ملوت، فال يسقط �للعان املتعقب
ن، فحــد مث قــذفها بــهإذا قــ: الثامنــة حيــد متســكا حبصــول املوجــب، وهــو : الحــد، وقيــل: ، قيــل)٦٣(ذفها ومل يالعــ
 .االشبة

ولــو قـــذفها .ولـــو قــذفها بــه االجنــيب حــد.وكــذا اخلــالف فيمــا لــو تالعنــا مث قـــذفها بــه، وهنــا ســقوط احلــد أظهــر
ال حـد كمـا : الجنـيب، قـال الشـيخولو قذفها والعن فنكلت مث قـذفها ا.فأقرت، مث قذفها الزوج أو االجنيب فال حد

 .لو أقام بينة
 .حيد، كان حسنا: ولو قيل
فيــه روايتــان، إحــدامها تــرجم املــرأة، واالخــرى حتــد الشــهود ويالعــن  )٦٤(لــو شــهد أربعــة والــزوج أحــدهم: التاســعة

 .الزوج
 .ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة، على اختالل بعض الشرائط، أو سبق الزوج �لقذف وهو حسن

 .ولو حكم به حاكم مل ينفذ.، مل يصح)٦٥(إذا أخل أحدمها بشئ من الفاظ اللعان الواجبة: العاشرة
 .، وليست بطالق)٦٦(فرقة اللعان فسخ: احلادية عشرة

___________________________________ 
قـال ) اظهـر(تكرر املسبب وهـو احلـدالن القذف سبب فكلما تكرر ) متسكا حبصول املوجب(بنفس القذف االول اليقذف اخر: اي) ٦٣(

ان مســـاو للبينـــة واالقـــرار مـــن املـــرأة يف ســـقوط احلــد �نيـــا (يف اجلــواهر ولكـــن االنصـــاف عـــدم خلـــو ذلـــك عـــن  -إىل ان قـــال  -ولعلـــه الن اللعـــ
يب فقـال هلـا: اي) ولو قـذفها فـأقرت)(االشكال للعـان مبنزلـة االقـرار الن متنعهـا عـن ا) قـال الشـيخ الحـد(انـت زنيـت فقالـت نعـم: قـذفها االجنـ
 .منها �لز�

الن الزوج ليس من الشهود فالشهود ) حتد الشهود(الكتمال العدد اربعة شهود) ترجم املرأة(شهدوا عليها �لز� كامليل يف املكحلة: اي) ٦٤(
هادة، كمـا لـو مل تكـن �ملعاينـة كامليـل محل الرواية اليت تقول برد الشهادة وحد الشهود مبـا اذا اختلـت شـرائط الشـ: اي) نزل رد الشهادة(ثالثة

اوال الزوج نسبها إىل الز�، مث اشهد على ثالثة شهود فإن الـزوج حينئـذ : اي) او سبق الزوج(يف املكحلة، او اختلفت شهادا�م او حنو ذلك
 .ال حيسب من الشهود اما لو شهد مع الشهود بدون سابق قذفها فيعترب من الشهود فيكتملون اربعة

ك مــن تغيــري  )٦٥( خالفــا اليب ) مل ينفــذ(كمــا لــو مل يشــهد هــو او هــي اربعــة مــرات، علــى الطــرف االخــر، او مل يشــهد ان اخلامســة او غــري ذلــ
 .حنيفة حيث قال بتنفيذ احلكم اذا حكم احلاكم �لبينونة الزوجية عن اكثر كلمات اللعان

  .ا شروط الطالق، وال احكامهفال يشرتط فيه) وليس طالقا(كفرقة الردة، او تبني الرضاع) ٦٦(
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 كتاب العتق

وخيـتص الـرق ".مـن أعتـق مؤمنـا اعتـق هللا بكـل عضـو منـه عضـوا لـه مـن النـار : " وفضله متفـق عليـه، حـىت روي
ارى وا�ــوس، القــائمني بشــرائط الذمــة ود والنصــ وا يف قســم أهــل احلــرب.)١(�هــل احلــرب، دون اليهــ  .ولــو أخلــوا دخلــ

ولـو اشـرتى انسـان مـن .وكذا امللتقط يف دار احلـرب )٢(لرق، مع جهالة حريته، حكم برقيتهوكل من أقر على نفسه �
ويسـتوي سـيب املـؤمنني .يف احلقيقـة )٣(حريب، ولده أو زوجته أو احدى ذوي أرحامه، كـان جـائزا وملكـه، إذ هـم فيـئ

 :وازالة الرق يكون �سباب أربعة.والضالل يف استباحة الرق
 .)٥(فالعتق، والكتابة، والتدبري: أما املباشرة .)٤(والعوارض -وامللك  -والسراية  -املباشرة 
 وال يصح مبا عدا التحرير،.ويف االعتاق تردد )٦(التحرير: فعبارته الصرحية: أما العتق

___________________________________ 
 .كتاب العتق

 .وا بشرائط الذمةمل يعمل: اي) أخلوا(فاليصح اسرتقاقهم وجعلهم عبيدا وإماء) ١(
من أخذ يف دار احلرب حيكـم برقيتـه لآلخـذ اذا مل يكـن هنـاك مسـلم ميكـن تولـده منـه، : اي) وكان امللتقط)(وكان �لغا رشيدا(يف اجلواهر) ٢(

 .واال ففيه كالم يف املفصالت
باطـل مــن املسـلمني، وكــذا الكفـار، فكــل هــم أهـل ال) والضـالل(هبـة هللا للمسـلمني، فيجــوز اسـتنقاذه �ي طريــق، ومـن ذلـك الشــراء: اي) ٣(

 .من سىب كافرا حربيا صار رقا وجاز شراؤه منه، سواء كان السايب مؤمنا، او ضاال، أو كافرا آخر، حربيا أو غري حريب
ا�ه فإن االب ينعتق كما لو اشرتى الرجل ) وامللك(كان يعتق بعض العبد فيسري العتق فينعتق كله) والسراية(كان يعتقه املوىل) املباشرة)(٤(

 .كما لو صار العبد اجذم، او ابرص او غريمها، وسيأيت تفاصيل كل ذلك) والعوارض(بدخوله يف ملك ابنه
 .واالستيالد، وسيأيت الكتابة، والتربير واالستيالد يف كتاب مستقل بعد كتاب العتق) ٥(
اق)(انـــت حـــرة لوجـــه هللا(و يقـــول المتـــها) انـــت حـــر لوجـــه هللا(الـــتلفظ بلفـــظ احلريـــة كـــان يقـــول لعبـــده: اي) ٦( ــ يقـــول بلفـــظ : اي) ويف االعتـ

 ).اعتقتك(االعتاق، مثل
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 .فككت رقبتك أو أنت سائبة: صرحيا كان أو كناية، ولو قصد به العتق، كقوله
 .تردد، واالشبه عدم التحرير، لبعده عن شبه االنشاء )٧(� حرة وقصد العتق، ففي حتريرها: ولو قال المته

ا حــرة، فقــالولــو   ان امسهــ ه .أنــت حــرة، فــإن قصــد االخبــار مل تنعتــق، وان قصــد االنشــاء صــح: كــ ل منــ ولــو جهــ
، وفيـه تـردد، منشـأه التوقـف بـني العمـل حبقيقـة )٨(االمران، ومل ميكن االستعالم، مل حيكم �حلرية لعدم اليقـني �لقصـد

وال .االشارة مع القدرة على النطـق وال الكتابـةوال بد من التلفظ �لصريح، وال يكفي .اللفظ، والتمسك �الحتمال
يـدك حـرة، أو رجلـك، أو : وكـذا لـو قـال.أو صـفة مل يصـح )٩(بد من جترده عن الشرط فلو علقـه علـى شـرط مرتقـب

وهــل .)١٠(بــدنك جســدك، فاالشــبه وقــوع العتــق، النــه هــو املعــين بقولــه أنــت حــر: وجهــك، أو رأســك أمــا لــو قــال
فلـــو عـــني مث عـــدل، مل .أحـــد عبيـــدي حـــر صـــح، ويرجـــع إىل تعيينـــه: فلـــو قـــال .الظـــاهر ال؟ )١١(يشـــرتط تعيـــني املعتـــق

أمـا لـو .يقـرع وهـو أشـبه، لعـدم إطـالع الـوارث علـى قصـده: يعـني الـوارث، وقيـل: ولـو مـات قبـل التعيـني، قيـل.يقبل
فــإن مل يــذكر، مل .ولــو عــدل بعــد ذلــك، مل يقبــل.فــإن ذكــر عمــل بقولــه .، أرجــئ حــىت يــذكر)١٢(أعتــق معينــا، مث اشــتبه

وإن جهـل يقـرع بـني عبيـده، لتحقـق .، رجع اليـه)١٣(فإن مات وادعى الوارث العلم.يقرع مادام حيا، الحتمال التذكر
 ولو ادعى أحد مماليكه، وانه هو املراد �لعتق فأنكر،.االشكال واليأس من زواله

___________________________________ 
 .قصد حتريرها �ذه اللفظة: اي) وان قصد االنشاء(النه يشبه االخبار) لعبده(اللفظةهل تصبح حرة �ذه : يعين) ٧(
 .حقيقة يف االنشاء واالخبار احتمال) حرة(لعله يريد ان لفظ أنت) حبقيقة اللفظ(فيستصحب رقيتها) ٨(
مس(كقـــدوم زيـــد، او صـــفة ولـــو معلومـــة كطلـــوع الشـــمس مثـــل) ٩( تعفى مـــن ذلـــك التـــدبري  )انـــت حـــر ان جـــاء زيـــد، او ان طلعـــت الشـــ واســـ
 .كما سيأيت) انت حر بعد وفايت(وهو

 .إذ معىن انت حر، وجسدك حر، وبذلك واحد) ١٠(
ال قصـــدت هـــذا صـــح: اي) إىل تعيينـــه(بفـــتح التـــاء بصـــيغة املفعـــول) ١١( يعـــين : اي) يقـــرع(عـــني عبـــدا اخـــر: اي) مث عـــدل(اي عبـــد عينـــه وقـــ

مث جتعـل االمسـاء يف كـيس، وجيـال الكـيس، ويضـع شـخص يـده يف الكـيس وخيـرج واحـدة مـن �لقرعة، وهي ان يكتب اسم كل عبد يف ورقـة، 
 .تلك االوراق فباسم أي عبد خرج كان هو املعتق

ك يف انـه قـال هلـذا العبـد انـت حـر، او قـال لـذاك: اي) ١٢( ) بعـد ذلـك(اخـر تعينيـه: اي) أرجـأ(ذكر اسـم العبـد الـذي اعتقـه، مث حصـل الشـ
 .بعدما عني: اي
) فـانكر)(القرعة لكل امـر مشـكل(فإنه ورد يف احلديث) لتحقق االشكال(قال الوارث ا� اعلم ان امليت كان قصد العبد الفالين: يعين )١٣(

فلو ادعى احـد العبيـد انـه كـان مقصـود املـوىل يف العتـق فـانكر الـوارث كـان املتبـع قـول الـوارث ) وكذا حكم الوارث(قول املوىل: اي) قوله(املوىل
 .نهمع ميي
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 .قضى عليه )١٤(ولو نكل.وكذا حكم الوارث.فالقول قوله مع ميينه
رب يف املعتــق ق: واملعتــ ار، والقصــد إىل العتــ وغ، وكمــال العقــل، واالختيــ ، والتقــرب إىل هللا وكونــه غــري حمجــور )١٥(البلــ

وال  .أيب جعفــر ومســتند اجلــواز روايــة زرارة، عــن .، تــردد)١٦(وصــدقته -اذا بلــغ عشــرا  -ويف عتــق الصــيب  .عليــه
 .يصح: وقال الشيخ يف اخلالف .يف حقه )١٧(عتق الكافر، لتعذرها.ويبطل �شرتاط نية القربة.يصح عتق السكران
 .فلو كان اململوك كافرا، مل يصح عتقه.االسالم، وامللك: ويعترب يف املعتق

 .)١٨(يصح مع النذر: وقيل .يصح مطلقا: وقيل
 .)١٩(اليصح بناء على كفره، ومل يثبت: وقيل ويصح عتق ولد الز�،
 .، مل ينفذ عتقه، ولو أجازه املالك)٢٠(ولو اعتق غري املالك

 .إن ملكتك فأنت حر، مل ينعتق مع امللك، إال أن جيعله نذرا: ولو قال
 .أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت: ولو جعل العتق ميينا مل يقع، كما لو قال

 .صح -بعد التقومي  - )٢١(ريولو أعتق مملوك ولده الصغ
 ولو أعتقه، ومل يقومه على نفسه،

___________________________________ 
 .على نكوله: اي) قضى عليه(مل حيلف املوىل او الوارث على االنكار: اي) ١٤(
ق اال (ففـي احلـديث الصـحيح عـن الصـادق ) والتقـرب(ال يكون يف مقام املزاح، او االختبار، اوكان ساهيا غالطـا مـثال: اي) ١٥( العتـ

 .وحنوه غريه ايضا) مااريد به وجه هللا تعاىل
 .ان يعتق صيب عبده، او يتصدق صيب بشيئ من ماله اذا كان عمره عشر سنوات او اكثر: اي) ١٦(
ه، فلــو اعتــق كــافر عبــده مل يصــح العتــق: تعــذر: اي) ١٧( ف يقصــد التقــرب اليــ الن بعــض ) يصــح(نيــة القربــة، الن الكــافر ال يعتقــد �� فكيــ

 .الكفار كاليهود والنصارى يعتقدون �� وامنا يف معتقدا�م خرافات
 .�ن ينذر انه لو قضى هللا تعاىل حاجته ان يعتق العبد الفالين الكافر) ١٨(
مل يثبت كونه كافرا، أما بعد بلوغه فلشهادتني، وأما قبل بلوغه فالنه وإن مل يتبع املسلم يف االسالم، فلـيس �بعـا يف الكفـر لكـافر : اي) ١٩(

 .ايضا، فال حيكم بكفره مطلقا
� علـى ان ملكـت (مـثال) ذرانـ(انـت حـر: بل جيـب ان يقـول لـه) مع امللك(بعد العتق) ولو اجازة(كما لو اعتق عمرو عبد زيد فضولة) ٢٠(

 .فإنه ان ملكه صار حرا مبجرد امللك على قول املاتن وبعض؟) العبد الفالين ان يصري حرا
ه االب: مـــثال) ٢١( ه �الرث او بغـــريه فاعتقـــ بعـــد مالحظـــة قيمـــة العبـــد ليعطـــي االبـــن : اي) بعـــد التقـــومي(لزيـــد ابـــن صـــغري، ولالبـــن عبـــد ملكـــ

 .النه الوالية لالب على االبن البالغ الرشيد، ومقابل الرشيد السفيه) لغا رشيدا�(النه ويل البنه) صح(القيمة
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ه الوفــاء بــه.أو كــان الولــد �لغــا رشــيدا، مل يصــح ق شــرطا، يف نفــس العتــق، لزمــ رتط .)٢٢(ولــو شــرط علــى املعتــ ولــو اشــ
 .إعادته يف الرق إن خالف، أعيد مع املخالفة، عمال �لشرط

 .ه اشرتاط السرتقاق من ثبت حريتهيبطل العتق، الن: وقيل
 .ولو قضى املدة آبقا، مل يعد يف الرق.، صح)٢٣(ولو شرط خدمة زمان معني

ومـــن وجـــب عليـــه عتـــق يف كفـــارة، مل جيـــزه .ال، والوجـــه اللـــزوم: وهـــل للورثـــة مطالبتـــه �جـــرة مثـــل اخلدمـــة؟ قيـــل
عتــق املســلم : ويكـره .ب عتـق املــؤمن مطلقــاويســتح.، اسـتحب عتقــه)٢٥(وإذا أتــى علــى املـؤمن ســبع ســنني.)٢٤(التـدبري

ق مــن ال يقــدر علــى االكتســاب وال �س بعتــق املستضــعف اب، .املخــالف، وعتــ ومــن اعتــق مــن يعجــز عــن االكتســ
 .استحب إعانته

 :ويلحق �ذا الفصل مسائل
يعتـــق، و  )٢٦(يتخــري: يعتــق أحــدهم �لقرعـــة، وقيــل: لــو نــذر عتــق أول مملـــوك ميلكــه، فملــك مجاعـــة، قيــل: االوىل
 .ال يعتق شيئا، النه مل يتحقق شرط النذر، واالول مروي: ال يعتق، وقيل: وقيل

 .، كا� معتقني)٢٧(فولدت توأمني.لو نذر حترير أول ما تلده: الثانية
 :هل أعتقت مماليك؟ فقال: لو كان له مماليك، فأعتق بعضهم، مث قيل له: الثالثة

___________________________________ 
فـإن مل :(�ن قـال) ولـو اشـرتط اعادتـه)(انت حر بشرط أن ختـدمين كـل يـوم سـاعة(وجب على العبد الوفاء �لشرط، كما لوقال له: اي) ٢٢(

 .اذا شرط الرد مع املخالفة) يبطل العتق)(ختدمين فانت رد يف الرق
جيـب علـى العبـد : يعين) اللزوم(الصحيح: اي) جهوالو (فريف شهر رمضان ومل خيدم: اي) آبقا(كما لو شرط أن خيدمه يف شهر رمضان) ٢٣(

 .اعطاء قيمة خدمته يف شهر رمضان
فال يكفي هذا يف العتق الواجب يف كفارة، الن الواجب العتق املنجز ) انت حردبر وفايت(التدبري هو العتق بعد املوت �ن يقول لعبده) ٢٤(

 .ال املعلن
لطريقة أهـل احلـق واتبـاع اهـل ) املخالف(اذا مل ميض عليه سبع سنوات، ولكنه ذاك آكد حىت) مطلقا(يعين كان عبدا مؤمنا سبع سنني) ٢٥(

وهو الذي خيالف احلق لكن عن ضعف ) املستضعف(كالكبري اهلرم واملريض وحنومها،) اليقدر على االكتساب(البيت عليهم الصالة والسالم
 .ذلك لكن الجيرب على التكفف واالستعطاء من الناسمبال، ال تشغيله بعمل او حنو ) اعانته(الفهم كالعجائز وحنوهم

ه: اي) يتخــري(ويف بعــض النســخ) ٢٦( من مجاعــة، بــل قــال لـــالول ) شــرط النــذر(خيتــار أحــدهم ويعتقـــ ال لواحـــد يف ضــ وهــو أول، النــه ال يقــ
 .املرتتب واحدا بعد واحد

 .اعم من الواحد واالكثر) ماتلد(الن) معتقني(طفلني معا) ٢٧(
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 .)٢٨(إىل من �شر عتقهم خاصة اجلوابنعم، إنصرف 
ا مــــن ملكــــه، إحنلــــت اليمــــني: الرابعــــة ولــــو أعادهــــا مبلــــك .لــــو نــــذر عتــــق أمتــــه إن وطأهــــا صــــح، فــــإن أخرجهــــ
 .، مل تعد اليمني)٢٩(مستأنف
 .)٣٠(إذا نذر عتق كل عبد قدمي إنصرف إىل من مضى عليه يف ملكه، ستة أشهر فصاعدا: اخلامسة
وإن علمـه فهـو للمعتـق، إال .إن مل يعلم به املـوىل، فهولـه: وقيل .وله مال، فماله ملوالهمن أعتق عبده : السادسة

 .اســــتخرج الثلــــث �لقرعــــة -وهــــم ســــتة  -اذا اعتــــق ثلــــث عبيــــده : الســــابعة .، واالول أشــــهر)٣١(أن يســــتثنيهاملوىل
فإن اخرج على احلرية،   .الرقبة ، اسم اثنني يف كل رقعة مث خيرج على احلرية او)٣٢(أن يكتب يف ثالث رقاع: وصور�ا

أو اختلفــت القيمــة مــع  )٣٣(فــإن تســاووا عــددا وقيمــة.كفــت الواحــدة وان اخــرج علــى الرقبــة، إفتقــر إىل اخــراج اثنــني
ة، ومل ميكــن التعــديل، أخــرج ثلــثهم قيمــة وطــرح اعتبــار العــدد، .إمكــان التعــديل أثــال�، فــال حبــث وإن اختلفــت القيمــ

ه تــردد ا علــى احلريــة، حــىت يســتويف الثلــث قيمــة، ولــو قصــرت قيمــة )٣٤(ديل عــددا وقيمــةوان تعــذر التعــ.وفيــ ، أخرجنــ
مثنهـا، فأعتقهـا وتزوجهـا ومـات  )٣٥(من اشرتى أمة نسـيئة ومل ينقـد: الثامنة .املخرج أكملنا الثلث، ولو جبزء من آخر

 ومل خيلف
___________________________________ 

 .هذا إقرارا منه على عتق مجيع مماليكه ال إىل مجيعهم، فال يكون) ٢٨(
 .فال جيب عتقها ان وطأها الن تلك اليمني كانت �لنسبة للملك االول) مل تعد اليمني(مبلك جديد، بشراء، او هبة، او حنوها: اي) ٢٩(
 .اذا مل يقصد غري ذلك، الن النذر �بع للقصد) ٣٠(
 ).انت حر اال مالك(�ن يقول) ٣١(
�ن توضع االوراق الثالثة يف كيس وحنوه وجيال مث خترج ورقة �سم احلرية او الرقية ال فرق، النه ) على الدية او الرقية(ة اوراقثالث: يعين) ٣٢(

 ان اخرج �سم احلرية فورقة واحدة تكفي �سم من كان، الن كل ورقة فيها اسم ثلث العبيد، وان اخرج �سم الرقية جيب اخراج ورقتني، الن
 .الرق ثلثني

كما لو كان قيمة ثالثة منهم كل واحد مئـة، ) او اختلفت مع امكان(كما لو كان العبيد ستة وكان قيمة كل واحد منهم مخسني مثال) ٣٣(
بني القيمـة والعـدد كمـا لـو كـان قيمـة واحـد مـن السـتة مئـة، وقيمـة اثنـني منهـا تسـعني، وقيمـة ) ومل يكن التعديل(وقيمة ثالثة كل واحد مخسني

دد وهــو اثنــانثالثــة  ه تــردد(منهــا مئــة وعشــرة، فقلــت القيمــة وهــو مئــة ال يوافــق ثلــث العــ ل ) وفيــ الحتمــال عتــق اثنــني منهــا وان كــان قيمتهمــا اقــ
 .اواكثر من الثلث لرواية النيب صلى هللا عليه وآله رمبا يستظهر منها ذلك

 .وكما لو كان العدد مخسة حيث الثلث له) ٣٤(
 .مل يرتك شيئا ميكن ان حيتل مثنا لالمة: اي) ومل خيلف(لبائعمل يدفع قيمتها ل: اي) ٣٥(
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ال : ولو محلت، كان ولدها رقا، وهـي روايـة هشـام بـن سـامل، وقيـل.سواها، بطل عتقه ونكاحه وردت إىل البائع رقا
 .يبطل العتق، وال يرق الولد، وهو أشبه

فـإن امتنـع، أعتقـه احلـاكم، وحيكـم حبريتـه .اعتاقـه، لزم الـوارث )٣٦(إذا اوصى بعتق عبد، فخرج من الثلث: التاسعة
اة.حــني االعتــاق ال حــني الوفــاة اة يكــون لــه، الســتقرار ســبب العتــق �لوفــ ولــو  .ومــا اكتســبه قبــل االعتــاق وبعــد الوفــ

 .يكون للوارث، لتحقق الرق عند االكتساب، كان حسنا: قيل
اآلمـر، وينتقـل إىل اآلمـر عنـد االمـر �لعتـق، ليتحقـق  ، وقع العتق عـن)٣٧(اذا أعتق مملوكه عن غريه �ذنه: العاشرة

 .العتق يف امللك، ويف االنتقال تردد
 .من االصل، واالول مروي: ، وقيل)٣٨(العتق يف مرض املوت، ميضي من الثلث: احلادية عشرة

 :تفريعان
ان �ـا .)٣٩(ةإذا اعتق ثالث إماء يف مرض املوت، وال مال له سواهن اخرجت واحدة منهن �لقرعـ: االول فـإن كـ

 .هو حر أيضا وفيه تردد: وان كان سابقا على االعتاق، قيل .محل جتدد بعد االعتاق فهو حر امجاعا
ــاين ــة: الث اء )٤٠(إذا اعتــق ثالث وت، ال ميلــك غــريهم، مث مــات أحــدهم، أقــرع بــني امليــت واالحيــ ولــو  .يف مــرض املــ

أحد احليني، حكم على امليت بكونـه مـات رقـا، لكـن  ولو خرجت على .خرجت احلرية ملن مات، حكم له �حلرية
ولـو عجـز أحـدمها عـن  .ال حيتسب من الرتكة، ويقرع بني احليني، ويتحرر منهمـا مـا حيتملـه الثلـث مـن الرتكـة الباقيـة

 .الثلث، أكمل الثلث عن اآلخر
 .ولو فضل منه، كان فاضله رقا

___________________________________ 
 .للعبد: أي) يكون له(الوارث من اعتاقه) فإن امتنع(قيمته ثلث تركة امليت او اقلكانت : اي) ٣٦(
انتقال العبد من ملك : اي) ويف االنتقال)(انت حر لوجه هللا:(فقال عمرو لعبده) اعتق عبدك عين(�مره، كما لو قال زيد لعمرو: اي) ٣٧(

 .قال، نعم العتق يقع عن اآلمر زيداذ ال دليل على االنت) تردد(عمرو إىل زيد قبل العتق بلحظة
أصـل : اي) مـن االصـل(حبيث لو كانت قيمة العبـد او االمـة الـذي اعتـق اكثـر مـن ثلـث أمـوال امليـت يتوقـف االكثـر علـى اجـازة الورثـة) ٣٨(

 .املال حبيث لو مل يكن للميت مال سوى هذا العبد صح عتقه
ال، وكيفيـة القرعــة كمــا مــر ) ٣٩( ان �ــا محـل(فالحـظ) ٣٣(آنفـا عنــد رقــمالن الواحـدة ثلــث املــ كمــا لــو وطأهـا شــبهة، اذ بعــد العتــق ) فــإن كــ

 .لعدم سبب لعتق احلمل سوى العتق الذي تعلق �الم فقط) وفيه تردد(الجيوز وطؤها �ملك
) مـن اآلخـر(نـه علـى املـوىلفيكـون غسـله وكفنـه ودف) بكونـه رقـا(والبـاقون علـى الرقيـة) حكـم لـه �حلريـة(عبيد كلهم، أو إماء، او خمتلفـني) ٤٠(

 .�ن كان احدمها اكثر من الثلث) ولو فضل(�ن يعتق من اململوك الثاين مبقدار يكمل الثلث
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ان املعتـق صـحيحا جـائز التصـرف )٤١(فمن أعتق شقصا: وأما السراية وإن  .من عبده، سرى العتق فيه كلـه إذا كـ
إن : وقيـل .د يف فـك مـا بقـي منـه، إن كـان املعتـق معسـراكان له فيه شـريك، قـوم عليـه إن كـان موسـرا، وسـعى العبـ

ان موســرا، وبطــل عتقــه إن كــان معســرا وان قصــد القربــة، عتقــت حصــته، وســعى العبــد يف .قصـد االضــرار فكــه إن كــ
ومل جيـــب علـــى املعتـــق فكـــه، فـــإن عجـــز العبـــد، أو امتنــع مـــن الســـعي كـــان لـــه مـــن نفســـه مـــا أعتـــق، .حصــة الشـــريك
، )٤٣(ولـو هـا�ه شـريكه يف نفسـه صـح.وكـان كسـبه بينـه وبـني الشـريك، ونفقتـه وفطرتـه عليهمـا، )٤٢(وللشريك ما بقي

ادر كالصــيد وااللتقــاط ان اململـوك بــني ثالثــة، فــأعتق اثنــان، قومــت حصــة الثالــث  .وتناولـت املهــا�ة املعتــاد والنــ ولوكــ
 .، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت)٤٤(عليهما �لسوية

: وقـال الشـيخ .وينعتق حصة الشريك �داء القيمـة ال �العتـاق.)٤٥(تق، النه وقت احليلولةوتعترب القيمة وقت الع
ار)٤٦(ولــو هــرب املعتــق.هــو مراعــى ود، وإن أعســر أنظــر إىل االيســ ه حــىت يعــ ا .، صــرب عليــ يف القيمــة،  )٤٧(ولــو اختلفــ

 القول قول الشريك، النه ينتزع: فالقول قول املعتق، وقيل
___________________________________ 

وجـب عليـه اعطـاء : اي) قـدم عليـه(�ن كان كـل العبـد لـه، ومل يكـن لـه فيـه شـريك) جائز التصرف(�لفتح اي العبد) املعتق(ا جزء: اي) ٤١(
ــرا(قيمـــة حصـــته الشـــريك اق حصـــته : اي) االضـــرار(فقـــريا: اي) معســـرا(غنيـــا: اي) موسـ ــ ــان قصـــده مـــن عتـــق حصـــته خســـارة الشـــريك �نعتـ كـ

 .اكتسب حىت يدفع للشريك قيمة حصته: اي) عى العبدوس(ايضا
كسب العبد يقسم بينه وبني الشريك فلو كان قد اعتق ثلثه مثال، والكسب ثالثني دينـارا،  : اي) كسبه(تبقى حصة الشريك رقا: اي) ٤٢(

 .زكاة الفطرة: اي) وفطرته(مضارفه: اي) ونفقته(كان له عشرة وللشريك عشرون
 -اذا كـان ثلثـه معتقـا مـثال  -تعمل شهرا لنفسك وشـهرين يل : االزمنة بينه وبني العبد املعتق بعضه، كما لو قال له وزع الشريك: اي) ٤٣(

وكلمـا يعمـل يف .انـه وجـد شـيئا جمهـوال مالكـه: فكلما يعمل يف الشهر كان له سواء كان كسبا معتادا متعارفا كالصيد، او �درا كااللتقـاط اي
 .الشهرين فهو للشريك

فلو كانت حصة الشريك الثالث قيمتها مئـة دينـار، كـان علـى كـل واحـد منهمـا مخسـون دينـارا، وإن كانـت حصـتهما خمتلفتـني، فكـان ) ٤٤(
 .الحدمها العشر ولآلخر مخسة اعشار

ال: اي) مراعـى(احليلولة بني الشريك الثالث وبني ملكه: اي) ٤٥( : اي) ال �العتـاق(متوقـف علـى دفـع القيمـة اوال فـإن دفعـوا ينعتـق، واال فـ
 .مبجرد اعتاق احد الشركاء حلصته الينعتق �قي اململوك بل ينعتق الباقي �داء قيمة الباقي

 .املوىل املعتق ان اعتق حصته وهرب، او اعسر ومل يكن له مال يفك بقية اململوك واحلكم الصرب النه ليس فور� يسقط لتأخري: اي) ٤٦(
 .املعتق حصتك مئة، وقال الشريك بل مئة ومخسني مثالاملعتق وشريكه، فقال : اي) ٤٧(

    



٩١ 

 .، فالقول قول الشريك)٤٨(ولو ادعى املعتق فيه عيبا.نصيبه من يده
ولـــو ورث .هـــو أن يكـــون مالكـــا بقـــدر قيمـــة نصـــيب الشـــريك، فاضـــال عـــن قـــوت يومـــه وليلتـــه: واليســـار املعتـــرب

ال)٤٩(شقصــا ، )٥٠(ولــو اوصــى بعتــق بعــض عبــده، أو بعتقــه.هــو بعيــديف اخلــالف يقــوم عليــه، و : ، ممــن ينعتــق عليــه، قــ
واالعتبـار بقيمـة .وكـذا لـو اعتقـه عنـد موتـه، اعتـق مـن الثلـث، ومل يقـوم عليـه.وليس له غريه، مل يقوم على الورثة �قيـة

�قل االمرين، من حني الوفـاة إىل حـني  )٥٢(واالعتبار يف قيمة الرتكة.بعد الوفاة، و�ملنجز عند االعتاق )٥١(املوصى به
حتـرر احلمـل، وإن اسـتثىن رقـه  )٥٣(ولـو أعتـق احلامـل.القبض الن التالف بعد الوفاة غري معترب، والز�دة مملوكـة للـوارث

 .، وفيه إشكال منشأه عدم القصد إىل عتقهعلى رواية السكوين عن ايب جعفر 
، كـان علـى كـل واحـد منهمـا اليمـني علـى )٥٤(ريكني على صاحبه عتق نصـيبهإذا ادعى كل واحد من الش: تفريع

 .صاحبه، مث يستقر رق نصيبهما
___________________________________ 

ريك صــاحب احلصــة: اي) ٤٨( ال الشــ ل قيمــة، وقــ ق حصــة نفســه ان يف اململــوك عيبــا، وإمنــا يــدعي ذلــك ليعطــي اقــ : ادعــى املــوىل الــذي اعتــ
 .لنفسه وعياله) عن قوت(زائدا: اي) فاضال(لوكالعيب يف املم

الن االب ينعتـق فـورا اذا  -زوجة زيد كـان أبوهـا مملوكـا لزيـد، فمـات زيـد، وورثـت الزوجـة ربـع او مثـن ابيهـا : قسما وحصته، مثاله: اي) ٤٩(
على االب نفسه ان يكتب ) وهو بعيد(ورثة،ينعتق االب، وعلى الزوجة اعطاء بقية القيمة لباقي ال: يعين) يقوم عليه(-دخل يف ملك اوالده 

 .وحيصل املال ويعطي حصة بقية الورثة
اعتـق منـه مبقـدار ثلـث مالـه، : اي) مـن الثلـث(الينعتـق �قيـه: اي) مل يقـوم(اي المال له سوى هذا العبـد) وليس له غريه(عتق كله: اي) ٥٠(

ه مـال سـوى هـذا العبـد اطالقـا اعتـق ثلـث العبـد فقـط،  ه مـال قليـل آخـر غـري هـذا العبـد اعتـق مبقـدار قيمـة ثلـث ذاك فإن مل يكن لـ وان كـان لـ
 .املال أيضا من العبد

اململوك الذي اوصـى املـوىل بعتقـه بعـد وفاتـه فمهمـا كانـت قيمتـه عنـد الوفـاة حيسـب ذلـك ويقـدر هـل هـو ثلـث جممـوع اموالـه، او : اي) ٥١(
الـذي اعتقـه املـوىل يف حياتـه يف : اي) �ملنجز(قيمته عند الوصية ازيد ام اقل أما اكثر، سواء زادت قيمته بعد الوفاة او نقصت، وسواء كانت

د الوفــاة، او بعــد  ه عنــد عتقــه هــو الــذي يؤخــذ بعــني االعتبــار يف الثلــث ســواء زادت او نقصــت عنــ ه الــذي مــات فيــه، فمهمــا كانــت قيمتــ مرضــ
 .الوفاة

ة او اكثــر مــن الثلــثبقيــة امــوال امليــت ليعــرف هــل أن قيمــة العبــد ثلــث : اي) ٥٢( ة: اي) حــني القــبض(جممــوع الرتكــ غــري (قــبض الــوارث للرتكــ
 .فالز�دة يف ملكه) مملوكة للوارث(يف االحتساب على الوارث) معترب

 )إىل عتقـه(فإنـه أيضـا يتحـرر) أنت حرة لوجه هللا اال محلك:(حىت لو استثىن احلمل، �ن قال هلا: اي) وإن استثىن(اليت محلها من عبد) ٥٣(
 .عتق احلمل: اي
وإمنـا يـدعي عليـه ذلـك لكـي يسـري العتـق  -انت اعتقت حصتك من هـذا العبـد : مثال كان عبد لزيد وعمرو، فقال عمرو لزيد: يعين) ٥٤(

رو زيـدا بقيمـة نصــيبه  ه -فينعتـق نصـيب عمــرو ايضـا ويطالـب عمــ ) اليمـني علـى صــاحبه(وهكـذا ادعـى زيــد علـى عمـرو انــه اعتـق نصـيب نفســ
 ).وهللا ما اعتقت ا� نصييب من هذا العبد:(ه �ن يقولاحالف: اي

    



٩٢ 

، هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد، واالشـبه أنـه بعـد الـدفع، ليقـع )٥٥(وإذا دفع املعتق قيمة نصيب شريكه
ان حســنا: ولــو قيــل .العتــق عــن ملــك رتان كــ وك هلــم، مضــى العتــق يف نصــيبه.�القــ هد بعــض الورثــة بعتــق مملــ  .وإذا شــ

 .، نفـذ العتـق فيــه كلـه، واال مضــى يف نصـيبهما، وال يكلـف أحــدمها شـراء البــاقي)٥٦(إن شـهد آخــر، وكـا� مرضــينيفـ
وإن نزلوا، انعتـق  -ذكرا� وإ��  -، أو أحد االوالد )٥٧(فإذا ملك الرجل أو املرأة، أحد االبوين وإن علوا: أما امللك
ودين.يــه نســباوكــذا لــو ملــك الرجــل، إحــدى احملرمــات عل.يف احلــال ولــو ملــك  .)٥٨(وال ينعتــق علــى املــرأة ســوى العمــ
ويثبـت العتـق،  .، من جهة الرضاع، من ينعتق عليه �لنسب، هل ينعتق عليه؟ فيـه روايتـان، أشـهرمها العتـق)٥٩(الرجل

وإذا ملــك شقصــا ممــن ينعتــق .)٦١(ومــن ينعتــق كلــه �مللــك، ينعتــق بعضــه مبلــك ذلــك الــبعض.)٦٠(حــني يتحقــق امللــك
يقـوم : ولـو ملكـه اختيـارا، وكـان موسـرا، قـال الشـيخ.وكـذا لـو ملكـه بغـري اختيـاره.ليه، مل يقـوم عليـه إن كـان معسـراع

 .عليه، وفيه تردد
 :فرعان
 ، فللويل أن يقبل، إن مل يتوجه)٦٢(إذا أوصى لصيب أو جمنون، مبن ينعتق عليه: االول

___________________________________ 
 .صيبه �لسرايةالنعتاق ن) ٥٥(
 .بل يسعى اململوك يف اعطاء قيمة بقية نفسه لباقي الورثة لينعتق كله) واليكلف احدمها شراء الباقي(مقبويل الشهادة: اي) ٥٦(
وي االب وابـــوي االم، وأجـــدادمها، وهكـــذا: اي) ٥٧( ــ با(اوالد االوالد، واوالدهـــم، وهكـــذا: اي) وان نزلـــوا(ابـ ــ كالعمـــة ) إحـــدى احملرمـــات نسـ

ة وامهـــا ال�مـــا ليســـت  واخلالـــة، وبنـــات االخ واالخـــت، واالخـــت نفســـها، المثـــل بنـــت العـــم وبنـــت اخلـــال ال�ـــا ليســـت حمرمـــا، والمثـــل الزوجـــ
 .حرمتهما �لنسب بل �لسبب

 .اال�ء واالوالد، أما احملارم فال، فلو ملكت امرأة أخاها أو اختها أو عمها وعمتها مل ينعتقوا) ٥٨(
ن الرضــاع �لنســبة للرجــل ) �لنســب(رأةاو ملكــت املــ) ٥٩( رأة، وكاالخــت والعمــة واخلالــة مــ ن الرضــاع �لنســبة للرجــل واملــ كــاالب واالوالد مــ

 .فقط
 .مبجرد حصول امللك من دون حاجة إىل صيغة العتق، او ارادة العتق او غري ذلك: اي) ٦٠(
مل (فملـك اجلميـع خالـة زيـد، فحصـة زيـد مـن خالتـه تنعتـق فـورا عليــه خالـة زيـد مملوكـة البيـه، فمـات االب ولـه اوالد مـن زوجـات: مثالـه) ٦١(

ة إىل اخوانـه الـذين ليسـت خالتـه خالـة هلـم -يف هذا املثال  -ليس : اي) يقوم عليه غـري قـادر : اي) معسـرا(ان يعطي مثـن بقيـة حصـص اخلالـ
  .اهلبة وحنومهاكالشراء، وقبول ) كاالرث إختيارا) بغري اختياره(على دفع هذا املال قدرة شرعية

ان فيــه ضــرر(-وكــان عمــر صــبيا او جمنــو�  -كمــالو اوصــى زيــد �ن يعطــي ابــوعمرو لعمــرو ) ٦٢( كمــا لــو كــان ذلــك مانعــا عــن ان ) فــإن كــ
يب وا�نـون، وعلـى املـوىل ان يعمـل مـا فيـه املصـلحة للمـوىل عليـه: اي) الغبطة(يوصي لعمرو بشئ آخر مثال كالوصـية (ال مصلحة حينئذ للصـ

ريض الفقــري ال : اي) �ملــ ا قبــول هــذه الوصــية لكــي ال جيــب نفقتــه يف مــ وز لوليهمــ يب او جمنــون بعبــد مــريض فقــري ال جيــ كمــا انــه لــو اوصــى لصــ
 .الصيب وا�نون، فكذلك من ينعتق على الصيب وا�نون

ال  ا ان املقصــود �ملــريض الفقــري هــو مثــ يب وا�نــونهكــذا ا� فهمــت العبــارة وان كــان يف املســالك فهــم منهــ فيــه ان ) لكــن(ملــن ينعتــق علــى الصــ
يبقى اشكال على كال التفسريين ) نعم(ينعتق مبجرد امللك فليس مملوكا الحد حىت جتب نفقته عليه، بل يف بيت مال املسلمني كسائر الفقراء

ك علــى املشــهور ه ال ميلــ ن(وهــو ان العبــد ال يكــون اال فقــريا النــ ز�دة الوضــوح، او حــىت علــى قــول غــري قــد جيــاب �ن املثــال قــد يكــون لــ) لكــ
 .املشهور، او على احتمال ان اليكون فقريا مبعىن وجود مال لالنفاق عليه، كما لو وقف على ما يتناول عبيده وحنو ذلك

    



٩٣ 

 .به ضرر على املوىل عليه
 .فإن كان فيه ضرر مل جيز القبول، النه ال غبطة كالوصية �ملريض الفقري، تفصيا من وجوب نفقته

ال : ببعض من ينعتق عليه، وكان معسرا، جاز القبـول، ولـو كـان املـوىل عليـه موسـرا، قيـل )٦٣(لو اوصى له: الثاين
وم عليــه ه، والوجــه القبــول، اذ االشــبه انــه ال يقــ  .واجلــذام .فهــي العمــى: )٦٤(وأمــا العــوارض .يقبــل، النــه يلزمــه افتكاكــ

 .ودفع قيمة الوارث.لى موالهوإسالم اململوك يف دار احلرب، سابقا ع .واالقعاد
 .به مواله تردد، واملروي أنه ينعتق )٦٥(ويف عتق من مثل

 .سببا للعتق، فلنذكر الفصول الثالث يف كتاب واحد، الن مثر�ا إزالة الرق )٦٦(وقد يكون االستيالد
___________________________________ 

 .الصيب وا�نون من هذا القبول النه ال جيب فك بقيته اذالضرر على) جاز القبول(للصيب وا�نون: اي) ٦٣(
ه اجلــذام ) ٦٤( ار بــ ها وحــدوثها ينعتــق اململــوك رغمــا علــى مــواله، فــإذا عمــى اململــوك، اوصــ ة الــيت  -وهــي االمــور الــيت عنــد عروضــ وهــي االكلــ

ودفــع (قبـل مـواله: اي) ســابقا(هـذا الزمـاناو صــار مقعـدا، اي سـقطت رجــاله عـن قـدرة القيــام عليهمـا، كالشـلل املعــروف يف  -�كـل اللحـم 
فيعتـق مـن االرث قهـرا علـى مـواله وان زاد مـن االرث شـيئ  -عبد او امة  -�ن ميوت شخص وليس له وارث سوى رق فقط ) قيمة الوارث
 .اعطى له

 .يف املفصالتوالتمثيل هو قطع اليد او االصبع، او صلم االذن، او جدع االنف وحنو ذلك وتفصيل انواع التمثيل ) ٦٥(
واملكاتبـة هـي ان يكاتـب (فإذا مات املـوىل انعتـق اململـوك) انت حر بعد وفايت(-عبده او امته  -معناه ان يقول املوىل ململوكه ) التدبري)(٦٦(

ا، ومع) واالســتيالد(املــوىل مملوكــه علــى انــه ان دفــع كــذا مــن املــال ينعتــق فــإذا دفــع اململــوك انعتــق ان يطــأ : ناهــا هــومعنــاه لغــة طلــب الولــد مطلقــ
  .املوىل جاريته فيصري له ولد، فتنعتق هذه اجلارية عند موت املوىل من نصيب ولدها يف االرث
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 كتاب التدبري واملكاتبة واالستيالد

 .هو عتق العبد، بعد وفاة املوىل: التدبري
ن جيعــل لــه خدمــة تــردد، )١(ويف صــحة تــدبريه، بعــد وفــاة غــريه كــزوج اململوكــة اة مــ واز، ومســتنده ، ووفــ وأظهــره اجلــ

 :والعلم به يستدعي بيان ثالثة مقاصد.النقل
 :املقصد االول يف العبارة وما حيصل به التدبري

وال عــــــربة �خــــــتالف أدوات .أنــــــت حــــــر بعــــــد وفــــــايت، أو اذا مــــــت فأنــــــت حــــــر أو عتيــــــق أو معتــــــق.والصــــــريح
وكـذا لـو .هـذا أو هـذه أو أنـت أو فـالن: قولـهوكذا ال عـربة �خـتالف االلفـاظ الـيت يعـرب �ـا عـن املـدبر، ك.)٢(الشرط
ال و ينقســم .)٣(مــىت مــت، أو أي وقــت، أو أي حــني: قــ ه: وهــ إذا : وإىل مقيــد، كقولــه .إذا مــت: إىل مطلــق، كقولــ

أنـت مـدبر : ولـو قـال .مت يف سفري هذا، أو مـن مرضـي هـذا، أو يف سـنيت هـذه، أو يف شـهري، أو يف شـهر كـذا
 .، صح، وكان االعتبار �لصيغة ال مبا تقدمها)٤(فإذا مت فأنت حر: لأما لو قا .واقتصر، مل ينعقد

___________________________________ 
 .كتاب التدبري واملكاتبة واالستيالد

ميـوت انـت لزيـد ختدمـه حـىت :(كـأن يقـول ململوكـه) جيعـل لـه خدمتـه)(انت حرة لوجـه هللا بعـد وفـاة زوجـك(�ن يقول املوىل المته املزوجة) ١(
 .الرواية اخلاصة: اي) النقل)(زيد فإذا مات فانت حر لوجه هللا

 .فكلها واحد) مهما مت)(اذا مت)(لو مت)(ان مت(�ن يقول) ٢(
 .مما يدل على الزمان) ٣(
 .انت مدبر: وهو) ملا تقدمها(وهي فإذا مت فانت حر) �لصيغة)(انت مدبر(قال ذلك بعد قوله: اي) ٤(
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إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل واحد منهما إىل نصيبه، وصح التـدبري، : يكني، فقاالولو كان اململوك لشر 
ا مـن ثلثـه)٥(ومل يكن معلقا على شرط ولـو خـرج نصـيب أحـدمها .، وينعتق مبو�ما، ان خـرج نصـيب كـل واحـد منهمـ

ا حـىت ولـو مـات أحـدمها، حتـرر نصـيبه مـن ثلثـه، وبقـي نصـي.)٦(حترر، وبقي نصيب اآلخـر أو بعضـه رقـا ب اآلخـر رقـ
 :ويشرتط يف الصيغة املذكورة شرطان.)٧(ميوت

اهي: النيــة فــال حكــم: الشــرط االول ويف .وال الغــالط، وال الســكران، وال املكــره الــذي ال قصــد لــه )٨(لعبــارة الســ
 .)٩(اشرتاط نية القربة تردد، والوجه أنه غري شرط

 .ور بني االصحابيف قول مشه )١٠(جتريدها عن الشرط والصفة: الشرط الثاين
 .، مل ينعقد-مثال  -ان قدم املسافر، فأنت حر بعد وفايت، أو إذا أهل شهر رمضان : فلو قال

 .بعد وفايت بسنة، أو شهر: وكذا لو قال
 .ان أديت إيل، أو إىل ولدي كذا، فأنت حر بعد وفايت، مل يكن تدبريا وال كتابة: وكذا إن قال

 .، فإن محلت منه مل يبطل التدبري)١١(يهاواملدبرة رق له وطؤها، والتصرف ف
 .ولو مات موالها، عتقت بوفاته من الثلث

 .وإن عجز الثلث، عتق ما بقي منها من نصيب الولد
 ولو

___________________________________ 
او مكـــا�، او غـــري ذلـــك مـــن كمو�مـــا معـــا، او مـــوت زيـــد قبـــل عمـــرو، او غـــري ذلـــك مـــن الشـــروط، بـــل �يـــة كيفيـــة كـــان مو�مـــا زمـــا�، ) ٥(

 .مل يكن اكثر من ثلث مجيع تركته، الن التدبري كالوصية الينفذ اال يف الثلث: اي) من ثلثه(اخلصوصيات ينعتق اململوك
اذ الميكـن ان يبقـى كـل نصـيب االخـر رقـا، النـه علـى ) وبقـي بعـض نصـيب االخـر رقـا(لعل يف العبارة سهوا، والصحيح ان تكون هكذا) ٦(

 .اليكون للميت الثاين شئ سوى نصيبه من هذا العبد، فيتحرر ثلث نصيبه الحمالة، حىت ولو كان نصيبه عشر العبد فرض ان
ة للشـــريك اآلخـــر، فـــإن كانـــت الرتكـــة نصـــفا ونصـــفا ) ٧( فه مبـــوت  -مـــثال  -ويـــوزع الوقـــت بـــني مقـــدار احلريـــة لنفســـه ومقـــدار الرقيـــ حتـــرر نصـــ

، اولـه اسـبوع وللمـوىل اسـبوع، او لـه )كـل علـى مـواله(يوم يعمل فيـه لنفسـه ماشـاء، وللمـوىل الثـاين يـوماحدمها، وبقي نصفه اآلخر رقا فللعبد 
 .شهر وللموىل شهر، كما يتفقان عليه

) الـذي ال قصـد لـه(السهو والغلط بينهما بعض الفرق، ويطلق كل واحد منهما على اآلخر لتفسري احدمها �آلخـر يف بعـض كتـب اللغـة) ٨(
 .راه حبيث جيري اللفظ مع عدم قصد إىل معناه، سواء كان ملتفتا إىل اللفظ الذي جيريه على لسانه أم المن شدة االك

 .فيصح التدبري ر�ء ومسعة) ٩(
طلحوا علــى اطــالق) ١٠( رط(اصــ دوم املســافر، الحتمــال قدومــه واحتمــال عــدم قدومــه ملــوت او ) الشــ ع، كقــ علــى مــا ميكــن ان يقــع وان ال يقــ

 .على ماهو حتمي الوقوع كمجيئ شهر رمضان، وطلوع الشمس، ووصول الصيف وجزر ومد البحر، وحنو ذلك) صفةال(غريه، واطالق
كانـت قيمتهـا اكثـر مـن ثلـث تركـة امليـت، مـثال كـان للميـت هـذه : اي) وان عجـز الثلـث(حبسـاب التـدبري) من الثلث(�ستخدام وحنوه) ١١(

 .مئة ومخسني فا�موع مئتني ومخسون، واملئة اكثر من الثلثاملدبرة وقيمتها مئة دينار، وكان بقية امواله 
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واء كــان عــن عقــدأو ز� أو شــبهةمبملــوكمحلــت  ولــو رجــع املــوىل يف تــدبريها، مل يكــن لــه .، كــان مــدبرا كأمــه)١٢(، ســ
 .الرجوع يف تدبري ولدها

وع، واالول مــروي: وقيــل وك.لــه الرجــ و مــدبر  )١٣(وكــذا املــدبر، إذا أتــى بولــد مملــ ولــو دبرهــا، مث رجــع يف .كأبيــه، فهــ
ال جتـدده)١٤(تـدبريها، فأتـت بولـد سـتة أشـهر فصــاعدا مـن حـني رجوعـه ان لـدون ســتة .، مل يكـن مـدبرا الحتمــ ولـو كـ

 .أشهر، كان مدبرا لتحقق احلمل بعد التدبري
كـــون ال ي: ، وقيـــل)١٥(إن علـــم �حلمـــل فهـــو مـــدبر، وإال فهـــو رق، وهـــي روايـــة الوشـــاء: ولـــو دبرهـــا حـــامال، قيـــل

 .مدبرا، النه مل يقصد �لتدبري، وهو أشبه
 :وال يصح التدبري )١٦(املقصد الثاين يف املباشر

 .، مل يقع تدبريه)١٧(فلو دبر الصيب.إال من �لغ، عاقل، قاصد، خمتار، جائز التصرف
ان مميــزا، لــه عشــر ســنني، صــح تــدبريه: وروي ون، وال املكــره، وال: وال يصــح تــدبري .أنــه إذا كــ الســكران، وال  ا�نــ
ولو دبر املسلم، مث ارتـد، مل يبطـل تـدبريه،  .وهل يصح التدبري من الكافر؟ االشبه نعم، حربيا كان أو ذميا .الساهي

ال ردتـه عتـق املـدبر، هـذا اذا كـان ارتـداده العـن فطـرة ان عـن فطـرة مل ينعتـق املـدبر بوفـاة  .)١٨(ولـو مـات يف حـ ولـو كـ
 .)١٩(ولو كان عن فطرة مل يصح .ردد، ولو ارتد العن فطرة، مث دبر، صح على تردداملوىل، خلروج ملكه عنه، وفيه ت

___________________________________ 
 .فيما كان الزوج او الزاين او املشتبه مملوكا، اوشرط الرقية يف الزواج) ١٢(
 .من مملوكة، او بشرط الرقية) ١٣(
 .جوعه عن التدبري الحتمال ان يكون الولد خملوقا بعد الرجوع فال يكون مدبراولد اجلنني بعد مضي ستة اشهر من ر : اي) ١٤(
 .ملوثقة معارضة لرواية الوشاء معمول �ا من قبل املشهور كما قيل) وهو اشبه(هو من العلماء من اصحاب الرضا واهلادي ) ١٥(
 .وهو املالك الذي يتوىل التدبري) ١٦(
 .املالك ململوك) ١٧(
 .�ن كان يف االصل كافرا قد اسلم مث ارتد ويسمى امللي، والفطري هو الذي كان يف االصل مسلما مث ارتد) ١٨(
يعـين قـال الشـيخ الطوسـي قـده جيـوز تـدبري املرتـد، ومل ) واطلـق الشـيخ(النه ال ملك له، فكيف يتصرف �لتدبري يف مال انتقل إىل وارثـه) ١٩(

 .يفرق بني امللي والفطري
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، بيـع عليــه، )٢٠(ولـو دبـر الكـافر فأسـلم.لـق الشـيخ اجلـواز وفيـه إشـكال، ينشـأ مـن زوال ملـك املرتـد عـن فطـرةوأط
ولـو عجـز الثلـث، حتـرر .ولو مات قبل بيعه، وقبل الرجوع يف التدبري، حتـرر مـن ثلثـه.سواء رجع يف تدبريه أم مل يرجع
وارث اقي للــ ان كــافرا، بيــع عليــه.فلــو كــان مســلما، اســتقر ملكــه.مــا حيتملــه، وكــان البــ ويصــح تــدبري االخــرس .وان كــ

 .ولو دبر صحيحا مث خرس، ورجع �الشارة املعلومة، صح.)٢١(وكذا رجوعه .�الشارة
 :املقصد الثالث يف االحكام

 :وهي مسائل
 .رجعت يف هذا التدبري: ، جيوز الرجوع فيه قوال، كقوله)٢٢(التدبري بصفة الوصية: االوىل
 .وكذا لو �عه، بطل تدبريه.يعتق، أو يقف، أو يوصي، سواء كان مطلقا أو مقيدا كأن يهب، أو: وفعال
ه الرجــوع.ان رجــع يف تــدبريه، مث �ع، صــح بيــع رقبتــه: وقيــل وإن مل يقصــد، مضــى البيــع يف .وكــذا إن قصــد ببيعــ
و ادعـى اململـوك التـدبري، ولـ. )٢٤(، مل يكـن رجوعـا)٢٤(ولـو أنكـر املـوىل تـدبريه.دون رقبته، وحترر مبوت مواله )٢٣(خدمته

 .وأنكر املوىل فحلف، مل يبطل التدبري يف نفس االمر
 ، وإال حترر من)٢٥(املدبر ينعتق مبوت مواله، من ثلث مال املوىل، فإن خرج منه: الثانية

___________________________________ 
ــوك: اي) ٢٠( ــل بيعـــه(فاســـلم اململـ ــلما(بـــل بيـــع مملوكـــه املســـلممـــات املـــوىل الكـــافر ق: اي) ولـــو مـــات قبـ ــوارث : اي) فلـــو كـــان مسـ لـــو كـــان الـ

 .على الوارث مابقي من اململوك رقا) بيع عليه(مسلما
 .بلسانه حال كونه غري اخرس: اي) صحيحا(�الشارة ايضا: اي) ٢١(
وز الرجــوع يف الوصــية والغاؤهــا كــذلك التــدبري: يعــين) ٢٢( ف(حكمــه حكــم الوصــية، فكمــا جيــ �عطــاء هــذا ) اويوصــي(وقفــا جيعلــه: اي) اويقــ

 .سواء كان التدبري معلقا على مطلق املوت، او مقيدا �ملوت يف سنة كذا، او سفر كذا، وحنومها: اي) مطلقا(العبد لفالن بعد مويت
 .مل يقع البيع على غري اململوك، بل يقع البيع على منافعه مادام املوىل حيا: اي) ٢٣(
او حنوها التدبري رتب االثر عليه فيتحرر بعد املوت، كما انه ان حصل العلم للمملوك �ن املوىل دبره جاز له وفائدته انه ان ثبت ببينة ) ٢٤(

ه النــه عــامل حبريــة نفســه حينئــذ ر(الفــرار بعــد موتــ ة علــى نفســه بعــد مــوت املــوىل اذا كــان عاملــا ) يف نفــس االمــ وز للمملــوك ترتيــب ا�ر احلريــ فيجــ
 .ىل�لتدبري بينه وبني هللا تعا

ــدبر: اي) ســـواه(كانـــت قيمتـــه أقـــل مـــن الثلـــث او بقـــدر الثلـــث: اي) ٢٥( ــوك املـ ــال للمـــوىل اطالقـــا غـــري هـــذا اململـ ــة(المـ ك : اي) مجاعـ ــ مماليـ
 .اول من دبره، مث �ين من دبره وهكذا اذا كان تدبريه هلم �لرتتيب: اي) �الول فاالول(متعددين

    



٩٨ 

واه، عتــق.املــدبر بقــدر الثلــث ن لــه ســ ولــو دبــر مجاعــة، فــإن خرجــوا مــن الثلــث، وإال عتــق مــن حيتملــه .ثلثــه ولــو مل يكــ
ان علـى امليـت ديـن يسـتوعب الرتكـة.ولو جهل الرتتيب، استخرجوا �لقرعـة.الثلث، وبدئ �الول فاالول ، )٢٦(ولـو كـ
سـابقا علـى ، وإال بيع منهم بقدر الدين، وحتـرر ثلـث مـن بقـي، سـواء كـان الـدين )٢٧(بطل التدبري، وبيع املدبرون فيه
 .)٢٨(وكما يصح الرجوع يف املدبر، يصح الرجوع يف بعضه.التدبري أو الحقا، على االصح

وكـذا لـو دبـره .ولـو كـان لـه شـريك، مل يكلـف شـراء حصـته. ، مل ينعتـق عليـه البـاقي)٢٩(إذا دبر بعض عبده: الثالثة
 .عليه حصة اآلخر وكذا لو دبر الشريكان، مث أعتق أحدمها، مل يقوم.�مجعه، ورجع يف بعضه

ولـو أعتـق صـاحب احلصـة .ولو دبر أحدمها مث أعتـق، وجـب عليـه فـك حصـة اآلخـر.يقوم، كان وجها: ولو قيل
 .، مل جيب عليه فك احلصة املدبرة، على تردد)٣٠(القن

ده قبـل ، بطل تدبريه، وكان هو ومن يولـد لـه بعـد اال�ق رقـا، إن ولـد لـه مـن امـة، وأوال)٣١(إذا أبق املدبر: الرابعة
فإن التحـق بـدار احلرب،بطـل، النـه إ�ق، ولـو مـات مـواله قبـل .وال يبطل تدبري اململوك لو ارتد.اال�ق على التدبري

 .فراره حترر
ولو اختلف املدبر والوارث، فيمـا يف يـده بعـد مـوت املـوىل، فقـال .، النه رق)٣٢(ما يكتسبه املدبر ملواله: اخلامسة

 ولو أقام كل منهما بينة،.فالقول قوله مع ميينه املدبر اكتسبته بعد الوفاة،
___________________________________ 

كان دينـه بقـدر كـل اموالـه، كمـا لوكـان كـل امـوال امليـت الـف دينـار، وكـان مـديو� بقـدر الـف دينـار او اكثـر، وأحـد امثلتـه أخـو� : اي) ٢٦(
عيد الســيد حســن الشــريازي  ة  -قــدس هللا تربتــه  -الشــهيد الســ ة /  ١٦فقــد استشــهد يــوم اجلمعــ هجــري وكانــت  ١٤٠٠عــام / مجــادي الثانيــ

ت ديونه للحوزة العلمية الزينبية �لشام عند مرقد موالتنا وسيدتنا زينب الكربى عليها الصالة والسالم ولغري ذلك اضعاف اضعاف ماكان حت
 .يده من كتب وا�ث

 .أسأل هللا تعاىل ان يلحقه �جداده املعصومني
دبري قــدم التــدبري ) علــى االصــح(يبــاع املـدبرون ويعطــى عــنهم للـدين: يف الـدين، يعــين: اي) ٢٧( دين اذا كــان بعـد التــ ومقابلــه قـول �در �ن الــ

 .على الدين
 .رجعت يف تدبري ربع اميت فتبقى ثالثة ار�عها مدبرة وهكذا: رجعت يف تدبري نصف عبدي، فيبقى نصفه مدبرا، او يقول: �ن يقول) ٢٨(
�ن كان شخصان او اكثر شركاء يف عبد او امـة فـدبر ) ولوكان له شريك(عبدي هذا حر ربعه او مخس اونصفه بعد وفايت: �ن يقول) ٢٩(

 .احد الشركاء حصته
دمها حصــته فــاعتق الثــاين حصــته) ٣٠( د، دبــر احــ ــاين حصــته يســري فينعتــق احلصــة االوىل ) علــى تــردد(شــريكان يف عبــ ق الث الحتمــال ان عتــ
 .دبرة معجالامل
ه حـرة فالولـد يكـون حـرا النـه �بـع الشـرف االبـوين : اي) ان ولد له من امة(فر من مواله: اي) ٣١( من زوجة هي امة، واال ان كانـت زوجتـ

 .�ن ارتد مث مات مواله مث فر فإنه يكون حرا، النه اصبح قبل الفرار حرا بسبب موت املوىل) قبل فراره(اال مع الشرط
ه كلهــا للمــوىلي: يعــين) ٣٢( ه) بعــد الوفــاة(كــون كســبه وجتارتــه وار�حــ و للميــت ولنــا بعــد موتــ وارث بــل حصــل لــك قبــل الوفــاة فهــ ال الــ بينــة (وقــ

 .ال�ا بينة اخلارج) الوارث
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 .فالبينة بينة الوارث
ل بطــل ال  )٣٣(اذا جــىن علــى املــدبر مبــا دون الــنفس: السادســة وىل وال يبطــل التــدبري، وإن قتــ تــدبري كــان االرش للمــ

 .وكانت قيمته للموىل يقوم مدبرا
ا، فـإن فكـه فهـو )٣٤(اذا جىن املدبر، تعلق أرش اجلناية برقبته: السابعة ، ولسـيده فكـه �رش اجلنايـة، ولـه بيعـه فيهـ
وإن مل تســـتغرقه، بيـــع منـــه بقـــدر اجلنايـــة، .وإن �عـــه وكانـــت اجلنايـــة تســـتغرقه، فالقيمـــة ملســـتحق االرش.علـــى تـــدبريه
 .، وله أن يرجع يف تدبريه مث يبيعه)٣٥(التدبري، وملواله أن يبيع خدمته والباقي على

ا للتــدبري، وعلـى روايـة: وعلـى مـا قلنـاه إذا مل يقصـد نقـض التــدبري،  : لـو �ع رقبتـه ابتــداء صـح، وكـان ذلـك نقضـ
 يثبت أرش اجلنايـة يف ولو مات املوىل قبل افتكاكه انعتق، وال.كان التدبري �قيا، وينعتق مبوت املوىل وال سبيل عليه

 .تركة املوىل
وت ذلــك .إذا أبــق املــدبر، بطــل التــدبري: الثامنــة ولــو جعــل خدمتــه لغــريه، مــدة حيــاة املخــدوم، مث هــو حــر بعــد مــ
 .، مل يبطل تدبريه ��قه)٣٦(الغري

 :فروع اربعة
وإال كــان لــه مـــن .ل لـــهفـــإن خــرج املــدبر مـــن الثلــث، فالكــ )٣٧(اذا اســتفاد املــدبر مــاال بعـــد مــوت مــواله،: االول

 .الكسب، بقدر ما حترر منه، والباقي للورثة
وكلما حصل من املال شئ، حترر من املدبر .)٣٨(إذا كان له مال غائب عنه، بقدر قيمته مرتني، حترر ثلثه: الثاىن

 .بنسبته، وإن تلف استقر العتق يف ثلثه
 عتق �لكتابة وإن أخرفإن أدى مال الكتابة، .، صح)٣٩(إذا كوتب مث دبر: الثالث

___________________________________ 
 .مع مالحظة كونه مدبرا ماذا تكون قيمته النه قيمة املدبر املعرض للحرية يف كل آن اقل من القن: اي) يقوم مدبرا(بغري القتل: اي) ٣٣(
 .�ىن عليه ان بقى حيا ووارثه ان كان ميتاوهو نفس ا) ملستحق االرش(بقدر قيمة اململوك: اي) تستغرقه(ال مبال مواله) ٣٤(
من جواز فسخ ) وعلى ما قلناه(يفسخه: اي) يرجع يف تدبريه(يبيع عمل العبد املدبر، النفس رقبته، �ن تبقى رقبته مملوكة للموىل: اي) ٣٥(

وىل، فـال جيـب علـى الورثـة اعطـاء ارش اجلنايـة بـل �ن جىن العبد املدبر ومل يعط املوىل ارش اجلناية ليفك رقبتـه فمـات املـ) قبل افتكاكه(التدبري
 .اما يتحرر كله ويسعى هو ويكتسب ماال ليفك رقبته من ارش اجلناية على قول، او يكون للمجين عليه او وارثه اسرتقاقه على قول آخر

 .صحته سره قدساخلالف يف صحة مثل هذا التدبري واختار املصنف ) ١(وقد سبق اول كتاب التدبري عند رقم) ٣٦(
 .كم تكن قيمته اكثر من ثلث كل اموال املوىل امليت: اي) فإن خرج املدبر من الثلث(بتجارة، او ارث، أوغريمها) ٣٧(
 .فقط) استقر العتق يف ثلثه(ابتداء، النه املتيقن من الثلث، اذ قد ال حيصل شئ من املال الغائب) ٣٨(
 .كذا من املال كان حرا مث بعد ذلك قبل ان يؤدي ذاك املال جعله مدبراكاتبه املوىل على ان العبد ان ادى  : اي) ٣٩(
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وسقط من مال الكتابـة بنسـبته، وكـان  )٤٠(حىت مات املوىل، عتق �لتدبري إن خرج من الثلث، وإال عتق منها الثلث
اقي مكاتبــا ان نقضــا للتــدبري، وفيــه إشــكال.البــ و دبــره مث قاطعــه.أمــا لــو دبــره مث كاتبــه، كــ علــى مــال، ليعجــل لــه  أمــا لــ

 .، مل يكن إبطاال للتدبري قطعا)٤١(العتق
فإن أتت به القل من ستة أشـهر مـن .ولو رجع يف تدبريه، صح.صح، وال يسري إىل امه )٤٢(اذا دبر محال: الرابع

وإن كـــان الكثـــر مل حيكـــم بتـــدبريه، الحتمـــال جتـــدده وتـــوهم .حـــني التـــدبري، صـــح التـــدبري فيـــه، لتحققـــه وقـــت التـــدبري
 .)٤٣(احلمل

 .:فتستدعي بيان أركا�ا، وأحكامها، ولواحقها: وأما املكاتبة
 .فالصيغة، و املوجب، واململوك، والعوض: أما االركان
 .، ويتأكد بسؤال اململوك ولو عدم االمران، كانت مباحة)٤٤(مستحبة ابتداء مع االمانة و االكتساب: والكتابة

، وال بيعا للعبد من نفسه، بل هـي معاملـة مسـتقلة، بعيـدة عـن شـبه )٤٥(وليست عتقا بصفة.وكذا لوعدم أحدمها
ه نفســه بــثمن مؤجــل .البيــع ار ا�لــس .، مل يصــح)٤٦(فلــو �عــ وال يصــح مــن دون االجــل،  .وال يثبــت مــع الكتابــة خيــ

جـل كاتبتـك مـع تعيـني اال: ويكفـي يف املكاتبـة أن يقـول .ويفتقر ثبوت حكمها إىل االجيـاب والقبـول .على االشبه
ال، بـل يكتفـي �لنيـة مـع : نعـم، وقيـل: فإذا أديت فأنـت حـر مـع نيـة ذلـك؟ قيـل: وهل يفتقر إىل قوله .)٤٧(والعوض
 .العقد

___________________________________ 
ة امــوال املــوىل ويؤخــذ ثلــث اجلميــع: اي) ٤٠( وال املــوىل مــن العبــد، �ن حيســب العبــد وغــريه مــن بقيــ ن جهــة ) الوفيــه اشــك(بقــدر ثلــث امــ مــ

 .احتمال انه ان مات املوىل قبل دفع مال الكتابة او شيئ منه يتحرر �لتدبري كله، او الباقي منه يف املكاتب املطلق واملشروط
 .ليعتقه قبل موت: اي) ٤١(
 .هذا احلمل حر بعد وفايت: يف بطن امته، �ن قال) ٤٢(
 .التدبري، أما اذا حصل العلم فهو املتبع مطلقاهذا اذا مل حيصل العلم العادي بتحقق احلمل وقت ) ٤٣(
وىل املكاتبــــة معهمــــا، الن االســــالم حيــــب حتريــــر : اي) ٤٤( ــ ــا اي متــــدينا وقــــادرا علــــى االكتســــاب يســــتحب للمــ إذا كــــان العبــــد او االمــــة امينــ

ة واالكتســاب(طلــب: اي) لســؤال(االســتحباب) ويتأكــد(العبــد اب، او كانــت االمانــة دو : اي) احــدمها(االمــران االمانــ ن القــدرة علــى االكتســ
 .-فتأمل  -�لعكس 

ه(ليسـت الكتابــة عتقــا بصــفة العتــق فلــيس هلــا كــل أحكــام العتــق: اي) ٤٥( ه، فلــيس هلــا : اي) مـن نفســ ليســت الكتابــة بيــع املــوىل العبــد لنفســ
 .أحكام البيع

 .بعتك نفسك مبئة دينار مؤجلة: �ن قال للعبد) ٤٦(
 .وهي فإذا اديت فانت حر) �لضميمة(احلرية بدفع املبلغ: اي) مع نية ذلك(مبئة دينار إىل شهر: مثال) ٤٧(
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 .فإن أدى عتق، سواء نطق �لضميمة أو أغفلها، وهو أشبه
 .مشروطة ومطلقة: والكتابة قسمان

 .)٤٨(ان يقتصر على العقد وذكر االجل والعوض والنية: فاملطلقة
وىل رده رقـا، وال يعيـد عليـه .يف الـرقواملشروطة، ان يقول مع ذلك، فإن عجزت فأنـت رد  فمـىت عجـز، كـان للمـ

أن يؤخر جنما عـن : ، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه، وقيل)٤٩(وحد العجز أن يؤخر جنما إىل جنم.ما أخذه
 .، مطلقـة كانـت أو مشــروطة)٥٠(عقـد الزم: والكتابـة .للمـوىل مـع العجــز الصـرب عليـه: ويسـتحب .حملـه، وهـو مـروي

وال نسـلم أن للعبـد أن .إن كانت مشروطة، فهي جائزة من جهة العبد، الن لـه أن يعجـز نفسـه واالول أشـبه: وقيل
ال جيـرب، وفيـه إشـكال، مـن حيـث اقتضـاء : وقـال الشـيخ  .يعجز نفسه، بل جيـب عليـه السـعي، ولـو امتنـع جيـرب
 .ن للموىل الفسخلكن لو عجز، كا .عقد املكاتبة وجوب السعي، فكان االشبه االجبار

 .وال تبطل مبوت املوىل .وينعتق �البراء .، صح، وكذا لو أبرأه من مال الكتابة)٥١(ولو اتفقا على التقابل
 .واالختيار .وكمال العقل .البلوغ )٥٢(ويعترب يف املوجب .وللوارث املطالبة �ملال، وينعتق �الداء إىل الوارث

 ،)٥٣(فلو كاتب مملوكه الذمي .ه تردد، واالشبه عدم االشرتاطوهل يعترب االسالم؟ في .وجواز التصرف
___________________________________ 

ة التحريــر �ن ال يكــون ســاهيا وال غالطــا وال مســتهزء: اي) ٤٨( ا وحنوهــا و�يت يف املســألة االوىل مــن االحكــام انــه يتحــرر منــه مبقــدار مــا  نيــ
 .شره حرا وهكذايؤدي، فلو ادى عشر القيمة وعجز صار ع

فلو كان الشرط ان يؤدي إىل سنة كل شهر عشرة د�نري فأخر قسط شهر إىل شهر آخر كان عاجزا، والنجم يعين مدة القسط املقررة ) ٤٩(
االول  والفـرق بينـه وبـني �خـري جنـم إىل جنـم، هـو أن) عن حمله(بينهما، سواء كان شهرا، او اسبوعا، او كل ثالثة اشهر، او كل سنة او غريها

 .مثال يكون بتأخري القسط عن اول الشهر ولو إىل يوم �ن من نفس الشهر، والثاين ان يؤخر القسط إىل الشهر الثاين
 .فال جيوز ابطاهلا ال للموىل وال للعبد اال �تفاقهما على الفسخ) ٥٠(
 .الفسخ: اي) ٥١(
 .و جمنون، او جمبور، او حمجور عليه لسفه او فلسفال تصح مكاتبة املوىل الذي هو صغري ا) البلوغ(املوىل: اي) ٥٢(
اعطـى : اي) وتقابضـا(امنا قال الذمي الن العبد اذا كان مسلما حتت يد موىل كافر ال جيوز للكافر مكاتبته بل جيب بيعه علـى الكـافر) ٥٣(

 .على العبد قيمة اخلمر واخلنزير عند مستحليهما) قيمةعليه ال(كتابتهما املبنية على اخلمر واخلنزير) مل تبطل(العبد اخلمر واخلنزير وأخذ املوىل

    



١٠٢ 

 .وان مل يتقابضا، كان عليه القيمة.ولو أسلما، مل تبطل.على مخر أو خنزير وتقابضا، حكم عليهما �لتزام ذلك
 .، مع اعتبار الغبطة للموىل عليه)٥٤(وجيوز لويل اليتيم، أن يكاتب مملوكه

 .مل يصح، إما لزوال ملكه عنه، أو النه ال يقر املسلم يف ملكه )٥٥(كاتبولو ارتد مث  .�ملنع: وفيه قول
 .أهلية القبول )٥٦(البلوغ، وكمال العقل، النه ليس الحدمها: ويعترب يف اململوك

 ".فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا : " ويف كتابة الكافر تردد، أظهره املنع، لقوله تعاىل
من االصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة، ومنهم من اشرتط االجل، ففي اشرتاطه خالف، ف: وأما االجل
وك لســيده، فــال يصـــح املعاملــة عليــه.وهــو االشــبه ومــا لـــيس يف ملكــه، يتوقــع حصــوله، فيتعـــني .الن مــا يف يـــد اململــ
 .ضرب االجل

 .والبد أن يكون وقت االداء معلوما.، والحد يف الكثرة، اذا كانت معلومة)٥٧(ويكفي أجل واحد
 .، مل يصح)٥٨(كاتبتك على أن تؤدي ايل كذا يف سنة، مبعىن أ�ا ظرف االداء: فلو قال

 .، ويف اعتبار اتصال االجل �لعقد، تردد)٥٩(وجيوز أن تتساوى النجوم وأن ختتلف
، وال يلـزم �خـري )٦٠(كاتبتك على خدمة شهر، ودينار بعد الشهر، صح إذا كان الدينار معلوم اجلنس: ولو قال

 .دينار إىل أجل آخرال
___________________________________ 

 .املصلحة لليتيم: اي) الغبطة للموىل عليه(مملوك اليتيم: اي) ٥٤(
ه تصــري إىل ورثتــه) لــزوال(عبــده املســلم) ٥٥( يس بعــد االرتــداد مالكــا للعبــد حــىت يكاتبــه بــل اموالــ لقولــه ) اليقــر املســلم(اذا كــان مرتــدا فطــر� فلــ

 ).جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبيال ولن(تعاىل
اذا كان املوىل مسلما والعبد كافرا الجتـوز : يعين) كتابة الكافر(الصيب وا�نون، والضمري راجع إىل املفهوم من الكالم السابق عليه: اي) ٥٦(

 .اسالما: اي} ان علمتم فيهم خريا { املكاتبة معه لشرط هللا تعاىل 
كــان يقــول إىل عشــر ) وال حــد يف الكثــرة(ان تــدفع رأس الشــهر مئــة دينــار، مقابــل ان يقــول مئــة دينــار كــل شــهر عشــرة �ن يقــول مــثال) ٥٧(

 .سنوات او عشرين سنة او اكثر اذا كا� يعيشان عادة اليها أما مع العدم ففيه خالف وكالم حملهما املفصالت
 .يف اثناء سنة: اي) ٥٨(
ف مثــل ان يقــولمئــة دينــار  : تتســاوى كــان يقــول) ٥٩( مئــة دينــار يف ســنة يف شــهر حمــرم عشــرين، ويف شــهر صــفر : كــل شــهر عشــرة، وختتلــ

ــون يف اول ذي  ــر، والبـــــاقي مخســـــة وثالثـــ ـــرين، ويف رمضـــــان مخســـــة عشـــ ـــهر رجـــــب عشــ ادين الشـــــئ ويف شــ ــ ـــهر الـــــربيعني واجلمـــ عشـــــرة، ويف اشــ
 .ثالمقابله أن يكاتبه يف حمرم على ان يدفع من شهر رجب م) اتصال االجل(حجة

 .غري أجل اخلدمة) إىل اجل اخر(فيما اذا اختلفت انواع الد�نري) ٦٠(
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 .ولو مرض العبد شهر اخلدمة، بطلت الكتابة، لتعذر العوض
 .يبطل على القول �شرتاط اتصال املدة �لعقد، وفيه تردد: على خدمة شهر بعد هذا الشهر، قيل: ولو قال

ال جيـــب، بـــل يلزمـــه أجرتـــه ملـــدة : ، وقيـــل)٦١(يؤجلـــه مثـــل تلـــك املـــدةجيـــب أن : ولـــو كاتبـــه مث حبســـه مـــدة، قيـــل
 .احتباسه، وهو أشبه

 .أن يكون دينا، منجما، معلوم القدر والوصف، مما يصح متلكه للموىل: وأما العوض فيعترب فيه
يـث ، وال مع جهالة العوض، بـل يـذكر يف وصـفه كلمـا يتفـاوت الـثمن الجلـه، حب)٦٢(فال يصح الكتابة على عني

ا، وصـفه كصـفته يف السـلم.فإن كـان مـن االمثـان، وصـفه كمـا يصـفه يف النسـيئة.ترتفع اجلهالة وجيـوز .وإن كـان عوضـ
وجيوز املكاتبة علـى منفعـة، كاخلدمـة واخلياطـة والبنـاء، بعـد وصـفه .أن يكاتبه �ي مثن شاء، ويكره أن يتجاوز قيمته

 .مبا يرفع اجلهالة
ارة ود املعاوضــات، يف عقــد واحــد صــحوإذا مجــع بــني كتابــة وبيــع وإجــ ه )٦٣(، وغــري ذلــك مــن عقــ ، وتكــون مكاتبتــ

، ســـواء اتفقـــت حصصـــهما أو اختلفـــت، تســـاوى )٦٤(وكـــذا جيـــوز أن يكاتـــب االثنـــان عبـــدا.حبصـــة مثنـــه مـــن البـــذل
 .العوضان او اختلفا

 .ا لصاحبه جازولو أذن أحدمه.ولو دفع شيئا كان هلما.)٦٥(وال جيوز أن يدفع إىل احد الشريكني دون صاحبه
___________________________________ 

: اي) يلزمـه اجرتـه(فلو كان الشرط يؤدي من اول شهر رجب، وكان حبسه مخسة عشر يوما فعلى العبد ان يدفع من منتصـف رجـب) ٦١(
ل يــؤدي اجــرة هــذه املــدة مــن حبســه اول رجــب حســب الشــرط ولكــن علــى  ف رجــب، بــ ي للعبــد اليــؤخر العبــد املــال إىل منتصــ وىل أن يعطــ املــ

 .أجرة هذه املدة من حبسه
ــول) ٦٢( ــان يقــ ـــرش وحنــــو ذلــــك: كــ ـــذا الفـ ــذا الكتــــاب، او هـ ـــك علــــى هــــذه الــــدار، او هــ ـــن االمثــــان(كاتبتـ ـــان : اي) مـ ـــدينار والتومـ نقــــدا كالـ

 .روط النقد والعروضمتاعا كأرض كلي، او كتاب كلي، او حنومها، وقد مضى يف كتاب البيع يف السيئة والسلم ش: اي) عرضا(وغريمها
) ا مـن القيمـة وبعتـك هـذه الـدار وآجرتـك هـذا البسـتان كـل ذلـك �لـف دينـار كاتبتك إىل سنة كل شهر جزء:(كان يقول املوىل لعبده) ٦٣(

ض ذلـك وهـو الـف دينـار، فيعـر ) مـن البـذل(مبا يقسط على الكتابـة: اي) حبصة مثنه(وال جيب تعيني عرض الكتابة، ومثن الدار واجرة البستان
ا من املئة حترر جزء منـه بنسـبته  على اهل اخلربة فما يعينه اخلبري يكون مثنا للكتابة فلو عينوا مئة للكتابة فمىت ادى املئة حترر، وكلما ادى جزء

 .اذ كانت كتابته مطلقة
العـوض لزيـد  -مـثال  -�ن يكـن ) او اختلفـا(كـان يكـون العـوض لكـل منهمـا الـدينار،) تسـاوى العوضـان(كعبد لزيـد وعمـرو يكاتبانـه) ٦٤(

 .الدينار ولعمرو اخلدمة
 .مع احتادمها يف اجلنس واملدة والزمان) ٦٥(
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رب القيمــة  )٦٦(ولــو كاتــب ثالثــة ن املســمى، ويعتــ ه مــ ة مثنــ ان كــل واحــد مــنهم مكاتبــا حبصــ يف عقــد واحــد صــح، وكــ
ولو اشرتط كفالـة  .ز، رق دون غريهوأيهم عج.وقت العقد وأيهم أدى حصته عتق، وال يتوقف على أداء حصة غريه

احبه ة صــحيحني)٦٧(كــل واحــد مــنهم صــ ولــو دفــع املكاتــب ماعليــه، قبــل .، وضــمان مــا عليــه، كــان الشــرط والكتابــ
، كان على االمام أن يفكـه مـن سـهم )٦٩(ولو عجز املكاتب املطلق.)٦٨(االجل، كان اخليار ملواله يف القبض والتأخري

 .الرقاب
 .)٧٠( يتعلق �ا حكم، بل تقع الغيةواملكاتبة الفاسدة ال

 :وأما االحكام فتشتمل على مسائل 
وان مل يكــــن .اذا مــــات املكاتــــب، وكــــان مشــــروطا، بطلــــت الكتابــــة، وكــــان مــــا تركــــه ملــــواله، وأوالده رق: االوىل

بقدر ما فيه مـن  ولورثته )٧١(مشروطا، حترر منه بقدر ما أداه، وكان الباقي رقا، وملواله من تركته بقدر ما فيه من رق
 .حرية

وان مل يكـن لـه مـال، سـعى االوالد فيمـا بقـي علـى .ويؤدي الـوارث مـن نصـيب احلريـة، مـا بقـي مـن مـال الكتابـة
 ابيهم، ومع االداء ينعتق

___________________________________ 
مـن : اي) مـن املسـمى)(دينـار إىل سـنة كـل شـهر بنسـبته�زيد وعمرو وبكـر كـاتبتكم علـى سـتمئة :(ثالثة عبيد، كما لو قال املوىل: اي) ٦٦(

وقيمـة بكـر ثالمثئـة، وجممـوع قـيمهم يف السـوق ألـف ومئتـني، فتكـون حصـة .فلو كانت قيمة زيد سـتمئة، وقيمـة عمـرو اربعمئـة.ستمئة يف املثال
ن بكـر ربـع ا�مـوع، فـإذا قـرر املـو  ىل علـى مجـيعهم سـتمئة فعلـى زيـد نصـف مثن زيد نصـف ا�مـوع، وحصـة مثـن عمـرو ثلـث ا�مـوع وحصـة مثـ

 .الستمئة يعين ثالمثئة، وعلى عمرو ثلث الستمئة يعين مئتني، وعلى بكر بربع الستمئة يعين مئة ومخسني
اذ  املعترب يف مالحظة قيمة كل واحد من العبيد ونسبته تلك القيمة إىل ا�موع إمنا هو وقت عقد املكاتبة،: يعين) ويعترب القيمة وقت العقد(

قد تنزل قيمة بعضهم او تصـعد، مـثال، زيـد رجـل عابـد تكـون قيمتـه يف حكومـة السـلطان العـادل اكثـر مـن قيمتـه يف حكومـة السـلطان اجلـائر 
وهـــذه مســـألة كثـــرية .فـــإذا كـــان وقـــت العقـــد حكومـــة ســـلطان جـــائر، مث تغـــريت إىل ســـلطان عـــادل تصـــعد قيمتـــه، و�لعكـــس العكـــس وهكـــذا

 .ختلفةاالختالف �ملالبسات امل
 .الكفالة للشخص والضمان للذمة، �ن شرط احضاره وان مل يتمكن فيضمن قيمته) ٦٧(
 .إىل وقت االجل املعني بينهما) ٦٨(
لكـن وجـوب الفـك خمـتص �ملطلـق  -بغـري املطلـق واملشـروط  -جواز الدفع إىل املكاتب من الزكاة مشـرتك بـني القسـمني :(يف املسالك) ٦٩(

 .ولعل الفارق النص املنجرب بعمل االصحاب) مكان اخلمن سهم الرقاب مع اال
نف بــذلك علــى : اي) ٧٠( ه املصــ وهم الكتابــة، وقــد نبــ ة بــل تــ د انكشــاف فســادها التكــون مكاتبــ د آخــر، ال�ــا بعــ وا، كــأي عقــد فاســ تقــع لغــ

 .خالف بعض العامة اذ فرقوا بني الباطلة والفاسدة �ا تفصيله يف الكتب املفصلة كاجلواهر حنوه
نصيب (فلو كانت تركة املكاتب املطلق عند موته الف دينار، وكان قد حترر ربعه فلورثته مئتني ومخسون دينارا وملواله سبعمئة ومخسون) ٧١(

 .وهو ماتقرر دفعه للموىل عند عقد املكاتبة) مال الكتابة(وهو مئتني ومخسون يف املثال) احلرية
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، )٧٢(تقتضـي اداء مـا ختلـف مـن أصـل الرتكـة: فيه تردد، وفيه روايـة اخـرى وهل للموىل اجبارهم على االداء؟ .االوالد
 .ويتحرر االوالد وما بقى فلهم، واالول أشهر

 .ولو أوصي له بوصية، صح له منها بقدر ما فيه من حرية، وبطل فيما زاد
 .)٧٣(ولو وجب عليه حد، اقيم عليه من حد االحرار بنسبة احلرية، وبنسبة الرقية من حد العبيد

 .ولو ز� املوىل مبكاتبته، سقط عنه من احلد، بقدر ماله فيها من الرقية وحد �لباقي
 .ليس للمكاتب التصرف يف ماله، ببيع وال هبة وال عتق وال إقراض، إال �ذن مواله: الثانية

 .)٧٤(وال جيوز للموىل التصرف يف مال الكتابة، اال مبا يتعلق �الستيفاء
وز لــه وطء  ولــو وطــأ  .وال جيــوز لــه وطــأ أمــة املكاتــب .ولــو طاوعــت حــدت .املكاتبــة �مللــك وال �لعقــدوال جيــ
وكـــل مـــا يكتســـبه املكاتـــب قبـــل االداء وبعـــد االداء فهـــو لـــه، الن تســـلط املـــوىل زال عنـــه  .لشـــبهة، كـــان عليـــه املهـــر

 .وطة كانت أو مطلقةولو �درت، كان عقدها موقوفا، مشر  .)٧٥(وال تتزوج املكاتبة اال �ذنه .�لكتابة
 .وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها، إال �ذن مواله، ولو كانت كتابته مطلقة

 .)٧٦(كل ما يشرتط املوىل على املكاتب، يف عقد املكاتبة، يكون الزما، مامل خيالف الكتاب والسنة: الثالثة
الكتابـة، كـان حكـم اوالدهـا كحكمهـا،  ، لكـن لـو محلـت مبملـوك بعـد)٧٧(ال يـدخل احلمـل يف كتابـة أمـه: الرابعة

 .ولو تزوجت حبر، كان أوالدها أحرارا .ينعتق منهم حبسا�ا
 .فإن مات، وعليها شئ من الكتابة، حتررت من نصيب ولدها .ولو محلت من موالها، مل تبطل الكتابة

ان  .علـى مــواله )٧٨(املشــروط رق، وفطرتـه: اخلامسـة .وإن مل يكـن هلـا ولــد، سـعت يف مـال الكتابــة للـوارث ولـو كــ
 .مطلقا مل يكن عليه فطرته

___________________________________ 
 .�عتباره دينا) ٧٢(
فلو كانت املكاتبة حترر ) وحد الباقي(سوطا) ٣٧,  ٥(سوطا وثالثة أر�ع حد العبد) ٢٥(فلو ز� وكان قد حترر ربعه ضرب حد احلر) ٧٣(

 .احلد سوطا ربع) ٢٥(منها ربعها حد املوىل
كانـت املكاتبـة راضـية : اي) طاوعـت(�ن يعقد عليها عقد الزواج، اذ النكاح ال يتبعض) وال �لعقد(�خذ املوىل حبساب الكتابة: اي) ٧٤(

 .�ن كان املكاتب قد اشرتى امة للتجارة �ا، فيطأها املوىل) أمة املكاتب(بوطء املوىل هلا
 .يشرتيها: اي) يبتاعها(اذن املوىل او اداء مال الكتابةاما على ) موقوفا(�ذن املوىل: اي) ٧٥(
 .ما مل يكن الشرط حراما شرعا: اي) ٧٦(
بشـبهة ) ولـو محلـت مـن موالهـا(�ن كـان زوجهـا عبـدا مـثال) مبملـوك(فلو كانت امة حامال فكاتبها موالها ال يتحرر احلمـل بتحـرر امـه) ٧٧(

 .�ن كان ميتا موت املوىل) مل يكن هلا ولد(ال�ا اصبحت ام ولد) نصيب ولدها(د كما مر آنفامثال اذ الجيوز للموىل وطأها �مللك وال �لعق
على املكاتب نفسه، بل اما على املوىل اذا مل يؤد بعد شيئا من مال الكتابة، او عليهما �لتقسيط : اي) مل يكن عليه(زكاة الفطرة: اي) ٧٨(

 .اذ الجيوز له صرف املال يف غري اداء مال الكتابة) كفر �لصوم(اذا كان قد حترر منه بنسبة احلرية والرقية

    



١٠٦ 

ولـو كـان املـوىل اذن لـه  .وكـذا لـو كفـر �الطعـام.ولـو كفـر �لعتـق، مل جيـز .واذا وجبت عليه كفـارة، كفـره �لصـوم
 .مل جيز، النه كفر مبا مل جيب عليه: قيل

وك نصــف نفســه: السادســة ه )٧٩(اذا ملــك اململــ ولــو طلــب احــدمها املهــا�ة، أجــرب  .وبــني مــواله، كــان كســبه بينــ
  .ال جيرب، وهو أشبه: املمتنع، وقيل
وم : السابعة لو كاتب عبده ومات، فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة، أو أعتق نصيبه، صـح وال يقـ
 .)٨٠(عليه الباقي
وال حـــــد لـــــه، قلـــــة وال   .)٨١(مـــــن كاتـــــب عبـــــده، وجـــــب عليـــــه أن يعينـــــه مـــــن زكاتـــــه، إن وجبـــــت عليـــــه: الثامنـــــة

 .ويستحب التربع �لعطية إن مل جتب.كثرة
ان، فــأدى أحــدمها واشــتبه: التاســعة ه لرجــاء التــذكر)٨٢(لــو كــان لــه مكاتبــ وىل، اســتخرج  .، صــرب عليــ فــإن مــات املــ

 .�لقرعة، ولو ادعيا على املوىل العلم، كان القول قوله مع ميينه، مث يقرع بينهما الستخراج املكاتب
 .، فإن أدى املكاتب مال الكتابة انعتق)٨٣(جيوز بيع مال الكتابة: العاشرة

وإن كان مشروطا فعجز، وفسخ املوىل، صار رقا ملواله وجيوز بيع املشروط بعد عجزه مع الفسـخ، وال جيـوز بيـع 
 .املطلق

 .مث مات، فملكته، انفسخ النكاح بينهما )٨٤(اذازوج بنته من مكاتبه: احلادية عشرة
 إذا اختلف السيد واملكاتب، يف مال الكتابة، او يف املدة أو يف: ثانية عشرةال

___________________________________ 
�ن يكـون للعبـد مـدة مـن الزمـان، وللمـوىل مـدة ) املهـا�ة(مبقـدار احلريـة والرقيـة) بينه وبني مـواله(صار نصفه حرا �لكتابة او غريها: اي) ٧٩(

ه حرا، فطلب العبـد مـن املـوىل ان يكـون يـوم للعبـد سـواء حصـل فيـه قلـيال او كثـريا، وثالثـة ا�م للمـوىل سـواء حصـل فيهـا اخرى، فلو كان ربع
 .قليال او كثريا

 .ومقابل املها�ة أن يكون كل ما يكتسبه كل يوم منقسما بينه وبني مواله
 .الجيرب على دفع قيمته حصص بقيمة الورثة: اي) ٨٠(
 .على املوىل زكاة) ان مل جتب(}وآتوهم من مال هللا الذي آ�كم { بت زكاة على املوىل، لقوله تعاىل ان وج: يعين) ٨١(
 .اي قول املوىل يف انكاره العلم) قوله(قاال ان املوىل يعلم اينا ادى ماعليه: يعين) العلم(املوىل فلم يعلم ايهما ادى وحترر) ٨٢(
ة الذي هو يف ذمة العبد، فلو كاتـب املـوىل عبـده علـى دار موصـوفه بكـذا وكـذا، جـاز للمـوىل بيـع جيوز للموىل ان يبيع مال الكتاب: اي) ٨٣(

املكاتـب املشـروط النـه : اي) بيـع املشـروط(هذه الدار �ذه االوصاف الكلية لشخص آخر قبـل اخـذها عـن العبـد بـل وقبـل اسـتحقاقها ايضـا
 .ه على قول وتفصيله يف املفصلةحىت مع عجز ) والجيوز بيع املطلق(بعد عجزه وفسخ املوىل

الن الزوجـة ال ) الفسـخ(البنت �الرث كال اذا مل يكن وارث وغريها او بعضا اذا كان) فملكته(املوىل) مث مات(من عبده املكاتب: اي) ٨٤(
 .ميلك زوجها

    



١٠٧ 

 .، فالقول قول السيد مع ميينه)٨٥(النجوم
 .ن حسناالقول قول املنكر ز�دة املال واملدة، كا: ولو قيل

 .معيبا، فإن رضي املوىل فال كالم )٨٦(إذا دفع مال الكتابة، وحكم حبريته، فبان العوض: الثالثة عشرة
ق احملكــوم بــه، النــه مشــروط �لعــوض ولــو جتــدد يف العــوض عيــب، مل مينــع مــن الــرد �لعيــب  .وإن رده، بطــل العتــ

 .مينع، وهو بعيد: االول، مع أرش احلادث، وقال الشيخ
 .مع مال الكتابة فإن كان ما يف يده يقوم �جلميع، فال حبث )٨٧(إذا اجتمع على املكاتب ديون: عشرة الرابعة

وىل وإن كــــان مشــــروطا، قــــدم الــــدين، الن يف تقدميــــه حفظــــا .فــــإن عجــــز وكــــان مطلقــــا حتــــاص فيــــه الــــد�ن واملــــ
ولــو قصـر، قسـم بــني  .خاصـة ولـو مـات، وكــان مشـروطا، بطلـت الكتابــة، ودفـع مـا يف يــده إىل الـديون .)٨٨(للحقـني

 .الد�ن �حلصص، وال يضمنه املوىل، الن الدين تعلق بذلك املال فقط
اقي  .، إذا كان الباقي حرا، أو رقا له، ومنعه الشيخ)٨٩(جيوز أن يكاتب بعض عبده: اخلامسة عشرة ولـو كـان البـ
، والن الكتابـة مثر�ـا االكتسـاب، ومـع وان مل �ذن، بطلت الكتابة، ال�ا تتضمن ضرر الشريك.رقا لغريه فاذن صح

ا: فتشــتمل علــى مقاصــد االول: وأمــا اللواحــق .الشــركة اليــتمكن مــن التصــرف أنــه ال : يف لواحــق تصــرفاته وقــد بينــ
ا�ة ة أو حمــ وز أن يتصــرف مبــا ينــايف االكتســاب، منــه هبــ اق، اال �ذن مــواله )٩٠(جيــ ا يصــح أن  .أو إقــراض أو إعتــ وكمــ

 .املوىل، فكذا هبته ملواله يهب من االجنيب �ذن
 :ونريد أن نلحق هنا مسائل

 املراد من الكتابة حتصيل العتق، وإمنا يتم �طالق التصرف يف وجوه: االوىل
___________________________________ 

 .الذي ينكر الز�دة: اي) املنكر(عدد االقساط: اي) ٨٥(
ا فظهــر كو�ــا معيبــةالــثمن، كمــا لــو كــان العــوض كتــا� او : اي) ٨٦( : اي) احلــادث(آخــر عنــد املــوىل) جتــدد يف العــوض عيــب(ثيــا�، او ارضــ

 .العيب الثاين
كانـت الـديون : اي) فـإن عجـز(كما لو استدان للتجـارات املختلفـة فرتاكمـت عليـه ديـون وحـل وقتهـا مـع ديـن املـوىل عـن مـال الكتابـة) ٨٧(

 .مع مال الكتابة اكثر مما يف يده من املال
ن مــال يـده فلــو كــان جممــوع الـديون مــع مــال الكتابــة الــف : اي) حتـاص(ال مشــروطا) مطلقــا(مكاتبــا وكـان أخــذ كــل واحــد مـنهم بنســبة دينــه مــ

 .دينار، وكان كل مايف يده مخسمئة أخذ كل دائن نصف دينه، وهكذا
 .ال برقبته) بذلك املال(قل ممن الديونكان ا) ولو قصر(املكاتب) ولو مات(حق الد�ن �الداء، وحق املوىل �لرد يف الرقية) ٨٨(
 .بتبعض الرقية) ضرر الشريك)(اكاتبتك على نصفك مبئة دينار اخل:(كأن يقول املوىل لعبده) ٨٩(
 .وهي ان يبيع �قل من مثن املثل حبا يف املشرتى او غريه) ٩٠(
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تـــوخى مافيـــه الغبطـــة يف فيصـــح أن يبيـــع مـــن مـــواله ومـــن غـــريه، وأن يشـــرتي منـــه ومـــن غـــريه، وي.)٩١(االكتســـاب
 .فيبيع �حلال ال �ملؤجل، اال ان يسمح املشرتي بز�دة عن الثمن، فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الز�دة.معاوضاته

وكـذا .ولـيس لـه أن يـرهن، النـه الحـظ لـه، ورمبـا تلـف منـه.وكـذا ان استسـتلف.�لـدين جـاز )٩٢(أما هو فلـو ابتـاع
ان للمكاتـب علـى مـواله مـال، وحـل جنـم: الثانيـة .)٩٣(ليس له أن يـدفع قراضـا اويني )٩٤(إذا كـ ، فـإن كـان املـاالن متسـ
اترا ، مل حيصـــل التقاضـــي اال )٩٥(وإن كـــا� خمتلفـــني .ولـــو فضـــل الحـــدمها، رجـــع صـــاحب الفضـــل .جنســـا ووصـــفا �ـــ

ان وإذا تراضــيا، كفـى ذلــك، ولـو مل يقـبض الــذي لـه، مث يعيـده عوضــا، سـوا .برضـامها، وهكـذا حكــم كـل غـرميني ء كــ
 .املال أمثا� أو اعواضا، وفيه قول آخر �لتفصيل

ــة رتى أ�ه بغــري إذن مــواله، مل يصــح: الثالث ، ومل يكــن يف )٩٧(وكــذا لــو أوصــى لــه بــه.ولــو اذن لــه، صــح.)٩٦(إذا اشــ
مـع  )٩٨(وإذا قبله، فإن أدى مال الكتابة، عتق املكاتب وعتـق اآلخـر.قبوله ضرر، �ن يكون مكتسبا يستغىن بكسبه

 .وإن عجز ففسخ املوىل، اسرتقهما، ويف اسرتقاق االب تردد .عتقه
 ، مل يكن له أن يفكه �الرش إال أن يكون فيه الغبطة)٩٩(إذا جىن عبد املكاتب: الرابعة

___________________________________ 
 .االستفادةمصلحة : اي) الغبطة(�ن يكون مطلق التصرف كيف يشاء يف كل انواع االكتساب) ٩١(
بض الــثمن حــاال وبعــد االجــل يــدفع املبيــع: اي) استســلف(اشــرتى: اي) ٩٢( يقــرتض مــاال وجيعــل دارا او : اي) يــرهن(�ع بيعــا ســلفا �ن قــ

 .عقارا رهنا على القرض، اذ المنفعة له من ذلك، ورمبا تلف الرهن بغري تفريط من املر�ن فتكون اخلسارة على املكاتب
و امل) ٩٣( ضــاربة، �ن يــدفع مالــه إىل شــخص للمضــاربة، اذ فيهــا التلـف يكــون علــى صــاحب املــال الن العامــل أمــني اليضــمن اال القـراض هــ

 .بتفريط
 .تساقطا، كما لو كان قسطه مئة، وكان يطلب املوىل مئة ايضا: اي) �اتوا(صار وقت مبلغ للموىل: اي) ٩٤(
وىل مئــة دينــار، وكــان) ٩٥( ة دينــار كمــا لــو كــان املكاتــب يطلــب املــ رميني(مــن االراضــي او الكتــب او غــري ذلــك(قســطه مــا يعــادل مئــ : اي) غــ

وهــو ان كــا� نقــدين قــبض احــدمها ودفعـــه عــن االخــر وان كــا� عرضــني فالبــد مـــن :(قــال يف اجلـــواهر) �لتفصــيل(مــديونني كــل منهمــا لآلخــر
 ).رض مث دفعه عن النقد جاز دون العكسقبضهما وان كا� أحدمها نقدا فالبد من قبضهما وان كان احدمها نقدا قبض الع

النه خسارة لعدم جواز بيعه وان كان الينعتق عليه لضعف ملك املكاتب بل ينعتق �نعتاق املكاتب ويسـرتق معـه ان رد يف الـرق ويف ) ٩٦(
 .لى مناء املال بشرائهمحكم االب االم واالجداد واالوالد، وهكذا احملارم من النساء اذا كان املكاتب عبدا ال أمة لعدم قدرته ع

به(اي اوصــى شــخص �عطــاء هــذا االب البنــه املكاتــب) ٩٧( ل حبيــث جيــب علــى ) يســتغين بكســ ن العمــ اجزا عــ امــا اذا كــان االب زمنــااو عــ
االبـن املكاتب نفقته الن االب مملوك البنه املكاتب فتجب نفقته، وان كان ال جتب نفقته من جهة كونه ا�ه، اذ يشـرتط يف ذلـك احلريـة يف 

 .املنفق
 .يف اجلواهر مل حيل هذا االحتمال اال عن احملقق ) تردد(املكاتب وأ�ه: اي) اسرتقهما(ا�ه ومن اشبهه: يعين) ٩٨(
اشرتى املكاتب عبدا للتجارة فجىن ذلك العبـد، فلـيس للمكاتـب ان يعطـي ارش اجلنايـة، بـل يـدع املخـرب عليـه يقـتص مـن العبـد : يعين) ٩٩(

اي املصلحة للمكاتب، مثال كان ارش اجلناية مئة دينار وكان هذا العبد يفيد املكاتب اكثر من مئة دينار النـه انـس بـه ) الغبطة له(يسرتقهاو 
ــالف مـــال: اي) ولـــو قصـــر(العبـــد اجلـــاين: اي) اململـــوك(او امتنـــه، او غـــري ذلـــك ة االب �تـ ــ ــان االرش اقـــل مـــن قيمـ تبقى(هـــو االرش) كـ ــ ) ويسـ

 .حتمال املصلحة يف ابقاء االب واعطاء ارشه لذكائه يف الكسب او حنو ذلكال) تردد(االب
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ان اململــوك أب املكاتــب، مل يكــن لــه افتكاكــه �الرش، ولــو قصــر عــن قيمــة االب، النــه يتعجــل �تــالف  .لــه ولــو كــ
 .مال له التصرف فيه، ويستبقى ماال ينتفع به، النه ال يتصرف يف أبيه، ويف هذا تردد

 :يف جناية املكاتب واجلناية عليه: لثايناملقصد ا
 :وفيه قسمان

 :)١٠٠(يف مسائل املشروط: االول
 .وهي سبع
ا لـو  .فالقصـاص للـوراث )١٠١(اذاجىن املكاتب علـى مـواله عمـدا، فـإن كانـت نفسـا: االوىل فـإن اقـتص، كـان كمـ
نايــــة خطــــأ، فهــــي تتعلــــق فــــإن اقــــتص، فالكتابــــة حباهلــــا وان كانــــت اجل.وإن كانــــت طرفــــا، فالقصــــاص للمــــوىل.مــــات
، فمـــع االداء )١٠٢(فـــإن كـــان مابيـــده بقـــدر احلقـــني.ولـــه أن يفـــدي نفســـه �الرش، الن ذلـــك يتعلـــق مبصـــلحته.برقبتـــه
، )١٠٣(وان مل يكـن لـه مـال أصـال وعجـز.كان ملواله فسـخ الكتابـة.فإن ظهر عجزه.وان قصر، دفع ارش اجلناية.ينعتق

 .ثبت للموىل يف ذمة اململوك مال، وسقط مال الكتابة �لفسخفإن فسخ املوىل، سقط االرش، النه ال ي
إذا جىن على أجنيب عمدا، فإن عفا فالكتابة حباهلا، وان كانت اجلناية نفسا، واقتص الوارث، كـان كمـا : الثانية
ايـة، ولـو مل يكـن لـه مـال، فلالجنـيب بيعـه يف أرش اجلن.وان كان خطأ، كـان لـه فـك نفسـه �رش اجلنايـة.)١٠٤(لو مات

 .فإن فداه فالكتابة حباهلا.اال أن يفديه السيد
ان دون قيمــة العبــد: الثالثــة ان للمكاتــب فكــه �الرش، إن كــ و جــىن عبــد املكاتــب خطــأ، كــ وإن كــان اكثــر، مل .لــ

 .كما ليس له أن يبتاع بز�دة عن مثن املثل .يكن له ذلك
___________________________________ 

شروط وهو الذي شرط عليه مواله ان يكون ردا يف الرق اذا مل يؤد مال الكتابة يف املوعد املقرر بينهمـا، ويكـون كـل املكاتب امل: اي) ١٠٠(
 .ما دفعه للموىل ملكا للموىل ايضا

ح كانـت اجلنايـة يف قطـع عضـو او جـر : اي) طرفـا(املكاتب وبطلت الكتابـة النتفـاء املوضـوع) كما لو مات(قتل املكاتب مواله: اي) ١٠١(
 .بذمته على الظاهر واال فرقبته ملك للسيد كما سبق: اي) برقبته(او حنومها

ان عنـده ســبعمئة دينـار، مخســمئة ليــد قطعهـا خطــأ، ومئتــني : اي: قولـه بقــدر احلقـني ة، وحـق ا�ــىن عليــه، كمـا لــو كــ ق املــوىل يف مـال الكتابــ حــ
 .ية من مال الكتابة اي القسط االخريمال الكتابة املقرر دفعه إىل املوىل، او كانت املئتني هي الباق

 .الن اململوك هو بنفسه من أموال املوىل) مال(الكتابة ورجع قنا) فسخ املوىل(عن اعطاء مال الكتابة) ١٠٢(
ة النتفــاء املوضــوع: يعــين) ١٠٣( يعطــي فــداه، وهــو الديــة، او قيمــة العبــد : اي) يفديــه الســيد(لــو مــات املكاتــب، حيــث ينفســخ عقــد الكتابــ
 .ه اذا كانت الدية مستوعبة لقيمتهنفس

بل خيلي بينـه وبـني ا�ـىن عليـه او ورثتـه ليسـرتقه، اال اذا كـان يف ذلـك مصـلحة كمسـاعدته علـى الكسـب اكثـرمن غـريه لكونـه كسـو� ) ١٠٤(
 .وحنو ذلك
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اص: الرابعـــة ا وإن كـــان خطـــأ، كـــان هلـــم االرش متعلقـــ.اذا جـــىن علـــى مجاعـــة، فـــإن كـــان عمـــدا، كـــان هلـــم القصـــ
اك رقبتـه وإن مل يكـن لـه مـال تسـاووا يف قيمتـه �حلصـص .)١٠٥(برقبته  )١٠٦(فـإن كـان مـا يف يـده يقـوم �الرش فلـه افتكـ

ولو كان للمكاتـب عبيـد، فجـىن بعضـهم علـى .فقتل عبدا له، مل يكن له القصاص، كما ال يقتص منه يف قتل الولد
 .بعض، جاز له االقتصاص حسما ملادة التوثب

 .ذا كان للمكاتب أب وهو رقهإ: اخلامسة
ا لــو مــات ال .)١٠٧(السادســة، إذا قتــل املكاتــب، فهــو كمــ وىل، فــ و املــ اين هــ ان اجلــ وإن جــين علــى طرفــه عمــدا، وكــ

ان مملوكــا، ثبــت القصــاص وكــل موضــع يثبــت فيــه االرش، .قصــاص، وعليــه االرش، وكــذا أو كــان أجنبيــا حــرا، وان كــ
 .فهو للمكاتب، النه من كسبه

ولو كان خطأ، فـأراد االرش، .)١٠٨(اذا جىن عبد املوىل على مكاتبه عمدا، فأراد القصاص فللموىل منعه: السابعة
 .فلو أراد االبراء، توقف على رضا السيد.مل ميلك منعه، النه مبنزلة االكتساب

ابه: وأما املطلق ئ، جنايـة فـإن جـىن هـذا املكاتـب، وقـد حتـرر منـه شـ.فإذا ادى من مكاتبته شـيئا، حتـرر منـه حبسـ
، ولزمـه مـن أرش اجلنايـة بقـدر )١٠٩(ولو جىن على مملـوك، مل يقـتص منـه، ملـا فيـه مـن احلريـة.عمدا على حر اقتص منه

وان كانـت حريـة اجلـاين .ولـو جـىن علـى مكاتـب مسـاو لـه اقـتص منـه.مافيه من احلرية، وتعلق برقبته منها بقدر رقبته
 .أزيد، مل يقتص

___________________________________ 
ة،: اي) �الرش(ال بذمــة املــوىل وال �لعاقلــة الن ذاك يف احلــر: اي) ١٠٥( فمــثال لــو قطــع ايــدي ثالثــة اشــخاص، : تســاووا(يصــري مبقــدار الديــ

ة العبــد اجلــاين ثالمثئــة دينــار كــان ل ل فديــة كــل واحــد مــنهم اذا كــانوا رجــاال واحــرارا مخســمئة دينــار وا�مــوع الــف ومخســمئة، فــإن كانــت قيمــ كــ
 .واحد من ا�ىن عليهم مئة دينار من العبد

كمـا لـو قتـل االب ابنـه اليقتـل بـه، كـذلك لـو : اي) يف قتـل الولـد(االب عبد للمكاتب االبن، فقتل هذا االب عبدا آخر البنه: اي) ١٠٦(
 .التحري لبعضهم على بعض: اي) ملادة التوثب(قطعا: اي) حسما(قتل عبد ابنه

ه(تفــاء املوضــوعتبطــل الكتابــة الن) ١٠٧( ه: اي) علــى طرفــ اىل) فــال قصــاص(العلــى نفســ فــال يقــتص } احلــر �حلــر والعبــد �لعبــد { : لقولــه تعــ
 .للعبد من احلر

 .النه اتالف لبعض مال املوىل من قبل مال آخر للموىل) ١٠٨(
ه ثالمثئة، صار ثلثه حرا، فلو جىن بقطع اصبع املكاتب قيمت: مثاله) بقدر مافيه من احلرية(وال يقتص للعبد من احلر كما اسلفنا آنفا) ١٠٩(

حر، واالصبع ديتهـا مئـة دينـار، فيؤخـذ مـن املكاتـب ثلـث عشـر االلـف، وثلثـا عشـر املئتـني، االول ثالثـة وثالثـون وشـي ء والثـاين ثالثـة عشـر 
 .يف مقدار احلرية والرقية) مساو له(وشيئ

    



١١١ 

وللمـوىل أن .ق �لعاقلـة بقـدر احلريـة، وبرقبتـه بقـدر الرقبـةولو كانت اجلناية خطأ، تعلـ.وإن كانت أقل، اقتص منه
ولــو جــىن عليــه حــر، فــال .يفــدي نصــيب الرقبــة، بنصــيبها مــن أرش اجلنايــة، ســواء كانــت اجلنايــة علــى عبــد أو حــر

 .اقتص منه )١١٠(وإن كان رقا.قصاص، وعليه االرش
 يف أحكام املكاتب يف الوصا�: املقصد الثالث
 :وفيه مسائل
وده يف الــرق .، كمــا ال يصــح بيعــه)١١١(ال تصــح الوصــية برقبــة املكاتــب: االوىل ه، إىل عــ اف الوصــية بــ نعــم لــو أضــ

ولــو مجـــع بـــني .وجيــوز الوصـــية مبــال الكتابـــة.ان عجــز وفســـخت كتابتــه، فقـــد اوصـــيت لــك بـــه: جــاز، كمـــا لــو قـــال
 .الوصيتني، لواحد أو الثنني، جاز

 .)١١٢(ولو أوصى مبا يف ذمته، مل يصح.به جازلو كاتبه مكاتبة فاسدة، مث أوصى : الثانية
 .فإن قبضت منه، فقد أوصيت به لك، صح: وان قال
إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه اكثر ما بقي عليه، فهو وصية �لنصف وز�دة، وللورثة املشـية يف تعيـني : الثالثة
ضـعوا : ولـو قـال .، وبطلـت يف الزائـد)١١٣(ضعوا عنه اكثر ما بقـي عليـه ومثلـه، فهـو وصـية ملـا عليـه: ولو قال .الز�دة

 .ال يصح، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ: وان شاء اجلميع، قيل .عنه ماشاء، فإن شاء وأبقى شيئا، صح
 ، فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا،)١١٤(ضعوا عنه أوسط جنومه: إذا قال: الرابعة

___________________________________ 
 .ان اجلاين رقاك: اي) ١١٠(
مـال الكتابـة ان ) الوصـيتني(�عطائـه لشـخص: اي) مبـال الكتابـة(�ن يوصي موىل املكاتب انه اذا مـات يعطـي املكاتـب إىل شـخص) ١١١(

 اذا ا� مـت واعطـى املكاتـب مـال الكتابــة: �ن قـال) او الثنـني(اي كلتـا الوصــيتني) لواحـد(اداه املكاتـب، وعـني املكاتـب ان عجـز عـن االداء
 .فادفعوا املال إىل زيد، وان عجز عن دفع املال فادفعوا نفس املكاتب إىل عمرو

ال�ا وصية بكسب العبد الذي هو للمـوىل ولـه ) صح(أ� او أنت) فإن قبضت(اذ ليس بذمة املكاتب شيئ مع بطالن عقد املكاتبة) ١١٢(
 .احلق يف ان يوصي به، وليس وصية مبال الكتابة

) حال اللفظ(ماعليه نصف وز�دة، ومثل ذلك نصف آخر وز�دة، فالنتيجة كل ما على املكاتب من مال الكتابة، وز�دةالن اكثر ) ١١٣(
وهـو قـول غـري املشـهور مـن ان منجـزات املـريض يكـون مـن ) مـن اصـل الرتكـة(انه ماشـاء مـن مـال الكتابـة الكـل مـال الكتابـة) ماشاء(اذ ظاهر

 .أصل املال وإن كان اكثر من الثلث
كمـا لـو كانـت اقسـاطه اربعـة االول والثـاين  ) قـدرا(كما لو كانت اقساطه ثالثة فاملتوسـط هـو الثـاين) عددا(املتوسط من أقساطه: اي) ١١٤(

ــارين واربعــــة  ني دينــ ــ ــه متوســــط املقــــدار بــ ــو الثالــــث النــ ــدارا هــ ـــة د�نــــري، فاالوســــط مقــ ة د�نــــري، والرابــــع اربعـ ــ د دينــــاران، والثالــــث ثالثــ ــ كــــل واحــ
كـان علـى املكاتـب ثالثـة اقسـاط االول دينـار، والثـاين اربعـة د�نـري والثالـث دينـاران، فاملتوسـط : االوسـط عـددا، وقـدرا، مثالـه) االمـران(د�نري

 .عددا هو اربعة د�نري واملتوسط قدرا هو دينار

    



١١٢ 

 .هو حسنتستعمل القرعة، و : وان اجتمع االمران، كان الورثة �خليار يف أيهما شاء، وقيل.انصرف اليه
، امجع بني جنمـني ليتحقـق االوسـط فيؤخـذ مـن االربعـة الثـاين والثلـث، )١١٥(وان مل يكن أوسط، ال قدرا وال عددا

 .ومن الستة الثالث والرابع
وإن مـات  .، أو أبرأه من مـال الكتابـة فـإن بـرئ، فقـد لـزم العتـق واالبـراء)١١٦(إذا أعتق مكاتبه يف مرضه: اخلامسة

فـــإن كـــان الثلـــث، بقـــدر االكثـــر مـــن قيمتـــه ومـــال الكتابـــة، .إنـــه مـــن أصـــل الرتكـــة: قـــول آخـــر خـــرج مـــن ثلثـــه، وفيـــه
وإن قصـر الثلــث عــن  .فـإن خــرج االقـل مــن الثلـث، عتــق والغـي االكثــر.وإن كــان احـدمها االكثــر، اعتـرب االقــل.عتـق

ا حيتملــه الثلــث، وبطلــت الوصــية يف الزائــد، ويســعى يف �قــي الكتابــة ة أن  .االقـل، عتــق منــه مــ وأن عجــز، كــان للورثــ
 .يسرتقوا منه، بقدر ما بقي عليه

ات ولــيس لــه ســواه: السادســة ق ثلثــه معجــال، وال )١١٧(إذا أوصــى بعتــق املكاتــب، فمــ ة، يعتــ ، ومل حيــل مــال الكتابــ
 النـه إن أدى، حصـل للورثـة املـال، وإن عجـز، اسـرتقوا ثلثيـه ويبقـى ثلثـاه مكاتبـا، .ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابـة

 .يتحرر عند أداء ما عليه
 .، فجرت املكاتبة جمرى اهلبة)١١٨(إذا كاتب املريض عبده، اعترب من الثلث، النه معاملة على ماله مباله: السابعة

ول آخــر اء علــى القـول �ن املنجــزات مــن االصـل: وفيـه قــ فــإن خــرج مـن الثلــث، نفــذت  .أنـه مــن أصــل املـال، بنــ
 .وإن مل يكن سواه، صحت يف ثلثه، وبطلت يف الباقي.ء املالالكتابة فيه امجع، وينعتق عند ادا

 :فيستدعي بيان امرين )١١٩(وأما االستيالد
___________________________________ 

�ن كان املقدار متساو� مثال والعدد زوجا ال وسط له، كأربعة أشهر كل شهر دينار، او ستة اشهر كل شهر دينـار، فاملقـدار واحـد ) ١١٥(
دد زوج ال وســط لــهو  ربان وســطا بــني الســابق والالحــق، فالثــاين والثالــث معــا وســط بــني االول والرابــع الن ) فيؤخــذ(هــو الــدينار، والعــ اثنــان يعتــ

ة الوسـط ال ان وبعـدمها اثنــان، وهكـذا يف الثمانيــ ع وسـط بينهمــا يف السـتة الن قبلهمـا اثنــ دمها ايضـا واحــد، والثالـث والرابــ رابــع قبلهمـا واحـد وبعــ
 .اخلامس، ويف العشرين الوسط العاشر واحلادي عشر وهلم جراو 
لـو  : يعـين: فـإن كـان الثلـث(ان حتمل الثلـث فقـد انعتـق فـورا: يعين) خرج من ثلثه(طاب من مرضه: املوىل اي) برئ(مرض املوىل: أي) ١١٦(

د(كــان الثلــث يســتوعب كــل واحــد مــن قيمتــه املكاتــب الســوقية ومقــدار مــال للكتابــة القيمــة ومــال الكتابــة كــان : اي) مها االكثــروان كــان أحــ
كـان الثلـث اقـل مـن القيمـة واقـل مـن مـال : اي) قصـر الثلـث(من القيمة ومـال الكتابـة) اعترب االقل(احدمها هو االكثر من اآلخر ومن الثلث

 .الكتابة، كما لو كانت القيمة مئة، ومال الكتابة مثانني، والثلث سبعني
ة اول رمضــان، وقــد مــات ) ومل حيــل مــال الكتابــة(اغري هــذا اململـوك املكاتــبال مـال لــه اطالقــ: اي) ١١٧( كمـا لــو كــان وقتــه اداء مـال الكتابــ

 .املوىل اول شعبان
 .وليست بيعا أو صلحا او اجارة او حنوها اليت حيصل املريض يف مقابله شيئا آخر ليس له) ١١٨(
 .وهو وطء الرجل امته وحصول الولد منها) ١١٩(

    



١١٣ 

 :كيفية االستيالد  االول يف
ا، مل تصــر أم ولــده.أمتــه منــه يف ملكــه )١٢٠(وهــو يتحقــق بعلــوق ولــو أولــدها  .ولــو أولــد أمــة غــريه مملوكــا مث ملكهــ

ولــــو وطــــأ املرهونــــة،  .ال تصــــري أم ولــــده: تصــــري أم ولــــده، ويف روايــــة ابــــن مــــارد: ، مث ملكهــــا، قــــال الشــــيخ)١٢١(حــــرا
ات االوالد وكــذا  ولــو أســلمت بيعــت عليــه،  .لــو وطــأ الــذمي أمتــه، فحملــت منــهفحملــت، دخلــت يف حكــم امهــ

 .حيال بينه وبينها، وجتعل على يد إمرأة ثقة، واالول أشبه: وقيل
 :الثاين يف االحكام املتعلقة �م الولد

 :وفيه مسائل
ادام ولـدها أم الولد مملوكة، ال تتحرر مبوت املوىل، بل من نصيب ولدها، لكن ال جيـوز للمـوىل بيعهـا، : االوىل مـ

از .وال وجه الدائه إال منها.)١٢٢(حيا، اال يف مثن رقبتها، اذا كان دينا على املوىل ولـو مـات ولـدها رجعـت طلقـا، وجـ
 .التصرف فيها، �لبيع وغريه من التصرفات

واها.إذا مــات موالهــا، وولــدها حــي، جعلــت يف نصــيب ولــدها وعتقــت عليــه: الثانيــة ن ســ ، عتــق )١٢٣(ولــو مل يكــ
 .ولدها منها، وسعت يف الباقي ويف رواية تقوم على ولدها، إن كان موسرا وهي مهجورةنصيب 
 .تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية: إذا أوصى الم ولده، قيل: الثالثة
 .، وهو أشبه)١٢٤(تنعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ، عتقت من نصيب ولدها: وقيل

___________________________________ 
 .حني هي مملوكة له: اي) يف ملكه(نطفة: اي) ١٢٠(
امته اليت هي رهـن عنـد شـخص، وان كـان الـوطء حرامـا لعـدم جـواز : اي) املرهونة(�ن تزوجها وهو حر حيث يكون ولده منها حرا) ١٢١(

 .حىت ال يقر�ا هو وال يقر�ا غريه) حيال(التصرف يف الرهن اال �ذن الطرف االخر
 .ملكا طلقا: اي) طلقا(وىل اشرتاها نسيئة مث مل يقدر على اداء دينه�ن كان امل) ١٢٢(
ة ) نصــيب ولـدها(مل ميكـن للمــوىل مـال ســوى هـذه االمــة الــيت ام ولـده: اي) ١٢٣( وان كــان النصـيب قلــيال كمــا لـو ورث ولــدها درمهـا مــن مئــ

ـــة امليــــت ــوع تركـ ـــعت(درهــــم جممــ ــها: اي) وسـ ة نفســ ــ ـــائي �قــــي قيمتــ ــي اعطـ ـــاقي: اي) لــــى ولــــدهاتقــــوم ع(بــــذمتها هــ ـــة الولــــد البـ ـــان(بذمـ ) ان كـ
 .مرتوكة مل يعمل �ا الفقهاء فتحمل على نوع من االخالقية ال اللزوم الشرعي: اي) مهجورة(غنيا: اي) موسرا(الولد

 .لنفسهوالفرق بينهما هو أن مال الوصية تعطي لنفسها ان انعتقت من مال ولدها، وان انعتقت من الوصية يعطي نصيب الولد ) ١٢٤(

    



١١٤ 

ا)١٢٥(إذا جنــت أم الولــد خطــأ، تعلقــت اجلنايــة برقبتهــا: الرابعــة �قــل االمــرين : وبكــم يفكهــا؟ قيــل.، وللمــوىل فكهــ
ويف روايـة مسـمع عـن أيب .وإن شاء دفعها إىل ا�ـىن عليـه.�رش اجلناية، وهو االشبه: من أرش اجلناية وقيمتها وقيل

ا بـني فـديتها، أو .الناس على سـيدهاجنايتها يف حقوق : عبدهللا  ار للمـوىل أيضـ ولـو جنـت علـى مجاعـة، فاخليـ
 .)١٢٦(تسليمها إىل ا�ين عليهم أو ورثتهم، على قدر اجلنا�ت

يف وليــدة نصــرانية، أســلمت عنــد رجــل، وولــدت منــه غالمــا : روى دمحم بــن قــيس عــن أيب جعفــر : اخلامســة
 .وتنصرت، وولدتومات، فاعتقت وتزوجت نصرانيا 

ة.ولــدها البنهــا مــن ســيدها، وحتــبس حــىت تضــع: )١٢٧(فقــال  ا، ويف النهايــ ا : فــإذا ولــدت فاقتلهــ ا مــ يفعــل �ــ
 .يفعل �ملرتدة، والرواية شاذة

___________________________________ 
 .ال مبال املوىل) ١٢٥(
لــيهم، وان كانــت تســتوعب نصــف قيمتهــا ســلمت نصــفها الــيهم يســرتقو�ا، او فــإن كانــت اجلنــا�ت تســتوعب كــل قيمتهــا ســلمتها ا) ١٢٦(

 .يبعو�ا
أما ما ولدت من ولد فهو البنها مـن سـيدها االول واحبسـها حـىت تضـع، : ان يعرض عليها االسالم فابت قال قضى علي ) " ١٢٧(

املصـلحة يف قتلهـا ولـو مـن  ان الروايـة قضـية يف واقعـة رأى امرياملـؤمنني : " يف اجلـواهر) والروايـة شـاذة"(ما يف بطنها فـإذا ولـدت فاقتلهـا 
  ".حيث ز�ها بنصراين وغريه 

   



١١٥ 

 كتاب االقرار

 والنظر يف االركان واللواحق
 :الركن االول يف الصيغة: وأركانه أربعة
 :وفيها مقاصد

 :املقصد االول يف الصيغة الصرحية
 .)١(عن حق واجبوهي اللفظ املتضمن لالخبار 

 .ويصح االقرار بغري العربية، إضطرارا واختيارا.لك علي، أو عندي، أو يف ذميت، أو ما أشبهه: كقوله
وكذا إن رضي فـالن أو .إن قدم زيد: وكذا لو قال.لك علي كذا إن شئت أو إن شئت، مل يكن إقرارا: ولو قال
 .)٢(إن شهد

 .)٣(القرار يف احلال النه اذا صدق وجب احلق وإن مل يشهدإن شهد لك فالن، فهو صادق، لزمه ا: ولو قال
، وكــذا املكيــل وكــذا اطــالق الــذهب والفضــة، ينصــرف إىل )٤(وإطــالق االقــرار �ملــوزون، ينصــرف إىل ميــزان البلــد

 .النقد الغالب يف بلد االقرار
___________________________________ 

 .كتاب االقرار
 .الوعد �عطائه شيئا يف املستقبل �بت الزم ومقابله: اي) ١(

 .اذا مل يعرف العربية: اي) اضطرارا)(لك على الف دينار(مثال االقرار
 النه جيب كون االقرار منجرا ال تعليق فيه، وتعدد االمثلة للتوضيح وبيان عدم الفرق يف جهات التعليق بني كونه �مر اختياري او غريه،) ٢(

 .ا على نفسه، او على املقر له، او غريمهاقليب او لساين، او عملي، معلق
حىت وان مل يشهد الن الصدق �بـع للواقـع ال للشـهادة، ولكـن يف هـذا الفـرع اشـكال ذكـره اجلـواهر بتفصـيل اال اذا كـان املقـر عاملـا : اي) ٣(

 .بفلسفة هذا التعبري
داره يف كـربالء،، والكاظميـة، والبصــرة، فلـو ) ٤( قـال يف كـربالء وقيــة انصـرف إىل وقيـة كــربالء وهكـذا، ولـذا كيــل فالوقيـة مـثال وزن خيتلـف مقــ

ة، ويف بعضــها ) اطــالق الــذهب والفضــة(اللــنب مــثال خيتلــف يف الــبالد ف يف الــبالد ففــي بعضــها أربــع وعشــرون محصــ فاملثقــال مــن الــذهب خيتلــ
 .عضها مغشوشةاثنتان وعشرون، ويف بعضها مثاين عشرة، ولذا الدرهم، يف بعض البالد فضة خالصة، ويف ب

    



١١٦ 

ا يف االســتعمال ســواء، رجــع يف التعيــني إىل املقــر ان، ومهــ ان نقــدان غالبــان، أو وز�ن خمتلفــ ال .ولــو كــ لــه : ولــو قــ
فـوق درهـم، أو مـع درهـم، أو قبـل : أما لو قـال .)٥(وكذا مث درهم أو قال درهم فدرهم.علي درهم ودرهم، لزمه إثنان

درهـم : وكـذا لـو قـال.فيقتصـر علـى املتـيقن: الحتمـال أن يكـون أراد مـع درهـم يلدرهم، أو بعده لزمه درهـم واحـد، 
، مل يـــدخل )٦(غصــبته ثــو� يف منــديل، أو حنطـــة يف ســفينة، أو ثيــا� يف عيبــة: ولــو قـــال .يف عشــرة، ومل يــرد الضــرب

 .المساك، الن له أهلية ا)٧(له عندي عبد عليه عمامة، كان إقرارا �ما: ولو قال .الظرف يف االقرار
 .)٨(له قفيز حنطة، بل قفيز شعري، لزمه القفيزان: ولو قال .دابة عليها سرج: وليس كذلك لو قال

 .)٩(له قفيز، بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب: أما لو قال .له هذا الثوب، بل هذا الثوب: وكذا لو قال
ال وارث لـه غـري هـذا، الـزم التسـليم : الولـو أقـر مليـت مبـال، وقـ .له درهم، بل درهم، لزمه درهـم واحـد: ولو قال

ال لــه .اليــه ه االلــف: ولــو قــ هر، لزمــ ال .علــي ألــف، إذا جــاء رأس الشــ اء رأس الشــهر، فلــه علــي : وكــذا لــو قــ إذا جــ
 .وليس شيئا )١٠(ومنهم من فرق .ألف

___________________________________ 
ف املغــايرة) ٥( يف البــني، واملتــيقن اقــراره درهــم واحــد يف عشــرة فيحتمــل واحــد مــن عشــرة، وحيتمــل اذ ال ظــاهر ) علــى املتــيقن(الن ظــاهر العطــ

 .واحد مضروب يف عشرة فيكون اقرارا بعشرة، لكن حيث الظهور يف الثاين واملتيقن هو االول فيلزم بدفع درهم واحد
 .وهو املنديل، والسفينة، والعيبة) الظرف(اي الصندوق) ٦(
اذ اليـد ) دابة عليها سرج(الن للعبد يدا على عمامته، والعبد وما يف يده ملواله، فتكون العمامة داخلة يف االقرار�لعبد و�لعمامة، : اي) ٧(

 .للدابة شرعا
ة أصــوع قــال يف جممــع البحــرين) ٨( ابقا ومقــداره مثانيــة امــداد او مثانيــ ا ســ ا (الن انكــار االقــرار اليقبــل، والقفيــز كيــل كــان معروفــ واالول أشــبه ملــ

 .واملد ثالثة ار�ع الكيلو تقريبا، والصاع ثالثة كيلوات تقريبا) مفسرا �ملدجاء 
رارا �نيـا مـع االقـرار االول -كمـا قـال بعـض العامـة   -ال ثالثـة ) ٩( الحتمــال ان ) درهـم واحـد(إذ بــل قفيـزان اضـافة اقـرار بقفيـز �ن ولـيس اقــ

 .يكون اضرب ليقر بشيئ آخر مث تذكر فاكد إقراره االول
ح االقــرار اذا أخــر الشــرط) ١٠( ه تعليقــا، وصــ رق، لعــدم كونــه عرفيــا، ولــيس تعليقــا ) ولــيس شــيئا(فابطــل االقــرار اذا قــدم الشــرط لكونــ هــذا الفــ

 .لالقرار بل هو تعليق لزمان وجوب املقر به

    



١١٧ 

 .، انعتق اململوك، ومل يلزمه الثمن)١١(بعتك أ�ك، فإذا حلف الولد: ولو قال املالك
 .)١٢(هذه الدار من فالن، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له �لدار ملكت: ولو قال

 .متلكتها على يده، النه حيتمل املعونة: وليس كذلك لو قال
كــــان لفــــالن علــــي ألــــف، لزمــــه االقــــرار، النــــه اخبــــار عــــن تقــــدم االســــتحقاق، فــــال يقبــــل دعــــواه يف : ولــــو قــــال
 .)١٣(السقوط

 :)١٤(مةيف املبه: املقصد الثاين
 :وفيها مسائل

ال لــه: االوىل ان قلــيال )١٥(علــي مــال، ألــزم التفســري، فــإن فســر مبــا يتمــول: اذا قــ ا مل جتــر .قبــل، ولــو كــ ولــو فســر مبــ
ه كقشــر اللــوزة واجلــوزة، مل يقبــل ادة بتمولــ ه.العــ و فســر املســلم، مبــا ال ميلكــه وال ينتفــع بــ ، كــاخلمر واخلنزيــر )١٦(وكــذا لــ

 .عد ماال، وكذا لو فسره، مبا ينتفع به وال ميلك، كالسرجني النجس والكلب العقوبوجلد امليتة، النه ال ي
 .أما لو فسره بكلب الصيد، أو املاشية، أو كلب الزرع، قبل

 .)١٧(ولو فسره برد السالم مل يقبل، النه مل جتر العادة، �الخبار عن ثبوت مثله يف الذمة
 .يقبل النه شئ: امليتة أو السرجني النجس، قيلله علي شئ، ففسره جبلد : إذا قال: الثانية
 مال: ولو قال .، كان حسنا)١٨(ال يقبل، النه ال يثبت يف الذمة: ولو قيل

___________________________________ 
ك: اي) ١١( ه) انعتــق اململــوك(انكــر الولــد شــراء ابيــه، وحلــف علــى ذلــ ك انــه منعتــق ببيعــه البنــ رار املالــ ه الــثمنومل (وهــو االب القــ : اي) يلزمــ

 .اليلزم على االبن دفع الثمن لعدم االقرار منه �لشراء
ــو انكــــر) ١٢( ــه، فلــ ــدار إىل نفســ ــدار لفــــالن) فــــالن(فعليــــه ان يثبــــت نقــــل الــ ــده(كانــــت الــ ــيس هلــــا ظهــــور يف أن ) علــــى يــ ـــة لــ الن هــــذه اللفظـ

 .حنو ذلكبل حيتمل ان فال� كان معنيا له يف الثراء، أو وكيال عنه، او ) فالن(مالكها
 .يف اعطائه االلف بعد ذلك: اي) ١٣(
 .االقرارات اليت ليست واضحة املقصود: اي) ١٤(
 .يعد ماال عرفا: اي) ١٥(
يعين الغائط فإنه قسمان جنس كغائط االنسان وكل حيـوان حمـرم اللحـم ذي ) كالسرجني(ال جيوز للمسلم االنتفاع به والتعرف فيه: اي) ١٦(

رء االمســاك نفــس ســائلة كالســباع الرب  ل اللحــم كاالبــل والبقــر والغــنم، او حمــرم اللحــم ممــا ال نفــس ســائلة لــه كخــ ة وطــاهر كخــرء كــل حيــوان حملــ يــ
 .الن هذه االقسام من الكلب مال شرعا) قبل(هو الكلب يعيد به مرض بعض كل شئ، وذلك الن االنتفاع غري املالية) العقور(احملرمة

 .لغة وعرفابل النه ليس ماال : يف اجلواهر) ١٧(
ن يســتعظم حــق : اي) ولــو �لقليــل)(علــى(فلــيس يطلــق علــى مثلــه) ١٨( ك الحتمــال ان يكــون الشــخص ممــ بقليــل مــن املــال كــدرهم مــثال وذلــ

ه، وحنـو ذلـك ة النـذر(النـاس ولـو قليلــ لقــد نصـركم هللا يف مــواطن  (ان مـن نـذر الصــدقة مبـال كثـري لزمــه مثـانون درمهــا لقولـه تعـاىل: وحاصــلها) روايــ
النه غري ظاهر يف ذلك مطلقـا، ويف النـذر يقـال لـه للـنص، والـنص ) وهو حسن(النذر فقط: اي) مبوضع الورود(املفسرة بثمانني موطنا) ةكثري 

 .العموم له لكل �ب
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يكـــون مثـــانني، : كثـــري، قـــال الشـــيخ: ولـــو قـــال .جليـــل، أو عظـــيم، أو خطـــري، أو نفـــيس، قبـــل تفســـريه ولـــو �لقليـــل
ال.ثـرة إىل روايـة النـذر، ورمبـا خصـها بعـض االصـحاب مبوضـع الـورود، وهـو حسـنرجوعا يف تفسـري الك : وكـذا لـو قـ

ان كقولــه عظــيم، وفيــه تــردد ــر مــن مــال فــالن، الــزم بقــدره وز�دة، ويرجــع يف تلــك : ولــو قــال .)١٩(عظــيم جــدا كــ اكث
ال فـالن يزيـد عـن ذلـك، كنت أظن ماله عشـرة، قبـل مـا بـىن عليـه إقـراره ولـو ثبـت : ولو قال .الز�دة إىل املقر أن مـ

أردت نفسـك، مل : غصـبتك شـيئا، وقـال: ولـو قـال .الن االنسان خيرب عن ومهه، واملال قد خيفى على غريه صـاحبه
 .يقبل

ثالثة آالف واقتصـر، كـان : ولوقال .له علي دراهم أو د�نري: حيمل على الثالثة، كقوله )٢٠(اجلمع املنكر: الثالثة
 .سر مبا يصح متلكهبيان اجلنس اليه اذا ف

 .ألف ودرمهان: وكذا لو قال .له الف ودرهم، ثبت الدرهم، ويرجع يف تفسري االلف اليه: اذا قال: الرابعة
، خبـالف مئـة )٢١(أما لو قال مئة ومخسون درمها، كـان اجلميـع دراهـم .مئة ودرهم، أو عشرة ودرهم: وكذا لو قال

 .ألف ومئة درهم، أو الف وثالثة وثالثون درمها: ا لو قالوكذ .ألف وثالثة دراهم: وكذا لو قال .ودرهم
 .علي درهم وألف، كانت االلف جمهولة: وقال قال
، نصـبا أو رفعـا،  )٢٢(ولـو فسـره �لـدرهم .شـي ء: له علي كذا، كان اليه التفسري، كمـا لـو قـال: لو قال: اخلامسة

وإن خفـــض  .ا مــع االطــالع علــى القصــدوقــد ميكــن هــذ .إن نصــب، كــان لــه عشـــرون: وقيــل .كــان إقــرارا بــدرهم
ولسـت أدري، مـن أيـن  .يلزمه مئة درهم، مراعاة لتجنب الكسـر: وقيل .احتمل بعض الدرهم، واليه تفسري البعضية

 نشأ هذا الشرط؟ ولو
___________________________________ 

 .يقبل الن املشهور ان احلر ال يغصب هومل (اي ظنه او معرفته) ومهه)(عظيم جدا(وبني) عظيم(الحتمال الفرق بني) ١٩(
 .اذ فسروا الغصب �نه االستيالء على مال، ال على شخص حر، ولذلك يعترب ذلك اقرارا على غصب مال فعليه بيان مقدار ذاك املال

 .كتب، قرش، ثياب: دراهم: اي) اجلنس)(أل(اخلايل من: اي) ٢٠(
 .ر، او خنفساء، او حنو ذلكالمثل خنزير، او قنينة مخ) يصح متلكه(او غري ذلك

فإنـه عرفـا ظـاهر يف كـون ا�مـوع دراهـم وهكـذا ) الف وثالثـة دراهـم(فإنه ال ظهور يف كون املئة ماذا؟) مئة ودرهم(للظهور يف كل ذلك) ٢١(
 .لعدم الظهور فال يعد اقرارا فيلزم �لتفسري) جمهولة(االمثلة التالية

ـــال : قــــال: اي) ٢٢( ـــم �لرفـــــعدرمهـــــا �لنصـــــب، او قــ ـــدرهم(درهــ ــد) اقـــــرارا بــ رون(واحــ ــ ـــزه : اي) لـــــه عشـــ ــدد ينصـــــب متيــ ل عـــ ــ للمقـــــر لـــــه، الن اقـــ
ــد(عشـــرون ه ذلـــك واالقــــرار �بـــع للظهـــر: اي) القصـ ــ ة مل يظهـــر منــ ــ قـــال درهــــم : اي) اخفــــض:(قصــــد املقـــر، اذ لـــو مل يكــــن املقـــر عارفــــا �لعربيـ
النـه اقـل عـدد جيـر مييـزه، والنصـف والربـع ) مئـة درهـم(يـز جيـر مـع ذلـكاردت نصـف او ربـع درهـم قبـل الن التم: فلو قال) بعض الدرهم(�جلر

 .وهو اخراج الكسر عن ذلك) هذا الشرط(وحنومها ليس عددا بل بعض عدد
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إن نصب لزمه أحـد : وان أتبعه �لدرهم نصبا أو رفعا، لزمه درهم وقيل.)٢٣(كذا كذا فإن اقتصر، فاليه التفسري: قال
 .عشر درمها
إن نصبه، لزمه أحد وعشرون، والوجه االقتصار : ، لزمه درهم، وقيل)٢٤(وكذا درمها، نصبا أو رفعا كذا: ولو قال

 .على اليقني، إال مع العلم �لقصد
 .)٢٥(ولو ادعاها اآلخر، كا� خصمني.فإن عني، قبل.هذه الدار الحد هذين، ألزم البيان: اذا قال: السادسة

 .ولو أقر لآلخر، لزمه الضمان.الفهولو ادعى على املقر العلم، كان له إح
 .ال أعلم، دفعها اليهما وكا� خصمني، ولو ادعيا أو أحدمها علمه، كان القول قوله مع ميينه: وإن قال
ال: السـابعة ول )٢٦(هــذا الثــوب، أو هــذا العبــد لزيــد: إذا قــ ان القــول قــ ، فــإن عـني قبــل منــه، وإن انكــر املقــر لــه، كــ
 .انتزاع ما أقر به، وله إقراره يف يدهوللحاكم .املقر مع ميينه
ال: إذا قال: الثامنة ، فـإن أنكـر )٢٧(هـذه الـيت كنـت أقـررت �ـا كانـت وديعـة: لفـالن علـي ألـف، مث دفـع اليـه، وقـ

 .هي وديعة وهذه بدهلا: لك يف ذميت ألف، وجاء �ا وقال: وكذا لو قال.املقر له، كان القول قول املقر مع ميينه
ال لــك يف ا لــو قــ ون أمــ ا يف الذمــة ال يكــ ة مل يقبــل، الن مــ  ذمــيت ألــف، وهــذه هــي الــيت أقــررت �ــا، كانــت وديعــ

 .وديعة، وليست كاالوىل وال كالوسطى
ال لــه ال: ولــو قــ كانــت وديعــة، وكنــت أظنهــا �قيــة فبانــت �لفــة مل يقبــل، النــه مكــذب : علــي ألــف ودفعهــا وقــ

 .)٢٨(إقراره
 .أما لو ادعى تلفها بعد االقرار، قبل

 له يف هذه الدار مئة قبل، ورجع يف تفسري الكيفية اليه، فإن أنكر: إذا قال: لتاسعةا
___________________________________ 

الن اقل عدد مركب من لفظني بـال واو العطـف هـو احـد عشـر، ) احد عشر درمها(سواء فسره �لدرهم او الدينار، او الثوب او غريها) ٢٣(
 .رفهو املتيقن من االقرا

ه: اي) ٢٤( ــ ــم او رفعـــ ـــرون(ينصـــــب درهـــ ـــد وعشــ ــرون) احــ ــد وعشـــ ــــف هـــــو واحـــ ــع واو والعطـ ــني مـــ ـــن لفظـــ ـــدد مركـــــب مــ ــل عــ ــــه(الن اقـــ ) والوجـ
 .على ما يتيقن اقراره عرفا، ال على هذه االعتبارات: اي) على اليقني(الصحيح

ــدار يل: اي) العلـــم(املقـــر، واالخـــر) ٢٥( ــالول، فتعطـــى الـــدار لـــالول، وجيـــب علـــى بعـــد ا) لآلخـــر(ادعـــى االخـــر ان املقـــر يعلـــم ان الـ ــرار لـ القـ
) مـع ميينـه(قـول املقـر يف ادعائـه عـدم العلـم: اي) كان القول قوله(ان الدار اليهما) ال اعلم(يعطي قيمة تلك الدار لآلخر: اي) الضمان(املقر

 .على عدم العلم
فيمنـع عـن ) فـول املقـر(ال لـيس العبـد يل: عـد تعيـني العبـد مـثالزيـد، كمـا لـو قـال زيـد ب: اي) املقر لـه(وجعله مبهما هل الثوب او العبد) ٢٦(

 .إبقاؤه يف يد املقر، النه مكلف �يصاله إىل صاحبه: اي) وله اقراره(النه جمهول املالك) انتزاع(التصرف فيه القراره انه ليس له
ه(كـان قــد اودعـه عنــدي: اي) ٢٧( ك، فلعلـه اراد بكلمــة الن الوديعـة جيــب حفظهـا، وجيــب التخليـة بينهــا) مـع ميينــ االخبــار ) علـى(وبـني املالــ

 .وهي ماقال وهذه بدهلا) كالوسطى(فقط) على(وهي مامل يقل يف ذميت، بل قال) كاالوىل(عن هذا الواجب
 .النه أمني ويقبل قوله) قبل(اذ دفعها مناف لتلفها) ٢٨(
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 .)٢٩(املقر له شيئا من تفسريه، كان القول قول املقر مع ميينه
يف مرياثي من أيب، أو مـن مرياثـي : ولوقال .له يف مرياث أيب، أو من مرياث أيب مئة كان إقرارا: إذا قال: ةالعاشر 

 .من داري، مل يقبل: ولو قال .له من هذه الدار صح: وكذا لو قال.)٣٠(من أيب، مل يكن اقرارا، وكان كالوعد �هلبة
بني له يف مايل، وبـني لـه يف داري، �ن بعـض الـدار ال  ومن الناس من فرق .له يف مايل ألف، مل يقبل: ولو قال

اال يف هــذه املســائل حبـق واجــب، أو بســبب صـحيح، أو مــا جــرى : ولوقـال .)٣١(يسـمى دارا، وبعــض املـال يســمى مــ
 .جمراه، صح يف اجلميع
 :يف االقرار املستفاد من اجلواب : املقصد الثالث

ال .ز�ا، مل يكن إقرارا: ولو قال .)٣٢(ها، كان إقراراردد�ا أو أقبضت: يل عليك ألف، فقال: فلو قال نعـم : ولو قـ
 .)٣٣(أ� مقـر واقتصـر، مل يلزمـه لتطـرق االحتمـال: ولـو قـال .أ� مقـر بـه، لزمـه: ولـو قـال .أو أجل أو بلى، كان اقـرارا

 .بلى، كان إقـرار :أليس يل عليك كذا، فقال: ولو قال .نعم، فهو إقرار: اشرتيت مين أو استوهبت فقال: ولو قال
 .، وفيه تردد، من حيث يستعمل االمران استعماال ظاهرا)٣٤(نعم، مل يكن اقرارا: ولو قال

 :يف صيغ االستثناء: املقصد الرابع
 :وقواعده ثالث

 .)٣٤(االستثناء من االثبات نفي ومن النفي إثبات: االوىل
___________________________________ 

 .بقصده، ولعدم اليقني يف غري ما فسر بهالنه اعرف ) ٢٩(
اين) ٣٠( ور يف االقــرار يف االول، ومــن الثــ قــالوا للتنــاقض بــني نســبته إىل نفســه الدالــة علــى ان الكــل لــه، وبــني اســتثناء ) مل يقبــل(والفــارق الظهــ

 .بعضه الدال على أن الكل ليس له
لــه مــن مــايل الــف (او) لــه مــن هــذه الــدار الــف حبــق واجــب(قــال مــثال :اي) حبــق واجــب(ففــي املــال يصــح االقــرار، ويف الــدار اليصــح) ٣١(

 .الدار واملال، الن اضافة هذه الكلمة قرينة على ان النسبة الدىن مالبسة فال يشمل الكل) يف اجلميع)(بسبب صحيح
 .وكانت توزنالن الد�نري كانت ذهبا سابقا ) ز�ا(انه كان عليه فردها او اقبضها) الرد واالقباض(الن ظاهر) ٣٢(
 .الحتمال ان يكون مقرا بشئ آخر، او بوحدانية هللا تعاىل مثال) ٣٣(
مـن } واذا اخذ ربك من بين ادم من ظهورهم ذريـتهم واشـهدهم علـى انفسـهم السـت بـربكم قـالوا بلـى { ملا ورد يف تفسري قوله تعاىل ) ٣٤(

، وهكـذا مـا حنـن فيـه )ليسـت انـت ربنـا:(كـان معنـاه) نعـم(جيا� او سلبا فلو قالوالكفروا، الن نعم تقرير للكالم الذي قبله ا) نعم(ا�م لو قالوا
 .هلما ظهور عريف يف تصديق واثبات الكالم السابق: اي) ظاهرا(نعم وبلى) االمران)(ليس لك على كذا(كان معناه) نعم(فلو قال

رة(فلــو قـــال) ٣٤( د علـــي شـــئ ســـوى عشـــرة د�نـــري(لكـــان معنـــاه نفـــي عشــرة، واذا قـــا) لزبـــد علـــى الـــف دينـــار اال عشـــ كـــان معنـــاه ) لـــيس لزيـــ
  االقرار؟؟ 
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 .جائز، ومن غري اجلنس على تردد )٣٥(االستثناء من اجلنس: الثانية
 .سواء كانت أقل أو أكثر )٣٦(يكفي يف صحة االستثناء، أن يبقى بعد االستثناء بقية: الثالثة
 :تفريع

 . درمها كان إقرارا بتسعة، ونفيا للدرهمله علي عشرة إال: إذا قال: على القاعدة االوىل
 .)٣٧(إال درهم، كان إقرارا �لعشرة: ولو قال
 .ما له عندي شئ اال درهم، كان إقرارا بدرهم: ولو قال

 .ماله عندي عشرة إال درهم، كان إقرارا بدرهم: وكذا لو قال
 .)٣٨(إال درمها، مل يكن إقرارا بشئ: ولو قال
 .نني، وإال واحدا، كان إقرارا �ثننيله مخسة إال إث: ولو قال
 .)٣٩(عشرة اال مخسة اال ثالثة، كان إقرارا بثمانية: ولو قال

ان االســتثناء االخــري بقــدر االول، رجعــا مجيعــا إىل املســتنثى منــه، كقولــه لــه عشــرة إال واحــدا اال واحــدا : ولــو كــ
 .)٤٠(فيسقطان من اجلملة االوىل

ـــوب اال ثل: ولـــو قـــال امت اال هـــذا الفـــص، صـــح، وكـــان  لفـــالن هـــذا الث ـــه، أو هـــذه الـــدار اال هـــذا البيـــت أو اخلـــ ث
 هذه الدار لفالن، والبيت: وكذا لو قال.)٤١(كاالستثناء، بل أظهر

___________________________________ 
دخول، مثــال : اي) ٣٥( لزيــد علــي الــف درهــم اال ســبعني (االولدخــول املســتثىن يف املســتثىن منــه لــوال االســتثناء، وغــري اجلــنس يعــين عــدم الــ

 ).لزيد علي الف درهم إال كتاب اجلواهر(ومثال الثاين) درمها
 .صح وكان اقرارا مئة، الن استثناء االكثر مناف للبالغة ال للظهور) لزيد علي الف اال تسعمئة(فلو قال) ٣٦(
 .فلو رفع كان وصفا للعشرة اي عشرة موصوفة ��ا ليس درمهاملن كان عارفا بقواعد النحو، النه جيب نصب الدرهم، : �لرفع) ٣٧(
مـا اسـتثنت اال مـع (للعارف بقواعد النحو، النه جيب رفع درهم على البدلية على املشهور بني علماء النحـو قـال ابـن مالـك يف االلفيـة) ٣٨(

ه  فلــو نصــب الــدرهم كــان املعــىن العشــرة ) ابــدال وقــعمتــام ينتصــب وبعــد نفــي او كنفــي انتخــب اتبــاع مااتصــل وانصــب مــا انقطــع وعــن متــيم فيــ
 .املوصوفة ��ا اال درمها

ة اال ثالثــة، فــإن اال ثالثــة لــيس ) ٣٩( ه خبــالف اال مخســ والفــرق واو العطــف الظــاهرة يف ا�ــا عطــف علــى املســتثىن، فريجعــه إىل املســتثىن منــ
 .يعين استثناء اثنني)  مخسة اخلمسة املوصوفة ��ا اال ثالثةمعطوفا، فيكون ظاهره االستثناء من مخسة، فيكون املعىن له عشرة اال

 .من عشرة، الن استثناء الواحد من الواحد غري صحيح، فيكون عدم الصحة قرينة على انه اراد االثنني، فيكون اقرارا بثمانية: يعين) ٤٠(
 .االظهرية يف النفي واالثبات: اي) ٤١(
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 .الكالم يل، أو اخلامت والفص يل، إذا اتصل
 .، فإن عني، صح)٤٢(هذه العبيد لزيد اال واحدا، كلف البيان: ولو قال

 .وكذا لو مات أحدهم، وعني امليت، قبل منه.)٤٣(ولو انكر املقر له، كان القول قول املقر مع ميينه
 .فالقول قول املقر مع ميينه.ومع املنازعة

 :تفريع
ال: علــى الثانيــة ــة وتســعة  )٤٤(منعنــا االســتثناء مــن غــري اجلــنسلــه الــف اال درمهــا فــإن : إذا قــ فهــو اقــرار بتســع مئ
 .وتسعني درمها

 .، صح)٤٥(وان اجز�ه كان تفسري االلف اليه، فإن فسرها بشئ، يصح وضع قيمة الدرهم منه
 .فيصح االقرار، ويبطل املبطل -النه عقب االقرار مبا يبطله  -يبطل االستثناء : فإن كان يستوعبه، قيل

 . يبطل، ويكلف تفسريه مبا يبقى منه بقية، بعد اخراج قيمة الدرهمال: وقيل
 .)٤٦(ألف درهم اال ثو�، فإن اعترب� اجلنس، بطل االستثناء وان مل نعتربه، كلفنا املقر بيان قيمة الثوب: ولو قال

لـف اال شـيئا،  لـه أ: ولـو كـا� جمهـولني، كقولـه.فإن بقي بعد قيمته شئ من االلـف صـح، واال كـان فيـه الوجهـان
 .، وكان النظر فيهما كما قلناه)٤٧(كلف تفسريمها

 .)٤٨(له درهم اال درمها، مل يقبل االستثناء: لو قال: على الثالثة: تفريع
 .درهم ودرهم اال درمها، فإن قلنا االستثناء يرجع إىل اجلملتني، كان اقرارا بدرهم: ولو قال

 كان اقرارا بدرمهني، وبطل  -لصحيح وهو ا -وإن قلنا يرجع إىل اجلملة االخرية 
___________________________________ 

 .بيان ذاك الواحد من هو: اي) ٤٢(
 .يف ان امليت هو للمقر او غريه) ومع املنازعة(فإن امتنع من التسلم صار جمهول املالك وكان حكمه حكمه) ٤٣(
 .فال يصح ان يكون اراد �اللف غري جنس الدرهم) ٤٤(
) ويكلـف تفسـريه(االيراين الذي الف منه اقل من درهم يف زماننا) الدينار(مل يكن قيمة االلف مساو� للدرهم او اقل منه، ال مثل: اي) ٤٥(
 .اليقبل منه ذاك التفسري ويكلف بتفسري االلف مرة �نية: اي
 .يكلف بتفسري آخر: لثايناالول بطالن االقرار وصار كافة مل يقر شيئا، ا) الوجهان(ثو� قيمته كذا: اي) ٤٦(
فـإن فسـرمها مبـا يصـح امجاعـا كمـا لـو قـال قصـدت مـن االلـف دراهـم ومـن الشـئ عشـرة، ) كمـا قلنـاه(اذ االلف والشئ كالمهـا جمهـوالن) ٤٧(

 .صح، وان فسرمها مبا ال يفتح امجاعا كما لو قال قصدت من االلف دراهم، ومن الشئ الف درهم بطل، وهكذا كما سبق آنفا
رار الــذي ال يصــح) ٤٨( تثناء(والــزم بــدفع الــدرهم، فيكــون اقــراره بــدرهم �فــذا واالســتثناء كــالرجوع عــن االقــ الســتيعاب املســتثىن ) وبطــل االســ

 .املستثىن منه
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 االستثناء يف املقر : النظر الثاين
رب عدالتـه.، حرا خمتـارا، جـائز التصـرف)٤٩(مكلفا: والبد أن يكون ره، ولـو كـان �ذن فالصـيب ال يقبـل إقـرا.وال يعتـ

 .ولو أقر ا�نون مل يصح، وكذا املكره والسكران.أما لو أقر، مبا له ان يفعله كالوصية، صح.)٥٠(وليه
ا عـداه كـاخللع والطـالق قبـل يف احلـد ال  )٥١(ولـو أقـر بسـرقة.وأما احملجور عليه للسفه، فإن أقـر مبـال، مل يقبـل فيمـ

وك.يف املــال ولــو أقــر مبــال، تبــع بــه اذا .)٥٢(وال حــد، وال جنايــة توجــب أرشــا أو قصاصــامبــال، : وال يقبــل اقــرار اململــ
 .اعتق

ولو كان مأذو� يف التجارة فأقر مبا يتعلـق �ـا، قبـل النـه ميلـك التصـرف، فيملـك االقـرار، ويؤخـذ مـا أقـر بـه، ممـا 
وهل يشارك املقـر لـه الغرمـاء أو .)٥٤(ويقبل اقرار املفلس.، مل يضمنه مواله، ويتبع به اذا اعتق)٥٣(يف يده وان كان اكثر

 وكذا اقراره للوارث.يف الثلث، وان مل جيز الورثة )٥٥(ويقبل وصية املريض.�خذ حقه من الفاضل؟ فيه تردد
___________________________________ 

 .كمن يقر مبال غريه) جائز التصرف(مقابل من يقر �كراه وخوف) خمتارا(�لغا عاقال: اي) ٤٩(
 .وقد مر يف كتاب الوصا� صحتها ممن بلغ عشر سنني) كالوصية(الن عبارته مسلوبة شرعا لرفع القلم وعمد الصرب خطأ) ٥٠(
فيقطع يـده النـه لـيس جمنـو� واقـرار العقـالء علـى انفسـهم جـائز اي �فـذ، وال يقبـل يف ) سرقت ا� دينارا من فالن(كما لو قال السفيه) ٥١(

 .ل ذمته للمقر له بشئاملال فال حيكم �شتغا
 .الن ذلك كله تصرف يف ما يتعلق �ملوىل) ٥٢(
 .الزائد عن االلف: اي) ويتبع به(كما لو كان مايف يده الف فاقر �لفني لزيد) ٥٣(
ن قبـل املفلس هو الذي حجر عليه احلاكم الشرعي ومنعه من التصرف يف أمواله لكـون ديونـه اكثـر مـن ممتلكاتـه فلـو أقـر بـدين آخـر مـ) ٥٤(

 .لو زاد شئ �دية جديدة وحنوها: اي) من الفاضل(احلكم عليه �لفلس قبل اقراره
كمـا لـو اقـر أن هـذه الـدار ملـك البـين، ) للـوارث(إىل مقـدار ثلـث اموالـه: اي) يف الثلـث(الذي استمر مرضه حىت مات يف ذاك املرض) ٥٥(

ك اليب وحنــو ذلــك ــه كأخيــه اذا كــان لــه اوالد او ابــوانيعــين غــري الــوار ) ولالجنــيب(او ذاك الكتــاب ملــ : اي) مــع التهمــة(ث وإن كــان مــن اقر�ئ
ه احتمال ان يكون االقرار للوارث او االجنيب كذ� جلهة ان حيصل هذا الشخص املعني على هذا املال، وأما مع عدم هذه التهمة فيقبل اقـرار 

ن الثلــث، والقــول اآلخـر واالقـوال يف املســألة عديــدة بــل بلغــت عشــرة .ثلـث حــىت مــع عــدم التهمــةعــدم قبــول الزائــد مــن ال: وان كـان يف اكثــر مــ
 .على بعض النقل
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ولني ه .ويلــزم املقــر بيانــه )٥٦(ويقبــل االقــرار �ملــبهم.ولالجنــيب مــع التهمــة، علــى أظهــر القــ فــإن امتنــع، حــبس وضــيق عليــ
 .حىت يبني

احلــــف املقــــر لــــه، وال يقبــــل اقــــرار الصــــيب ان مل تفســــر جعلــــت �كــــال فــــإن أصــــر : ، يقــــال لــــهوقــــال الشــــيخ 
 .، حىت يبلغ احلد الذي حيتمل البلوغ)٥٧(�لبلوغ

 :املقر له  يفالنظر الثالث 
ويكـون االقـرار للمالـك، وفيـه .، ولو قال بسببها صـح)٥٨(فلو أقر لبهيمة مل يقبل. وهو أن يكون له أهلية التملك

ولـو أقــر لعبـد صــح، .أروش اجلنـا�ت علــى سـائقها أو راكبهــاإشـكال، إذ قــد جيـب بســببها مـاال يســتحقه املالـك، كــ
واء أطلـــق أو بـــني ســـببا حمـــتمال،   )٦٠(ولـــو أقـــر حلمـــل.)٥٩(ويكـــون املقـــر بـــه ملـــواله، الن للعبـــد أهليـــة التصـــرف صـــح، ســـ

 .كاالرث أو الوصية
 .إلغاء ملا يبطلهولو نسب االقرار إىل السبب الباطل، كاجلناية عليه، فالوجه الصحة نظرا إىل مبدأ االقرار و 

هـو : وان قـال.فإن فسره �ملرياث، رجع إىل �قي الورثـة.ولو سقط ميتا.وميلك احلمل ما أقر به، بعد وجوده حيا
 .وإن أمجل، طولب ببيانه.، رجع إىل ورثة املوصي)٦١(وصية

___________________________________ 
ق إىل غــريه مــع البينــة او اليمــني) �كــال(شــربيف املطعــم وامل) وضــيق)(لزيــد علــى شــئ(كمــا لــو قــال) ٥٦( ع احلــ ف (مــن النكــول الــذي يرجــ احلــ

 .ان ادعى ان له كذا عليه) املقر له
�الحـتالم او االنبـات، ) حيتمـل البلـوغ(فلو قال بلغت ا�، اليسلم اليه مال، والتصح اعمال املتوقعة على البلوغ من املعامالت وغريها) ٥٧(

 .ويف اجلواهر كالعشر سنني
علـي )(علي الف دينار بسـبب هـذا الفـرس(كان يقول) بسببها(فإن احليوان الميلك شيئا) هلذا الفرس -علي ألف دينار :(كما لو قال) ٥٨(

فلو ركب زيد فرس عمرو، او كان يسوق الفرس من خلفه، فضرب الفرس شيئا فكسـره، او شخصـا فقتلـه أو جرحـه كـان ) سائقها أو راكبها
 ).بسبب هذا الفرس:(رش، والغرامة، مع أن ذلك ال يعطي ملالك الفرس، بل للمجىن عليه، مع ذلك يصح ان يقولعلى زيد الدية، واال

 .هذا وجه الفرق بني االقرار للعبد واالقرار للبهيمة، فإن البهيمة الاهلية للتعرف هلا خبالف العبد) ٥٩(
 .هلذا احلمل على مخسمئة دينار ال يف قطعت يده: قال �ن) كاجلناية عليه(للحمل) ولو نسب االقرار(يف بطن االم) ٦٠(
ه زيــد) ٦١( ات زيــد، مث ولــد احلمــل ميتــا، فــااللف يرجــع إىل ورثــ د اوصــى هلــذا احلمــل �لــف دينــار، ومــ ل(�ن كــان زيــ مل يبــين ســبب : اي) أمجــ

 .ملك احلمل
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تحقاقه، لـو ولـد الكثـر مـن ويبطـل اسـ.ستة أشهر من حني االقـرار )٦٢(وحيكم �ملال للحمل، بعد سقوطه، لدون
ا بــني االقــل واالكثــر، ومل يكــن للمــرأة زوج وال مالــك، حكــم لــه بــه لتحققــه محــال وقــت .مــدة احلمــل ولــو وضــع فيمــ
 .االقرار

يكـون لـه بنـاء علـى غالـب العوائـد  : ولو قيل .ال حيكم له، لعدم اليقني بوجوده: وإن كان هلا زوج أو موىل، قيل
ل ذكــ.كـان حســنا ا أقــر بـهولــو كـان احلمــ ه لآلخــر، الن  .)٦٣(رين، تسـاو� فيمــ ا، كــان مـا اقــر بــ ولــو وضــع احـدمها ميتــ
 .وإذا أقر بولد مل يكن إقرارا بزوجية امه، ولو كانت مشهورة �حلرية .امليت كاملعدوم

 :النظر الرابع يف اللواحق
 :وفيه مقاصد
 :يف تعقيب االقرار �القرار: املقصد االول

ان يف يــده دار،  اهر التملــكاذا كــ ا لــالول، وغــرم قيمتهــا : ، فقــال)٦٤(علــى ظــ هــذه لفــالن، بــل لفــالن، قضــي �ــ
 .غصبتها من فالن، بل من فالن: وكذا لو قال.للثاين، النه حاب بينه وبينها، فهو كاملتلف

 .، مث ال يضمن)٦٥(غصبتها من فالن وهي لفالن، لزمه تسليمها إىل املغصوب منه: أما لو قال
هـــذه لزيـــد : وكـــذا لـــو قـــال.لـــه �مللـــك، كمـــا لـــو كانـــت دار يف يـــد فـــالن، وأقر�ـــا اخلـــارج آلخـــر وال حيكـــم للمقـــر
يعتـق، الن كـل واحـد منهمـا أنكـر ملكيتـه، : ولو أقر بعبد النسـان، فـأنكر املقـر لـه، قـال الشـيخ.غصبتها من عمرو
 .فبقي بغري مالك
 .، كان حسنا)٦٦(يبقى على الرقية ا�هولة املالك: ولو قيل

___________________________________ 
رار واعطــى املــال لــه: اي) ٦٢( د االقــرار لــه �ملــال صــح االقــ هر او ســنة علــى ) الكثــر(لــو ولــد احلمــل يف اقــل مــن ســتة اشــهر بعــ وهــو عشــرة اشــ

مجع عائدة، ) غالب العوائد(روقت االقرا) بوجوده(حبيث حيتمل وطأه هلا يف هذه املدة بني االقرار وبني والدة احلمل) زوج وال مالك(اخلالف
ه فيهـا يعين عادة النساء غالبا إ�ن اليلدن اال يف تسعة اشهر فإذا ولدتـه هلـذه املـدة مـن حـني االقـرار كـان وجـوده حـني االقـرار غالبـا فلـو ولدتـ

 .بني االقل واالكثر فوجوده حال االقرار �بت بطريق أوىل وان مل يكن غالبا
ف د) ٦٣( مئة وهكــذافلــو كــان االقــرار الــ ل واحــد مخســ حــىت جيــب عليــه ) بزوجيــة امــه(قــال هــذا الولــد يل: يعــين) واذا اقــر بولــد(ينــار اعطــى كــ

 .ة �لشبهة ة �مللك، او حرة موطوء القسم هلا، وعدم تزويج اخلامسة وحنو ذلك الحتمال ان تكون امة موطوء
 .القرار االول حائال بني الدار وبني املقر له الثاينصار �: اي) النه حال(الن كل من بيده شئ فالظاهر كونه ملكا له) ٦٤(
 .فال تصري ملكا لزيد �ذا االقرار) غصبتها من عمرو(فباالقرار ال يصري ملكا آلخر) آلخر(الثاين الذي اقر ا�ا له) فالن(وهو) ٦٥(
م عنه سيأيت يف اول كتاب اللقطة إن شاء هللا كالعبد ا�هول مالكه �خذه احلاكم الشرعي وحيفظه عن الضياع والتلف وتفصيل الكال) ٦٦(

 ).٤ - ٣(تعاىل بني رقمي

    



١٢٦ 

رتاه ون ذلــك اســتنقاذا ال شــراء،  : صــح الشــراء ولــو قيــل: ، قــال الشــيخ)٦٧(ولــو أقــر أن املــوىل أعتــق عبــده مث اشــ يكــ
تركتـه قـدر ولو مات هذا العبد، كان للمشرتي مـن  .كان حسنا وينعتق، الن �لشراء سقط عنه لواحق ملك االول

وإن كــان كــاذ�، فمــا تــرك  .، الن املشــرتي إن كــان صــادقا، فــالوالء للمــوىل إن مل يكــن وارث ســواه)٦٨(الــثمن مقاصــة
 .)٦٩(للمشرتي، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقني، وما فضل يكون موقوفا

 :يف تعقيب االقرار مبا يقتضي ظاهره االبطال: املقصد الثاين
 :مسائلوفيه 
 .كان له عندي، فإنه يقبل: أما لو قال.)٧٠(له عندي وديعة وقد هلكت، مل يقبل: اذا قال: االوىل
 .له علي مال، من مثن مخر أو خنزير، لزمه املال: ولو قال
 .، مث قال من مثن مبيع مل أقبضه، لزمه االلف)٧١(له علي ألف وقطع: إذا قال: الثانية

ه : ن مثـن مبيـع وقطـع، مث قـاللـه علـي ألـف مـ: ولـو وصـل فقـال مل أقبضـه، قبـل سـواء عـني املبيـع أو مل يعينـه، وفيــ
 .إحتمال للتسوية بني الصورتني، ولعله أشبه

 ابتعت خبيار، أو كفلت خبيار، أو ضمنت خبيار، قبل إقراره �لعقد: لو قال: الثالثة
___________________________________ 

مروا اعتق عبده مث زيد اشرتى ذاك العبد قال الشيخ الطوسي صح الشراء، الن �ذا االقرار اليصح العبد حرا لو اقر زيد �ن ع: يعين): ٦٧(
ولو قيل يكون (حىت ال جيوز شراؤه، اذ االقرار �فذ على االنسان نفسه العلى غريه واقرار زيد على عمرو �نه اعتق عبده ال ينفذ على عمرو

) وينعتـق(النـه االن لـيس رقـا) الشـراء(مـن يـد عمـرو الـذي اعتقـه بـزعم زيـد) اسـتنقاذا(لـذي اقـر �نـه حـر االنشراء زيـد هـذا العبـد ا: اي) ذلك
 .بشراء هذا العبد خرج عن يد عمرو، فليس االقرار حبريته اقرارا يف حق الغري، فيصري حرا: الن �لشراء يعين(العرتاف زيد �نه حر اآلن

يف ان مـواله ) ان كـان صـادقا(مقابال ملا دفعـه لشـرائه النـه كـان يـزعم حريتـه: اي) مقاصة(ء هذا العبدقدر الثمن الذي دفعه لشرا: اي): ٦٨(
سوى املوىل، ) ان مل يكن وارث سواه(قد اعتقه فاالرث ملواله الذي اعتقه، فيكون للمشرتي حق يف مال القيد مبقدار ما أعطى للموىل لشرائه

ال الورثــة مقاصــة علــى املــوىلاذ لــو كانــت لورثتــه نســبيني فاملــال هلــم و  يف ادعائــه ان ) كــاذ�(املشــرتي) وان كــان(ال جيــوز للمشــرتي االخــذ مــن مــ
 .العبد من مال فكله للمشرتي النه عبد له اشرتاء مث مات) فما ترك(املوىل كان قد اعتقه

ار املشـرتي انـه حـر قـد مـات ولـيس املشـرتي النه �قرار البائع ليس له يف هـذا االرث نصـيب لكـون العبـد عبـدا للمشـرتي مـات، و�قـر ): ٦٩(
 .مواله املعتق حىت يكون له ارثه فالزائد على مقدار مثنه الذي اشرتاه يبقى جمهول املالك يدفع إىل احلاكم الشرعي

ة بعــد، وظــاهر هلكــت ا�ــا غــري �قيــة، فــال يقبــل قولــه) لــه عنــدي(الن ظــاهر): ٧٠( ة �قيــ رارالنــه ابطــال ) هلكــت(ان الوديعــ ) فإنــه يقبــل(لالقــ
ع اليمــني امجاعــا) هلكــت(لــيس معنــاه الوديعــة �قيــة إىل ان حــىت يكــون) كــان(الن ل قولــه يف الثلــث مــ اال لالقــرار، والــودعى امــني يقبــ لزمــه (إبطــ
 .ع النفسابطال لالقرار، واالقرار حجة النه على النفس واالبطال ليس حجة النه لنف) من مثن مخر(اقرار، وقوله) له على(الن) املال

ه كالمــا ) مــن مثــن مبيـع(النــه اتصـال) قبــل(ابطــال لالقـرار فاليقبــل) مل اقبضــه(الن قولـه) لزمــه االلــف(سـكت: اي): ٧١( مبــا قبلــه جيعلـه مــع قبلــ
اليفـرق الن هـذا الفـرق دقـى والعـرف ) للتسـوية(واحدا الابطاال ملـا قبلـه، فكأنـه مل ينعقـد مفهـوم ملـا قبلـه مـن الكـالم بعـد حـىت يكـون ابطـاال لـه

 .بينهما، واالقارير من الظواهر املعتمدة على العرف، فال يقبل يف كلتا الصورتني

    



١٢٧ 

 .)٧٢(ومل يثبت اخليار
 .، صح إذا اتصل �القرار كاالستثناء، ويرجع يف قدر النقيصة اليه)٧٣(له علي دراهم �قصة: إذاقال: الرابعة

 .ولو فسره مبا ال فضة فيه، مل يقبل.فضةدراهم زيف، لكن يقبل تفسريه مبا فيه : وكذا لو قال
 .عشرة إال واحدا: وليس كذلك لو قال.)٧٤(له علي عشرة ال بل تسعة، لزمه عشرة: إذا قال: اخلامسة
هد تبعـا للعـادة ومل يقـبض، قيـل)٧٥(إذا أشهد �لبيع وقبض الـثمن: السادسة : ، مث انكـر فيمـا بعـد، وادعـى أنـه أشـ

 .قرارهال يقبل دعواه، النه مكذب ال
اذ لـيس هـو مكـذ� لالقـرار، بـل هـو مـدعي شـيئا آخـر، فيكـون .يقبل النه ادعى ما هو معتاد، وهو أشبه: وقيل

 .على املشرتي اليمني
وليس كذلك، لـو شـهد الشـاهدان �يقـاع البيـع، ومشـاهدة القـبض فإنـه ال يقبـل انكـاره، وال يتوجـه اليمـني النـه 

 .إكذاب للبينة
 :رار �لنسبيف االق: املقصد الثالث
 :وفيه مسائل
ون البنـوة ممكنـة، ويكـون املقـر بـه جمهـوال، وال ينازعـه فيـه : االوىل ال يثبت االقرار بنسـب الولـد الصـغري، حـىت تكـ

كـاالقرار ببنـوة مـن هـو اكـرب منـه، أو مثلـه يف السـن، أو .فلـو انتفـى إمكـان الـوالدة، مل يقبـل.منازع، فهذه قيود ثالثـة
ا مســافة ال ميكــن الوصــول اليهــا، يف .)٧٦(العــادة بوالدتــه ملثلــهأصــغر منــه، مبــا مل جتــر  أو أقــر ولــو ببنــوة امــرأة لــه، وبينهمــ

وم النســب، مل يقبــل اقــراره.مثــل عمــره ان الطفــل معلــ ازع يف بنوتــه، مل يقبــل اال ببينــة، وال .وكــذالو كــ ه منــ وكــذا لــو �زعــ
 يعترب

___________________________________ 
�لبيع، والكفالة، والضمان اقرار على نفسه فيقبل، وقوله خبيار اقرار لصاحل نفسه فـال يقبـل خصوصـا يف الكفالـة والضـمان  الن اقراره): ٧٢(

 .اذا قلنا ببطال�ما �خليار فإنه يدعي كفالة وضما� �طلني فال يقبل
ـــر ر ): ٧٣( ه، فقـــــد ينكســ ــ ــــا، وتقـــــل قيمتـــ ـــمى �قصـ ـــها، ويســ ـــر بعضــ ــد ينكســ دراهم كانـــــت ســـــابقا قـــ ــ ـــذلك الـــ ـــرتق بــ ـــه وهكـــــذا، وتفــ بعـــــه او ثلثــ

النه ليس درمها ماال ) مل يقبل(مغشوشة فضية بغري الفضة من رصاص او غريه: اي) زيف(كما ان االستثناء صحيح: اي) كاالستثناء(قيمتها
 .فضة فيه اصال

 .ر اليقبل، واالستثناء يقبلالنه نقض لالقرار، وأما االستثناء فليس نقضا عرفا، والفرق بينهما العرف، فابطال االقرا): ٧٤(
أقرعنـــد الشـــهود اين بعـــت داري وقبضــت مثنهـــا، مث ادعـــى انـــه مل يقــبض الـــثمن وامنـــا اقـــر �لقــبض الن املعتـــاد االشـــهاد مث قـــبض : يعــين): ٧٥(

منكـر واليمـني علـى علـى ان البـائع قـبض الـثمن النـه ) فيكون على املشـرتي اليمـني(وهو ان االقرار كان مقدمة لقبض الثمن) شيئا آخر(الثمن
 .من أنكر

ة وكـان بينـه وبينهـا مسـافة الميكـن الوصـول اليهـا : يعين) ولد إمرأة له(كما لو كان اصغر منه مخس سنني مثال): ٧٦( قال هذا الولد مـن فالنـ
 .االخالل سنتني، وكان الولد عمره مثال شهرا واحدا
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 .النهاية ال، ويف املبسوط يعترب، وهو االشبه يف )٧٧(وهل يعترب تصديق الكبري؟ ظاهر كالمه.تصديق الصغري
وإذا أقـر بغـري الولــد .وال يثبـت النسـب يف غـري الولـد، اال بتصـديق املقـر بـه.، مل يثبـت النسـب)٧٨(فلـو انكـر الكبـري

مل ولو كان له ورثة مشـهورون .، وال ورثة له وصدقة املقر به، توار� بينهما، وال يتعدى التوارث إىل غريمها)٧٩(للصلب
 .يقبل اقراره يف النسب

اذا اقـــر بولـــد صـــغري، ثبـــت نســـبه، مث بلـــغ فـــأنكر، مل يلتفـــت إىل انكـــاره، لتحقـــق النســـب ســـابقا علـــى : الثانيـــة
 .االنكار
اين مل )٨٠(إذا اقر ولد امليت بولد له آخر، فأقرا بثالث، ثبت نسب الثالث ان كا� عدلني: الثالثة ، ولو الثالـث الثـ

و�خـــذ االول ثلـــث الرتكـــة، والثـــاين الســـدس وهـــو تكملـــة  )٨١(�خـــذ الثالـــث نصـــف الرتكـــة يثبـــت نســـب الثـــاين لكـــن
 .نصيب االول

ولو كان االثنان معلومي النسب، فأقرا بثالث، ثبت نسبه إن كا� عدلني، ولـو أنكـر الثالـث أحـدمها، مل يلتفـت 
 .اليه، وكانت الرتكة بينهم أثال�

فـإن صـدقها االخـوة، كـان البـاقي للولـد .)٨٢(أقرت له بولد، كـان هلـا الـثمنلو كان للميت اخوة وزوجة، ف: الرابعة
ا يف يـده.دون االخوة ولـو كـان مثلـه، دفـع اليـه . وكذا كل وارث يف الظاهر، أقر مبن هو أقرب منه، دفع اليـه مجيـع مـ

 .حصتها للولدكان هلم ثالثة االر�ع، وللزوجة الثمن، و�قي   )٨٣(وإن انكر االخوة.من نصيبه بنسبة نصيبه
___________________________________ 

 .كالم الشيخ الطوسي : أي): ٧٧(
كاالب واالم، واالخ واالخت، والعمـة واخلالـة، والعـم واخلـال إىل ) يف غري الولد(انين لست ابنا له: �ن قال رجل ينسب إىل شخص): ٧٨(

 .يصدقه زيد وهكذا ا� ابن عم زيد اليقبل حىت: غري ذلك، فلو قال شخص
زيد أخي، او ابن ابين، : الولد للصلب هو ابنه وبنته والولد لغري الصلب هو اوالد ابنه او بنته واذا اقر بغري الولد للصلب كما لو قال): ٧٩(

) وال يتعـدى(فكـل واحـد مـات ورثـه االخـر لالقـرار والتصـديق) تـوار� بينهمـا(-غري ولدي فقـط مـن اي نـوع مـن النسـب كـان  -او غري ذلك 
النه اقرار يف حق االخرين اليف حـق نفسـه، اذ لـو اقـر مـثال ) مل يقبل اقراره يف النسب(فلو كان لزيد ابن فال يرث هوابن زيد، وال يرثه ابن زيد

 .ان زيدا اخوه، فكان معناه اضافة وارث إىل اخوته فيقل ارثهم
اين): ٨٠( يس ولــدا اليب: اي) ولــو انكــر(حلصــول البينــة علــى الثالــث، وحصــول االقــرار يف الثــ النــه ال بينــة، ) مل يثبــت(قــال الثالــث ان الثــاين لــ

 .واقرار االول ال ينفذ يف حق الثالث
النه �قـراره �لثـاين والثالـث مجيعـا معـرتف �ن ثلثـني مـن االرث ) و�خذ االول(الن الثابت للميت ولدان فقط، فلكل منهما النصف): ٨١(

لثبـوت نسـبهما �ملعروفيـة الن الشـهرة واملعروفيـة حجـة ) مل يلتفـت اليـه(االول والثاين معلـوم ا�مـا ولـدان للميـت :اي) معلومي النسب(ليس له
 .شرعية وعقالنية على النسب

ه الــثمن): ٨٢( د فلزوجتــ ه: اي) يف الظــاهر(الن امليــت اذا كــان لــه ولــ اهرا نســبة اقــرب منــ ن ظــ ولــو كــان (كانــت نســبته ظــاهرة إىل امليــت ومل يكــ
 .كما لو اقر االوالد بولد آخر للميت، او أقر االخوة �خ آخر، او اقر االعمام بعم آخر وهكذا) همثل
وللزوجـة (الن �نكارهم الولد مث اقرار منهم على أن زوجتـه هلـا الربـع، فـالربع لـيس هلـم) ثالثة االر�ع(انكروا أن يكون للميت ولد: اي): ٨٣(

 .الثمن اآلخر: اي) و�قي حصتها(الذي له ولد يكون لزوجته الثمن حسب اقرارها �لولد، اذ امليت) الثمن
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واء كـان لـه )٨٤(إذا مـات صـيب جمهـول النسـب، فـأقر إنسـان ببنوتـه: اخلامسة ، ثبـت نسـبه صـغريا كـان أو كبـري، سـ
اعتبـار ويسـقط .وال يقـدح يف ذلـك احتمـال التهمـة، كمـا لـو كـان حيـا ولـه مـال.مال أو مل يكن، وكان مرياثـه للمقـر

ار .التصـــديق يف طـــرف امليـــت، ولـــو كـــان كبـــريا، النـــه يف معـــىن الصـــغري وكـــذا لـــو أقـــر ببنـــوة جمنـــون، فإنـــه يســـقط اعتبـــ
 .تصديقه، النه ال حكم لكالمه

ولـو أقـر �بـن .حلـق بـه، وحكـم حبريتـه بشـرط أن ال يكـون هلـا زوج )٨٥(إذا ولدت أمته ولدا، فأقر ببنوته: السادسة
ه، فــالقول قــول املقــر مــع ميينــهاحــدى أمتيــه وعينــه، حلــ ولــو مل .ق بــه، ولــو ادعــت االخــرى، أن ولــدها هــو الــذي أقــر بــ
�ستعمال القرعـة بعـد الوفـاة مطلقـا، كـان : ولو قيل .يعني الوارث، فإن امتنع أقرع بينهما: يعني ومات، قال الشيخ

 .حسنا
ابعة ــة مــن أمــة، فــأقر ببنــوة أحــدهم فــأيهم عي: الســ الــو كــان لــه أوالد ثالث ولــو اشــتبه  .نــه كــان حــرا، واآلخــران رقــ
 .، أو مل يعني، استخرج �لقرعة)٨٦(املعني ومات
، وال يثبـــت بشـــهادة رجـــل وامـــرأتني علـــى االظهـــر، وال )٨٧(ال يثبـــت النســـب اال بشـــهادة رجلـــني عـــدلني: الثامنـــة

 .بشهادة رجل وميني، وال بشهادة فاسقني، ولو كا� وارثني
ا� عــدلني  - )٨٨(لــو شــهد االخــوان: التاســعة ون ذلــك دورا -وكــ ولــو   .�بــن للميــت، ثبــت نســبه ومرياثــه، وال يكــ

 .كا� فاسقني، مل يثبت النسب ولكن يستحق دو�ما االرث
___________________________________ 

والد واالم، واشـرتك املقـر معهـم كله مع عدم وارث آخـر كـالزوج والزوجـة، واال) للمقر(امليت) صغريا كان(قال ان هذا امليت ابين: اي): ٨٤(
يب) كما لو كـان(وهي ان اقراره الجل حتصيل ارثه) احتمال التهمة(اذا كان هلم ورثة آخرون غري املقر وقـد سـبق حبثـه آنفـا ) حيـا ولـه مـال(الصـ

فإنه يثبـت النسـب بـدون ) ونببنوة جمن(كالصغري لكونه ميتا الميكن يف حقه التصديق: اي) النه يف معىن الصغري(وبعده فراجع) ٧٦(عند رقم
 .تصديق ا�نون

كـان للمـوىل امتـان امسهمـا مـثال صـغرى : يعـين) �بن احدى امتيـه(وإال فالولد للفراش) بشرط ان اليكون هلا زوج(قال املوىل مىن: اي): ٨٥(
وىل، فقــول  ه املــ ا فــاقر املــوىل ان ابـن صــغرى يل، فقالــت كــربى ابــن هــو الـذي اقربــ رع بينهمــا(املــوىل معتـرب مــع حلفــهوكـربى وولــد� كلتامهــ بــني ) اقــ

 .من دون مراجعة الورثة، بل وحىت مع يقني الورثة) مطلقا(الولدين
 .عين احدهم ومات مث شككنا انه عني ايهم: يعين): ٨٦(
ا ال ) ولــو كــا� وارثــني(او �لشــياع واملعروفيــة كمــا هــو حمقــق): ٨٧( يف مطلــق االحكــام مــن نعــم حســب اقرارمهــا يؤخــذان �قرارمهــا فيمــا عليهمــ

ؤخـذان احملرمية، والزوجية، وغريمها، فلو كان ثالثة اخوة، تزوج احدهم امرأة، فاقر االخران أ�ا اختهم وكـا� فاسـقني مل يبطـل نكاحهـا ولكـن ي
 .وهكذا�قرارمها فإذا مات ابوهم اعتربت من الوراث �لنسبة اليهما، وكذلك ال جيوز هلما التزوج �بنتها من غري اخيهم، 

حة اقرارمهـا : الدور املتوهم نقله الشيخ الطوسي قده وبيانه) دورا(اخوان مليت: يعين): ٨٨( انه يتوقـف مرياثـه علـى صـحة اقرارمهـا، ويتوقـف صـ
ت صحة �ختالفهما يف الظاهر والواقع، فاملتوقف على صحة االقرار ظاهرا املرياث الظاهري ال الواقعي، والذي توقف: على مرياثه وجياب عنه

 .الن مع وجوه االبن ال يرث االخوة) دو�ما(االقرار عليه املرياث الواقعي ال الظاهري
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، فصدقه كل واحد منهما عن نفسه مل يثبت النسب، ويثبـت املـرياث، ودفـع )٨٩(لو أقر بوارثني أوىل منه: العاشرة
ا مــا يف يــده اكرا بينهمــا، مل يلتفــت إىل انكارمهــا.اليهمــ ، )٩٠(بــوارث أوىل منــه، مث أقــر �خــر أوىل منهمــاولــو أقــر .ولــو تنــ

 .وان كذبه دفع املقر إىل االول املال، وغرمه للثاين.فإن صدقه املقر له االول، دفع املال إىل الثاين
 .، دفع املقر إىل الثاين مثل نصف ما حصل لالول)٩١(ولو كان الثاين مساو� للمقر له اوال، ومل يصدقه االول

 .، وان مل يكن ولد أعطاه نصفه)٩٢(و أقر بزوج للميتة وهلا ولد، اعطاه ربع نصيبهل: احلادية عشرة
ولو أقـر بزوجـة ولـه ولـد، .ولو أكذب إقراره لالول، أغرم للثاين مثل ما حصل لالول.ولو أقر بزوج آخر، مل يقبل

ا مثـل .اعطاها مثن ما يف يده نصـف نصـيب االوىل، اذا مل وان مل يكن ولد، أعطاهـا الرابـع، وإن أقـر �خـرى، غـرم هلـ
 .)٩٣(ولو أقر برابعة، أعطاها الربع من نصيب الزوجية.ولو اقر بثالثة، أعطاها ثلث النصيب: تصدقه االوىل

 .ولو أقر خبامسة، وأنكر احدى االول مل يلتفت اليه، وغرم هلا مثل نصيب واحدة منهن
___________________________________ 

بـني االبنــني، ) مل يثبـت النسـب(قـال كــل منهمـا ا� ابـن للميـت ومل ينكـر اآلخــر: اي) عـن نفسـه(امليـت �بنــني للميـتكمـا لـو أقـر أخ ): ٨٩(
ــرثهم ويرثونــــه يف طبقــــة اوالد االخــــوة، او  ــر حــــىت يــ ــا عمــــا الوالد االخــ ــرب كــــل منهمــ ــر مــــثال، وال يعتــ فيجــــوز لكــــل منهمــــا ان يتــــزوج بنــــت االخــ

 .االثنني انكر ان يكون الثاين ابنا للميت كل واحد من: اي) ولو تناكرا(االعمام
) وغرمه(يعين زيد يف مثالنا) املقر له االول(من نفسه ومن املقربه، كما لو قال عم امليت زيد اخ امليت، مث قال وعمرو ابن للميت: اي): ٩٠(
 .عمرو يف مثالنا) للثاين(اعطى مثل كل املال، او قيمة كل املال يف املثلى والقيمي: اي
رو اخــا للميــت): ٩١( ال زيــد كــال لــيس عمــ رو ايضــا اخ للميــت، وقــ الن اقــراره لــالول ) نصــف(كمــا لــو قــال العــم زيــد اخ للميــت مث قــال وعمــ

 .فوت عن الثاين نصف الرتكة، الكلها
لـزوج لـه ربـع الرتكـة ان  الن ا) نصـفه(بل الـوارث كـان االخ، اوالعـم مـثال) ولد(هلا) وان مل يكن(أعطى الولد ربع نصيبه ملن اقر به: يعين): ٩٢(

 .لعدم صحة زوجني معا المرأة واحدة) مل يقبل(كان للميتة ولد واال فله النصف
رجل مات، وكان وارثه ابنه، فأقر أن فاطمة زوجته، اعطاها مثن الرتكة، ولو اقر بعد ذلك أن زينب ايضا زوجته اعطاها نصف : مثال): ٩٣(

ك أن رقيــة ايضــا زو  ا زوجتــه اعطاهــا ربــع الــثمن،الــثمن، ولــو اقــر بعــد ذلــ ك ان كلثــوم ايضــ ) وهكــذا(جتــه اعطاهــا ثلــث الــثمن، ولــو اقــر بعــد ذلــ
ة،  ف املبلــغ للثانيــ ع الرتكــة لـالوىل، ونصــ د، فــاقر �ربــع زوجـات واحــدة بعــد واحــدة، فإنـه يعطــيهن ربــ لوكـان وارث امليــت أخــوه ولــيس للميـت ولــ

  .يف االنكار، الن االنكار بعد االقرار اليسمع) ليهمل يلتفت ا(وثلث الربع للثالثة، وربع الربع للرابعة
   



١٣١ 

 كتاب اجلعالة

 :والنظر يف االجياب واالحكام واللواحق
 :أما االجياب
و أن يقــول ول.، أو فعــل كــذا، فلــه كــذا)١(مــن رد عبــدي، أو ضــاليت: فهــ ويصــح علــى كــل عمــل .وال يفتقــر إىل قبــ

 .عقد جائز كاملضاربة، النه )٢(مقصود، حملل وجيوز أن يكون العمل جمهوال
ا جــرت العــادة بعــده: أمــا العــوض وزن، أو العــدد إن كــان ممــ ون معلومــا �لكيــل، أو الــ ولــو كــان .)٣(فالبــد أن يكــ

 .)٤(من رد عبدي، فله ثوب أو دابة: جمهوال، ثبت �لرد اجرة املثل، كأن يقول
، فـرد غـريه،  )٦(ولـو عـني اجلعالـة لواحـد.العمـل، ويف العامـل إمكـان حتصـيل )٥(يف اجلاعل أهلية االسـتئجار: ويعترب

 .كان عمله ضائعا
___________________________________ 

 .كتاب اجلعالة
الحيتـاج : يعـين) إىل قبـول(من خاط ثويب، بىن أرضي، او حلق رأسي وحنو ذلك: مثال) او نقل كذا(الشئ الفالين الذي ضاع مين: اي): ١(

عقالين كاخلياطة، والنسـاجة، والبنـاء، والكتابـة وحنـو ذلـك المثـل الـنفخ : اي) مقصود(ان يقول بلسانه قبلت الذي يريد أن يعمل ذاك العمل
اي غري حمرم، فال يصح من صنع مخرا، او من لعب القمـار، او مـن صـار حاكمـا ) حملل(يف اهلواء، والنظر إىل السماء من االعمال السفهائية

 .ظاملا وحنو ذلك
 .ي، او ضاليت، مع عدم العلم مبكان العبد والضالة، ومقدار املسافة وحنومهامثل من رد عبد): ٢(
 .مخسون جملدا من شرائع االسالم: فله عشر كيلوات برتقال والعدد مثل: الكيل مثل من رد عبد يل فله كر من احلنطة، والوزن مثل): ٣(
مشـكل بـل ال يبعـد حتكـيم ) لكنـه(فيعطـي اجـرة مقـدار تعبـه يف رد العبـد الن ثوب ودابة جمهوالن، ال�ما انواع كثرية، وقيمها خمتلفـات،): ٤(

 .االطالق كما ذكر يف املفصالت
فلـو قـال مـن صـلى او صـام عـن أيب سـنة  ) امكـان حتصـيل العمـل(�ن يكون �لغا عادال خمتـار قاصـدا غـري سـفيه وال حمجـور عليـه لسـفه): ٥(

 .الصحة منه كان له الف درهم، فال يصح العمل من الكافر لعدم
رده عمــرو فلــيس لــه شــئ: مــثال قــال): ٦( يب(ان رد زيــد عبــدي فلــه دينــار، فــ رو فلــه دينــار، فعلــى زيــد ) اجنــ كمــا لــو قــال زيــد مــن رد عبــد عمــ

 .الدينار ال على عمرو

    



١٣٢ 

ه اجلعــل مــع الــرد ربع أجنــيب �جلعــل، وجــب عليــ ه إىل البلــد ففــر، مل .ولــو تــ اء بــ و جــ ليم، فلــ ويســتحق اجلعــل �لتســ
، إال أن يـدفع )٧(واجلعالة جائزة قبـل التلـبس، فـاجلواز �ق يف طـرف العامـل، والزم مـن طـرف اجلاعـل.ق اجلعليستح

 .، وزاد يف العوض أو نقص عمل �الخرية)٨(ولو عقب اجلعالة على عمل معني �خرى.اجرة ما عمل للعامل
 :وأما االحكام فمسائل

ولـو حصـلت الضــالة يف يـد إنســان، قبـل اجلعــل،  )٩(ا اجلاعــل أوالال يسـتحق العامـل االجــرة، اال اذا بـذهل: االوىل
 .وكذا لو سعى يف التحصيل تربعا.لزمه التسليم وال اجرة

فعليه تسليمه مع الرد، وإن مل يعينه لزم مـع الـرد اجـرة املثـل، إال يف رد اآلبـق  )١٠(إذا بذل جعال، فإن عينه: الثانية
جعل يف اآلبـق دينـارا، اذا اخـذ يف مصـره، وان اخـذ يف : ان النيب �: " على رواية أيب سيار عن أيب عبدهللا 

 ".غري مصره فأربعة د�نري 
 .والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد )١١(هذا على االفضل ال الوجوب: وقال الشيخ يف املبسوط

أما لو استدعى الرد، ومل يبذل اجرة، مل يكن للـراد شـئ، النـه .ستنداحلكم يف البعري كذلك ومل اظفر فيه مب: وقيل
 .متربع �لعمل
، الن رد العمـل حصـل )١٢(من رد عبدي فله دينار، فرده مجاعة، كان الدينار هلم مجيعا �لسوية: إذا قال: الثالثة

 من دخل داري: أما لو قال.من اجلميع ال من كل واحد
___________________________________ 

أما ليس لزيد ترك ما : ذلك مىت شاء -من رد عبدي فله دينار فقام شخص وسافر يف طلب العبد كان له احلق يف ترك : فلو قال زيد): ٧(
 .مثن عمله إىل وقت ترك اجلعالة من قبل اجلاعل -وهو العامل  -جعله يف االثناء اال ان يدفع لذلك الشخص 

ال مـن رد عبـدي وبــىن داري فلـه دينــار : معــني ذكـر جعالـة اخــرى، مـثال قــالبعـد اجلعالـة علــي علـى : اي): ٨( مـن رد عبـدي فلــه دينـار، مث قــ
ال�ا فسخ للجعالة االوىل، والفسخ جائز اذا مل يتلبس العامل �لعمل اال مع اعطائـه اجـرة املثـل  ) عمل �الخرية(ونصف، او فله نصف دينار

 ).٧(كما مر يف رقم
لوجـوب تسـليم امـوال النـاس الـيهم اذا حصـلت بيـد ) لزمـه التسـليم(الة، او بتقدمي العمل على اجلعالة ال يستحق االجرةبدون اجلع: يعين): ٩(

 .بنية ا�ان: اي) تربعا(شخص
 .هالعبد واالمة الذي فر عن موال) االبق(يقاس مقدار عمله وانه كم تكون قيمته العرفية: يعين) اجرة املثل(كما لو قال فله دينار): ١٠(
ة: يعـــين): ١١( ــو (جيـــب عنـــد املصـــنف وغـــريه العمـــل �لروايـــة: اي) والعمـــل علـــى الروايـــة(الواجـــب مثـــن املثـــل واملســـتحب العمـــل �ـــذه الروايـــ ولـ

: جـزى هللا خـريا مـن يـرد عبـدي، او: طلب كما لو قال: اي) لو استدعى(حىت ولو كانت قيمة العبد اقل من الدينار واالربعة: يعين) نقصت
 .ن يرد أحد عبدي وحنو ذلكاين احب ا

 .وان تفاوتت مقدماته: يف اجلواهر): ١٢(

    



١٣٣ 

 .فله دينار، فدخلها مجاعة، كان لكل واحد دينار، الن العمل حصل من كل واحد
 :فروع
لو جعل لكل واحد من ثالثة، جعال أزيد من اآلخر، فجاؤوا به مجيعا، كان لكل واحـد ثلـث مـا جعـل : أالول

 .)١٣(له
 .وكذا لو ساوى بينهم �جلعل.أربعة كان له الربع، أو مخسة فله اخلمسولو كانوا 
، فجاؤوا به مجيعا، كـان لصـاحب املعلـوم ثلـث )١٤(لو جعل لبعض الثالثة جعال معلوما، ولبعضهم جمهوال: الثاين

 .ما جعل له، وللمجهول ثلث أجرة مثله
ه عمــل لــو جعــل لواحــد جعــل علــى الــرد، فشــاركه آخــر يف الــرد، كــ: الثالــث ه نصــف االجــرة، النــ ول لــ ان للمجعــ

 .نصف العمل، وليس لآلخر شئ النه تربع
 .يستحق نصف اجرة املثل، وهو بعيد: وقال الشيخ

 .)١٥(لو جعل جعال معينا على رده من مسافة معينة، فرده من بعضها، كان له من اجلعل بنسبة املسافة: الرابع
 :وهي ثالث: ويلحق بذلك مسائل التنازع

ول قولـه لـو جـاء .مل أشـارطك فـالقول قـول املالـك مـع ميينـه: ، فقـال املالـك)١٦(شـارطتين: لو قال: االوىل وكـذا القـ
 .�حد اآلبقني فقال املالك مل أقصد هذا

 .أو جنسه، فالقول قول اجلاعل مع ميينه )١٧(لو إختلفا يف قدر اجلعل: الثانية
 .ويثبت للعامل أجرة املثل: قال الشيخ
 ت أقل االمرين من االجرة والقدر املدعي،يثب: ولو قيل

___________________________________ 
 .لورد زيد عبدي فله دينار، ولورده عمرو فله ديناران، ولورده دمحم فله ثالثة د�نري، فردوه كلهم كان لزيد ثلث الدينار: مثال قال): ١٣(

 .رد زيد او عمرو او دمحم عبدي فله دينار، فردوه مجيعا لكل واحد ثلث دينار لو: كما لو قال) ساوى(ولعمرو ثلثان، وحملمد دينار واحد
 .ثلث اجرة رد مثل هذا العبد: اي) اجرة مثله(لو رد زيد او عمرو عبدي فله دينار، ولو رده دمحم فله شئ: كما لو قال): ١٤(
 .رسخ فيكون له نصف دينارمن رد عبدي من مسافة فرسخ فله دينار، فردوه من مسافة نصف ف: ال قال): ١٥(
فـــال يعطـــي للعامـــل ) مـــع ميينـــه(ســـواء جعـــال معينــا او جمهـــوال الن كليهمـــا مشـــارطة -مـــثال  -جعلــت انـــت جعـــال علـــى رد العبـــد : اي): ١٦(

 .بل قصدت العبد االخر، فيحلف) مل اقصد هذا(شيئا
 .وال يعطي للعامل شيئا

دينارين): ١٧( ه(كالـــدينار والـــ أقـــل (وهـــو الـــذي جعـــل االجـــرة ســـواء كـــان هـــو املالـــك أم ال) اجلاعـــل(دينـــار الكويـــت كـــدينار العـــراق او) جنســـ
ارا ونصــفا اعطــى دينــارا ونصــفا اجــرة املثــل، ولــو ادعــى هــو دينــارا ) االمــرين ل يقــول جعلــت انــت دينــارين وكانــت اجــرة املثــل دينــ فلــو كــان العامــ

 .ونصفا وكانت اجرة املثل دينارين اعطى دينارا ونصفا مدعاه

    



١٣٤ 

ا اه اجلاعــل، وهــو خطــأ، الن فائــدة ميينــه إســقاط .ن حســناكــ ا ادعــ وكــان بعــض مــن عاصــر�ه، يثبــت مــع اليمــني مــ
 .دعوى العامل، ال ثبوت ما يدعيه احلالف

حصـل يف يـدك قبـل اجلعـل، فـال جعـل لـك، فـالقول قـول املالـك متسـكا : لو اختلفا يف السعي، �ن قال: الثالثة
 .)١٨(�الصل

___________________________________ 
  .ة ذمة اجلاعل فاالصل براء): ١٨(

   



١٣٥ 

 كتاب االميان

 :)١(والنظر يف أمور أربعة
 :االمر االول ما به ينعقد اليمني

 .، أو �مسائه اليت ال يشركه فيها غريه أو مع إمكان املشاركة ينصرف إطالقها اليه)٢(��: ينعقد اليمني إال
 .الذي نفسي بيده، والذي فلق احلبة وبرأ النسمةومقلب القلوب، و : كقولنا: فاالول
 .وهللا، والرمحن، واالول الذي ليس قبله شئ: كقولنا: والثاين
 .والرب، واخلالق، والبارئ، والرازق: كقولنا: والثالث

 .وكل ذلك يتعقد به اليمني مع القصد
، ال�ـا مشـرتكة، )٣(ولـو نـوى �ـا احللـفوال ينعقد مبا ال ينصرف إطالقه اليه، كاملوجود واحلي والسميع والبصري، 

 .فلم يكن هلا حرمة القسم
 .وقدرة هللا، وعلم هللا، فإن قصد املعاين املوجبة للحال مل ينعقد اليمني: ولو قال

 .وإن قصد كونه قادرا عاملا، جيري جمرى القسم �� القادر العامل
 .تردد )٤(وكرب�ء هللا، ويف الكلاقسم ��، وجالل هللا، وعظمة هللا، : وكذا تنعقد بقوله

___________________________________ 
 .مجع اليمني مبعىن احللف: كتاب االميان وهو

 .ما يتعلق به اليمني، واحلالف، ومتعلق اليمني، واللواحق): ١(
هـذا االربعـة تطلـق ) كقولنا والرب(ذكرا وانثى�لتحريك االنسان واململوك ) النسمة(-هكذا فسره املالك  -مبا يفهم منه ذات هللا : اي): ٢(

 .ولكن اطالقها ينصرف إىل هللا تعاىل) رب االبل، فتبارك هللا أحسن اخلالقني، �دئ النبل، رازق عشرية كذا(على غريهللا تعاىل يقال
ان بــني هللا وغــريه، فــا� وغــريه كالمهــا موجــود، وكالمهــ) ال�ــا مشــرتكة(حــىت لــو نــوى �ــا القســم: اي): ٣( ا حــي، وكالمهــا مسيــع وبصــري، وان كــ

ال�ا قسم بشئ غـري هللا مـع انـه ال وجـود ) مل ينعقد اليمني(الصفة الزائدة على ذات هللا تعاىل: اي) للحال(هذه يف هللا عزوجل غريها يف غريه
 .الصفة زائدة عن ذات هللا

 .فيكون ميينا جيب العمل به) جيري(وصفاته تعاىل غري ذاته املقدسة
سـواء كـان بصـيغة املاضـي او : يعـين) اقسـمت -اقسـم (الشرتاك معاين هذه االلفاظ بـني هللا تعـاىل وغـريه) تردد(من قدرة هللا إىل االخري: )٤(

: اي) ولـو مل ينطـق(فال يكون انشاء لليمـني واليلـزم علـى العمـل بـه) قبل(يف الزمان السابق كنت قد اقسمت: يعين) عن ميني ماضيه(املستقبل
 .قول �نعقاد اليمني به وقول �لعدم) قوالن(اشهد ��: اي) وفيه)(هللا تعاىل(سم، او احلف، بدون كلمةاق: قال
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 .أقسمت ��، أو حلفت ��: وكذا لو قال.اقسم ��، أو أحلف ��، كان ميينا: ولو قال
 .أردت االخبار عن ميني ماضية قبل، النه إخبار عن نيته: ولو قال
ال.نطــق بلفــظ اجلاللــة مل تنعقــدولــو مل ي هد: وكــذا لــو قــ ول .أشــ هد ��: إال أن يقــ وال   .وفيــه للشــيخ قــوالن .أشــ

 .اعزم �� فإنه ليس من ألفاظ القسم: كذلك لو قال
، وال �لعتـاق، وال �لتحـرمي، )٥(�لطـالق: وال ينعقد اليمني .لعمرو هللا كان قسما، وانعقدت به اليمني: ولو قال
 .ار، وال �حلرم، وال �لكعبة واملصحف والقرآن، وال االبوين، وال �لنيب واالئمة عليهم السالموال �لظه

 .ينعقد، وهو بعيد: وكذا وحق هللا، فإنه حلف حبقه ال به، وقيل
 .، مل تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، وهي ميني اللغو)٦(ولو حلف من غري نية .وال ينعقد اليمني اال �لنية

، يوقف اليمني عن االنعقـاد، إذا اتصـل �ليمـني أو انفصـل، مبـا جـرت العـادة أن احلـالف مل )٧(ستثناء �ملشيئةواال
 .، حكم �ليمني، ولغي االستثناء وفيه رواية مهجورة)٨(ولو تراخى عن ذلك من غري عذر .يستوف غرضه

 لدار إن شاءال أدخل ا: ولو قال .)٩(ويشرتط يف االستثناء النطق، وال تكفي النية
___________________________________ 

حرام على فعل كـذا ان : �ن يقول) وال �لتحرمي(يعين، قسما بطالق زوجيت، وقسما بعتق عبيدي) والطالق، او والعتاق(مثل أن يقول): ٥(
 .حقه على العباد: يعين) وحق هللا(مل افعل كذا، او ان فعلت كذا

يمكالســهو، او التمثيــل، ): ٦( ه مــأخوذ مــن قولــه : اي) وهــي ميــني اللغــو(والســميع البصــري) او كنايــة(وهللا) بصــريح(او التعلــ ال جيــب االلتــزام بــ
 .٢٢٦/ البقرة ) ال يؤاخذكم هللا �للغو يف اميانكم ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم وهللا غفور حليم(تعاىل

ــد اليمـــني): ٧( ل)(ان شـــاء هللا(�ن يقـــول بعـ ــ ــيئ) او انفصـ ــواهلم ا�ـــم مل يكملـــوا اغراضـــهم مـــن الكـــالم،  املشـ رت عـــادة النـــاس يف اقـ ــ ة مبقـــدار جـ
 .كالسعال، والتتويب، وحنو ذلك

مرتوكة مل يعمل : اي) مهجورة(مث استغل �لطعام والكالم ربع ساعة وبعد ذلك قال ان شاء هللا) وهللا ال ادخل هذه الدار(كما لو قال): ٨(
 ).للعبدان يستثىن ما بينه وبني اربعني يوما اذا نسى(�ا الفقهاء، وهي عن الصادق 

حـال زيـد : اي) ولـو جهـل حالـه(زيـد: يعـين) فان قـال(مث ينوي يف قلبه ان شاء هللا من غري تلفظ) وهللا الادخل الدار(�ن يقول بلسانه): ٩(
 .هل شاء ام ال
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ولــو جهــل  .مل أشــأ، مل تنعقــد: وإن قــال .اليمــنيشــئت، انعقــدت : فــإن قــال .زيــد، فقــد علــق اليمــني علــى مشــيئة
إال أن يشـاء زيـد، فقـد عقـد  )١٠(الدخلـن الـدار: ولـو قـال .حاله، إما مبوت أو غيبة، مل ينعقـد اليمـني لفـوات الشـرط

زيد، قد شئت أال تدخل، وقفت اليمني الن االستثناء مـن االثبـات : فإن قال .اليمني، وجعل االستثناء مشيئة زيد
قـد شـئت أن يـدخل فقـد سـقط حكـم اليمـني، الن االسـتثناء : الدخلـت اال ان يشـاء فـالن، فقـال: و قـالولـ .نفي

 .من النفي إثبات
 .، وهل يدخل يف االقرار؟ فيه تردد، واالشبه أنه اليدخل)١١(وال يدخل االستثناء يف غري اليمني

 .)١٢(الباء، والواو، والتاء: واحلروف اليت يقسم �ا
 .وى القسم، من دون النطق حبرف القسم، على تردد، أشبهه االنعقادوكذا لو خفض ون

 .، كان ميينا، ويف أمين هللا تردد، من حيث هو مجع ميني)١٣(ها هللا: ولو قال
 .ولعل االنعقاد أشبه، النه موضوع القسم �لعرف

 .)١٤(أمي هللا، ومن هللا، وم هللا: وكذا
 :االمر الثاين يف احلالف

 .بلوغ، وكمال العقل، واالختيار، والقصدال: ويعترب فيه
 .إال أن ميلك نفسه )١٥(ميني الصغري، وا�نون، وال املكره، وال السكران، وال الغضبان: فال ينعقد

___________________________________ 
 .ا اراد زيدعدم الدخولاحنلت، النه أقسم على الدخول اال اذ: اي) وقفت اليمني(ثبت: اي) فقد عقد)(وهللا(مع كلمة): ١٠(
من العقود وااليقاعات كالبيع، واالجارة، والطالق والعتق وحنوها النه تعليق، وجيب يف العقود وااليقاعات التخـري، وامنـا جـاز التعليـق ): ١١(

 .فلو دخل بطل االقرار) دخلالي)(لزيد علي الف دينار ان شاء هللا(كما لو قال) ويف االقرار(�ملشية يف اليمني للدليل اخلاص وهي الروا�ت
يب) هللا الدخلن الدار(كما لو قال) لو خفض(��، وهللا، ��): ١٢( ) وكـان هللا مـا أردت اال واحـدة(انـه قـال) صـلى هللا عليـه وآلـه(وعن النـ

 .بنية تقدير حرف القسم) هللا(بكسر كلمة
 .مما يقسم به لغة هاهللا(قال يف املسالك): ١٣(

 ).يؤيت �ا يف القسم عند حذف حرفه وها هللا للتلبية
 .اربعا وعشرين لغة) امين(ويف اجلواهر عن بعض اللغويني ان يف) امين(هذه لغات خمتلفة يف): ١٤(
كـون قصـده اليمـني، ال : اي) �لقصـد(املكر، غري خمتار، والسكران والغضبان الذي ال يشعر مايقول من شدة الغضب ال قصـد هلمـا): ١٥(

ن الكــافر(خرة، وحنومهــاالتعلــيم، واملســ ات عليــه) مــ ة ســائر احملرمــ حة التكفــري(فلــو حلــف حــرم عليــه احلنــث كحرمــ لــو حلــف الكــافر : يعــين) صــ
ان قلنـا يعتـرب يف الكفـارة نيـة القربـة فـال تصـح مـن الكـافر النـه ال ميكنـه قصـد : يعـين) نية القربـة(وحنث واعطى الكفارة هل تصح الكفارة منه

 .يف املفصالت) وفيه �مل( نية القربة صحت الكفارة من الكافرالقربة، وان قلنا اليعترب
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 .ال تصح: وقال يف اخلالف .وتصح اليمني من الكافر، كما تصح من املسلم .وينعقد اليمني �لقصد
ار نيــة القربــة وال تنعقــد مــن الولــد مــع والــده، إال مــع  .ويف صــحة التكفــري منــه، تــردد، منشــأه االلتفــات إىل إعتبــ

 .وكذا ميني املرأة، واململوك، إال أن يكون اليمني يف فعل واجب أو ترك قبيح .)١٦(إذنه
 .يف غري ذلك، كان لالب والزوج واملالك حل اليمني وال كفارة )١٧(ولو حلف أحد الثالثة

 .مل ارد اليمني، قبل منه ودين بنيته: ولو حلف �لصريح، وقال
 :االمر الثالث يف متعلق اليمني

 .وفيه مطالب
وال جتــب �حلنــث فيهــا الكفــارة، ولـــو .)١٨(ال ينعقــد اليمــني علــى املاضــي �فيــة كانـــت أو مثبتــة: املطلــب االول
، أو منـدو�، أو تـرك قبـيح، أو تـرك مكـروه، أو )١٩(وإمنا تنعقد على املستقبل، بشرط أن يكون واجبـا .تعمد الكذب

 .ف أمث ولزمته الكفارةولو خال .على مباح يتساوي فعله وتركه، أو يكون الرب أرجح
___________________________________ 

احلـرام كـان حتلـف الزوجـة بـدون اذن زوجهـا علـى : اي) قبـيح(اال �ذن الـزوج واملالـك) واململـوك(فلو مل �ذن االب مل ينعقـد ميـني الولـد): ١٦(
ذلك وجوب الكفارة مع احلنث، فلو شربت اخلمر فعلـت ) رةومث(ان ال ترتك صالة الظهر، او على ان ال تشرب اخلمر فإ�ما ينعقدان مطلقا

 .حراما وحلفت اليمني فوجب عليها الكفارة
ة واململــوك) وال كفــارة(الولــد، والزوجــة واململــوك): ١٧( د والــزوج واملالــك، وال علــى الولــد والزوجــ وهللا ال (�ن قــال مــثال) �لصــريح(العلــى الوالــ

) وديـن بنيتـه(فال يعترب فاعال للحرام لو شرب السيكارة حبيـث تسـقط عدالتـه) قبل منه(رت جمرد اللفظمث قال مل اقصد بل ذك) اشرب سيكارة
 .بينه وبني هللا يؤخذ حسب نيته: يعين

تغمس صـاحبها : وكان كاذ� فيهما، ويسمى �ليمني الغموس، اي) وهللا ما سرقت، او وهللا صدقت يف الكالم الفالين(كما لو قال): ١٨(
 .، او يف النار، ال�ا أعظم من اليت فيها الكفارة الن الكفارة ختفف الذنبيف االمث

الواجـــب كتزكيـــة الـــنفس للعدالـــة واملنـــدوب كالتوســـعة علـــى العيـــال، وتـــرك القبـــيح كـــرتك االمـــر �ملنكـــر وتـــرك املكـــروه كـــرتك التعامـــل مـــع ): ١٩(
ارجـح حبـب الـدنيا، او يكـون الـرتك ارجـح حبـب الـدنيا  : يف اجلـواهر) أرجـح(العمـل بـه: اي) او يكون الـرب(السفلة، واملباح كاملشي وشرب املاء

 .كحفظ الصحة، وتعريض البدن لآلالم اخلفيفة

    



١٣٩ 

، أو ال يتسـرى، )٢(، مل تنعقـد ومل يلزمـه الكفـارة، مثـل أن حيلـف لزوجتـه أن ال يتـزوج)٢٠(ولو حلف على ترك ذلك
 .حتاجت إىل اخلروجأو حتلف هي كذلك، أو حتلف أ�ا ال خترج معه، مث ا

 .، فإ�ا ال تنعقد يف حق املقسم عليه، وال املقسم)٢٢(وهللا لنفعلن: وال تنعقد على فعل الغري، كما لو قال
 .وإمنا تقع على ما ميكن وقوعه.وهللا الصعدن السماء، بل تقع الغية: وال تنعقد على مستحيل، كقوله

 .)٢٣( هذه السنة فيعجزولو جتدد العجز، احنلت اليمني، كأن حيلف ليحج يف
 :وفيه مسائل :يف االميان املتعلقة �ملأكل واملشرب: املطلب الثاين

و�ملخالفــة الكفـارة، إال مــع .اذا حلـف ان ال يشـرب مــن لـنب عنــز لـه، وال �كــل مـن حلمهـا، لزمــه الوفـاء: االوىل
 .ا، على رواية فيها ضعفيسري التحرمي إىل أوالده: وال يتعداها التحرمي، وقيل.)٢٤(احلاجة إىل ذلك

، ولـو اقتسـماه، علـى )٢٥(اذا حلف أن ال �كل طعاما اشرتاه زيـد، مل حينـث �كـل مـا يشـرتيه زيـد وعمـرو: الثانية
 .، وهو حسن)٢٦(إن أكل ز�دة عن النصف حنث: ولو اشرتى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، قال الشيخ .تردد

يف مثره، مل حينـث اال �كلـه أمجـع أو بتـيقن اكلهـا، ولـو تلـف منـه مثـرة ولو حلف أن ال �كل مثرة معينة، فوقعت 
 .مل حينث �كل الباقي مع الشك

 اذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث لتحقق املخالفة، ويلزمه: الثالثة
___________________________________ 

او تـرك مـاهو بـر حبـب الـدنيا، او فعـل  -لقبيح، وهو فعل القبيح الن نفي النفي اثبـات ترك الواجب، او ترك املندوب، او ترك ا: اي): ٢٠(
 .ماتركه ارجح حبب الدنيا

حلـف الزوجـة ان ال : اي) ال خترج معه(حتلف املرأة ان ال تتزوج: اي) كذلك(اليتزوج �خرى، والتسري هو وطء االماء �مللك: اي): ٢١(
 .غري منعقدخترج مع زوجها، فإن حلفها �طل 

 .خطا� إىل شخص): ٢٢(
 .فتنحل اليمني، وال جيب عليه احلج من قابل ايضا، النه حلف على هذه السنة): ٢٣(
 .ابتداء فال تنعقد اليمني من اول االمر، او يف االثناء فتنحل، وذلك كما لو كان مريضا مبرض ينفعه هذا اللنب اخلاص): ٢٤(
حىت لو متيزت حصة زيد عن حصة عمرو فإنه جيوز له االكل من حصة زيـد، : يعين) ولو اقتسماه(عليه �الشرتاك، النه غري احمللوف): ٢٥(

 .الحتمال الصدق) على تردد(النه مل يشرته زيد: وذلك
رتاه زيــد): ٢٦( ا اشــ ك الثمــرة املعينــة يف مثــر لــه واختلطــت بــه حبيــث اليتميــز : اي) يف مثــرة(حلصــول اليقــني �نــه أكــل ممــ بعضــها عــن فوقعــت تلــ

 .يف انه هل بقي من تلك الثمر شئ ام ال) مع الشك(بعض
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 .ولو هلك من غري جهة، مل يكفر.بشئ من جهته.وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو يف الغد.)٢٧(التكفري معجال
و حلــف: الرابعــة واء كــرع: لــ ا أو اغــرتف بيــده أو  )٢٨(ال شــربت مــن الفــرات، حنــث �لشــرب مــن مائهــا، ســ منهــ
 .ال حينث اال �لكرع منها، واالول هو العرف: وقيل .��ء

 .ال أكلت رؤوسا، انصرف إىل ما جرت العادة �كله غالبا، كرؤوس البقر والغنم واالبل: اذا حلف: اخلامسة
ال �كــل : وكــذا لــو حلــف .ولعــل االخــتالف عــادي.)٢٩(وال حينــث بــرؤوس الطيــور والســمك واجلــراد، وفيــه تــردد

ا يقــوى  و أكــل حينــث : ولــو حلــف .)٣٠(أنــه حينــث �جلميــعحلمــا، وهنــ ال �كــل شــحما، مل حينــث بشــحم الظهــر، ولــ
 .حينث، وهو حسن.ال ذقت شيئا فمضغه ولفظه، قال الشيخ: وإن قال .عادة، كان حسنا
 .وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا.ال اكلت مسنا، فأكله مع اخلبز، حنث: اذا قال: السادسة
 .)٣١( �كل لبنا، فأكل جبنا أو مسنا أو زبدا، مل حينثحلف ال: أما لو
ابعة ال: الســ ا أو ســويقا: لــو قــ ال أكــل : ، مل حينــث وكــذا لــو حلــف)٣٢(ال اكلــت مــن هــذه احلنطــة، فطحنهــا دقيقــ

 .ال �كل حلما، فأكل إلية، مل حينث: وكذا لو حلف .الدقيق، فخبزه وأكله
 .وهل حينث �كل الكبد والقلب؟ فيه تردد

، أو ال �كــل رطبــا فأكــل منصــفا، حنــث، وفيــه قــول آخــر )٣٣(لــو حلــف ال �كــل بســرا فأكــل منصــفا: ثامنــةال
 .ضعيف

 اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب الرطب، فمىت حلف ال �كل فاكهة،: التاسعة
___________________________________ 

بسبب، كما لو : اي) من جهته(-كما يف املسالك   -اخراج الكفارة عن ماله  قبل جمئ الغد، حىت انه لو مات قبل الغد وجب: اي): ٢٧(
 .كما لو اكلته دابة بغري علم وعمل منه) من غري جهة(أحرق الطعام على النار، او اعطاه للدواب او حنو ذلك

 .فكله شرب) هو العرف(اي االطالق) واالول(ادخل فمه يف املاء وشرب كما تفعل الدواب: اي): ٢٨(
ة اخـتالف العـادات للـبالد، ففــي : يعـين) عــادي(بـل وخـالف بـني الفقهـاء): ٢٩( اخـتالف الفقهـاء يف مشــول الـرؤوس لـرؤوس الطيـور مـن جهــ

 .بعض البالد يطلق الرؤوس على رؤوس الطيور ويف بعض البالد تنصرف إىل غري الطيور
ور للصــدق وعــدم االنصــراف): ٣٠( حم الظهــر(اي حلــم االنعــام وحلــم الطيــ ن اللحــم) بشــ الن العــادة تســمية ) عــادة(النــه عنــد الــبعض نــوع مــ

 .النه ذوق ايضا، وال يشرتط فيه البلغ) حينث(شحما ايضا
 .ال�ا ليس لبنا، وان كان اصلها من اللنب): ٣١(
 .الدقيق الطحني، والسويق هو طبخه بال ماء، او مع املاء والسكر، الن السويق نوعان): ٣٢(
قـول (النه آكـل البسـر الـذي هـو بعضـها، وآكـل الرطـب الـذي هـو بعضـها االخـر) حنث(نصفها بسر ونصفها رطبالثمرة اليت : اي): ٣٣(

 .بعدم احلنث، الن املنصف اليقال له بسر وال رطب) آخر ضعيف

    



١٤١ 

ا يؤتــدم بــه، ولــو كــان ملحــا أو مائعــا   .)٣٤(حنــث �كــل كــل واحــد مــن ذلــك، ويف البطــيخ تــردد واالدام اســم لكــل مــ
  .غري مائع كاللحمكالدبس أو 
 .إذا قال ال شربت ماء هذا الكوز، مل حينث إال بشرب اجلميع: العاشرة

ولو قال، ال شربت ماء هذا البئر، حنث بشرب الـبعض، اذ ال ميكـن صـرفه إىل  .ه ال شربت ماء: وكذا لو قال
 .ال حينث، وهو حسن: وقيل .ارادة الكل

 .، مل حينث �حدمهاال اكلت هذين الطعامني: لو قال: احلادية عشرة
ال اكلت هذا اخلبز وهذا السمك، مل حينث اال �كلهما، الن الواو العاطفة للجمـع، فهـي كـألف : وكذا لو قال

، )٣٥(ال كلمـــت زيـــدا وعمـــرا، فكلـــم احـــدمها، حنـــث الن الـــواو تنـــوب منـــاب الفعـــل: لـــو قـــال: وقـــال الشـــيخ .التثنيـــة
 .واالول اصح

بــه، حنــث، ولــو جعلــه يف طبــيخ، فــأزال عنــه التســمية، مل  )٣٦(خــال، فاصــطبغاذا حلــف ال آكــل : الثانيــة عشــرة
 .حينث

وهـل يتعـدى إىل الطعـام؟  .، فهـو حقيقـة يف حتـرمي املـاء)٣٧(ال شـربت لـك مـاء مـن عطـش: لـو قـال: الثالثة عشـرة
 .ال متسكا �حلقيقة: نعم عرفا، وقيل: قيل

 يف املسائل املختصة �لبيت والدار :املطلب الثالث
إذا حلف على فعل، فهـو حينـث �بتدائـه، وال حينـث �سـتدامته، اال ان يكـون الفعـل ينسـب إىل : املسألة االوىل

ال آجــــرت هــــذه الــــدار، او ال بعتهــــا، أو ال وهبتهــــا، تعلقــــت اليمــــني : فــــإذا قــــال .املــــدة، كمــــا ينســــب إىل االبتــــداء
، وهو ساكن فيهـا، أو ال أسـكنت زيـدا وزيـد سـاكن ال سكنت هذه الدار: أما لو قال .)٣٨(�البتداء ال �الستدامة

وال حينــث �لعــود ال للســكىن بــل لنقــل .ويــرب خبروجــه عقيــب اليمــني.)٣٩(فيهــا، حنــث �ســتدامة الســكىن او االســكان
 وكذا.رحله

___________________________________ 
 .اي يضاف إىل اخلبز ويؤكل معه) يؤتدم(اتملا ورد يف احلديث من تسميته فاكهة، ويف حديث آخر انه من احلضرو ): ٣٤(
 .مبعىن الكلمت زيدا ال كلمت عمرا: اي): ٣٥(
مية(�ن جعــل اخلــل يف ادام مـن �ذجنــان او جــزر او غـري ذلــك) يف طـبخ(صـبغ اخلبــز بـه وأكــل ذاك اخلبــز: اي): ٣٦( حبيــث ) فــأزال عنـه التســ

 .اليقال انه شرب اخلل
هـذا الكـالم يـدل علـى احللـف : حبيـث لـو آكـل طعامـه حنـث أم ال؟ عرفـا يعـين) إىل الطعام(العطشا لك يف حال  ال اشرب ماء: اي): ٣٧(

اذ حقيقــة املــاء ال تشــمل الطعــام، فهمــا حقيقتــان فــإذا حلــف علــى تــرك احــدامها ال حينــث ) �حلقيقــة(عرفــا علــى عــدم االكــل مــن طعامــه ايضــا
 .يفعل االخرى

 .، اما لو كانت مؤجرة قبل احللف او مباعة او موهوبة فال حنث استدامة االجارة والبيع واهلبةفيحرم ابتداء اجار�ا وبيعها وهبتها): ٣٨(
فلــو حلــف ان ال يلــبس ثــو� معينــا، او اليركــب فرســا ) اللــبس والركــوب(ا�ثــه: اي) رحلــه(فيجــب ان خيــرج هــو منهــا، وخيــرج زيــدا منهــا): ٣٩(

 .ق اللبس والركوب على استدامتهمامعينا وكان البسا او راكبا، وجب نزعه والنزول لصد

    



١٤٢ 

، وكــذا لــو )٤٠(أمــا التطيــب ففيــه تــردد، ولعــل االشــبه أنــه ال حينــث �الســتدامة .البحــث يف اســتدامة اللــبس والركــوب
 .ال دخلت دارا، حنث �البتداء دون االستدامة: قال

غرفها، حنث ولو نزل اليها مـن ال دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من : إذا حلف: الثانية
 .ال ادخل بيتا فدخل غرفته مل حينث: ، أما اذا نزل إىل سطحها مل حينث ولو كان حمجرا، ولو حلف)٤١(سطحها

 .كان من ورائها.ويتحقق الدخول، اذا صار حبيث لو رد �به
 .ت من شعر أو أدم، وال حينث بدخول بي)٤٢(ال دخلت بيتا، حنث بدخول بيت احلاضرة: اذا حلف: الثالثة

ال دخلــــت دار زيــــد، أو ال كلمــــت زوجتــــه أو ال : ولــــو حلــــف .وحينــــث �مــــا البــــدوي ومــــن لــــه عــــادة بســــكناه
ال .فمــىت خــرج شــئ مــن ذلــك عــن ملكــه، زال التحــرمي.اســتخدمت عبــده، كــان التحــرمي �بعــا للملــك و قــ ال : أمــا لــ

 .ول �ملساواة حسندخلت دار زيد هذه تعلق التحرمي �لعني ولو زال امللك، وفيه ق
ال دخلـــت هـــذه الـــدار، : أمـــا لـــو قـــال .كـــان دارا مل حينــث  )٤٣(ال دخلـــت دارا، فـــدخل براحـــا: اذا حلـــف: الرابعــة

ار : فا�ــدمت وصــارت براحــا قـــال الشــيخ  ال حينــث، وفيــه إشـــكال، مــن حيــث تعلــق اليمـــني �لعــني، فــال إعتبـــ
 .الباب، فدخل منها، حنثال دخلت هذه الدار من هذه : ولو حلف .�لوصف

ا، إىل �ب مســتأنف فــدخل �الوىل، قيــل اب عنهــ ا اليمــني �قيــة : ولــو حولــت البــ حينــث، الن البــاب الــيت تناوهلــ
و حســن ال .علــى حاهلــا وال اعتبــار �خلشــب املوضــوع، وهــ ا �ب : ولــو قــ ال دخلــت هــذه الــدار مــن ��ــا، ففــتح هلــ

 .فيهامستأنف، فدخل به، حنث الن االضافة متحققة 
 فإن ادعى أنه.ال دخلت أو ال أكلت أو ال لبست اقتضى التأبيد: إذا حلف: اخلامسة

___________________________________ 
ف ان ال يتطيــب ال جيـــب عليــه ازالـــة الطيــب): ٤٠( فلـــو كــان فيهـــا الجيــب اخلــروج منهـــا، كــل ذلـــك ) دون االســتدامة(فلــو كــان متطيبـــا وحلــ

 .املوارد للصدق العريف املختلف يف
كانت مـن (الن البيت يقال للغرفة التحتانية والغرفة تقال للبيت الفوقاين) غرفته(حىت ولو نزل من السطح ومل يدخل من الباب: يعين): ٤١(

 .كان كل بدنه وراء الباب، فلو ادخل يده، او رجله، أو بعض بدنه مل يتحقق الدخول: اي) ورائها
ــابيـــت اهـــل احلضـــر والبلـــد ا: اي): ٤٢( واع اخلبـــاء واخليـــام: اي) بيـــت مـــن شـــعر(ملتخـــذ مـــن الطـــني واالجـــر واخلشـــب واحلديـــد وحنوهـ ــ قـــول (انـ

 .ام ال) هذه(مع عدم اليقني، فقوله دار زيد معناه ملكه سواء عينها وقال) �ملساواة
رداء اخلاليـة مــن البنــاء والشــجر والـزرع بفـتح البــاء): ٤٣( : اي) فــدخل �الوىل(كلمــة الــداروصــف كلمــة هـذه ب: اي) �لوصــف(هي االرض اجلــ

 ).��ا(نسبة الباب إىل الدار، الن كل �ب يطلق عليها: اي) الن االضافة(اي املنفذ) �قية(�ملنفذ الذي كان قد وضع عليه الباب اوال

    



١٤٣ 

 .)٤٤(نوى مدة معينة، دين بنيته
وإن .، فـال حنـث)٤٥(ونـه فيـهال ادخل على زيد بيتـا، فـدخل عليـه وعلـى عمـرو، �سـيا أو جـاهال بك: ولو حلف

 .دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو مل ينو
ال، الن ذلـك ال يسـمى بيتـا يف : والشيخ فصل وهل حينث بدخوله عليه يف املسـجد او يف الكعبـة؟ قـال الشـيخ

 .)٤٦(العرف، وفيه إشكال، يبىن على ممانعته دعوى العرف
 .فسلم على مجاعة فيهم زيد، وعزله �لنية، صحال كلمت زيدا : أما لو قال

اسـم البيـت ال يقـع علـى الكعبـة وال علـى احلمـام، الن : قـال الشـيخ : وإن أطلق، حنـث مـع العلـم السادسـة
: ، ويف احلـديث )و�طوفوا با�يت العتيـق(: البيت ما جعل �زاء السكىن، وفيه إشكال، يعرف من قوله تعاىل

 .)٤٧(وكذا الدهليز والصفة: قال ".مام نعم البيت احل" 
 :يف مسائل العقود: املطلب الرابع

، إال مــــع حصــــول )٤٨(العقـــد اســــم لالجيــــاب والقبـــول، فــــال يتحقــــق اال �مـــا، فــــإذا حلــــف ليبـــيعن ال يــــرب: االوىل
 .وكذا لو حلف ليهنب.االجياب والقبول

 .مبعتمدأحدمها إنه يرب �الجياب، وليس : وللشيخ يف اهلبة قوالن
وكـذا غـريه .إطالق العقد ينصرف إىل العقد الصحيح دون الفاسد وال يرب �لبيع الفاسد لو حلف ليبيعن: الثانية
 .من العقود
 .، كاهلدية والنحلة والعمري والوقف والصدقة)٤٩(اهلبة اسم لكل عطية متربع �ا: قال الشيخ: الثالثة

 الن املنفعة، واهلبة تتناولوحنن مننع احلكم يف العمري والنحلة إذ يتناو 
___________________________________ 

 .عومل حسب نيته: اي): ٤٤(
ان حكــم اليمــني) فــال حنــث(يكــون زيــد يف هــذا البيــت: اي): ٤٥( ل يرفعــ ل(ملــا ســيأيت مــن أن النســيان واجلهــ �نــه ان نــوى الــدخول علــى ) فعــ

 .ول على زيد حنثعمرو فال حنث �رد وجود زيد يف البيت، وان نوى الدخ
يف بيـوت اذن هللا ان ترفـع ويـذكر فيهـا امسـه { و } ان اول بيـت وضـع للنـاس { هل عرفا يسميان بيتا ام ال؟ فقد قـال عنهمـا : يعين): ٤٦(
 .هم زيدمل ينو غري زيد بل سلم على مجعيهم مبا في: اي) وان اطلق(ومل حينث) صح(يف قلبه وجه السالم إىل غري زيد: اي) وعزله �لنية(}
 .الدهليز يعين الدوالن املمتد بني �ب الدار وصحن الدار، والصفة هي احملل املرتفع يف طرف الدار، وتسمى الرواق والطارمة ايضا): ٤٧(
 .ال يكون عامال �ليمني: اي): ٤٨(
) والعمـري(هي متليك املنفعة ال عـني الـداركما يف املسالك ) النحلة(فلو حلف على هبة داره لزيد تشمل كل انواع االعطاء املتربع به): ٤٩(

 .فالوقف والصدقة ال يسميان هبة) متابعة العرف(هي اسكان شخص الدار ما دام عمره �قيا، او ما دام عمر املالك �قيا

    



١٤٤ 

 .ويف الوقف والصدقة تردد، منشأه متابعة العرف يف إفراد كل واحد �سم.العني
 .احلنث اال �ملباشرة إذا حلف ال يفعل، مل يتحقق: الرابعة
ال بنيـت بيتـا، فبنـاه البنـاء �مـره أو اسـتيجاره، : أمـا لـو قـال .ال بعت وال اشرتيت، فوكل فيـه مل حينـث: فإذا قال

ه ال حينــث اال �ملباشــرة .إىل العــرف) نظــرا(حينــث: قيــل ال: والوجــه أنــ ال ضــربت، فــأمر �لضــرب، مل حينــث، : ولــو قــ
 .ال استخدم فال�، فخدمه بغري إذنه، مل حينث: ولو قال .أنه ال حينث اال �ملباشرةتردد، أشبهه  )٥٠(ويف السلطان
 .لغريه يف البيع والشراء ففيه تردد، واالقرب احلنث لتحقق املعىن املشتق منه )٥١(ولو توكل
صــرف حينــث كــان حســنا، الن اليمــني ين: ولــو قيــل )٥٢(ال حينــث: ال بعــت اخلمــر فباعــه، قيــل: لــو قــال: اخلامسـة

ولـو حلـف ليبـيعن اخلمـر، .البعت مال زيد قهـرا: وكذا لو قال.إىل صورة البيع، فكأنه حلف أن ال يوقع صورة البيع
 .مل تنعقد ميينه

 .يف مسائل متفرقة :املطلب اخلامس
وقتـا، مل يتحقـق احلنـث اال عنـد غلبـة الظـن �لوفـاة، فيتعـني قبـل ذلـك الوقـت  -ملـا حلـف  -اذا مل يعني : االوىل

 .القضني حقه أو العطينه شيئا، الصومن أو الصلني: قدر ايقاعه، كما اذا قالب
، والوجـه إنصـراف اليمـني إىل الضـرب �آللـة )٥٣(جيـزى الضـغث: إذا حلف ليضربن عبده مئـة سـوط، قيـل: الثانية

ان الضـرب وهذا اذا كـ.نعم، مع الضرورة، كاخلوف على نفس املضروب، وجيزي الضغث.املعتادة، كالسوط واخلشبة
اليمني علــى إقامــة احلــد، أو التعزيــر املــأمور بــه ، فــاالوىل )٥٤(أمــا التأديــب علــى شــئ مــن املصــاحل الدنيويــة.مصــلحة، كــ

ويعترب يف الضغث، أن يصيب كل قضيب جسده، ويكفي ظن وصوهلا اليه، وجيزي ما يسـمى بـه .العفو، وال كفارة
 .ضار�

___________________________________ 
 .الن اليمني تعلق بعدم طلب خدمته، العدم صدور اخلدمة من ذاك) مل حينث(وحنن ممن يرتفع عن مباشرة الضرب بنفسه: )٥٠(
 .لصدق البيع والشراء ولو كا� لغريه) لتحقق(صار وكيال عن غريه يف البيع والشراء، وقدكان حلف ان ال يبيع وال يشرتي: اي): ٥١(
 .حلرمة بيع اخلمر، فال تتعلق اليمني �حملرمات) مل تنعقد(لبطالن بيع مال شخص قهرا عليه) قهرا(لبطالنهالنه ليس بيعا حقيقة ): ٥٢(
 .ء اليد من احلشيش والعود وحنوه، واملقصود هنا ضربة واحدة بقبضة تشتمل على عدد من العيدان او السياط الضغث، هو مل): ٥٣(
 .�عتبار ان تركه خري منه، فال تنعقد اليمني) وال كفارة(و يضرب زوجته اذا خالفتهكما لو حلف ان يضرب ولده اذا خالفه، ا): ٥٤(

    



١٤٥ 

ــة ة: إذا حلــف: الثالث وإن أضــيفت اليــه، فعلــى .)٥٥(ال ركبــت دابــة العبــد، مل حينــث بركو�ــا ال�ــا ليســت لــه حقيقــ
 .عن أمواله، وفيه ترددال ركبت دابة املكاتب، حنث بركو�ا، الن تصرف املوىل ينقطع : أما لو قال .ا�از

العطــني مـن بشــرين بقـدوم زيــد، فبشـره مجاعــة : فلــو قـال .)٥٦(البشـارة إســم لالخبـار االول �لشــئ السـار: الرابعـة
 .من أخربين، فإن الثاين خمرب كاالول: ولو قال .وليس كذلك.ولو تتابعوا كانت العطية لالول.دفعة استحقوا
ال .)٥٧(له كذا، فدخله واحد، فله وإن مل يدخل غريهأول من يدخل داري ف: إذا قال: اخلامسة آخـر مـن : ولو قـ

 .يدخل، كان آلخر داخل قبل موته، الن إطالق الصفة يقتضي وجودها يف حال احلياة
 .)٥٨(ال شربت املاء، أو ال كلمت الناس تناولت اليمني كل واحد من افراد ذلك اجلنس: اذا حلف: السادسة
 .)٥٩(فإذا حلف ليتصدقن مباله مل يرب اال �جلميع.لى العني والدين احلال واملؤجلاسم املال يقع ع: السابعة
ح� �سمع �م .(: يقع عرفا، وهو يشكل بقوله تعـاىل: ، وقال الشيخ)٦٠(يقع على القرآن اسم الكالم: الثامنة

 .وال حينث �لكتابة واالشارة لو حلف ال يتكلم .)اهللا
 .اخلامت واللؤلؤ، فلو حلف ال يلبس احللي، حنث بلبس كل واحد منهمااحللي يقع على : التاسعة
 .ويف اشرتاط التحذير نظر .)٦١(التسري هو وطؤ االمة: العاشرة

___________________________________ 
يئا علــى املشــهور فــإن العبــد ومــا يف يــده ملــواله): ٥٥( د الــذي اتفــق معــه) املكاتــب(إذ العبــد الميلــك شــ مــواله علــى أن يكتــب و�يت  وهــو العبــ

 .وجهه عدم متامية امللك للمكاتب ولذا مينع عن التصرف بغري اكتساب يف امواله) وفيه تردد(مببلغ يعين املال ليكون حرا
 .كلهم مستقال، فلو حلف ان يعطي املبشر دينارا وجب إعطاء كل واحد منهم دينارا) استحقوا(املوات للفرح والسرور: اي): ٥٦(
 .اليشرتط فيها وجود شيئ بعده) االول(فيكون املال له وان مل يدخل هذه الدار أحد غريه، إىل كلمة: يعين): ٥٧(
 .سواء كان املاء عذ� او ماحلا، قليال او كثريا وهكذا، والناس مجاعة او فرادى، رجاال او نساء، صغارا أو كبارا وهكذا): ٥٨(
ه، الن اطــالقحــىت ثيــاب بدنــه ودار ســكنا: يف اجلــواهر): ٥٩( ك، أو كــان عــرف ) اال(يشــمل اجلميــع) مالــه(ه وعبيــد خدمتــ اذا قصــد غــري ذلــ

 .صاحب يف بلد خاص حبيث ينصرف االطالق إليه
 .ال�ما ليسا كالما، اذ الكالم عرفا ولغة مايصدر عن اللسان) اال يتكلم(فلو حلف ان يتكلم ساعة، يرب لو قرأ القرآن ساعة): ٦٠(
وقــال بعضــهم ) نظـر(وهـو ســرت االمــة عـن اعــني النــاس، الن مـادة التســري مــأخوذة مـن املــالزم للســرت) التخــدير(م النــاسمطلقـا ولــو أمـا): ٦١(

 .بلزوم االنزال ايضا، والتفصيل يف املفصالت: بلزومه، فال حينث لو وطأها امام الناس، وقال آخر
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: إىل حـني أو زمـان، قـال الشـيخ: قـالولـو  .اذا حلف، القضـني ديـن فـالن إىل شـهر، كـان غايـة: احلادية عشرة
ومـا عـداه ان .، وفيه إشكال، من حيث هو تعـد عـن موضـع النقـل)٦٢(حيمل على املدة، اليت محل عليها نذر الصيام

 .فهم املراد به، واال كان مبهما
واء كــان بفعلــه أو فعــل غــريه: الثانيــة عشــرة ا لــو حلــف ال أدخــل بلــ.احلنــث يتحقــق �ملخالفــة اختيــارا، ســ دا كمــ

وال يتحقق احلنث �الكـراه، وال مـع  .)٦٣(فدخله بفعله، أو قعد يف سفينة فسارت به، أو ركب دابة، أو محله إنسان
 .النسيان، وال مع عدم العلم
 :االمر الرابع يف اللواحق

 :وفيه مسائل
نعـم، لـو قصـددفع  )٦٤(االميان الصادقة كلها مكروهة، ويتأكد الكراهـة يف الغمـوس علـى اليسـري مـن املـال: االوىل

 .لكن إن كان حيسن التورية، ورى وجو� )٦٥(املظلمة، جاز ورمبا وجبت، ولو كذب
 .ومع اليمني، ال إمث وال كفارة، مثل أن حيلف ليدفع ظاملا عن إنسان أو ماله أو عرضه

ال جتب �ا كفـارة، و�مث من هللا سبحانه، أو من رسوله صلى هللا عليه وآله، التنعقد و  )٦٥(ة اليمني �لرباء: الثانية
إىل دمحم بـن حيـىي،  ويف توقيـع العسـكري .، ومل أجـد بـه شـاهدا)٦٦(جتب �ا كفارة ظهـار: وقيل .ولو كان صادقا

اكني، ويســتغفر هللا ال .يطعــم عشــرة مســ ودي، أو نصــراين، أو مشــرك إن كــان كــذا، مل تنعقــد وكــان : ولــو قــ هــو يهــ
 .لغوا

___________________________________ 
العرف يطلـق احلـني والزمـان علـى كـل قطعـة مـن : أي) موضع النقل)(زمان(واخلمسة اشهر يف) حني(وهي الستة اشهر يف: يف اجلواهر): ٦٢(

الوقت مطلقا، وقد نقل شرعا عن هذا االطالق إىل الستة واخلمسة اشهر يف خصوص الصوم، فال يتعدى إىل غريه، بل يبقى يف غري الصـوم 
 .على اطالقه

 .�ن هذا هو احمللوف عليه) عدم العلم(للحلف) النسيان(الن مقدمات هذه اختيارية، فهي اختيارية ايضاالن ما �الختيار اختياري): ٦٣(
 ).وهللا اشرتيت هذا الكتاب مببلغ دينار(املراد �لغموس هنا اليمني على املاضي، كأن يقول): ٦٤(
ا� منـر �ملـال علـى العشـارين فيطلبـون منـا حنلـف هلـم وخيلـون سـبيلنا وال يرضـون منـا اال بـذلك فقـال (ر ففي خرب زرارة قـال للبـاق): ٦٥(
والوجوب يكون النقاذ نفس حمرتقة وحنوه، كما لو اراد الظامل ان يقتل مؤمنا لالمر �ملعروف، ) احلف هلم فهو احلى من التمر والزبد: 

روففيحلـف كــاذ� أنــه  روف ) التوريــة(مل �مـر �ملعــ ه مل �مــر �ملعــ ال االنــف يقصـد انــ هــو ان يقـول مــا ظــاهره شـئ ويقصــد شــيئا آخــر، ففـي املثــ
 .حني كان �ئبا مثال

 ).اكون بريئا عن هللا، وأ� برئ عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله ان مل افعل كذا(وهو ان يقول مثال): ٦٥(
 .يعين يقول أ� بدل هو) هو يهودي(صوم شهرين متتابعني فإن عجز فاطعام ستني مسكيناوهي عتق رقبةفإن عجز ف): ٦٦(
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 .، مل جيزه)٦٧(ولو كفر قبله.ال جيب التكفري، إال بعد احلنث: الثالثة
، مث �ن )٦٨(وإن جهـل فاجتهـد.لو أعطى الكفارة كافرا، أو مـن جتـب عليـه نفقتـه، فـإن كـان عاملـا مل جيـزه: الرابعة

 .وكذا لو اعطى من يظن فقره فبان غنيا، الن االطالع على االحوال الباطنة يعسر.يعدله، مل 
مل جيزه، النه ال يسمى   )٦٩(ولو أعطاه قلنسوة أو خفا.ال جيزي يف التكفري �لكسوة، إال ما يسمى ثو�: اخلامسة

 .كسوة، وجيزي الغسيل من الثياب لتناول االسم
ارة م: السادسـة ات، وعليــه كفــ وص، اقتصــر علــى أقــل رقبــة جتــزي )٧٠(رتبــةإذا مــ ة تزيــد عــن  .ومل يــ وإن أوصــى بقيمــ

ذلك، ومل جيز الوارث كانت قيمة ا�زي من االصل، والز�دة من الثلـث وان كانـت الكفـارة خمـرية، اقتصـر علـى أقـل 
ت قيمـة اخلصـلة ولو أوصى مبا هو أعلى، ومل جيز الورثة، فـإن خـرج مـن الثلـث فـال كـالم، واال اخرجـ .اخلصال قيمة

 .فإن قام مبا أوصى به، وإال بطلت الوصية �لزائد، واقتصر على الدنيا.من االصل، ومن الثلث الباقي )٧١(الدنيا
 .مث حنث وهو رق، ففرضه الصوم يف الكفارات، خمريها ومرتبها )٧٢(اذا انعقدت ميني العبد: السابعة

ال : ، وإن اذن أجـــزأه، وقيـــل)٧٣(بغـــري اذن املـــوىل مل جيـــزهولـــو كفـــر بغـــريه مـــن عتـــق أو كســـوة أو إطعـــام، فـــإن كـــان 
 .وكذا لو اعتق عنه املوىل �ذنه.جيزيه، النه ال ميلك �لتمليك واالول أصح

___________________________________ 
 .اعطى الكفارة اوال، مث خالف اليمني، مل حيسب فيجب عليه بعد احلنث الكفارة ايضا: أي): ٦٧(
 .حبث عنه ومل يعرف كفره، او كونه واجب النفقة عليه، مث �ن ذلك :اي): ٦٨(
الثـوب املغسـول فـال جيـب ان يكـون جديـدا مل يلـبس ومل يغسـل مـن : اي) الغسـيل(قلنسوة غطاء خاص للرأس، واخلف حذاء له ساق): ٦٩(
 .قبل

ل إىل العـــدم، فـــإن عجـــز عـــن الرقبـــة وامكنـــه ال): ٧٠( صـــوم ينتقـــل إىل االطعـــام، فـــإن عجـــز عنهمـــا انتقـــل إىل وهـــي الـــيت ان كـــان رقبـــة ال ينتقـــ
اي عـن االقـل، كمـا ) عـن ذلـك(من حيث القيمة فلو كانت الرقاب من عشـرة د�نـري إىل ألـف اشـرتى رقبـة بعشـرة واعتقهـا) اقل رقبة(االطعام

 .عشرة من أصل املال النه دين، واالربعون من الثلث) من االصل(لو اوصى برقبة خبمسني دينارا
 .ويف الثلث: اي) فإن قام(الدانية وهي االقل قيمة: اي): ٧١(
أي سـواء كانـت الكفـارة خمـرية، ككفـارة حنـث العهـد والنـذر الـيت هـي ) خمريها ومرتبهـا(�ذن املوىل، النه بدون إذن املوىل التنعقد ميينه): ٧٢(

نث اليمني اليت هي خمرية ابتـداء بـني العتـق، واطعـام عشـرة او  خمرية بني العتق، وصوم شهرين واطعام ستني، او كانت الكفارة مرتبة ككفارة ح
ففـي كلتـا الصـورتني علـى العبـد الصـوم .كسوة عشرة، فإن عجـز عـن كلهـا صـارت الكفـارة مرتبـة النـه يقبـل حينئـذ التوبـة إىل الصـوم ثالثـة ا�م

 .النه غري قادر على العتق واالطعام والكسوة
 .يصح يعين) كذا(الن العبد ال ميلك): ٧٣(

    



١٤٨ 

 .وان حنث أذن له املـوىل يف احلنـث أو مل �ذن )٧٤(ال ينعقد ميني العبد بغري إذن املوىل، وال يلزمه الكفارة: الثامنة
وم، مل يكــن للمــوىل منعــه.أمــا لــو أذن لــه يف اليمــني فقــد انعقــدت و حنــث �ذنــه، فكفــر �لصــ ولــو حنــث مــن غــري .فلــ

 .وفيه تردد ولو مل يكن الصوم مضرا،.إذنه، كان له منعه
 .ولو حنث مث اعتق، فاالعتبار حبال االداء .إذا حنث بعد احلرية، كفر كاحلر: التاسعة

 .فإن كان موسرا، كفر �لعتق أو الكسوة او االطعام
 .)٧٥(وال ينتقل إىل الصوم اال مع العجز

 .هذا يف املرتبة، ويف املخرية يكفر �ي خصاهلا شاء
___________________________________ 

اذ لو مل يضر الصوم حبق املوىل كيف جيوز له منعه منه مع ان الصوم ) وفيه تردد(اذ مع عدم انعقاد اليمني المعىن للكفارة وال للحنث): ٧٤(
 .واجب عليه، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق

قدر على العتق واالطعام والكسوة، أمـا وهـو حـر فهـو قـادر فـال ينتقـل التكليـف عـن هـذه إذ العبد كان عليه الصوم النه الميلك فال ي): ٧٥(
  .فإنه ختيري من رأس وال حبث) شاء(الثالثة إىل الصوم ثالثة أ�م

   



١٤٩ 

 كتاب النذر

 .الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه: والنظر يف
ون .فــال يصــح، مــن الصــيب .البــالغ، العاقــل، املســلم: فهــو: أمــا النــاذر وال مــن الكــافر، لتعــذر نيــة  .وال مــن ا�نــ

 .لكن لو نذر فأسلم، استحب له الوفاء .)١(القربة يف حقه، واشرتاطها يف النذر
فلـو �در، مل ينعقـد  .وكذا يتوقـف نـذر اململـوك علـى إذن املالـك .إذن الزوج )٢(ويشرتط يف نذر املرأة �لتطوعات

 .املالك، ففي صحته تردد، أشبهه اللزوموان اجاز  .وان حترر، النه وقع فاسدا
 .فال يصح من املكره، وال السكران، وال الغضبان الذي ال قصد له.ويشرتط فيه القصد

إن اعطيت ماال أو ولـدا أو : فالرب قد يكون شكرا للنعمة، كقوله .إما بر، أو زجر، أو تربع: فهي: وأما الصيغة
 .فلله علي كذا )٣(ان برئ املريض أو ختطأين املكروه: لبلية، كقولهوقد يكون دفعا  .قدم املسافر فلله علي كذا

 .)٤(ان فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن مل أفعل كذا فلله علي كذا: أن يقول: والزجر
___________________________________ 

 .كتاب النذر
 .نه فال جيب ولرواية خاصة فيستحبلعدم انعقاد النذر يف حي) استحب(كإشرتاط القربة يف الصالة والصوم): ١(
للمملـوك ) اجـاز املالـك(عجـل اململـوك فنـذر قبـل التحـرر: اي) فلو �در(أما الواجبات فال يشرتط فيها إذن الزوج: يف املستحبات: اي): ٢(

 .ون التفات إىل معانيهاستوىل عليه الغضب شديدا حىت صار ال يشعر ما يقول، فيصدر اللفظ من فمه بد: اي) الذي ال قصور له(يف النذر
 .ذهب عن املكروه الفالين الذي كان حمتمال وقوعه عليه: اي): ٣(
ــدينار:(مـــثال): ٤( ــدينار(او) � علـــي ان عصـــيت هللا ان اتصـــدق بـ ــي ان (كمـــا يقـــول) والتـــربع)(� علـــي ان تركـــت واجبـــا ان اتصـــدق بـ � علـ

 .وال يربطه بفعل او ترك) اتصدق بدينار

    



١٥٠ 

و : والتـــــــربع وال ريـــــــب يف إنعقـــــــاد النـــــــذر �الوليـــــــني، ويف الثالثـــــــة خـــــــالف، واالنعقـــــــاد .� علـــــــي كـــــــذا: لأن يقـــــــ
والبـد أن يكـون الشـرط يف النـذر .فلـو قصـد منـع نفسـه �لنـذر ال �، مل ينعقـد.ويشـرتط مـع الصـيغة نيـة القربـة.أصح
 .)٦(، إن قصد الشكر واجلزاء طاعة، وال ينعقد النذر �لطالق وال �لعتاق)٥(سائقا

ق النــذر ابطه: وأمــا متعلــ وم، : فهــو إذن خمــتص �لعبــادات.، مقــدورا للنــاذر)٧(أن يكــون طاعــة: فضــ احلج، والصــ كــ
 .)٨(والصالة، واهلدي، والصدقة، والعتق

 .لو نذره ماشيا لزم، ويتعني من بلد النذر: أما احلج فنقول
 .من امليقات: وقيل

 .، أعاد)٩(ولو حج راكبا مع القدرة
 .قضى احلج ومشى ما ركبولو ركب بعضا، 

 .إن كان النذر مطلقا، أعاد ماشيا: وقيل
 .وان كان معينا بسنة، لزمه كفارة خلف النذر، واالول مروي

ال جيـــب بـــل : نعـــم، وقيـــل: ؟ قيـــل)١٠(ولـــو عجـــز النـــاذر عـــن املشـــي، حـــج راكبـــا، وهـــل جيـــب عليـــه ســـياق بدنـــة
و االشــبه ا فمشــى.يســتحب وهــ �ذر املشــي يف الســفينة النــه أقــرب إىل شــبه  )١١(ويقــف.وحينــث لــو نــذر أن حيــج راكبــ

 .املاشي
 .ويسقط املشي عن �ذره بعد طواف النساء.والوجه االستحباب، الن املشي يسقط هنا عادة

___________________________________ 
هـو ان افعـل كـذا، فـال يصـح اذا كـان ) واجلـزاء(بقصـد الشـكر) � علي إن وفقت لقتـل مـؤمن ان اتصـدق بـدينار(جائزا، فال يصح: اي): ٥(

 ).� علي ان منت بني الطلوعني ان اكذب كذبة، اواشرب ماء(حراما، او مباحا غري طاعة، كما لو قال
 .فال جيب عليه ذاك االمر، وال زوجته تطلق وال عبده يعتق) وعبدي حر ان فعلت كذا)(زوجيت طالق ان فعلت كذا:(كأن يقول): ٦(
مقـدورا للنـاذر فـال يتعلـق النـذر بشـيئ غـري مقـدور للنـاذر كـالطريان إىل (مسـتحبا، فـال يتعلـق النـذر �حلـرام واملكـروه واملبـاح واجبا او: اي): ٧(

 ).السماء
اد مــع الــنفس والعــدو، والتحلــي �الخــالق الفاضــلة، والتجنــب عــن االخــالق ): ٨( اف، واالمــر �ملعــروف والنهــي عــن املنكــر، واجلهــ واالعتكــ

 .و ذلكالذميمة، وحن
بـال اعـادة ) لزمـه كفـارة(مل يعـين سـنة النـذر: اي) مطلقـا(املكـان الـذي كـان قـد ركـب فيـه: اي) ماركـب(مع القدرة علـى احلـج ماشـيا: اي): ٩(

احلج، وكفارة خلف النذر كمـا مـر يف كتـاب الظهـار هـو خمـرية بـني العتـق واطعـام سـتني مسـكينا او صـوم سـتني يومـا علـى تـردد مـن املصـنف، 
 .ل ان تكون كفارته كفارة اليمني خمرية بني العتق واطعام او إكساء عشرة مساكني فإن عجز فصيام ثالثة أ�مالحتما

 .بغري عوضا عن املشي �خذه معه ويذحبه يف مكة اومىن على اختالف: اي): ١٠(
ب عليـه املشـي للـذهاب إىل مـىن للمبيـت، او فلو طاف للنساء يف يوم العيد فال جي) بعد طواف النساء(فال جيلس يف السفينة والينام): ١١(

 .لرمي اجلمرات

    



١٥١ 

و نــذر أن ميشــي إىل بيــت هللا احلــرام، إنصــرف إىل بيــت هللا ســبحانه مبكــة: فــروع ال.لــ إىل بيــت هللا : وكــذا لــو قــ
 .اال أن ينوي احلرام )١٢(واقتصر، وفيه قول �لبطالن

 .)١٣(ينعقد بصدر الكالم وتلغو الضميمة: لأن أمشي إىل بيت هللا ال حاجا وال معتمرا، قي: ولو قال
 .يسقط النذر، وفيه اشكال ينشأ من كون قصد بيت هللا طاعة: وقال الشيخ
، فـإن قصـد موضـعا انصـرف إىل قصـده وان مل يقصـد مل ينعقـد نـذره، الن املشـي )١٤(أن أمشـي واقتصـر: ولو قال

 .حج �لولد أو عنه من صلب ماله.مث ماتولو نذر إن رزق ولدا حيج به أو حيج عنه .ليس طاعة يف نفسه
 .، أجزأ عنهما على تردد)١٥(ولو نذر أن حيج، ومل يكن له مال، فحج عن غريه

___________________________________ 
 .لعدم معلومية اي بيت من بيوت هللا، فمسجد النيب واملسجد االقصى ومسجد الكوفة وغريها من املساجد ايضا بيوت هللا): ١٢(
ه): ١٣( ــ ــو قولـ ــا وال معتمـــرا(فيجـــب عليـــه احلـــج او العمـــرة، ويلغـ ــي إىل بيـــت هللا البنيـــة احلـــج ) يســـقط النـــذر)(ال حاجـ النـــه ال رجحـــان للمشـ

 .فيه رجحان شرعي، ام ال: اي) طاعة(والعمرة
ــزه: اي): ١٤( ــو، ام للتنـ ا فـــإن قصـــد مكـــا) انصـــرف إىل قصـــده(مل يـــذكر املشـــي إىل أي مكـــان إىل املســـجد، ام للهـ ــ ا� او كيفيـــة فيهـ ــ � او زمـ

قبـل الوصـا� ) مـن صـلب مالـه(حيج هو وحده �لنيابـة عـن الطفـل: اي) عنه(�خذ الطفل إىل احلج: اي) حيج به(رجحان انعقد نذره واال فال
 .واالرث، النه نوع من الدين املايل

  .ج املنذور كحج االسالم الذي ال يتداخل مع النيابةالحتمال كون احل) على تردد(لصدق العنوانني) عنهما(نيابة عن الغري: يعين): ١٥(

 مسائل الصوم
 .، إال مع شرط التتابع)١٦(ولو نذر صوم أ�م معدودة، كان خمريا بني التتابع والتفريق

 .وال ينعقد نذر الصوم، إال أن يكون طاعة .واملبادرة �ا أفضل، والتأخري جائز
 .فلو نذر صوم العيدين أو أحدمها، مل ينعقد

 .مبىن )١٧(وكذا لو نذر صوم أ�م التشريق
واء  .وكـذا لـو نـذرت صـوم أ�م حيضــها ا، كمـا لـو نـذر صــوم يـوم قـدوم زيـد، ســ وكـذا ال ينعقـد، اذا مل يكـن ممكنــ

 ، وأما �ارا فلعدم التمكن من صيام اليوم املنذور،)١٨(أما ليال فلعدم الشرط.قدم ليال أو �ارا
___________________________________ 

مادام ) والتأخري جائز(اي االسراع يف العمل �لنذر) واملبادرة(�ن يصوم بعض تلك اال�م مث يفطر ا�ما، مث يصوم �قي اال�م املنذورة): ١٦(
 .مل يقيد يف النذر التعجيل

ة): ١٧( ن شــهر ذي احلجـــ ــاين عشــر والثالــث عشــر مــ كمــا يف جممـــع   -مسيــت بــذلك مــن تشــريق اللحــم وهــو ) قيــل(وهــي احلــادي عشــر والث
 .تقديره وبسطه يف الشمس ليجف الن حلوم االضاحي كانت تشرق يف الشمس، وقيل غري ذلك: -البحرين 

النــه ان جــاء �ــارا فقــد مضــى بعــض النهــار والصــوم جيــب أن يكــون مــن اول ) فلعــدم الــتمكن(الن الصــوم جيــب أن يكــون يف النهــار): ١٨(
 .وهو انعقاد النذر ان جاء قبل الزوال ومل يكن الناذر قد اتى مبا ينايف الصوم بعد فينوي ويتم الصوم) وجه آخر(رالفج

    



١٥٢ 

ووجـب صـومه .سـقط وجـوب اليـوم الـذي جـاء فيـه )١٩(� علي أن أصوم يوم قدومه دائما: ولو قال .وفيه وجه آخر
 .وسقط النذر فيه، النه كاملسـتثىن وال يقضـيه .خاصة ولو اتفق ذلك اليوم يف رمضان صامه عن رمضان .فيما بعد

وم عيــد، أفطــره امجاعــا ق ذلــك يــ ائه خــالف، واالشــبه عــدم الوجــوب .ولــو اتفــ علــى  -ولــو وجــب  .ويف وجــوب قضــ
ارة قـــال الشـــيخ -�ذر ذلـــك اليـــوم  صـــام يف الشـــهر االول مـــن اال�م عـــن الكفـــارة، : صـــوم شـــهرين متتـــابعني يف كفـــ
 .)٢٠(ا صام من الثاين شيئا، صام ما بقي من اال�م عن النذر لسقوط التتابعفإذ .حتصيال للتتابع

 .يسقط التكليف �لصوم، لعدم امكان التتابع، وينتقل الفرض إىل االطعام، وليس شيئا: وقال بعض املتأخرين
ن النــذر ه مث ال يســقط بــه التتــابع، ال يف الشــهر االول وال  .والوجــه صــيام ذلــك اليــوم، وإن تكــرر عــ اآلخــر، النــ

 .عذر ال ميكن االحرتاز منه
 .ويتساوى يف ذلك، تقدم وجوب التكفري على النذر و�خره

 .وإذا نذر صوما مطلقا، فأقله يوم
 .)٢١(وكذا لو نذر صدقة، اقتصر على أقل ما يتناوله االسم

 .صام أين شاء، وفيه تردد: ولو نذر الصيام يف بلد معني، قال الشيخ
 .ما�، كان مخسة أشهرومن نذر أن يصوم ز 

 .)٢٢(ولو نذر حينا، كان ستة أشهر
 .ولو نوى غري ذلك عند النذر لزمه ما نوى

___________________________________ 
 .دائما معناه صومه وافق اي يوم من االسبوع: يف اجلواهر): ١٩(
ــاين: اي): ٢٠( ـــابع يف الشــــهر الثــ ــوب التتـ ــل الفــــرض(عــــدم وجــ ـــ: اي) وينتقــ ـــيام ذلــــك اليــــوم(ارةصــــوم الكفـ ه صـ ــ ــدوم ) والوجــ الــــذي صــــادف قــ

ابع) النــه عــذر(املسـافر بب و�خــره، مثــال : اي) ويتســاوى يف ذلــك تقـدم(كمــا أن احلـيض واملــرض والســفر الضــطراري ال يضـر �لتتــ تقــدم الســ
هر االول نذر لو عاد مسافره تقدم سبب الكفارة ما لو افطر يف شهر رمضان عمدا، فوجب عليه صوم شهرين متتابعني، ويف اثناء صيام الش

 .ان يصوم غده، فجاء املسافر يف اثناء الشهر االول
وال بــدأ بصــوم الكفــارة ويف : مــالو نــذر لــو جــاء مســافره ان يصــوم غــده، مث كــان رمضــان، وافطــر يومــا عمــدا: ومثــال تقــدم ســبب النــذر ويف شــ
 .نفس شوال وصل مسافره

 .الحتمال وجوبه) وفيه تردد(جيب البلد املعني ال: اي) اين شاء(ولو كان درمها واحدا): ٢١(
روا�ت خاصــة): ٢٢( ة اشــهر، او نــوى مــن حــني ســبعة اشــهر لزمــه مــانوى : اي) غــري ذلــك(لــ ة اشــهر لزمــه ثالثــ لــو نــوى مــثال مــن زمــان ثالثــ

  .وهكذا

 مسائل الصالة
 .اذا نذر صالة، فأقل ما جيزيه ركعتان

  .ركعة، وهو حسن: وقيل
   



١٥٣ 

كان خمريا، ان شاء صام، وإن شاء تصدق بشئ، وان شـاء صـلى   -ومل يعينها  - )٢٣(يفعل قربةوكذا لو نذر أن 
 .ولو نذر الصالة يف مسجد معني، أو مكان معني من املسجد، لزم النه طاعة.جيزيه ركعة: ركعتني، وقيل

صـالة وجيـزي ايقاعهـا يف  ال يلزم، وجتب ال: ، قيل)٢٤(أما لو نذر الصالة، يف مكان ال مزية فيه للطاعة على غريه
 .ولو نذر الصالة يف وقت خمصوص، لزم.كل مكان، وفيه تردد

___________________________________ 
 .عمال يقرب إىل هللا: اي): ٢٣(
  .مثل بعد الزوال، او قبل املغرب، او حنومها) خمصوص(كان يصلي يف حجرة كذا من داره): ٢٤(

 مسائل العتق
 .م، لزم النذراذا نذر عتق عبد مسل

 .، مل ينعقد، ويف املعني خالف، واالشبه أنه ال يلزم)٢٥(ولو نذر عتق كافر غري معني
 .)٢٦(ولو نذر عتق رقبة، أجزأته الصغرية والكبرية، والصحيحة واملعيبة اذا مل يكن العيب موجبا للعتق

 .ومن نذر أن ال يبيع مملوكا، لزمه النذر
 .ز، والوجه اجلواز مع الضرورةمل جي: وإن اضطر إىل بيعه، قيل

 .ولو نذر عتق كل عبد قدمي، لزمه إعتاق من مضى عليه يف ملكه ستة أشهر
___________________________________ 

 .كما لو نذر عتق ميخائيل) ويف املعني(مل يعني ذاك العبد الكافر: اي): ٢٥(
  .للرواية اذا مل يقصد غري هذا املعىن، واال عمل على قصده اخلاص) رستة اشه(كاالشل واالعرج فإنه حر بنفسه ال يصح عتقه): ٢٦(

 مسائل الصدقة
 .إذا نذر أن يتصدق واقتصر، لزمه ما يسمى صدقة وان قل

 .ولو قيده بقدر، تعني عليه
 .ولو قال مبال كثري، كان مثانني درمها

 .)٢٧(خطري أو جليل، فسره مبا أراد: ولو قال
 .�ملوت، يرجع إىل الويلومع تعذر التفسري 

___________________________________ 
كمـا لـو نـذر ) يف موضـع معـني(ويل امليت يعين وارثه فكلمـا فسـره الـويل قبـل وعمـل بـه: اي) يرجع إىل الويل(مبا قصد حني النذر: اي): ٢٧(

 .التصدق يف النجف او كربالء او قم او خراسان او غريها

    



١٥٤ 

 .وضع معني، وجبولو نذر الصدقة يف م
 .ولو صرفها يف غريه، أعاد الصدقة مبثلها فيه

 .ومن نذر أن يتصدق جبميع ما ميلكه، لزمه النذر
 .، حىت يعلم أنه قام بقدر ما لزم)٢٨(فإن خاف الضرر، قوم ماله، وتصدق أوال فأوال

يف عمــرة، أو حــج أو يف ومــن نــذر أن خيــرج شــيئا مــن مالــه يف ســبيل اخلــري، تصــدق بــه علــى فقــراء املــؤمنني، أو 
 .ز�رة، أو يف شئ من مصاحل املسلمني

___________________________________ 
  .كبناء املدارس او طبع الكتب الدينية وعقد جمالس العزاء والتبليغ وغريها) مصاحل املسلمني(شيئا فشيئا: اي): ٢٨(

 مسائل اهلدي
 .ة، النه االستعمال الظاهر يف عرف الشرعاذا نذر أن يهدي بدنة، انصرف االطالق إىل الكعب

 .ولو نوى مبىن، لزم
 .ولو نذر اهلدي إىل غري املوضعني، مل ينعقد النه ليس بطاعة

ا يســمى مــن الــنعم  )٢٩(ولــو نــذر أن يهــدي واقتصــر، انصــرف االطــالق يف اهلــدي إىل الــنعم ل مــ ولــه أن يهــدي أقــ
 .ه ما جيزي يف االضحية، واالول أشبهيلزم: وقيل .كان له أن يهدي ولو بيضة: وقيل .هد�

احل : يبطــل النــذر، وقيــل: ، قيــل)٣٠(ولــو نــذر أن يهــدي إىل بيــت هللا احلــرم غــري الــنعم يبــاع ذلــك ويصــرف يف مصــ
أما لو نذر أن يهدي عبده، أو جاريته، أو دابته، بيع ذلك وصرف مثنه يف مصاحل البيت، او املشهد الـذي  .البيت

 .ولو نذر حنر اهلدي مبكة، وجب .ج او الزائريننذر له، ويف معونة احلا 
 .نعم، عمال �الحتياط: وهل يتعني التفرقة �ا؟ قال الشيخ

 .ال ينعقد: ولو نذر حنره بغري هذين، قال الشيخ .وكذا مبىن
 ويقوى أنه ينعقد النه قصد الصدقة

___________________________________ 
من الشرائط من السن املعـني ) يف االضحية(كالنعجة اهلزيلة او اهلرمة مما ال جيوز هد� للحج) يهدي اقلان (وهي االبل والبقر والغنم): ٢٩(

 .وغريه مما مر يف �ب اهلدي يف كتاب احلج
ة(كالــدجاج، والــبط وغريمهــا): ٣٠( ع حلمــه: اي) التفرقــ ة املنــورة: اي) بغــري هــذين(توزيــ ح اال الن اهلــدي ال يــذب) ال ينعقــد(مكــة ومــىن كاملدينــ

 .مبكة او مىن

    



١٥٥ 

 .على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة
 .وكذا لو مل ينو ال�ا عبارة عن االنثى من االبل.ولو نذر أن يهدي بدنة، فإن نوى من االبل لزم

 .وكل من وجب عليه بدنة يف نذر، فإن مل جيد لزمه بقرة، وان مل جيد فسبع شياة
 .فمسائل: وأما اللواحق

 .، وقيل كفارة من أفطر يف شهر رمضان واالول أشهر)٣١(فة النذر املنعقد كفارة مينييلزم مبخال: االوىل
 .وإمنا تلزم الكفارة، اذا خالف عامدا خمتارا

 .اذا نذر صوم سنة معينة، وجب صومها أمجع، اال العيدين وأ�م التشريق إن كان مبىن: الثانية
 .زمه صيام أ�م التشريقولو كان بغري مىن، ل.وال تصام هذه اال�م وال تقضى

 .يف شئ من أ�م السنة، قضاه وبىن إن مل يشرتط التتابع وكفر -لغري عذر  -فلو أفطر عامدا 
 )٣٣(إن جتاوز النصف، جاز البناء ولو فرق، وهو حتكم ولـو كـان: وقال بعض االصحاب .استأنف )٣٢(ولو شرط

ارة ويســقط العيــدان وأ�م .ولــو نــذر صــوم الــدهر، صــح.لعــذر، كــاملرض واحلــيض والنفــاس بــىن علــى احلــالني وال كفــ
 .وكذا احلائض يف أ�م حيضها وال جيب القضاء اذ ال وقت له .التشريق مبىن ويفطر يف السفر

 .والسفر الضروري عذر، ال ينقطع به التتابع، وينقطع �الختياري
 .ط التتابعولو نذر صوم سنة غري معينة، كان خمريا بني التوايل والتفرقة، إن مل يشرت 

 .وله ان يصوم اثين عشر شهرا والشهر إما عدة بني هاللني، أو ثالثون يوما
 .ولو صام شواال، وكان �قصا، أمته بيوم بدال عن العيد

 .وكذا لو كان مبىن يف أ�م التشريق، فصام ذا احلجة، قضى العيد وأ�م التشريق.وهو حسن )٣٤(يومني: وقيل
ان �قصــا قضــى مخســة  ان وعــن  .ا�مولــو كــ ام ســنة واحــدة، أمتهــا بشــهر ويــومني، بــدال عــن شــهر رمضــ ولــو صــ

 العيدين، ومل
___________________________________ 

وهي عتق او صيام شهرين متتابعني او ) وقيل كفارة(وهي عتق أو اطعام او كسوة عشرة مساكني، فإن مل جيب كلها فصيام ثالثة أ�م): ٣١(
 .أما لو خالف سهوا أو نسيا� او مضطرا فال كفارة عليه) عامدا خمتارا(اطعام ستني مسكينا

ــابع، فــــافطر بغــــري عــــذر، ابتــــدأ صــــيام الســــنة: يعــــين): ٣٢( ــاء(لوكــــان يف نــــذره شــــرط التتــ ـــاز البنــ ـــنة وال ) جـ ــابقا �ن يــــتم السـ ـــامه ســ علــــى ماصـ
 .قول بال دليل: اي) وهو حتكم(حىت لو فرق الصيام ومل �ت به متتابعا: يعين) ولو فرق(يستأنف

رط يف نــذره التتــابع أم ال؟) احلــالني(االفطــار عمــدا: يعــين): ٣٣( واء شــ دهر(ســ ن ) اثــين عشــر شــهرا(متــام العمــر: اي) صــوم الــ ة بعضــها عــ متفرقــ
ان وان كـ) بـني هاللـني(بعض كأن يصوم حمرم وال يصوم صفر، ويصوم الـربيعني وال يصـوم اجلمـاديني وهكـذا حـىت يـتم صـيامه اثـين عشـر شـهرا

 .تسعة وعشرون يوما، كأن يصوم من اول رجب إىل اخره وان كان الشهر �قصا
 .النه تنقص اوله اليسمى شهرا، فيجب عليه ثالثون يوما): ٣٤(

    



١٥٦ 

ا.ينقطــع التتــابع بــذلك النــه ال ميكــن االحــرتاز منــه ان مبــىن قضــى أ�م التشــريق أيضــ ولــو نــذر صــوم شــهر  )٣٥(ولــو كــ
ولـو شـرع يف ذي احلجـة، مل .وأقله أن يصح فيه تتابع مخسـة عشـر يومـا.صح ذلك فيهمتتابعا، وجب أن يتوخى ما ي
 .جيز الن التتابع ينقطع �لعيد

الثالثــة، إذا نـــذر أن يصـــوم أول يـــوم مــن شـــهر رمضـــان، مل ينعقـــد نـــذره، الن صــيامه مســـتحق بغـــري النـــذر، وفيـــه 
 .)٣٦(تردد

ا أو ولـدا، أو اذا نذر املعصية، ال ينعقـد، وال جيـب بـه كفـ: الرابعة ارة، كمـن نـذر أن يـذبح آدميـا، أ� كـان أو أمـ
ا، أو نــذر أن يشــرب مخــرا، أو يرتكــب حمظــورا.نســبيا أو أجنبيــا رتك فرضــا، )٣٧(وكــذا لــو نــذر ليقــتلن زيــدا ظلمــ ، أو يــ

 .، واالقرب أنه ال ينعقد)٣٨(ولونذر أن يطوف على أربع، فقد مرت يف �ب احلج.فكل ذلك لغو ال ينعقد
وما فعجـز، .فلو نذر احلج فصد، سقط النذر.إذا عجز الناذر عما نذره، سقط فرضه: ةاخلامس وكذا لـو نـذر صـ

 .، يتصدق عن كل يوم مبد من طعام)٣٩(لكن روي يف هذا
عاهــدت هللا، أو علــي عهــد هللا، أنــه مــىت كــان كــذا، : العهــد حكمــه حكــم اليمــني وصــورته أن يقــول: السادســة
 .فعلي كذا

 .ولو كان �لعكس، مل يلزم.عليه، واجبا أو مندو�، أو ترك مكروه أو اجتناب حمرم، لزمفإن كان ما عاهد 
 .، فليفعل االوىل، وال كفارة)٤٠(ولو كان فعله أوىل أو تركه.ولو عاهد على مباح، لزم كاليمني

 .شهروكفارة املخالفة يف العهد كفارة ميني، ويف رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وهي اال
نعــم، : ؟ قــال بعــض االصــحاب)٤١(العهــد والنــذر ينعقــدان �لنطــق، وهــل ينعقــدان �لضــمري واالعتقــاد: الســابعة

 .والوجه أ�ما ال ينعقدان اال �لنطق
___________________________________ 

 .يطلب: اي) يتوخى(فكان عليه قضاء شهر ومخسة أ�م: )٣٥(
 .�كد الوجوب، وترتب كفارتني على احلنث كفارة رمضان وكفارة حنث النذر: يئانالحتمال االنعقاد ومثرته ش: )٣٦(
 .حمرم، كما لو نذر االمر �ملنكر، او ترك الفرض كرتك االمر �ملعروف: حمظور يعين: )٣٧(
ه: )٣٨( ة ان عليـــه طـــوافني، طوافـــا ليديـــه وطوافـــا لرجليـــ ة مل تعهـــد مـــن صـــاحب ) ال ينعقـــد(بـــه روايـــ خـــذوا عـــين (الشـــريعة الـــذي قـــالال�مـــا هيئـــ

 ).مناسككم
 .يف نذر الصوم: اي: )٣٩(
ـــإن فعلهمــــا اوىل حلفــــظ : )٤٠( ـــاع، فـ ل اذا جـ ــ ــش، او ال�كــ ـــاء اذا عطــ ــرب املـ ـــد ان ال يشــ ــو عاهـ ــده علــــى خــــالف االوىل، كمــــا لــ ـــان عهــ وكـ

 .عجز عن كلها صام ثالثة أ�م عتق او اطعام او اكساء عشرة مساكني، فإن) كفارة ميني(لعدم انعقاد العهد) وال كفارة(الصحة
  .�ن نوى يف قلبه العهد او النذر ولكن مل يتلفظ بلسانه: )٤١(

   



١٥٧ 

  الفهرس
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  ٣  ................. ................................  االيقاعات يف االول النظر
  ١٣  ............................................  الطالق اقسام يف ثاينال النظر

  ١٦  ................ ................................  اللواحق يف الثالث النظر

  ٣٦  ..........................................................................  واملباراة لعاخل كتاب

  ٤٩  ...............................................................................  الظهار كتاب

  ٦٧  ...............................................................................  االيالء كتاب

  ٧٤  ................ ................................................................  اللعان كتاب

  ٨٤  ................. ................................................................العتق كتاب

  ٩٤  .............................................................  واالستيالد واملكاتبة التدبري كتاب

  ١١٥  ..............................................................................  االقرار كتاب

  ١٣١  .............................................................................  اجلعالة كتاب

  ١٣٥  .............................................................................  االميان كتاب

  ١٤٩  ...............................................................................  النذر كتاب

  ١٥١  ........................................................  الصوم مسائل

  ١٥٢  ........................................................  الصالة مسائل

  ١٥٣  ......................... ................................  العتق مسائل

  ١٥٣  .......................................................  الصدقة مسائل

  ١٥٤  ......................... ................................  اهلدي مسائل

  ١٥٧  ..............................................................  الفهرس

 


