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 الروضة البهية يف

 شرح اللمعة الدمشقية

 اجلزء السادس

 )(زين الدين اجلبعي العاملي الشهيد الثاين 

   



٢ 

   



٣ 

 هذا الكتاب
 نشر إليكرتونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

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

 .تعاىل
_________________________________ 

 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية

 اللمعة الدمشقية

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد االول(دمحم بن مجال الدين مكى العاملى 
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 اجلزء السادس

 رح اللمعة الدمشقيةالروضة البهية يف ش

 للشهيد السعيد

 ) الشهيد الثاين(زين الدين اجلبعي العاملي 
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 االهداء
إن كان الناس يتقربـون إىل االكـابر بتقـدمي جمهـودا�م فلـيس لنـا أن نتقـرب إىل أحـد سـوى سـيد� 

فإليــك � حــافظ الشــريعة عجــل هللا تعــاىل فرجــه ) االمــام املنتظــر(ومــوال� إمــام زماننــا وحجــة عصــر� 
�لطافك اخلفيـة، وإليـك � صـاحب االمـر و�مـوس احلقيقـة أقـدم جمهـودي املتواضـع يف سـبيل إعـالء  
كلمــة الــدين وشــريعة جــدك املصــطفى وبقيــة آ�ر آ�ئــك االجنبــني، دينــا قيمــا ال عــوج فيــه وال امتــا 

 ورجائي القبول والشفاعة يف يوم ال ترجى إال شفاعتكم أهل البيت
 بد الراجيع
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كــان املــي وطيــدا �لفــوز فيمــا اقــدمت عليــه مــن مشــروع يف ) عنــد الصــباح حيمــد القــوم الســرى(
فــاردت اخلدمــة �ــذا الصــدد ) الفقــه االســالمي الشــامل(ســبيل اهلــدف االقصــى للدراســات الدينيــة 

الول مـن هـذا الزيل بعض مشاكل الدراسة واالن وقد حقق هللا عزوجل تلك االمنية �خـراج اجلـزء ا
ه بكـل  ا�الـت الطلبـة علـى افتنـاء: الكتاب الضخم إىل االسواق فرأيـت النجـاح البـاهر نصـب عيـين

 .ولع واشتياق
فله الشـكر علـى مـا انعـم واحلمـد علـى مـا وفـق بيـد أن االوضـاع الراهنـة، ومـا اكتسـبته اال�م مـن 

بتلـك الصـورة املنقحـة املزدانـة  فـإن الطبعـة. مشاكل إجنـازات العمـل وفـق املـراد احـرجتين بعـض الشـئ
�شكال توضيحية، ويف اسلوب شيق كلفتـين فـوق مـا كنـت اتصـوره مـن حسـاب وارقـام ممـا جعلتـين 

الــرتك حــىت يقضــي هللا : ن حتــت عبئــه الثقيــل، وال مــن مــؤازر أو مســاعد فرأيــت نفســي بــني امــرين اء
ــــق الثــــاين  امــــرا كــــان مفعــــوال، أو االقــــدام ا�هــــد مهمــــا كلــــف االمــــر مــــن صــــعو�ت فــــاخرتت الطري

ت صــعو�ته يف ســبيل الــدين، واالشــادة بشــريعة  أئمــة اهلــدى (، وإحيــاء آ�ر )ســيد املرســلني(واحتملــ
) اجلــزء اخلــامس(صــلوات هللا وســالمه عليــه وعلــيهم امجعــني فاتبعــت بعــون هللا عزوجــل ) املعصــومني

ـــى هللا ســـبحا) �جلـــزء الســـادس( نه وتعـــاىل وتوســـلي إىل بعـــزم قـــوي، ونفـــس آمنـــة وكـــل اعتمـــادي عل
صاحب الشريعة الغراء واهل بيتـه االطهـار علـيهم صـلوات امللـك العـالم عليـه الصـالة والسـالم فيـك 

 .� موالي استشفع إىل ريب ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ويل ذلك والقادر عليه
 السيد دمحم كالنرت

 كتاب الطالق
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 )١(كتاب الطالق
 ).وفيه فصول" (طالق " بغري عوض بصيغة  )٢(وهو ازالة قيد النكاح) الطالق(

___________________________________ 
اسـم : وشـرعا. طلق لسانه أي فصح، وعـذب بيانـه مـن غـري لكنـة: يقال. عدم القيد واطالق السراح: لغة -الطالق ) ١(

 .ء تعريف الشارح للطالق الشرعي مناسبا ملعناه اللغويوقد جا. ن �ب التفعيل" طلق يطلق تطليقا وتطليقة "   مصدر ل
 .القيد الخراج اخللع فانه طالق بعوض) ٢(

 )يف اركانه - الفصل االول (
مـن الصـيغة ) واللفـظ الصـريح(علـى الصـيغة، ) الصيغة، واملطلق، واملطلقة، واالشهاد(وهي اربعة 

وينحصـر عنـد� ). او زوجـيت مـثال طـالق(ويذكر امسهـا، او يفيـد التعيـني، ) انت، او هذه، أو فالنة(
وإن صح اطالق املصـدر علـى اسـم الفاعـل وقصـده فصـار ) فال يكفي انت طالق(يف هذه اللفظة 

، واالمجـاع، واستصـحا� للزوجيـة، والن املصـادر امنـا تسـتعمل )٤(مبعىن طالق وقوفا على موضع النص
و غـــري كـــاف يف اســـتعماهلا يف مثـــل وهـــ. يف غـــري موضـــوعها جمـــازا وإن كـــان يف اســـم الفاعـــل شـــهريا

 .الطالق
___________________________________ 

 .القيد الخراج الفسخ �لعيب فانه بصيغة الفسخ) ٣(
 .١من أبواب الطالق احلديث  ١٦الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٤(

   



١٢ 

بصـريح فيـه، النه ليس ) ، وال طلقت فالنة على قول مشهور)٢(وال مطلقة(، )١(وال من املطلقات
إىل االنشــاء علــى خــالف االصــل فيقتصــر فيــه علــى موضــع الوفــاق وهــو صــيغ  )٣(والنــه إخبــار ونقلــه
فيقتصــر  )٧(علــى طــالق، ومل يــدل علــى غــريه )٦(دل فيــه )٥(يف الطــالق قيــاس، والــنص )٤(العقــود فــاطراده

اسـتنادا إىل كـون  ، ومنه يظهـر جـواب مـا احـتج بـه القائـل �لوقـوع وهـو الشـيخ يف احـد قوليـه)٨(عليه
منقولـــة إىل االنشـــاء ونســـبة املصـــنف الـــبطالن إىل القـــول مشـــعر مبيلـــه إىل  )٩(صـــيغة املاضـــي يف غـــريه

 .الصحة
أو : " وإن عــرب عــن الطــالق �مــا يف القــرآن الكــرمي بقولــه )١٠(�لســراح والفــراق(عنــد� ) وال عــربة(

 تسريح �حسان، أو فارقوهن
___________________________________ 

 ).أنت من املطلقات: (أي ال يقع الطالق لو قال املطلق) ١(
 ).طلقت فالنة: (وكذا لو قال). أنت مطلقة: (أي وكذا ال يقع الطالق لو قال) ٢(
ــع، وغريمهــا ) ٣( أي ونقــل االخبــار إىل االنشــاء علــى خــالف االصــل وان اســتعمل يف اجيــاد الشــئ، كمــا يف النكــاح، والبي

 .املراد منهما االنشاء) بعت أنكحت أو: (بقوله
 .وهو �طل. أي إطراد نقل االخبار إىل االنشاء يف الطالق قياس) ٤(
 .١١ص  ٤املذكور يف اهلامش رقم ) ٥(
 .أي يف الطالق) ٦(
 ).انت من املطلقات(او ) كانت بتة، أو خلية(من االلفاظ ) ٧(
 ).انت طالق(أي : أي على طالق) ٨(
 .كصيغ العقود) غري الطالق(من غريه  وهو احلال، او املراد) ٩(
 ).انت فراق(، او )انت مسرحة: (بقوله) ١٠(

    



١٣ 

والتعبري �مـا . فكا� كناية عنه، ال صراحة فيهما )١(، ال�ما عند االطالق ال يطلقان عليه"مبعروف 
 .ال يدل على جواز ايقاعه �ما

وإن (وغريمهــا مــن الكنــا�ت كالبتــة، والبتلــة، وحــرام، و�ئــن، واعتــدي  )٢(اخلليــة والربيــة(كــذا ) و(
 .الصالة بقاء النكاح إىل أن يثبت شرعا ما يزيله) قصد الطالق

علــى رأسـها ليكــون قرينـة علــى وجــوب ) والقــاء القنـاع(املفهمــة لـه، ) وطـالق االخــرس �الشـارة(
القاء القناع فجمع املصنف  )٥(ويف الرواية ،)٤(سرتها منه واملوجود يف كالم االصحاب االشارة خاصة

والظـاهر أن القـاء القنـاع مـن مجلـة االشـارات ويكفـي منهـا مـا دل علـى . وهو اقوى داللـة. )٦(بينهما
 .قصده الطالق كما يقع غريه من العقود، وااليقاعات، والدعاوي، واالقارير

___________________________________ 
 .أي على الطالق) ١(
 ).كانت خلية او برية(أي ال عربة عند� �ذه االلفاظ لو استعملت يف الطالق ) ٢(
وهـو ) البتلـة(وكذلك ال يقـع بلفـظ . اي مقطوعة) أنت بتلة: (وهو القطع، يف قوله) البت(أي ال يقع الطالق بلفظ ) ٣(

 .اي مقطوعة) أنت بتلة: (القطع ايضا يف قوله
 .اسهاأي من دون القاء القناع على ر ) ٤(
 .٥ - ٣من ابواب مقدمات الطالق احلديث  ١٩الوسائل كتاب الطالق الباب ) ٥(
 .أي بني االشارة والقاء القناع على راسها) ٦(

    



١٤ 

بفــتح الكــاف مصــدر كتــب كالكتابــة مــن دون تلفــظ ممــن حيســنه ) �لكتــب(الطــالق ) وال يقــع(
دمحم ابــن  )٢(قــاء النكــاح، وحلســنةعلــى اشــهر القــولني، الصــالة ب) او غالبــا(كــان الكاتــب، ) حاضــرا(

يف رجـل   زرارة عنه  )٣(اخلرب، وحسنة" انت طالق : امنا الطالق أن يقول مسلم عن الباقر 
وللشـيخ قـول بوقوعـه بـه للغائـب، دون احلاضـر، ". لـيس ذلـك بطـالق : " كتب بطالق امرأتـه قـال

يف الغائب ال يكون طالق حىت ينطق بـه لسـانه، "  ايب محزة الثمايل عن الصادق  )٤(لصحيحة
 .)٦(على حالة االضطرار مجعا )٥(ومحل". او خيطه بيده وهو يريد به الطالق 

___________________________________ 
 ).كتب(  أي ا�ا مصدر كتب ايضا فهما مصدران ل) ١(
 .٣الطالق احلديث  من ابواب مقدمات ١٦الوسائل كتاب الطالق الباب ) ٢(
ــا علــــى مــــدخول ) ٣( ــارة(�جلــــر عطفــ ــواب  ١٤راجــــع الوســــائل كتــــاب الطــــالق البــــاب . أي وحلســــنة زرارة) الم اجلــ مــــن ابــ

 .٢مقدمات الطالق احلديث 
ن . ٣مـــن ابـــواب الطـــالق احلـــديث  ١٤الوســـائل كتـــاب الطـــالق �ب ) ٤( االمـــام (احلـــديث يف املصـــدر املـــذكور مـــروي عـــ

 ).به(وليس فيه كلمة  ) الباقر
 .أي جواز الطالق �لكتابة على حالة االضطرار كمن ال يستطيع التكلم كاالخرس) ٥(
املشـــار اليهـــا يف ) دمحم بـــن مســـلم(كمـــا يف حســـنة . أي مجعـــا بـــني االخبـــار الدالـــة علـــى عـــدم وقـــوع الطـــالق �لكتابـــة) ٦(

 .الدالة على وقوع الطالق �لكتابة ٣رقم ، وبني هذه الصحيحة املشار اليها يف اهلامش ٢اهلامش رقم 

    



١٥ 

، )٤(يعترب رؤيـة الشـاهدين لكتابتـه حالتهـا )٣(للضرورة، او مطلقا على وجه )١(مث على تقدير وقوعه
وال (مبنزلـة النطــق �لطـالق فـال يــتم إال �لشـاهدين، وكـذا يعتــرب رؤيتهمـا اشـارة العــاجز،  )٥(الن ذلـك
علــى اصــح ) وإن اختــارت نفســها يف احلــال(قــاء، بقصــد الطــالق للزوجــة بــني الطــالق والب) �لتخيــري
مــا للنــاس واخليــار إمنــا هــذا شــئ خــص هللا بــه رســول هللا "  ، وقــول الصــادق )٧(ملــا مــر: القــولني
املخـرية تبـني مـن "  محران عن الباقر  )١٠(لصحيحة )٩(وذهب ابن اجلنيد إىل وقوعه به"  )٨(

 ساعتها من غري
___________________________________ 

 .أي على تقدير الطالق �لكتابة للضرورة كمن ال يستطيع التكلم) ١(
 .أي غري مقيد جواز الوقوع �لضرورة) ٢(
 .وهو غياب الزوج) ٣(
 .أي حالة الكتابة) ٤(
 .أي الطالق �لكتابة) ٥(
 .إشارة العاجز عن الكالم املراد �ا الطالقأي رؤية الشاهدين ) ٦(
 .من أصالة بقاء النكاح يف مثل هذه املوارد اليت مل تصلح للطالق) ٧(
 ).ما للناس والتخيري(ويف املصدر املذكور  ١٨من ابواب الطالق احلديث  ١٤الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٨(
ب ): الطــــالق(ومرجــــع الضــــمري يف وقوعــــه ). التخيــــري(مرجــــع الضــــمري ) ٩( إىل وقــــوع الطــــالق  ) ابــــن اجلنيــــد(أي ذهــــ

 .فاختارت الطالق) ختريي: (�لتخيري لو قال هلا
 .١١من ابواب الطالق احلديث  ٤١الوسائل كتاب الطالق �ب ) ١٠(

    



١٦ 

 .)٢(تدليس، وعيب مجعاغري الطالق ك )١(ومحلت على ختيريها بسبب" طالق 
او (كقــدوم املســافر، ودخوهلــا الــدار،   )٤(وهــو مــا امكــن وقوعــه، وعدمــه) وال معلقــا علــى شــرط(
، إال أن يكـون )٦(وهـو موضـع وفـاق منـا. وهو ما قطع حبصوله عادة كطلوع الشـمس وزواهلـا )٥(صفة

يقـع بـك، وهـو يعلـم انت طالق إن كـان الطـالق : الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة كما لو قال
 .)٨(غري معلق، ومن الشرط تعليقه على مشيئة هللا تعاىل )٧(وقوعه على االقوى، النه حينئذ

___________________________________ 
 ).كالتدليس والعيب(أي تكون الزوجة خمرية بسبب آخر غري اسباب الطالق : �لتنوين ال �الضافة) ١(
وبـني قـول . الدالة على وقوع الطالق �لتخيـري ١٥ص  ١٠املشار اليها يف اهلامش رقم  أي مجعا بني صحيحة محران) ٢(
ـــادق( ـــام الصــ ـــم  ) االمــ ـــار عليـــــه يف اهلـــــامش رقــ ـــه  ١٥ص  ٨املشــ ــري يف قولــ ـــوع الطـــــالق �لتخيـــ ـــى عـــــدم وقــ الـــــدال علــ
 )ما للناس والتخيري: (

 .خرجت، او نزلت، او صعدت، او شربت، او منت مثال أي وال يقع الطالق اذا علق على شرط كإن) ٣(
 .أي وامكن عدم وقوعه) ٤(
 .انت طالق ان كان العبد كاتبا: أي وال يقع الطالق معلقا على صفة كقولك) ٥(
 .أي حنن معاشر االمامية) ٦(
 .أي حني أن كان الشرط معلوم الوقوع) ٧(
ن الشــرط الــذي ال يقــع الطــالق بــه تعليــق الطــ) ٨( ت طــالق انشــاء هللا: (الق علــى مشــية هللا كقولــكأي ومـ قاصــدا بــه ) انــ

 .الشرطية، دون التربك
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ووقـع واحـدة، لوجـود ) لغـا التفسـري(انـت طـالق ثـال� : كقولـه) ولو فسر الطلقـة �زيـد مـن الواحـدة(
ت طـــــالق، وانتفـــــاء املـــــانع، اذ لـــــيس إال الضـــــميمة ـــــ وال تنافيـــــه،  )٢(وهـــــي تؤكـــــده )١(املقتضـــــي وهـــــو ان

 .هي واحدة: قال. يف الذي يطلق يف جملس ثال� )٤(مجيل، وغريها )٣(يحةولصح
مـن طلـق ثـال� يف جملـس فلـيس بشـئ، : " يبطل اجلميـع، النـه بدعـة لقـول الصـادق : وقيل

ويعتـرب (على ارادة عدم وقـوع الـثالث الـيت ارادهـا  )٦(، ومحل)٥(من خالف كتاب هللا رد إىل كتاب هللا
ـــى اصـــح القـــولني ) يف املطلـــق البلـــوغ ـــه الـــويل، او بلـــغ عشـــرا عل فـــال يصـــح طـــالق الصـــيب وإن أذن ل

ريه حـال جنونـه )٧(فال يصح طالق ا�نون املطبق مطلقا) والعقل( وهـو االب ) ويطلـق الـويل(، وال غـ
 م عند عدمهما،واجلد له مع اتصال جنونه بصغره، واحلاك

___________________________________ 
 .ثال�: وهو قوله) ١(
 .اي تؤكد الطالق الواحد) ٢(
 .٣ - ٢من ابواب الطالق احلديث  ٢٩الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٣(
 .نفس املصدر) ٤(
 .٨من ابواب الطالق احلديث  ٢٩الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٥(
 .) االمام الصادق(اي قول ) ٦(
 .يف مقابل االدواري الذي يصح طالقه على بعض الوجوه، وهو حالة صحوه. اي أصال وأبدا) ٧(
 .اي وال غري اجلنون االطباقي كاجلنون االدواري الذي يعرض لالنسان زما�، دون زمان) ٨(
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، الن له امـدا يرتقـب ويـزول نقصـه )عن الصيب ال(املطبق مع املصلحة ) عن ا�نون( )١(او مع عدمه
، وكذا ا�نون ذواالدوار ولو بلغ الصيب فاسد العقل طلـق عنـه الـويل حينئـذ، واطلـق مجاعـة مـن )٢(فيه

 )٥(، ويف بعـض االخبـار)٤(االصحاب جواز طـالق الـويل عـن ا�نـون مـن غـري فـرق بـني املطبـق، وغـريه
 .قطع يف القواعد )٧(متوجه، وبه )٦(والتفصيل. داللة عليه

مــن وليـه، ولكــن فخـر احملققـني ادعــى االمجـاع علــى  )٩(غــري صـرحية يف جـوازه )٨(واعلـم أن االخبـار
والعجــــب ان الشــــيخ يف اخلــــالف ادعــــى االمجــــاع علــــى . اقــــوى يف حجيتــــه منهــــا )١٠(جــــوازه فكــــان

 .)١١(عدمه
___________________________________ 

 .مبعىن أنه بلغ مث جن. ال صغر ا�نوناي مع عدم اتصال اجلنون حب) ١(
 .اي يف ذلك االمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للوايل تطليق زوجة الصغري) ٢(
 .اي وكذا ال يصح تطليق الويل زوجة من يرجى صحوه يف زمان دون زمان) ٣(
 .كاجلنون االدواري) ٤(
 .٣ - ٢ - ١ديث من ابواب الطالق احل ٣٥الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٥(
 .وهو تطليق الويل عن ا�نون االطباقي، دون االدراري) ٦(
 .اي و�لتفصيل املذكور) ٧(
 .٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 .اي يف جواز الطالق) ٩(
 .٥اي االمجاع املذكور اقوى حجة من حجية تلك االخبار املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١٠(
 .االمجاع ايضا على عدم جواز طالق الويل عن ا�نون) الشيخ(اي ادعى ) ١١(
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ــق الــويل ) ال(كــذا ) و( كالنــائم، الن   )١(، وكــذا املغمــى عليــه، وشــارب املرقــد)عــن الســكران(يطل
كمـــا ال يقـــع شـــئ مـــن تصـــرفاته عـــدا مـــا ) واالختيـــار فـــال يقـــع طـــالق املكـــره(عـــذرهم متوقـــع الـــزوال 

حالـه  )٤(حبسـب )٣(ويتحقق االكراه بتوعده مبا يكون مضـرا بـه يف نفسـه، او مـن جيـري جمـراه )٢(استثين
 مع قدرة املتوعد على فعل ما توعد به،

___________________________________ 
 .املرقد بصيغة الفاعل من �ب االفعال ما ينوم االنسان اذا استعمله) ١(
ى بيــع مــا  أي مــن تصــرفات املكــره �لفــتح كمــا) ٢( ن ومل يــؤده، وهــو قــادر علــى االداء فــأجربه احلــاكم علــ لــو كــان عليــه ديــ

ميلكه عدا املستثنيات كالدار، واال�ث واخلادم وغريها مما تعد للمدين أشياء ضرورية ملقامه وعنوانه اخلارجي، فانـه لـو �ع 
. يف هـذا املقـام هـذا مـا أفـاده الشـارح . رهـااملدين ما ميلكه �جبار احلاكم الداء ديونه يقع البيع صحيحا وان كان مك

وال خيفى عدم صدق االكراه يف هذه الصورة ونظائرها كما له عبد، أو �يمة ومل يقم يف نفقتهما فأجرب على بيع مـا ميلكـه 
ن االكــراه موضــوعا كمــا أفــاده  با(يف  ) الشــيخ(لنفقتهمــا، أو الداء ديونــه مل يكــن مكرهــا، خلروجــه عــ كتــاب ) ملكاســ

 .واليك نصه. البيع يف االكراه
ومن هنـا نعلـم أنـه او اكـره علـى بيـع مالـه، أو ايفـاء مـال مسـتحق مل يكـن اكراهـا، الن القـدر املشـرتك بـني احلـق وغـريه اذا (

 .انتهى موضع احلاجة من كالمه رفع هللا يف اخللد مقامه). اكره مل يقع �طال، واال لوقع االيفاء �طال ايضا
 .كولده وابويه وزوجته واخوته) ٣(
اي االكراه قد يكون مضرا حبال بعض افراد املكره �لفتح كما لو اجرب الفقـري ): مضرا: (متعلق بقوله) اجلار وا�رور) (٤(

علـــى دفـــع مائـــة دينـــار، أو بيـــع داره، أو طـــالق زوجتـــه فـــان دفـــع املبلـــغ يكـــون مضـــرا �لنســـبة إىل حالـــه لـــو دفـــع إىل املكـــره 
وقد ال يكون االكراه مضرا حبال بعض كما لو اجرب الثري بدفع املبلغ أو بيع داره، أو طالق امرأته فباع أو طلق . كسر�ل

فانه حينئذ ال يقع البيع، أو الطالق مكرها و�طال، بل مها صحيحان، للتمكن على دفع املبلـغ مـن دون أي ضـرر يتوجـه 
 .حنوه
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وال فـرق بـني كـون املتوعـد بـه قـتال، وجرحـا، وأخـذ مـال . و مل يفعـلأنه يفعله به ل )١(والعلم، او الظن
أمـــا الثالثـــة االخــــرية . مجيـــع النـــاس )٢(وإن قـــل، وشـــتما، وضـــر�، وحبســـا ويســـتوي يف الثالثـــة االول

فتختلـف �خـتالف النـاس فقـد يـؤثر قليلهـا يف الوجيـه الـذي ينقصـه ذلـك، وقـد حيتمـل بعـض النـاس 
إىل العرف، ولو خريه املكره بني الطالق، ودفـع مـال  )٥(واملرجع يف ذلك شيئا منها ال يؤثر يف قدره،

 غري مستحق فهو اكراه، خبالف ما لو خريه
___________________________________ 

جبر الظن والعلـم عطفـا علـى مـدخول مـع، اي مـع علـم املكـره �لفـتح أو ظنـه �نـه لـو مل يفعـل مـا امـره املكـره �لكسـر ) ١(
 .توعد به لفعل ما

فان اخذ املال خيتلف �لنسبة إىل االشخاص . وال خيفى ما يف االخري من الثالثة االول. من القتل واجلرح واخذ املال) ٢(
 .فرب اخذ مضر وآخر غري مضر ١٩ص  ٤املكرهني كما عرفت يف اهلامش رقم 

 .او الضعيف الذي يؤثر فيه الضرب القليل) ٣(
 .او ال يؤثر يف صحته) ٤(
 .اي يف الضرر يف الثالثة االخرية )٥(
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كمــا ال اكــراه لــو . عليــه )٣(، وإن حــتم احــدمها)٢(، وبــني فعــل يســتحقه اآلمــر مــن مــال، وغــريه)١(بينــه
ولـو . ألزمه �لطالق ففعله قاصدا اليه، أو على طالق معينة فطلق غريها، أو على طلقة فطلـق ازيـد

اذ ال يتحقـق فعـل مقتضـى امـره . قوى انـه اكـراهاكرهه على طالق احدى الزوجتني فطلق معينـة فـاال
 )٥(القــول يف غــريه مــن العقــود وااليقــاع، وال يشــرتط التوريــة �ن ينــوي غريهــا )٤(بــدون احــديهما، وكــذا

 .)٦(وإن امكنت
أن االول : والفـرق بـني االول واالخـري. )٨(، فال عربة بعبارة السـاهي، والنـائم، والغـالط)٧(والقصد(

 .له قصد إىل غري من طلقها فغلط وتلفظ �ا )١٠(والثاين )٩(ال قصد له مطلقا
___________________________________ 

 .اي بني الطالق) ١(
 .كالقصاص اذا كان املكره �لكسر يستحق من املكره �لفتح) ٢(
 .ومها الطالق، واخذ املال، أو القصاص) ٣(
وان وقع عن اكراه فال . وقع عن غري اكراه اثر العقد، أو االيقاع اثرهاي وكذا غري الطالق من العقود وااليقاعات لو ) ٤(

 .يؤثر العقد، أو االيقاع اثره
 .اي ينوي املكره �لفتح غري زوجته من النساء االخر) ٥(
 .اي التورية) ٦(
 اي ويعترب يف املطلق القصد) ٧(
 ).طالق: (طالب أو طابق مثال فقال غلطا: كمن اراد ان يقول) ٨(
 .اي ال يقصد اي شئ من كالمه حني يتكلم )٩(
 .وهو الغالط الذي كان االخري من الثالثة) ١٠(
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، أو أنكحهـــا لـــه وليـــه، أو وكيلـــه ومل )٢(مـــا لـــو ظـــن زوجتـــه اجنبيـــة �ن كانـــت يف ظلمـــة )١(ومثلـــه
 يقبـل ، وال)٦(ما مل خترج العـدة الرجعيـة )٥(ويف عدم القصد لو ادعاه )٤(، ويصدق يف ظنه ظاهرا)٣(يعلم

 ،)٧(يف غريها
___________________________________ 

 ).من ظن أن زوجته اجنبية: (اي ومثل الغالط) ١(
فالطالق ال يقع، النه مل ) انت طالق: (كما لو قال الزوج المرأة هي زوجته يف الواقع ونفس االمر وهو يظنها اجنبية) ٢(

 .صد، وما قصد مل يقعفما وقع مل يق. يقصد طالق زوجته وان قصد الشخص
كما لو عقد ويل الشخص، أو وكيله امرأة للموىل عليه، أو ملوكله ومل يعلم ذلـك الشـخص بوقـوع العقـد فـاجرى علـى ) ٣(

ت طـالق: (هذه املرأة املعقودة له من �حيـة وليـه، أو وكيلـه صـيغة الطـالق فقـال فـالطالق ال يقـع، لعـدم القصـد لـه وان ) انـ
 . التطبيققصد الشخص، النه غلط يف

 .اي يصدق هذا املطلق او ظن زوجته اجنبية، او مل يعلم بوقوع العقد له من قبل وليه، أو وكيله) ٤(
 .اي وكذا يصدق املطلق اذا ادعى عدم القصد إىل الطالق �ن كان مازحا، أو ساهيا) ٥(
 .يف دعواهخبالف ما اذا خرجت العدة وادعى عدم القصد إىل الطالق فانه حينئذ ال يصدق ) ٦(
والفـرق بــني هـذا، والرجعــي يف قبــول . اي وكـذا ال يصــدق وال يقبـل قولــه لـو ادعــى عــدم القصـد لــو كـان الطــالق �ينــا) ٧(

أن قبول : وعدم قبول دعواه لو كانت يف البائن. دعوى الرجل لو ادعى عدم القصد إىل الطالق لو كانت املرأة يف الرجعة
حينئذ، سواء ادعى القصد إىل الطالق ام ال، ولذا جيوز له الرجوع بدون عقـد جديـد،  دعواه يف الرجعية الجل أ�ا زوجته

فـان عالقـة الزوجيـة . خبالف دعواه لو كـان الطـالق �ئنـا. لكو�ا زوجته وأن العالقة الزوجية فيما بينهما �قية غري منفصلة
 .اجلديدبعد الطالق قد انفصلت وانقطعت، ولذا ال جيوز هلا الرجوع اال �لعقد 
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، واطلـــق مجاعـــة مـــن االصـــحاب قبـــول قولـــه يف العـــدة مـــن غـــري )١(إال مـــع اتصـــال الـــدعوى �لصـــيغة
 .)٢(تفصيل

ريه مــن العقــود، ال�ــا   )٥(كمــا جيــوز توليهــا  )٤(الزوجــة يف طــالق نفســها، وغريهــا )٣(وجيــوز توكيــل( غــ
علـــى تقــدير طـــالق  )٧(بلــة، وال يقــدح كو�ــا مبنزلـــة موجبــة وقا)٦(كاملــة فــال وجـــه لســلب عبار�ــا فيـــه
 وهو مما يقبل النيابة. )٨(نفسها، الن املغايرة االعتبارية كافية

___________________________________ 
ت دعــواه عــدم القصــد إىل الطــالق متصــلة بصــيغة الطــالق �ن نطــق �لصــيغة وادعــى عــدم القصــد إىل ) ١( أي اال اذا كانــ

 .الدعوى فحينئذ تقبل دعواه الطالق من غري فصل بني الصيغة، وبني
 .بني الرجعي والبائن) ٢(
 .أي يف توكيل الزوج الزوجة يف طالق نفسها) ٣(
 .أي وجيوز للزوج توكيل الزوجة يف طالق غريها) ٤(
 .أي كما جيوز للمرأة توليها غري الطالق من العقود وااليقاعات) ٥(
 .واالختيارأي يف الطالق، ال�ا كاملة من حيث العقل والبلوغ ) ٦(
 .حيث إ�ا جتري الطالق على نفسها من قبل زوجها) ٧(
 .٣٨٥كما سبق يف اجلزء الرابع من طبعتنا احلديثة كتاب الوكالة ص ) ٨(
 .أي الطالق) ٩(

    



٢٤ 

ال ينافيـــه، الن يـــدها "  )١(الطـــالق بيـــد مـــن اخـــذ �لســـاق: " فـــال خصوصـــية للنائـــب، وقولـــه 
 .)٤(على احلصر ضعيفة )٣(، مع أن داللته)٢(مستفادة من يده

 فال يقع �الجنبية وإن علقه) ويعترب يف املطلقة الزوجية(
___________________________________ 

 .كتاب الطالق  ٨ص  ٣ج ) مستدرك الوسائل) (١(
 .الطبعة الرابعة مصر ٧٥اجلزء الثاين ص ) اجلامع الصغري(
ين( ك نـص احلــديث كمــا يف الســنن. كتــاب الطـالق طبعــة دار احملاســن  ٣٨ - ٣٧ص  ٤ج ) سـنن الــدار قطــ حــدثنا : واليــ

ــن امساعيـــل ودمحم بـــن ســـليمان النعمـــاين قـــاال ـــن الفـــرج حـــدثنا بغيـــة بـــن الرفيـــد؟ حـــدثنا : احلســـني بـ حـــدثنا ابـــو عتبـــة امحـــد ب
نيب ملسو هيلع هللا ىلص يشـكوان؟ مـواله جاء رجل إىل ال: ابواحلجاج املهدي عن موسى بن ايوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال
ىن عليــه مث قــال هم مث  مــا �ل قــوم يزوجــون عبيــدهم امــاء: (زوجــه وهــو يريــد ان يفــرق بينــه وبــني امرأتــه فحمــد هللا تعــاىل واثــ

 ).أال إمنا ميلك الطالق من اخذ �لساق(يريدون ان يفرقوا بينهم 
 .أي من يد الزوج) ٢(
 .كرم أي داللة قول الرسول اال ) ٣(
إنما و��م اهللا ورسو� وا�يـن آمنـوا ا�يـن يقيمـون ا�صـالة (: كقوله تعاىل) امنا(الن ما يفيد احلصر إما كلمة ) ٤(

 )إن �ـن إال ��ـ مـثل�م(: مسـبوقة �لنفـي كقولـه تعـاىل) اال(أو . ٥٨اآليـة : املائـدة )و�ؤتون ا�ز�ة وهم راكعـون
ولـيس يف . ٥اآليـة : الفاحتـة )إياك نعبـد و�يـاك �سـتع�(: كقوله تعاىل) ما حقه التاخري(و تقدمي أ. ١١اآلية : ابراهيم
) الشــارح(وال خيفــى أن مــا افــاده . مــن االشــياء املــذكورة الدالــة علــى احلصــر) الطــالق بيــد مــن اخــذ �لســاق: (قولــه 
اه جــواز الطــالق لغــري الــزوج بــدون توكيلــه، الن عــدم جــواز طــالق غــري يف عـدم داللــة احلــديث علــى احلصــر لــيس معنــ 

أن : بـل مقصـوده . انشـاء هللا تعـاىل مـن ضـرور�ت الـدين) فصله(الزوج اال يف بعض املوارد كما �يت االشارة اليها يف 
اذن يصح . ولو بنحو التوكيلليس يف احلديث ما يدل على حصر الطالق بيد الزوج حىت ال جيوز الحد ان يوقع الطالق 

زوج. الطــالق مــن غــري الــزوج اذا كــان وكــيال ولــو كــان الوكيــل نفــس الزوجــة . مــع ان يف هــذه الصــورة تكــون يــد الوكيــل يــد الــ
 ).الن يدها ماخوذة من يده(ولذا افاد قدس هللا روحه 

    



٢٥ 

احلــيض، والنفــاس اذا   والطهــر مــن(فــال يقــع �ملتمتــع �ــا، ) والــدوام(، )٢(، وال �المــة)١(علــى النكــاح
�ن   )٥(فلـو اختلـت احـد الشـروط الثالثـة )٤(حاضـرا زوجهـا معهـا )٣(كانت املطلقة مـدخوال �ـا حـائال

 كانت
___________________________________ 

 .ان تزوجتك يف السمتقبل) انت طالق: (كما لو قال) ١(
 .ال�ا مملوكته فال يقع الطالق �ا) ٢(
 .اي غري حامل) ٣(
 .فانه جيوز للرجل تطليق زوجته اذا كان غائبا عنها وان كانت حائضا لكن بشرط عدم علمه حبيضها) ٤(
ب ان . وحضور زوجها معها. اي غري حامل: وكو�ا حائال. وهو الدخول �ا) ٥( فاذا اجتمعـت هـذه الشـروط الثالثـة جيـ

ذا كانت غـري مـدخول �ـا، او كانـت حـامال، او  خبالف ما ا. تكون الزوجة خالية عن احليض والنفاس حىت يصح طالقها
 .كان زوجها غائبا عنها فحينئذ يصح طالقها ولو كانت يف حال احليض، او النفاس

    



٢٦ 

، او زوجهـــا غائـــب عنهـــا صـــح طالقهـــا وان  )١(غـــري مـــدخول �ـــا، أو حـــامال ان قلنـــا جبـــواز حيضـــها
ــق الغيبــة كافيــا يف صــحة طالق هــا بــل الغيبــة علــى وجــه كانــت حائضــا، او نفســاء، لكــن لــيس مطل

علــى اقــوال اجودهــا مضــي مــدة يعلــم أو يظــن  )٣(وقــد اختلــف يف حــد الغيبــة ا�ــوزة لــه. )٢(خمصــوص
اختلــف  )٥(�خـتالف عاد�ــا فمــن مث )٤(وخيتلــف ذلــك. انتقاهلـا مــن الطهــر الـذي واقعهــا فيــه إىل غـريه

 جاز طالقها )٧(لكاالقوال، فاذا حصل الظن بذ )٦(االخبار يف تقديرها، واختلف بسببها
___________________________________ 

 .اي حيض احلامل وأنه جيتمع مع احلمل) ١(
 .٢٥ص  ٤وهو عدم علم الزوج حبيضها كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٢(
 .اي للطالق) ٣(
 .اي وخيتلف انتقاهلا من الطهر الذي واقعها فيه إىل طهر آخر غري املواقعة) ٤(
إن االنتقال من الطهر الذي واقعها إىل طهر آخـر خيتلـف بسـبب عاد�ـا ولـذلك اختلفـت االخبـار يف اي من حيث ) ٥(

 .االخبار -من ابواب مقدمات الطالق  ٢٦راجع الوسائل كتاب الطالق �ب . تقدير حد الغيبة ا�وزة للطالق
اي مـن : مبطلـق الغيبـة: فقائـل. البـاب اي بسبب اختالف االخبار اختلفت اقوال الفقهاء رضـوان هللا علـيهم يف هـذا) ٦(

و�لقـول الثـاين والثالـث . خبمسـة او سـتة اشـهر: وقائل. بتحديدها بشهر واحد: وقائل. دون حد هلا ولو كانت يوما وليلة
 .٥وردت االخبار كما اشري اليها يف اهلامش رقم 

 .اي �نتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه إىل طهر آخر) ٧(

    



٢٧ 

ولـو خبـرب مـن يعتمـد علـى خـربه  )٢(حبيضـها حينئـذ )١(فق كو�ا حائضا حال الطالق اذا مل يعلـموان ات
ويف . علـــى االقـــوى )٤(بطـــل ويف حكـــم علمـــه حبيضـــها علمـــه بكو�ـــا يف طهـــر املواقعـــة )٣(شـــرعا، وإال
ق احلـال فليقــف عليهـا )٥(املسـألة ويف حكــم . حبـث عــريض قـد حققنــاه يف رسـالة مفــردة مـن اراد حتقيــ

ب الــذي ميكنــه معرفــة  )٦(لغائــب مــن ال ميكنــه معرفــة حاهلــا حلــبس وحنــوها مــع حضــوره، كمــا أن الغائــ
ويتحقـق ظـن انقضـاء نفاسـها مبضـي زمـان . احلاضـر )٧(حاهلا، او قبل انقضاء املدة املعتربة، يف حكم

 .فيه )٩(النفاس بعدها، او عاد�ا )٨(تلد فيه عادة واكثر
___________________________________ 

 .اي مل يعلم الزوج) ١(
 .اي حني ان طلقها) ٢(
 .اي ان كان عاملا حبيضها حني الطالق بطل الطالق وان كان غائبا عنها) ٣(
 .فان الطالق ال يقع حينئذ) ٤(
 .وهو طالق الرجل زوجته غائبا عنها) ٥(
 .تخبار عنهاكما لو كانت زوجته غائبة مدة، او �شزة ال يعلم حاهلا، وال ميكن االس) ٦(
 ).أن الغائب(اجلار وا�رور مرفوع حمال خرب ) ٧(
اي ومبضـي اكثــر زمــان النفــاس بعـد الــوالدة وهــي عاد�ــا يف احلـيض ان جتــاوز الــدم عشــرة، ): زمــان(�جلـر عطفــا علــى ) ٨(

 ).الوالدة(ومرجع الضمري يف بعدها . وهللا مل يتجاوز فتأخذ بتلك املدة اليت رأت الدم فيها
 ).احليض(اي مبضي عادة املرأة يف احليض، ومرجع الضمري يف فيه ): �ء اجلارة(ر عاد�ا عطفا على مدخول حب) ٩(

    



٢٨ 

 .كله ومل يظنه تربص ثالثة اشهر كاملسرتابة  )١(ولو مل يعلم ذلك
علــــى (اي تعيــــني املطلقــــة لفظــــا، او نيــــة، فلــــو طلــــق احــــدى زوجتيــــه ال بعينهابطــــل  )٢(والتعيــــني(
الطــالق امــر معــني فــال  )٤(، والن)٣(الصــالة بقــاء النكــاح فــال يــزول إال بســبب حمقــق الســبيبة) االقــوى

االحكام من قبيل االعراض فال بد هلـا مـن  )٥(بد له من حمل معني، وحيث ال حمل فال طالق، والن
ال يشــرتط : وقيــل. توابــع الطــالق مـن العــدة وغريهــا البــد هلــا مـن حمــل معــني )٧(، والن)٦(بــهحمـل تقــوم 

او يعني من شاء، لعموم مشروعية الطالق، وحمل املبهم جـاز أن يكـون  )٨(وتستخرج املطلقة �لقرعة
مبهمـــا، والن احـــديهما زوجـــة وكـــل زوجـــة يصـــح طالقهـــا، وقـــواه املصـــنف يف الشـــرح، ويتفـــرع علـــى 

 .العدة )٩(ذلك
___________________________________ 

اي لو مل يعلم انقضاء نفاسـها مبضـي زمـان تلـد فيـه عـادة، ومبضـي اكثـر زمـان النفـاس بعـد الـوالدة، ومبضـي عاد�ـا يف ) ١(
 .احليض

 .اي ويعترب تعيني الزوجة يف الطالق لو كانت متعددة) ٢(
 .وهو الطالق مع التعيني) ٣(
 لبطالن الطالق بال تعيني املطلقة اذا كانت الزوجة متعددةدليل �ن ) ٤(
 .دليل �لث لبطالن الطالق بال تعيني املطلقة) ٥(
ــوم بــــه) ٦( ــاج إىل حمـــل معــــني تقــ ــاج إىل حمـــل معــــني يف اخلــــارج، كــــذلك االحكـــام الشــــرعية حتتــ ــراض حتتــ ــا أن االعــ . اي كمـ

 .والطالق من مجلة تلك االحكام
 .الق بال تعيني املطلقةدليل رابع لبطالن الط) ٧(
 .وهنا كذلك. ال�ا لكل امر مشكل يف الظاهر، ومعلوم يف الواقع) ٨(
 .اي على اجلواز من دون تعيني املطلقة) ٩(

    



٢٩ 

ايضـا فـروع كثـرية  )٣(، ويتفـرع عليـه)٢(مـن حـني التعيـني: وقيـل. )١(ابتداؤها مـن حـني االيقـاع: فقيل
 ليس هذا موضع ذكرها

___________________________________ 
 .اي من حني ايقاع الطالق) ١(
 .اي من حني تعيني احدامها �لقرعة، او من شاء) ٢(
ك تلـك الفـروع) ٣( االول ان العـدة لـو كانـت . اي على ابتداء العـدة مـن أ�ـا مـن حـني االيقـاع، أو مـن حـني التعيـني واليـ

وبعــد االنقضــاء جيــوز هلــا . إىل ان ينقضــي ثالثــة اشـهر مـن حــني ايقــاع الطــالق علـى احــدامها يكــون مبــدأها مــن هـذا احلــني
فهـذه الفـروع واالحـاكم مرتتبـة . اخلروج من مسكنها وتزويج نفسها لغريه كما انه ال جيوز لزوجها االول الرجـوع اليهـا بعـده

حلـني إىل ان الثـاين أن العـدة لـو كانـت مـن حـني تعيـني املطلقـه يكـون مبـدأها مـن هـذا ا. على كون العدة مـن حـني االيقـاع
. وتظهر الثمرة بني ما اذا كـان مبـدأ العـدة مـن حـني االيقـاع وبـني مـا اذا كـان مـن حـني تعيـني املطلقـة. تنقضي ثالثة اشهر

وعلـى الثـاين . فعلى االول جيوز هلا ان خترج من مسكنها لفرض انقضاء العدة على هذا الفرض، وجيـوز هلـا ان تتـزوج بغـريه
ن مســك . وتظهــر الثمــرة ايضــا يف الرجــوع. نها، لعــدم انقضــاء العــدة بعـد، وال جيــوز هلــا ان تتــزوج بغــريهال جيـوز هلــا اخلــروج مــ

وعلــى القــول . فعلــى القــول االول ال جيــوز للــزوج الرجــوع اليهــا، النقضــاء ثالثــة اشــهر مــن حــني االيقــاع فــال جمــال للرجــوع
 .الثاين جيوز الرجوع اليها، لعدم انقضاء العدة من حني التعيني

   



٣٠ 

 )يف اقسامه -الفصل الثاىن (
اخلمسـة  )٢(متسـاوي الطـرفني مـن االحكـام )١(مـا عـدا املبـاح وهـو) وهـي(وهو ينقسم اربعة اقسام 

، )٨(ام ال )٧(وتعينـــه )٦(مـــع املنـــع مـــن النقـــيض )٥(، او مرجـــوح)٤(ال يكـــون كـــذلك بـــل إمـــا راجـــح )٣(فانـــه
 :أنه) ٩(وتفصيلها

 إما حرام وهو طالق(
___________________________________ 

فـاذن ال . يعين فعله وتركه علـى حـد سـواء مـن دون تـرجيح الحـدمها علـى اآلخـر: أي املباح ما كان متساوي الطرفني) ١(
 .يقع الطالق مباحا متساوي الطرفني فعال وتركا

 .ام اخلمسةأي املباح من مجلة االحك: متساوي الطرفني: اجلار وا�رور متعلق بقوله) ٢(
 .أي الطالق ال يكون متساوي الطرفني) ٣(
 .اما واجب، او مستحب: وهو قسمان) ٤(
 .وهو قسمان ايضا إما حرام، او مكروه) ٥(
 .وهو الواجب) ٦(
 .فيكون الفعل حراما. أي يتعني نقيض الفعل وهو الرتك: وهو احلرام) ٧(
ــراجح فيكــــون ) ٨( ــيض فيكــــون مكروهــــاأي ال مينـــع مــــن النقــــيض كمـــا يف الــ . ام ال: فقولــــه. مســـتحبا، او عــــدم تعــــني النقـ

 .يناسب كال االمرين
 .أي وتفصيل اقسام الطالق) ٩(

    



٣١ 

وهــو احــد االمــور الثالثــة الســابقة اعــين عــدم الــدخول اول احلمــل، او ) احلــائض، ال مــع املصــحح لــه
ئســـة، وال حامـــل مـــع وهــي غـــري صـــغرية، وال �) النفســـاء، ويف طهـــر جامعهـــا فيـــه(كـــذا ) و(الغيبــة، 

 .)٤(إىل انه ال يستثىن للغائب إال كو�ا حائضا عمال بظاهر النص )٣(نظرا )٢(او مطلقا )١(علمه حباهلا
والتحرمي هنا يرجع إىل ا�موع من حيـث هـو جممـوع وذلـك ال ينـايف ) من غري رجعة )٥(والثالث(

 .اجتمعت الشرائطاذ ال منع منها اذا  )٦(حتليل بعض أفراده وهو الطلقة االوىل
 بل يبطل) ال يقع(أي الطالق احملرم جبميع اقسامه ) وكله(

___________________________________ 
 .أي يعلم أ�ا يف طهر املواقعة) ١(
 .مبعىن أنه جيب على الزوج االنتظار حىت يعلم خبروجها عن الطهر الذي واقعها فيه. سواء كان عاملا ام ال) ٢(
 ).او مطلقا: (هتعليل لقول) ٣(
 .٦من ابواب مقدمات الطالق احلديث  ٢٦الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٤(
أي الطالق ثال� من احملرمات عند�، النه وقع يف جملـس واحـد مـن دون أن يكـون رجـوع بـني الطلقـات فيقـع واحـدا ) ٥(

 ).انت طالق ثال�( :او قال) انت طالق انت طالق انت طالق: (عند� وال حيتاج إىل حملل كما لو قال
سـواء  . أن الطلقة االوىل اذا كانت جائزة واعتدت املرأة بعد الطالق فلماذا ال جيوز هلـا ان تتـزوج بـزوج آخـر: حاصله) ٦(

ذهب مــن يقــول بوقــوع مثــل هــذا الطــالق ام بعنــوان التــزوج أن هلــا اخليــار بعــد : واحلاصــل. كــان بعنــوان التحليــل كمــا هــو مــ
 .ذها زوجا آخر او زوجها االولخروجها عن العدة يف اخ

    



٣٢ 

وهي االوىل، او الثانية على تقـدير وقـوع ) واحدة(من غري رجعة ) الثالث(الطلقات ) لكن يقع يف(
 .خلل يف االوىل، أو الثالثة على تقدير فساد االوليني

أي أخـالق الـزوجني فإنـه مـا مـن شـئ ممـا احلـه ) وإما مكروه، وهو الطـالق مـع التئـام االخـالق(
 .وذلك حيث ال موجب له.  تعاىل ابغض اليه من الطالقهللا

احـد االمـرين الفئـة، او الطـالق   )٣(فإنه جيب عليه )٢(، واملظاهر)١(وإما واجب، وهو طالق املويل(
 .واجب بقول مطلق )٦(، وهو)٥(يوصف �لوجوب التخيريي )٤(كما سيأيت، فكل واحد منهما

واخلـوف (، )٩(والوفـاق) وعدم رجاء االجتماع(بينهما،  )٨(، وهو الطالق مع الشقاق)٧(وإما سنة(
 )١٠(من الوقوع يف املعصية

___________________________________ 
اسم الفاعل من �ب االفعال من اوىل يويل ايالء مبعىن احللف اخلاص كما سيأيت تفصيله ان شاء هللا تعاىل يف كتاب ) ١(

 .االيالء
 .املفاعلة من ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارا وظيهارااسم فاعل من �ب ) ٢(
 .أي على املويل، او املظاهر) ٣(
 .أي الفئة، او الطالق) ٤(
 .الفئة، أو الطالق على حنو الوجوب: أي يكون املويل، او املظاهر خمريا يف احد االمرين املذكورين ومها) ٥(
 .أي الطالق هنا واجب وان كان بنحو التخيري) ٦(
 .لطالق مستحبأي ا) ٧(
 .وهي العداوة واخلالف، وعدم التالئم فيما بينهما) ٨(
 .أي وعدم رجاء الوفاق) ٩(
 .من قبيل الضرب او الشتم غري املشروعني) ١٠(

    



٣٣ 

وهـو . )٢(مـن تتمـة شـرائط سـنته علـى تقـدير الشـقاق، وميكـن كونـه فـراد برأسـه )١(ميكن ان يكون هذا
إن مل  )٣(د جيامع اتفاقهما فيسن ختلصـا مـن اخلـوف املـذكوراالظهر، فإن خوف الوقوع يف املعصية ق

 .)٤(جيب كما وجب النكاح له
اجلــائز  )٥(واملـراد بـه). علـى كــل طـالق جـائز شـراعا(املنسـوب إىل السـنة ) ويطلـق الطـالق السـين(

 وهو )٨(ويقابله البدعي. طالق السنة �ملعىن االعم: )٧(ويقال له) وهو ما قابل احلرام(�ملعىن االعم 
___________________________________ 

 .أي اخلوف من الوقوع يف املعصية) ١(
الشقاق، وخـوف الوقـوع يف املعصـية سـببا مسـتقال السـتحباب مثـل هـذا : أي يكون كل فرد من هذين الوصفني ومها) ٢(

 .الطالق
 .وهو خوف الوقوع يف املعصية �ملعىن الذي ذكر�ه) ٣(
ان معــىن اخلــوف مــن الوقــوع يف املعصــية خيتلــف يف املوضــعني : وال خيفــى. ن الوقــوع يف املعصــيةأي الجــل اخلــوف مــ) ٤(
واملـراد منـه يف الثـاين هـو . هـو اخلـوف مـن الوقـوع يف االفعـال احملرمـة كـالز�. والطـالق، اذ املـراد منـه يف االول. النكاح: ومها

 .الوقوع يف الضرب او الشتم احملرمني
 .وهو الواجب واملستحب واملكروه. ئز اجلائز �ملعىن االعمأي املراد �جلا) ٥(
 .أي اجلائز �ملعىن االعم) ٦(
 .أي ويقال هلذا الطالق اجلائز الذي �ملعىن االعم من الواجب واملستحب واملكروه ويقابل احلرام) ٧(
ين(كمـا كـان . بكسر الباء منسوب إىل البدعة) ٨( �ء النسـبة �لكلمـة حـذفت �ء منسـو� إىل السـنة فلمـا اتصـلت ) السـ

 .واملراد من البدعي الطالق احملرم. التأنيث فيهما

    



٣٤ 

، مث يرتكهــا حــىت )١(احلــرام، ويطلــق الســين علــى معــىن اخــص مــن االول وهــو ان يطلــق علــى الشــرائط
طـالق السـنة �ملعـىن االخـص، وسـيأيت مـا خيتلـف مـن : خترج مـن العـدة ويعقـد عليهـا �نيـا ويقـال لـه

ال ميكـن للمطلـق الرجـوع فيـه ) �ئـن) (ثالثـة( )٣(أي الطالق السـين �ملعـىن االعـم) وهو( )٢(حكمهما
.) واليائسـة( )٥(دخـوال يوجـب الغسـل يف قبـل، او دبـر) طالق غـري املـدخول �ـا: وهو ستة( )٤(ابتداء

) و(اذ ال عـــدة هلـــذه الـــثالث وال رجـــوع إال يف عـــدة .) والصـــغرية( )٦(ومثلهـــا ال حيـــيض. مــن احلـــيض
 )٨(ثالثـة) واملطلقـة �لثـة(فـإذا رجعتـا صـار رجعيـا ) ما مل ترجعا يف البذل. )٧(واملباراة. املختلعة(طالق 

 بعد(
___________________________________ 

 .وهي عدم كون املرأة يف احليض، اذا مل تكن حامال، وعدم كو�ا يف طهر املواقعة) ١(
 .عم، وطالق السنة �ملعىن االخصأي من حكم طالق السنة �ملعىن اال) ٢(
 .وهو اجلواز �ملعىن االعم من الواجب واملستحب واملكروه والذي قابل احلرام) ٣(
 .فانه ال يصح للزوج الرجوع ما مل ترجع املطلقة يف البذل) اخللع واملباراة(كما يف ) ٤(
 .وهذا يسمى طالقا �ئنا ال يصح فيه الرجوع اال بعقد جديد) ٥(
 .�ن جتاوزت سن الستني، او اخلمسني) ٦(
 .بصيغة املفعول) ٧(
ن بعلهــا مبجــرد الطــالق، وال حيــل هلمــا الرجــوع اال بعقــد ) الطــالق البــائن(االقســام كلهــا تســمى ) ٨( ث تبــني الزوجــة مــ حيــ

 .جديد عدى املختلعة واملباراة

    



٣٥ 

 .جعة إن كانت امةكل واحدة عقيب طلقة ان كانت حرة، و�نية بينها وبني االوىل ر ) رجعتني
عليــه بســبب  )١(فــالطالق الرجعــي) رجــع او ال(، ســواء )وهــو مــا للمطلــق فيــه الرجعــة: ورجعــي(

 .)٢(جوازها فيه كإطالق الكاتب على مطلق االنسان من حيث صالحيته هلا
ث ) و( ق يف (الثالــ طــالق العــدة، وهــو أن يطلــق علــى الشــرائط مث يرجــع يف العــده ويطــأ، مث يطلــ

يقتضـي  )٥(يف العدة وجعله قسيما لالولني )٤(اطالق العدي عليه من حيث الرجوع فيهو  )٣(طهر آخر
فإنـه مـن مجلـة افـراده، بـل اظهرهـا حيـث رجـع يف العـدة، فلـو  )٦(مغايرته هلما مع أنه اخص من الثاين

 .واىل غريه كان اجود )٨(قسمني مث قسم الرجعي اليه )٧(جعله
___________________________________ 

أي الطالق الرجعي على مثل هذا الطالق الذي ليس فيـه رجـوع امنـا هـو الجـل جـواز الرجعـة فيـه، ال الجـل الوقـوع، ) ١(
 .اذ رب طالق رجعي ال يرجع الزوج فيه

ك) ٢( ب �لقــوة كقولــ ن كاتبــا �لفعــل، لكنــه كاتــ ب �لقــوة: (وان مل يكــ وال منافــاة يف كــون بعــض افــراده  ) كــل انســان كاتــ
 .علكاتبا �لف

 .أي يف طهر غري املواقعة) ٣(
 .أي يف هذا الطالق) ٤(
 ).والرجعي. البائن: (هذا الطالق يف قبال االولني ومها) املصنف(أي جعل ) ٥(
 .وهو الطالق الرجعي، النه يقع الرجوع فيه، ال أنه رجعي مبعىن صاحل للرجوع فيه) ٦(
 .أي الطالق) ٧(
 .غريهأي إىل ما يرجع يف العدة، واىل ) ٨(

    



٣٦ 

ت حــرة، وقــد تقــدم) حتــرم يف التاســعة ابــدا(أعــين املطلقــة للعــدة ) وهــذه( ا�ــا حتــرم يف كــل  )١(اذا كانــ
ث ال يكــون  ريه، وان املعتــرب طالقهــا للعــدة مــرتني مــن كــل ثالثــة، الن الثالــ �لثــة حــىت تــنكح زوجــا غــ

مــا اذا رجــع فيهــا  مــن اقســام الطــالق الصــحيح وهــو )٣(ومــا عــداه( )٢(عــد� حيــث ال رجــوع فيهــا فيــه
يف كــل �لثــة للحــرة، ويف كــل (املطلقــة ) حتــرم(وجتــرد عــن الــوطء، او بعــدها بعقــد جديــد وإن وطــئ 

 )٤(ويف احلـاق طـالق املختلعـة اذا رجـع يف العـدة بعـد رجوعهـا يف البـذل واملعقـود عليهـا). �نيـة لالمـة
م البــــائن والعــــدي مــــن اقســــام مــــن اقســــا )٦(مــــن ان االول. منشــــؤمها: قــــوالن )٥(يف العــــدة الرجعيــــة بــــه
 ان رجوعها )٨(ومن. الرجوع يف العدة والعقد اجلديد ال يعد رجوعا )٧(الرجعي، وأن شرطه

___________________________________ 
ث يف احملرمـــات يف املســـألة التاســـعة ص ) ١( ــ زء اخلـــامس مـــن طبعتنـــا اجلديـــدة يف الفصـــل الثالـ ــ  ٢١٠يف كتـــاب النكـــاح اجلـ

 .وال تغفل كي تستفيد مفصال فراجع
 .أي ال رجوع يف هذا الطالق يف العدة). العدة(أي يف الطالق، ومرجع الضمري يف فيها ) ٢(
 .أي وما عدى الطالق العدي) ٣(
 .أي ويف احلاق املعقود عليها) ٤(
 .أي حلاق هذين الفردين �لعدي) ٥(
 ).�لعدي(عليها  دليل لعدم احلاق املختلعة واملعقود). الطالق اخللعي(وهو ) ٦(
 .أي شرط العدي) ٧(
 ).�لعدي(دليل الحلاق املختلعة واملعقود عليها ) ٨(

    



٣٧ 

ريه رجعيــا ــذل صــ بــه، دون  )٣(واالقــوى احلــاق االول. العقــد يف الرجعــي مبعــين الرجعــة )٢(وأن. )١(يف الب
واالفضــــل يف الطــــالق أن يطلــــق علــــى (احلــــاق املســــاوى مبثلــــه  )٦(الشــــرط ومنــــع )٥(الخــــتالل )٤(الثــــاين
ربة يف صــحته، ) الشــرائط ن العــده، مث يتزوجهــا إن شــاء(املعتــ . )٧(وعلــى هــذا. مث يرتكهــا حــىت ختــرج مــ
وإمنـــا كـــان افضـــل، . مؤبـــدا ابـــدا )٩(هـــو طـــالق الســـنة �ملعـــىن االخـــص، وال حتـــرم املطلقـــة بـــه )٨(وهـــذا
 منا يكونالدالة عليه، وإ )١٠(لالخبار

___________________________________ 
 .هذه اجلملة خمتصة الحلاق املختلعة �لعدي) ١(
 ).�لعدي(هذه اجلملة خمتصة الحلاق املعقود عليها ) ٢(
 ).�لعدي(وهو احلاق املختلعة ) ٣(
 .وهي املعقود عليها) ٤(
 ).�لعدي(قود عليها يف العدة الرجعية هذا تعليل لعدم احلاق املع. أي الختالل الشرط وهو الرجوع) ٥(
، وان كان مسـاو� للرجـوع يف )العقد يف العدة(أي وملنع احلاق املساوي وهو ): الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٦(

 ).�لعدي(لكنه ال يلحق هذا التساوي العقد يف العدة . العدة
 .كل �لثة من دون ان حترم مؤبدةأي وهكذا يف كل مرة يطلق إىل أن حتتاج إىل حملل يف  ) ٧(
ذي  : أي طـالق املـرأة علــى هـذه الكيفيـة وتركهــا تـى ختـرج مــن عـد�ا، مث يتزوجهـا) ٨( ىن االخـص الــ هــو طـالق السـنة �ملعــ

 .كان من أفراد السنة �ملعىن االعم من الواجب واملستحب واملكروه
 .إىل احمللل أي �ذا النحو من الطالق وان كان حيتاج يف كل �لث ثالثة) ٩(
 .من ابواب الطالق االخبار ٤الوسائل كتاب الطالق �ب ) ١٠(

    



٣٨ 

، القتضاء افعل التفضـيل االشـرتاك )٢(وجو�، او ند� )١(افضل حيث تشرتك افراده يف اصل االفضلية
 .يف اصل املصدر، وما يكون مكروها، او حراما ال فضيلة فيه

إن هــذا الطــالق ال حيتــاج إىل حملــل بعــد : (وهــو عبــدهللا بــن بكــري) وقــد قــال بعــض االصــحاب(
مسعــت : اســندها إىل زرارة قـال )٣(، بــل اسـتيفاء العــدة الثالثـة يهــدم التحـرمي اســتنادا إىل روايـة)الـثالث

ــذي يطلــق الفقيــه وهــو العــدل بــني املــرأة : " يقــول ا� جعفــر  الطــالق الــذي حيبــه هللا تعــاىل وال
ال الطهــر بشــهادة شــاهدين وارادة مــن القلــب، مث يرتكهــا حــىت متضــي والرجــل ان يطلقهــا يف اســتقب

ثالثــة قــروء فــاذا رأت الــدم يف اول قطــرة مــن الثالثــة وهــو آخــر القــرء، الن االقــراء هــي االطهــار فقــد 
هـدم مـا  )٤(ت تزوجتـه وحلـت لـه، فـإن فعـل هـذا �ـا مئـة مـرة �نت منه وهي املك بنفسها فان شـاء

هـذا ممـا : قـول عبـدهللا، النـه قـال حـني سـئل عنـه )٥(وإمنا كان ذلـك. ديثاحل" قبله وحلت بال زوج 
 :رواه بسند صحيح وقد قال الشيخ )٦(ومع ذلك. رزق هللا من الرأي

___________________________________ 
 .ىن لالفضليةأي يف اصل مبدأ االشتقاق وهو املصدر، النه اذا مل تشرتك االفراد يف اصل املصدر واملبدأ فال مع) ١(
 .أي الطالق املتصف �لوجوب، أو الندب: وصفان للطالق) ٢(
 .١٦الديث  ٣الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٣(
مـا : ويؤيـد مـا قلنـاه ) االمـام البـاقر(ال من كلمات ) عبدهللا بن بكري(حيتمل ان تكون هذه اجلملة من كلمات ) ٤(

 .جلملة يف الروايةمن عدم وجود هذه ا) الكايف(رواه يف 
 .أي عدم االحتياج إىل احمللل يف مثل هذا الطالق) ٥(
 .هذا رأيي: أي ومع أنه قال) ٦(

    



٣٩ 

 )٢(وفيـه. امجعت على تصحيح ما يصـح عـن عبـدهللا بـن بكـري، وأقـروا لـه �لفقـه والثقـة )١(ان العصابة
فقـد اختلـف  )٥(رأ� لـه، ومـع ذلـك )٤(املـذهب، ولـو كـان مـا رواه حقـا ملـا جعلـه )٣(نظر، النـه فطحـي

 .إىل نفسه )٦(سند الرواية عنه فتارة اسندها إىل رفاعة، واخرى إىل زرارة، ومع ذلك نسبه
إن اسناده إىل زرارة وقـع نصـرة ملذهبـه : أنه قال )٧(والعجب من الشيخ مع دعواه االمجاع املذكور

وقــد وقــع منــه مــن العــدول عــن : )٨(قــال. يــهالـذي افــىت بــه ملــا راى أن اصــحابه ال يقبلــون مــا يقولــه برأ
اعظـم مـن الغلـط يف اسـناد  )١٠(والغلـط يف ذلـك. إىل الفطحية ما هـو معـروف )٩(اعتقاد مذهب احلق

 فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت على إىل بعض اصحاب االئمة
___________________________________ 

 ).العلماء االمامية(واملراد منهم . اجلماعة من الرجال: العصابة) ١(
 .) شيخ الطائفة(أي فيما افاده ) ٢(
ــام الصـــادق(هـــم اصـــحاب ) ٣( ــدين �ــــذا . القـــائلني �مامتـــه ) عبـــدهللا بـــن االمـ ــق مـــنهم احـــد يـ ــوا ومل يبـ وقـــد انقرضـ

 .املذهب
 .أي قوله وهو عدم االحتياج إىل احمللل) ٤(
 .سند هذا القول إىل رأيهأي ومع أنه فطحي املذهب، ومع أنه أ) ٥(
 .أي عدم االحتياج إىل احمللل) ٦(
 ).امجعت العصابة على تصحيح ما يصح عن عبدهللا ابن بكري: (وهو قوله ) ٧(
 ).شيخ الطائفة(أي ) ٨(
 ).مذهب االمامية االثنا عشرية(وهو ) ٩(
 ).العدول عن مذهب احلق(وهو ) ١٠(

    



٤٠ 

الصـــحيحة الدالـــة عليـــه، وعمـــوم القـــرآن  )١(أي إىل احمللـــل، لالخبـــار) واالصـــح احتياجـــه اليـــه( 
احــــد مــــن  )٤(خــــالف، النــــه مل يــــذهب إىل القــــول االول )٣(، بــــل ال يكــــاد يتحقــــق يف ذلــــك)٢(الكــــرمي

االصحاب على ما ذكره مجاعة، وعبـدهللا بـن بكـري لـيس مـن اصـحابنا االماميـة، ونسـبة املصـنف لـه 
 )٥(صحابنا التفا� منه إىل انه من الشيعة يف اجلملة، بل مـن فقهـائهم علـى مـا نقلنـاه عـن الشـيخإىل ا

 .ولقد كان ترك حكاية قوله يف هذا املختصر اوىل. وان مل يكن اماميا
بعـد ) ويكـون طـالق عـدة إن وطـئ(علـى االقـوى  )٦(مطلقـا) وجيـوز طـالق احلامـل أزيـد مـن مـرة(

وأمـا طـالق السـنة �ملعـىن االخـص فـال يقـع ). فسنة مبعناه االعم( )٧(بعدهاالرجعة مث طلق، وإال يطأ 
 ، وعدة احلامل)٩(النه مشروط �نقضاء العدة، مث تزوجيها �نيا كما سبق )٨(�ا

___________________________________ 
 .٣٧ص  ١٠املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 .٢٣٠اآلية : البقرة )غ�هح� تنكح زوجا (: وهو قوله تعاىل) ٢(
 .أي يف وجوب احمللل) ٣(
 .وهو عدم لزوم احمللل) ٤(
 ).اقروا له �لفقه والثقة(من أن اصحابنا االمامية رضوان هللا عليهم ) ٥(
 .سواء ذهبت ثالثة اشهر من محلها ام ال) ٦(
 .أي بعد الرجعة) ٧(
 .أي �ذه الرجعة) ٨(
). واالفضل يف الطالق ان يطلق على الشرائط، مث يرتكها حىت خترج من العدة: (٣٧ص يف  ) املصنف(يف قول ) ٩(

 .الحظ هناك كالم املاتن والشارح

    



٤١ 

ت طــالق الســنة �ملعــىن  )١(التنقضــي إال �لوضــع، وبــه ختــرج عــن كو�ــا حــامال فــال يصــدق ا�ــا طلقــ
كـــون طالقهـــا الســـابق مـــا دامـــت حـــامال، إال أن جيعـــل وضـــعها قبــل الرجعـــة كاشـــفا عـــن   )٢(االخــص

واالوىل تفريـق ( )٦(، واحملصـل مـا ذكـر�ه)٥(خمتلفة كاالخبار )٤(، واالقوال هنا)٣(طالق سنة بذلك املعىن
 �ن يوقع كل )٨(على االطهار )٧(الطلقات

___________________________________ 
 .أي وبوضع محل املرأة) ١(
 .بوضع احلمل، مث العقد عليها �نيا وهو الطالق واالنتظار إىل أن خترج العدة) ٢(
 .وهو انتظار الزوج حىت خترج عن العدة بوضع احلمل واخذها بعقد جديد) ٣(
 .أي يف طالق احلامل) ٤(
وهذا التضارب صار سـببا . من مقدمات الطالق جتد االخبار هناك متضاربة ٢٧راجع الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٥(

وقائـل بعـدم جـواز اال . فقائـل بعـدم جـواز طالقهـا اال بعـد مضـى ثـالث اشـهر. احلامـل الختالف اقوال الفقهـاء يف طـالق
 .وقائل �جلواز مطلقا، سواء مضت ثالثة اشهر، او شهران، او شهر واحد ام مل ميض شيئ. بعد مضي شهرين

الطالق (عىن االخص وهو ال الطالق السين �مل) عدم الوطأ بعد الرجوع(وهو وقوع الطالق السين �ملعىن االعم وهو ) ٦(
 ).الطالق العدي(، وال )واالنتظار إىل أن خترج العدة بسبب وضع محلها

 ).الطلقات الثالث(اي ) ٧(
 ).االطهار الثالثة(اي ) ٨(

    



٤٢ 

 )١(وهـذه االولويـة. ازيـد مـن مـرة) ملـن أراد أن يطلـق ويراجـع(طلقة يف طهر غري طهر الطلقـة السـابقة 
، وامنـا )٥(صـحته )٤(فهو موضع اخلـالف وان كـان اصـح الـروايتني )٣(، واال)٢(�الضافة إىل ما �يت بعده

 )٧(ويطأ، مث يطلق يف طهر آخر )٦(االوىل املخرج من اخلالف ان يراجع
___________________________________ 

 ).االطهارواالوىل تفريق الطلقات على : () املصنف(اي االولوية املذكورة يف قول ) ١(
واالوىل : (اي هذه االولوية اليت افادها املصنف يف قولـه): ولو طلق مرات يف طهر واحد: () املصنف(وهو قول ) ٢(

 ).ولو طلق مرات يف طهر واحد: (امنا جائت �لقياس إىل ما �يت ذكره يف قوله) تفريق الطلقات
ــق الطلقــات: (اي وان مل يكــن االولويــة املــذكورة يف قولــه) ٣( ــذي ذكــره فيمــا �يت مــن كالمــه ) واالوىل تفري �ــذا القيــاس ال
 .لكانت االولوية املذكورة موضع خالف بني الفقهاء) ولو طلق مرات يف طهر واحد(
واالصـح احلـديث . ٣ - ١مـن ابـواب اقسـام الطـالق احلـديث  ١٩املذكور�ن يف الوسـائل كتـاب الطـالق �ب : ومها) ٤(
 .نفس املصدر ١
 .١، احلديث ٤اي صحة مثل هذا الطالق الذي ليس فيه مواقعة هو مفاد أصح الروايتني املذكورتني يف اهلامش رقم  )٥(
 .اي بعد الطالق) ٦(
 .ويراجع ايضا، مث يطلق يف طهر آخر غري طهر املواقعة حىت يصدق الطالق الثالث) ٧(

    



٤٣ 

 .هنا يقع امجاعا )١(فان الطالق
ق مــرات يف طهــر واحــد( ق ويراجــع) ولــو طلــ فخــالف (وهكــذا ثــال� . �ن يطلــق ويراجــع، مث يطلــ

الصـــحيحة بصـــحة  )٤(القـــرآن، واالخبــار )٢(بـــني كــل طالقـــني، لعمــوم) اقربــه الوقـــوع مــع ختلـــل الرجعــة
ــن عمــار عــن ايب احلســن  )٧(، وروى)٦(إال مــا اخرجــه الــدليل )٥(الطــالق ان اراده يف اجلملــة اســحاق اب

طلق امرأته، مث راجعهـا بشـهود، مث طلقهـا بشـهود، مث راجعهـا بشـهود، مث  قلت له رجل: قال 
وهـذه الروايـة مـن . تبـني منـه: كل ذلـك يف طهـر واحـد قـال: نعم قلت: طلقها بشهود تبني منه قال

يف الرجـــل يطلـــق  عبـــدالرمحن ابـــن احلجـــاج عـــن الصـــادق  )٨(املوثـــق، وال معـــارض هلـــا، اال روايـــة
 يراجعها امرأته له ان

___________________________________ 
 .أي الطالق الثالث) ١(
 ).فخالف اقربه الوقوع): (املصنف(تعليل لقول ) ٢(
 .٢٢٩اآلية : البقرة)الطالق �رتان فا�ساك بمعروف او ���ح باحسان(: وهو قوله تعاىل) ٣(
ولالخبـار الصـحيحة املطلقـة الدالـة علـى صـحة مثـل هـذا اي لعمـوم القـرآن، ): الم اجلـارة(�جلر عطفـا علـى مـدخول ) ٤(

 .االحاديث - ١٦ - ١٥الطالق راجع الوسائل كتاب الطالق �ب 
، اي االخبار الصحيحة �طالقها �طقة بصحة مثل هذا الطالق املتعدد )بصحة الطالق: (اجلار وا�رور تعلق بقوله) ٥(

 .الذي ليس فيه دخول من دون قيد وشرط
 .ق احلائض، وطالق طهر املواقعةمن طال) ٦(
 .٥من ابواب اقسام الطالق احلديث  ١٩الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٧(
 .٢من ابواب اقسام الطالق احلديث  ١٧الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٨(

    



٤٤ 

 )٣(، نظـرا إىل أن النهـي)٢(ال تـدل علـى بطال�ـا )١(وهـي. ال يطلق التطليقـة االخـرى حـىت ميسـها: قال
مبنزلـة املعدومـة �لنسـبة إىل اعتبـار  )٥(بعـد الطلقـة جتعلهـا )٤(واعلم أن الرجعة. يف غري العبادة ال يفسد

مـــن الـــثالث فيبقـــى حكـــم الزوجيـــة  )٨(كعـــدها. اثـــر يف اجلملـــة )٧(قبـــل الطـــالق وان بقـــي هلـــا )٦(حاهلـــا
 وراجع، مث طلق يكونفاذا كانت مدخوال �ا قبل الطالق، مث طلقها  )١٠(كما كان قبلها  )٩(بعدها

___________________________________ 
 .٤٣ص  ٨اي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 .اي بطالن مثل هذا الطالق) ٢(
 ).ال يطلق التطليقة االخرى حىت ميسها( ٤٣ص  ٨يف رواية عبدالرمحن املشار اليها يف اهلامش  وهو قوله ) ٣(
 .لعدةاي يف ا) ٤(
 .اي جتعل الرجعة الطلقة مبنزلة املعدومة) ٥(
 .اي حال الزوجة) ٦(
 .اي وان بقي هلذه الطلقة اثر يف اجلملة وهو كو�ا تعد من مجلة الطلقات الثالث): الطلقه(مرجع الضمري ) ٧(
: والكـاف هنـا للبيـان. لـلاي كعد هذه الطلقة من مجلة الطلقات الثالث اليت حتـرم الزوجـة علـى الـزوج بعـدها اال �حمل) ٨(

 .اي لبيان االثر الباقي
 .اي بعد الرجعة) ٩(
 .اي يبقى حكم الزوجية بعد الرجعة كما كان قبل الطالق). حكم الزوجية(واسم كان ). الطلقة(مرجع الضمري ) ١٠(

    



٤٥ 

ديـد إىل أن الرجعـة مبنزلـة التـزويج اجل )٢(نظـرا )١(طالقه طالق مدخول �ـا، ال طـالق غـري مـدخول �ـا
اســقطت حكــم  )٥(عرفــت مــن أن الرجعــة )٤(واقعــا علــى غــري مــدخول �ــا، ملــا )٣(فيكــون طالقهــا بعــده
 ، وان فرق الطلقات)٧(مل ميكن الطالق ثال� )٦(الطالق، ولوال ذلك

___________________________________ 
 .رضوان هللا عليهم) بعض الفقهاء(كما افاده ) ١(
 ).يكون هذا الطالق طالق غري املدخول �ا، وأن الرجعة فيها مبنزلة العقد اجلديد: (تعليل لقول القائل) ٢(
: كلهـا مـن متممـات قـول القائـل) غـري مـدخول �ـا: (نظـرا إىل قولـه: هذه اجلملة وما قبلها من قولـه. اي بعد الرجوع) ٣(
 ).�ن هذا الطالق طالق غري املدخول �ا(
 ).إن هذا الطالق ليس من طالق املدخول �ا: (على من قال ) الشارح(هذا رد من ) ٤(
ت الزوجيـــة الســـابقة: هـــذا هـــو الـــرد حاصـــله) ٥( فـــاذن يكـــون الطـــالق . أن الرجعـــة االوىل اســـقطت حكـــم الطـــالق وارجعـــ

 .طالق املدخول �ا، ويصح له الرجوع
ن الطــالق الـــثالث وان فرقـــت اي ولــوال أن الرجعـــة االوىل اســقطت حكـــم الطــالق وعـــادت الزوجيــة الســـابقة ملــ) ٦( ا امكـــ

 .الطلقات الثالث على االطهار، لعدم امكان الرجوع، ال�ا ال عدة هلا، لكو�ا غري مدخول �ا
 .٦و  ٥و  ٤كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٧(

    



٤٦ 

فتـــوى  )٤(، وكـــذا)٣(حينئـــذ )٢(الصـــحيحة �طقـــة بصـــحتها )١(علـــى االطهـــار مـــن غـــري دخـــول والـــروا�ت
فيكــون الطــالق الثــاين رجعيــا، ال �ئنــا وان وقــع بغــري مــدخول  )٦(وحينئــذ. شــذ )٥(االصــحاب إال مــن

 .كاف  )٨(وهو. )٧(�ا �لنسبة إىل ما بعد الرجعة فا�ا مدخول �ا قبلها
، واالمجاع وخمالفة )١٠(الثالث إىل احمللل، للنص(الطلقات ) مع كمال( )٩(املطلقة مطلقا) وحتتاج(

 يف بعض )١١(من سبق ذكره
___________________________________ 
 .من ابواب اقسام الطالق االخبار ١٩الوسائل كتاب الطالق �ب ) ١(
 .اي بصحة هذه الطلقات الثالث املفرقة على االطهار) ٢(
 .اي حني تفريق الطلقات الثالث على االطهار وان مل يدخل �ا) ٣(
 .ات الثالث سواء دخل �ا بعد الرجعة ام الاي وكذا فتوى االصحاب تدل على صحة هذه الطلق) ٤(
ن ايب عقيـــل(وهـــو ) ٥( ــ ث شـــرط الـــدخول بعـــد  ) ابـ الـــذي خـــالف االصـــحاب يف صـــحة هـــذه الطلقـــات الـــثالث حيـــ

 .الرجعة يف صحة الطالق الالحق
 .زماي وحني ان حكمنا �ن الرجعة رجوع إىل الزوجية االوىل وأن الدخول بعد الرجعة االوىل غري ال) ٦(
 .اي قبل الطلقة االوىل) ٧(
 .اي الدخول قبل التطليقة االوىل) ٨(
 .اي يف مجيع اقسام الطالق) ٩(
 .من ابواب اقسام الطالق االخبار ٤ - ٣الوسائل كتاب الطالق �ب ) ١٠(
اي الطالق : لعدةحيث قال بعدم لزوم احمللل بعد الطلقة الثالثة اذا عقد عليها بعد خروج ا) عبدهللا بن بكري(وهو ) ١١(

 .السين �ملعىن االخص

    



٤٧ 

 .)١(موارده غري قادح فيه بوجه
علــى  )٣(لتنــدفع الشــبهة الناشــئة مــن احتمــال وقوعــه، بــل تبقــى )٢(فيــه) وال يلــزم الطــالق �لشــك(

فرياجــع ان كــان  )٦(لكــن ال خيفــى الــورع يف ذلــك. النكــاح )٥(، وبقــاء)٤(حكــم الزوجيــة، الصــالة عدمــه
بـدون ثـالث جـدد النكـاح، او  )٧(الشك يف طالق رجعي، ليكون على يقني من احلـل، او يف البـائن

ــين علــى االقــل لــو شــك يف عــدده،  )٨(بــثالث ريه يقينــا، وكــذا يب امســك عنهــا وطلقهــا ثــال� لتحــل لغــ
 .االكثر )٩(والورع

___________________________________ 
 .فطحي املذهب ال يعتىن بقوله) ن بكريعبدهللا ب(الن ) ١(
ب عليـــه أن يطلقهـــا حـــىت تنـــدفع شـــبهة : حاصـــل املعـــىن. اي يف الطـــالق) ٢( ق زوجتـــه ال جيـــ ــ أن الرجـــل لـــو شـــك يف تطليـ

 .الطالق
 .اي املرأة) ٣(
 .اي عدم الطالق) ٤(
 ).االستصحاب(اي ولبقاء النكاح وهو ) ٥(
 .الطالق املشكوك فيه فرياجع كي ترتفع الشبهةاي وحيتاط الورع التقي يف مثل هذا ) ٦(
 .اي شك يف أنه طلق طالق البائن فيجدد النكاح، حيث إنه ال رجعة يف البائن) ٧(
 .او اقل من ذلك. اي شك يف عدع الطلقات هل أ�ا ثالثة حىت متسك عنها وينكحها زوج آخر لتحل له) ٨(
 .عل الطلقات املشكوك فيها الواقعة ثالثةاي ويبين الورع التقي على االكثر وحيتاط فيج) ٩(

    



٤٨ 

، )٢(احملمولــة علــى الكراهــة مجعــا بينهــا )١(للنهــي عنــه يف بعــض االخبــار) ويكــره للمــريض الطــالق(
إن فعــل(، صــرحيا )٤(علــى وقوعــه )٣(وبــني مــا دل ريه، ) الرجعيــة(يف العــدة ) تــوار� )٥(فــ مــن اجلــانبني كغــ

ورمبــا علــل �لتهمــة . واالمجــاع )٦(مــن حــني الطــالق، للــنص )وترثـه هــي يف البــائن، والرجعــي إىل ســنة(
ال يــتم حيــث تســأله الطــالق، او ختالعــه، او  )٨(مطلوبــه وهــو )٧(�رادة اســقاط ارثهــا فيؤاخــذ بنقــيض

فينتفـي ) او يـربأ مـن مرضـه(بغـريه، ) مـا مل تتـزوج( )٩(واالقوى عموم احلكم، الطالق النصوص. تبارئه
وعلى هذا لو طلـق اربعـا يف مرضـه، مث تـزوج اربعـا . إن مات يف اثناء السنةارثها بعد العدة الرجعية و 

 ودخل �ن
___________________________________ 

 .من ابواب اقسام الطالق االخبار ٢١الوسائل كتاب الطالق �ب ) ١(
 .اي االخبار املشار اليها يف اهلامش املتقدم الدالة على النهي) ٢(
 .االخبار - ٢٢دالة على وفوع الطالق راجع الوسائل كتاب الطالق �ب اي االخبار ال) ٣(
 .اي وقوع الطالق) ٤(
 .اي فان طلق يف حالة املرض) ٥(
 .٣وهي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(
 .وهو االرث، اذ مطلوب الزوج حرمان زوجته من االرث �لطالق فيحصل نقيضه وهو االرث) ٧(
 ).حرمان الزوج زوجته(عليل وهو اي هذا الت) ٨(
 .احلديث الثاين ٣نفس املصدر السابق اهلامش رقم ) ٩(

    



٤٩ 

وال يـرث ازيـد . ومات يف السنة مريضا قبل ان تتزوج املطلقات ورث الثمان الثمن، او الربع �لسـوية
 .)١(من اربع زوجات اتفاقا إال هنا وال يلحق الفسخ يف املرض �لطالق عمال �الصل

. رجعتـك وارجتعتـك: فيقـول )٢(متصـال بضـمريها) مثـل رجعـت وارجتعـت. والرجعة تكون �لقـول(
رددتـــك  )٣(وهـــذه الثالثـــة صـــرحية، وينبغـــي اضـــافة إيل، او إىل نكـــاحي، ويف معناهـــا. ومثلـــه راجعتـــك

فإ�ســاك (،)٤()و�عــو�هن أحــق بــردهن � ذ�ــك(: وامسـكتك لورودمهــا يف القـرآن قــال تعــاىل
يفتقـــر اليهـــا يف االخـــريين، : وقيـــل. )٧(إىل نيـــة الرجعـــة، لصـــراحة االلفـــاظ )٦(يفتقـــر وال))٥(بمعـــروف

 كاالمساك  )٨(الحتماهلما غريها
___________________________________ 

 .اي عدم توارث شخص من شخص اال ما اخرجه الدليل: وهو اصل العدم) ١(
ب مثــل قولـــه: الرجــلوهــو كــاف اخلطـــاب يف صــورة املواجهــة واحلضـــور يف قــول ) ٢( مري الغائـــ ك وارجعتــك، او ضــ : رجعتـــ

 .رجعتها وارجعتها وراجعتها
 .اي يف معىن الثالثة املذكورة) ٣(
 .٢٢٨اآلية : البقرة) ٤(
 .٢٢٩اآلية : البقرة) ٥(
ــى ) ٦( ــذه االلفـــاظ علـ ــة، لصـــراحة هـ ــراد وهـــي الرجعـ ــذه االلفـــاظ علـــى املـ اي الـــزوج ال حيتـــاج إىل نصـــب قرينـــة، لداللـــة هـ
 .رجوعال
 .رددت وامسكت: اي إىل نية الرجعة وهي القرينة يف االخريين ومها) ٧(
 ).) الشارح(اي غري الرجعة كما افاده ) ٨(

    



٥٠ 

 .، وهو حسن)١(�ليد، او يف البيت، وحنوه
ورمبـا كـان اقـوى . ، لداللتـه علـى الرجعـة كـالقول)كالوطئ، والتقبيل، واللمس بشـهوة  )٢(و�لفعل(

بقصـد الرجـوع بـه، أو بعـدم  )٣(تتوقف ا�حته على تقدم رجعة، ال�ا زوجـة، وينبغـي تقييـده منه، وال
 .)٤(قصد غريه، النه اعم خصوصا لو وقع منه سهوا، واالجود اعتبار االول

يف  )٥(لداللتــه علــى ارتفاعــه يف االزمنــة الثالثــة وداللــة الرجعــة علــى رفعــه) وانكــار الطــالق رجعــة(
كــون الرجعــة مــن توابــع الطــالق   )٨(، وال يقــدح فيــه)٧(اقــوى داللــة عليهــا ضــمنا )٦(غــري املاضــي فيكــون

حيــــث ينتفــــي املتبــــوع، الن غايتهــــا التــــزام ثبــــوت النكــــاح، واالنكــــار يــــدل عليــــه فيحصــــل  )٩(فتنتفــــي
 .املطلوب منها وإن انكر سبب شرعيتها

مـن أن الرجعـة  )١٠(تقـدم ملـا) ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحهـا دوامـا(
 ترفع حكم الطالق فيستصحب حكم الزوجية

___________________________________ 
 .وهو امساكها عن اخلروج من املدينة، اورد طلبها، او هديتها اليها) ١(
 .اي وتكون الرجعة �لفعل) ٢(
 .اي تقييد الفعل) ٣(
 .وهو قصد الرجوع) ٤(
 .اي رفع الطالق) ٥(
 .انكار الطالق اقوى داللة على الرجعةاي ) ٦(
 .اي يف الداللة االلتزامية) ٧(
 .اي يف كون إنكار الطالق رجعة) ٨(
 .اي الرجعة حيث ينتفي الطالق) ٩(
 ).واعلم أن الرجعة بعد الطلقة جتعلها مبنزلة املعدومة: (يف قول الشارح) ١٠(

    



٥١ 

 )٣(امكـن طالقهـا ثـال� قبـل الـدخول بعـدها )٢(حتدث حكم نكاح جديد، ومـن مث )١(السابقة، ال ا�ا
، وجلـواز )٥(، والن الرجعية زوجة، وهلذا يثبت هلـا احكـام الزوجيـة)٤(استصحا� حلكم الدخول السابق

من حيث إن الطالق ازالـة قيـد النكـاح،  )٨(ورمبا خييل املنع هنا. )٧(ابتداء من غري تلفظ بشئ )٦(وطئه
ــت �لرجعــة عــني النكــاح االول، فإمــا ان )٩(والرجعــة تقتضــي ثبوتــه حمــال،  )١١(واالول. او غــريه )١٠(يثب

 يكون )١٢(الستحالة اعادة املعدوم، والثاين
___________________________________ 

ت الرجعـــة كـــذلك ملـــا جـــاز لـــه مراجعتهـــا، لعـــدم جـــواز نكـــاح ) ١( اي ال أن الرجعـــة حتـــدث حكـــم نكـــاح جديـــد، ولـــو كانـــ
 .ل املشهور وان جاز بقاؤها على عقدها السابق يف صورة اسالم الزوجالذمية ابتداء على القو 

 .اي ومن اجل أن الرجعة جتعل الطالق مبنزلة املعدوم وان كان الطالق قبل الدخول �ا) ٢(
 .اي بعد الرجعة) ٣(
 .اي بعد العقد) ٤(
 .من النفقة والتوارث) ٥(
 .لاي وطئ الزوج الزوجة من اضافة املصدر إىل الفاع) ٦(
 .اي مبا يشعر �لرجعة) ٧(
 .اي يف مراجعة الذمية) ٨(
 .اي ثبوت النكاح) ٩(
 .وهو النكاح قبل الطالق) ١٠(
 .وهو ثبوت عني النكاح االول، الن النكاح االول صار معدوما �لطالق فالرجعة ال تعيد النكاح االول) ١١(
 .وهو غري النكاح االول) ١٢(

    



٥٢ 

مبنـع زوال النكـاح اصـال، بـل امنـا يـزول �لطـالق، وانقضـاء العـدة ومل  )١(ويضـعف. ابتدء، ال اسـتدامة
 .حيصل
ــب الطــالق( ت( )٢(لتمنعــه مــن الرجعــة قــدم قوهلــا)ولــو انكــرت الــدخول عقي الصــالة عــدم ) وحلفــ

مث مع دعواه الدخول يكون مقـرا �ملهـر . الدخول، كما يقدم قوله لو انكره ليسقط عنه نصف املهر
ــت قبضــته فــال رجــوع لــه بشــئ عمــال �قــراره)٣(وهــي مقــرة علــى نفســها بســقوط نصــفه إن كان ، )٤(، فــ

ر �لـــدخول لتأخـــذ النصـــف ، ولــو رجعـــت إىل االقـــرا)٦(فــال تطالبـــه اال بنصـــفه عمـــال �نكارهـــا )٥(واال
ففـي ثبوتـه هلـا، او توقفـه علـى اقـرار جديـد منـه وجهـان، واوىل �لعـدم لـو كـان رجوعهـا بعـد انقضـاء 

ن رأســها ملــا ) وأخــذ القنــاع(املفهمــة هلــا، ) ورجعــة االخــرس �الشــارة(العــدة علــى تقــدير الــدخول  عــ
 مةالعالمة عال )٨(من ان وضعه عليه اشارة إىل الطالق، وضد )٧(تقدم

___________________________________ 
 .اي هذه الوجوه املتخيلة) ١(
 .الصالة عدم الدخول) ٢(
 .لكون الطالق واقعا قبل الدخول) ٣(
 .اي �قراره �لدخول) ٤(
 .اي وان مل تقبضه الزوجة) ٥(
 .اي �نكار الزوجة الدخول من اضافة املصدر إىل الفاعل واملفعول حمذوف) ٦(
 ).اخل.. والقاء القناع): (املصنف(ول يف ق) ٧(
وملا كان وضع القناع على راسها عالمة . املراد من الضد هنا رفع القناع عن رأسها وهو ضد وضع القناع على راسها) ٨(

 .واشارة لطالقها فرفع القناع عن راسها كان عالمة الضد وهو الرجوع

    



٥٣ 

 .)٣(، بل يكفي االشارة مطلقا)٢(ينهماخبصوصه فال جيب اجلمع ب )١(الضد، وال نص هنا عليه
سـتة وعشـرون يومـا  )٥(وأقلـه(، النقضـائها فيـه )٤(ويقبل قوهلـا يف انقضـاء العـدة يف الزمـان احملتمـل(

ت معتــدة �القــراء )٦(وحلظتــان ــك �ن يطلــق وقــد بقــي مــن الطهــر حلظــة، مث حتــيض اقــل . ان كانــ وذل
يف احلـيض  )٩(مث تطعـن )٨(وتطهـر كـذلك. )٧(احليض ثالثة ا�م، مث تطهر اقـل الطهـر عشـرة، مث حتـيض

 .حلظة
 )١٠(مــن العــدة، او مــن الطهــر الثالــث، الســتبانته) االخــرية داللــة علــى اخلــروج(هــذه اللحظــة ) و(
 من العدة، ال�ا) ال جزء(ا �

___________________________________ 
 .اى على اخذ القناع من رأسها) ١(
 .اي بني االشارة، ورفع القناع عن راسها) ٢(
 .سواء كان �خذ القناع عن رأسها، او بغريه من االشارات) ٣(
 .كمضى زمن طويل حيتمل فيه انقضاء العدة) ٤(
 ).الزمان(ري إىل الظاهر رجوع الضم) ٥(
 .واللحظة اليت تكشف عن انقضاء العدة. اللحظة االخرية من طهرها الذي اوقع فيها الطالق: ومها) ٦(
 .اي ثالثة ا�م) ٧(
 .اي عشرة ا�م) ٨(
 .اى دخل فيه وابتدا: طعن يف الشئ: هو االبتداء يف الشئ والدخول فيه يقال) ٩(
رية(املرجــع يف �ــا كمــا وأن ). الطهــر(مرجــع الضــمري ) ١٠( ىن الكشــف) اللحظــة االخــ اى لكشــف هــذه : واالســتبانة مبعــ

 .اللحظة من احليض عن انتهاء اللحظة االخرية للطهر االخري

    



٥٤ 

ت قبلهــا ، الن )٤(وقيــل هــي منهــا )٣(.ويصــح العقــد )٢(فــال تصــح الرجعــة فيهــا )١(ثالثــة قــروء وقــد انقضــ
اذا كانـت حـرة، ولـو   )٨(هذا. ال يدل على املدعى )٧(وهو )٦(موقوف على حتققها )٥(احلكم �نقضائها

ـــت امـــة فأقـــل عـــد�ا ثالثـــة عشـــر يومـــا وحلظتـــان ، وقـــد يتفـــق �درا انقضـــاؤها يف احلـــرة بثالثـــة )٩(كان
 �ن يطلقها بعد الوضع )١٠(وعشرين يوما وثالث حلظات، ويف االمة بعشرة وثالث

___________________________________ 
 .حظة االخرية من احليضاى قبل الل) ١(
 .اى يف هذه اللحظة االخرية) ٢(
 .اي يف هذه اللحظة االخرية) ٣(
 .اى يف هذه اللحظة االخرية من العدة فال يصح فيها ويصح الرجوع) ٤(
 .اى �نقضاء العدة) ٥(
 .اى حتقق هذه اللحظة االخرية) ٦(
ن العــدة، بــل هــي كاشــفة عــن اي توقــف انقضــاء العــدة علــى هــذه اللحظــة االخــرية ال يــدل ع) ٧( لــى أن هــذه اللحظــة مــ

 .انقضاء العدة
 .اي القول �ن اقل العدة ستة وعشرون يوما وحلظتان) ٨(
�ن يطلقها يف آخر حلظة من الطهـر وهـذه هـي اللحظـة االوىل، مث تتحـيض �قـل احلـيض وهـي ثالثـة ا�م، مث تطهـر، ) ٩(

، مث تطهـــر �قـــل الطهـــر وهـــي عشـــرة ا�م فـــا�موع ثالثـــة عشـــر يومـــا مـــع �قـــل الطهـــر وهـــي عشـــرة ا�م فـــا�موع ثالثـــة ا�م
 .اللحظة االخرية اليت تبتدء �حليض وتكشف عن انقضاء العدة وخروجها عنها

 .اي بثالث حلظات) ١٠(

    



٥٥ 

وقبــل رؤيــة دم النفــاس بلحظــة، مث تــراه حلظــة، مث تطهــر عشــرة، مث حتــيض ثالثــة، مث تطهــر عشــرة، مث 
فامكانـــه  )٢(يعلـــم االمـــة، ولـــو ادعـــت والدة �م )١(ومنـــه. والنفـــاس معـــدود حبيضـــةتـــرى احلـــيض حلظـــة 

بعــد الطــالق  )٤(النكــاح حلظــة للــوطء، وحلظــة للــوالدة وان ادعتهــا )٣(بســتة اشــهر وحلظتــني مــن وقــت
 )٦(إنـه: ورمبـا قيـل. )٥(بلحظة، ولو ادعت والدة سقط مصور، او مضغة، او علقة اعترب امكانه عـادة

 ،)٩(، واربعون كذلك)٨(، ومثانون يوما وحلظتان يف الثاين)٧(يوما وحلظتان يف االول مئة وعشرون
___________________________________ 

اي ومـــن هـــذا البيـــان يعلـــم حكـــم االمـــة �ن يطلقهـــا بعـــد الـــوالدة وقبـــل رؤيـــة الـــدم بلحظـــة، مث يـــرى دم النفـــاس حلظـــة ) ١(
 .مث تطهر عشرة أ�م مث ترى احليض حلظة ففي هذه اللحظة خترج من العدة وتعد حلظة النفاس حبيضة. فها�ن حلظتان

 .�جلر صفة ملوصوف حمذوف وهو املولود او الطفل اي املولود التام او الطفل التام) ٢(
 .اي من بعد النكاح وهو العقد) ٣(
ضت ستة اشهر وحلظة يقبـل قوهلـا، اي وان ادعت كون الوالدة بعد الطالق بلحظة فيحنئذ ينظر يف ادعائها فاذا انق) ٤(

 .المكا�ا، وان مل متض تلك املدة فال يقبل قوهلا يف ادعائها
اي اعتــرب امكــان ادعــاء والدة ســقط مصــور، او مضــغة، او علقــة عــادة �ن متضــى مــدة ميكــن صــريورة املــين علقــة، او ) ٥(

 .مضغة، او مصورا
 .اي امكان ادعاء والدة السقط عادة) ٦(
 .ء سقط مصوروهو ادعا) ٧(
 .وهو ادعاء سقط مضغة) ٨(
 .اي واربعون يوما وحلظتان يف الثالث وهو ادعاء سقط علقة) ٩(

    



٥٦ 

 .)١(يف الثالث وال �س به
إال بشــهادة اربــع مــن النســاء املطلعــات علــى  )٣(انــه ال يقبــل منهــا غــري املعتــاد )٢(وظــاهر الــروا�ت(

حلكم العـدة، والمكـان اقامتهـا  )٦(، واستصحا�)٥(والظاهر )٤(عمال �الصل) وهو قريب. �طن امرها
أن النسـاء مؤمتنـات علـى ارحــامهن وال يعـرف إال مـن جهـتهن غالبــا، : )٧(ووجـه املشــهور. البينـة عليـه

ـــا، وروى العـــدة : " قـــال: زرارة يف احلســـن عـــن البـــاقر  )٨(واقامـــة البينـــة عســـرة علـــى ذلـــك، غالب
 .)٩(واالقوى املشهور".  واحليض للنساء اذا ادعت صدقت

___________________________________ 
 .من هذه التحديدات يف املراتب الثالث: اي ال �س مبا قيل) ١(
 .٣ - ٢ - ١من ابواب احليض احلديث  ٤٧الوسائل كتاب الطهارة �ب ) ٢(
 .اي ال يقبل من املرأة لو ادعت انقضاء عد�ا �قل من املعتاد) ٣(
 .صل عدم ثبوت وعدم حتقق ما تدعيه املرأةاي اال) ٤(
 .اذ الظاهر خروج املرأة عن العدة حبسب العادة املتعارفة بني النساء، ال بنحو الشواذ) ٥(
ت خروجهــا عنهــا فيستصــحب احلكــم وهــو بقاؤهــا يف ) ٦( للشــك يف خروجهــا عــن العــدة �قــل مــن املــألوف عــادة لــو ادعــ

 .يت �ربع من النساء املطلعات يشهدن على ذلكالعدة، وعدم جواز تزوجيها، اال ان �
 .وهو قبول قوهلا يف خروجها عن العدة) ٧(
 .١من ابواب اقسام الطالق احلديث  ٢٤الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٨(
 .وهو قبول قوهلا) ٩(

   



٥٧ 

 )يف العدد - الفصل الثالث (
وال (، )١(مـن احلمـل، او تعبـداة رمحهـا  مجع عدة، وهي مدة ترتبص فيها املرأة لتعرف براء) العدد(

ب(مـــن الطـــالق، والفســـخ ) عـــدة علـــى مـــن مل يـــدخل �ـــا الـــزوج علـــى الزوجـــة ) إال يف الوفـــاة فيجـــ
شـهران ) ونصـفها(وإن كان زوجها عبـدا ) اربعة اشهر وعشرة ا�م إن كانت حرة(االعتداد  )٢(مطلقا

دمحم بـــن  )٤(صـــحيحة )٣(دهوإن كـــان زوجهـــا حـــرا علـــى االشـــهر، ومســـتن) إن كانـــت أمـــة(ومخســـة ا�م 
: وقيــل". االمــة اذا تــويف عنهــا زوجهــا فعــد�ا شــهران ومخســة ا�م : " قــال مســلم عــن الصــادق 

 )٦(، وبعض الروا�ت)٥(كاحلرة استنادا إىل عموم اآلية
___________________________________ 

ــن اقســـام العـــدة والقســـم االول هـــي العـــدة كمـــا يف عـــدة الوفـــاة يف غـــري املـــدخول �ـــا وهـــو القســـم ال) ١( الســـترباء (ثـــاين مـ
 ).الرحم

 .سواء كانت مدخوال �ا ام ال مسلمة ام ذمية متعة كانت ام دواما) ٢(
 .اي مستند هذا التفريق بني االمة واحلرة) ٣(
 .٩من ابواب العدد احلديث  ٤٢الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٤(
 .٢٣٤اآلية : البقرة)من�م و�ذرون ازواجا ي��صن بانفسهن ار�عة اشهر وع�اوا�ين يتوفون (:قوله تعاىل )٥(
 .٢من ابواب العدد احلديث  ٤٢الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٦(

    



٥٨ 

رية ولــو �ئســة، ) ســواء دخــل �ــا اوال(، )٣(طريــق اجلمــع )٢(بغريهــا )١(وختصيصــهما ــت ام كبــ صــغرية كان
 .دائما كان النكاح ام منقطعا

مجـع قـرء �لفـتح، والضـم وهـو الطهـر، ) تعتد ذات االقـراء( )٤(املوجبة للفرقة) السبابويف �قي ا(
�ن يكــون هلــا فيــه عــادة مضــبوطة وقتــا، ســواء انضــبط عــددا ام ال ) املســتقيمة احلــيض( )٥(او احلــيض

�ا املتحقق �يـالج احلشـفة، أو قـدرها مـن مقطوعهـا قـبال او دبـرا علـى املشـهور وإن ) مع الدخول(
احـــدها مـــا بقــي مـــن طهـــر الطــالق بعـــده وإن قـــل، وغــري مســـتقيمة احلـــيض ) بثالثـــة اطهــار(ينــزل مل 

 .)٦(ترجع إىل التمييز، مث إىل عادة نسائها ان كانت مبتدأة، مث تعتد �لشهور
 وذات الشهور وهي اليت ال حيصل هلا احليض �ملعتاد وهي يف سن(

___________________________________ 
، وختصيص بعض الروا�ت املشار اليها يف اهلـامش ٥٧ص  ٥وختصيص اآلية الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم اي ) ١(

طريـق اجلمـع بـني االدلـة الدالـة علـى أن االمـة تعتـد نصـف احلـرة، وبـني عمـوم اآليـة ) وهي احلرة(بغري االمة  ٥٧ص  ٦رقم 
ض االخبــار املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم  الــدالتني بعمومهمــا علــى أن عــدة املتــوىف عنهــا زوجهــا اربعــة  ٥٧ص  ٦وعمـوم بعــ
 .اشهر وعشرة ا�م، سواء كانت املرأة حرة ام امة

 .اي بغري االمة) ٢(
 .١اي اجلمع بني االدلة كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٣(
 .�لضم مبعىن الفراق واالفرتاق) ٤(
 .املستعمل يف السواد والبياض) اجلونك(النه من الفاظ االضداد املستعملة يف املنعيني ) ٥(
 .اذا مل يكن هلا نساء ترجع اليهن) ٦(

    



٥٩ 

سواء كانت مسرتابة كما عرب به كثري ام انقطع عنها احليض لعارض من مـرض، ومحـل، ) من حتيض
اكملـت املنكسـر ثالثـني  )١(هالليـة ان طلقهـا عنـد اهلـالل، وإال) بثالثـة اشـهر(ورضاع، وغريهـا تعتـد 

 .على االقوى )٢(نيبعد اهلالل
 .ان مل تكن) او مخسة واربعني يوما(ان كانت مستقيمة احليض، ) بطهرين(تعتد ) واالمة(
ــــو رأت( إىل ان انقضــــت  )٤(مث احتــــبس) مــــرة او مــــرتني( )٣(الثالثــــة) الــــدم يف االشــــهر(احلــــرة ) ول

ت(غالبــا  )٥(، ال�ــا قــد اســرتابت �حلمــل)انتظــرت متــام االقــراء(االشــهر  القــراء قبــل اقصــى ا) فــان متــ
 على اشهر القولني،) صربت تسعة اشهر )٦(وإال(احلمل انقضت عد�ا، 

___________________________________ 
 .�ن طلقها يف اخلامس عشر من الشهر) ١(
ث حـىت : ومها) ٢( تكـون اهلالل الثاين والثالث بعد الثالث الذي طلقت فيـه فا�ـا تعتـد مخسـة عشـر يومـا بعـد اهلـالل الثالـ

 .العدة ثالثة اشهر
 .وهي االشهر اليت تعتد فيها) ٣(
�ن رات الدم يف الشهر االول من اشهر العدة، مث انقطع يف الشـهر الثـاين والثالـث، او رات يف الشـهر االول والثـاين ) ٤(

 .من العدة وانقطع يف االخري منها
 .اي الحتمال احلمل) ٥(
ة احلمل تنتظـر إىل ان تـرى الـدم، فـان رات الـدم قبـل اقصـى احلمـل مـن اي شـهر  اي وان مل تتم االقراء قبل اقصى مد) ٦(

بنـاء علـى قـول . كان فقد متت اقراؤها وخرجت عن العدة، وان مل تر الدم صربت تسعة اشهر ويف العاشر خترج عن العـدة
 .مدة احلمل وكذا لو مل تر الدم اصال فا�ا تنتظر إىل اقصى. إن اقصى مدة احلمل تسعة اشهر: من يقول

    



٦٠ 

فـــذاك هـــو املطلـــوب يف  )١()فـــان وضـــعت ولـــدا، او اجتمعـــت االقـــراء الثالثـــة(علـــى قـــول، ) او ســـنة(
بثالثـــة (اي بعـــد التســـعة، او الســـنة ) اعتـــدت بعـــدها( )٢(احـــد االمـــرين) وإال يتفـــق(انقضـــاء العـــدة، 

االقـراء بعـد اقصـى احلمـل  البد من وقـوع الثالثـة : وقيل. فتكتفي �ا )٣(اشهر إال ان يتم االقراء قبلها
ــنص )٥(واالول. )٤(كالثالثــة االشــهر والفتــوى يقتضــي عــدم الفــرق بــني اســرتابتها  )٦(اقــوى، واطــالق ال

حـىت لـو كـان زوجهـا غائبـا  )٧(�حلمل، وعدمه يف وجوب الرتبص تسعة، او سنة، مث االعتـداد بعـدها
 )٨(عنها فحكمها كذلك

___________________________________ 
 .يف ضمن اكثر احلمل) ١(
 .ووضع الولد. اجتماع االقراء الثالثة: ومها) ٢(
 .اي قبل ثالثة اشهر) ٣(
أن الثالثة اقراء بعد اقصى مدة احلمل البد منها، سواء كانت االقرارء مطابقة مع الثالثة االشهر : حاصل هذا القول) ٤(

ب عليهـا االنتظـار إىل آخـر االقـراءام زائدة عنها �ن كانت مدة االقراء اكثر عن الثالثة اال وهـو ابعـد االجلـني : شـهر فيجـ
ن ثالثــة اقــراء ام �قصــة عــن الثالثــة االشــهر �ن تــرى الــدم �قــل مــدة احلــيض، ورات الطهــر يف اقــل . مــن ثالثــة اشــهر، ومــ

 .وهكذا إىل ان تنتهي ثالثة اقراء فتنتظر حىت تكمل الثالثة االشهر. مدته
 ).اعتدت بثالثة اشهر: ( قولهوهو اختيار املصنف يف) ٥(
 .٤من ابواب العدد احلديث  ٢٥الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٦(
 .اي بعد تسعة اشهر، او السنة تعتد من جديد ثالثة اشهر) ٧(
 .اي جيب عليها الرتبص بعد التسعة، او السنة ثالثة اشهر) ٨(

    



٦١ 

مـــل املصــــنف يف بعـــض حتقيقاتــــه واحت. �ملســـرتابة )٢(يقتضـــي اختصاصــــه )١(وان كـــان ظـــاهر احلكمــــة
ــزاع، وهــذه )٣(االكتفــاء �لتســعة لزوجــة الغائــب حمتجــا حبصــول مســمى  )٥(العــدة، والــدليل يف حمــل الن

 )٧(إن مضـــى هلـــا ثالثـــة أقـــراء قبـــل ثالثـــة اشـــهر )٦(والضـــابط أن املعتـــدة املـــذكورة. اطـــول عـــدة تفـــرض
انقضت عد�ا بـه، وإن مضـى عليهـا ثالثـة أشـهر مل تـر فيهـا دم حـيض انقضـت عـد�ا بـه وإن كـان 

 )٩(مستقيمة فيما زاد عليها )٨(هلا عادة
___________________________________ 

 ).جعل العدة السترباء الرحم(وهو ) ١(
 .ابة �حلملاي اختصاص الرتبص بعد التسعة، او السنة امنا هو مبن كانت مسرت ) ٢(
 .وهو حصول ثالثة اشهر يف ضمن تسعة اشهر) ٣(
االكتفـاء بتسـعة اشـهر لزوجـة : (ملـدعاه وهـو) حلصول مسـمى العـدة: (يف قوله ) املصنف(اي الدليل الذي ذكره ) ٤(

 .فالدليل واملدعى متحدان. عني املدعى واول الكالم) الغائب
 .وثالثة اشهر بعد التسعة اطول عدةاي تسعة اشهر يف املسرتابة، ) ٥(
 .وهو املعتدة يف غري الوفاة) ٦(
ت عليهــا ) ٧( ت عــد�ا ايضـا، وان مضــ يعـين االشــهر الـيت تكــون مــوردا لالقـراء، فــان طابقــت االقـراء الثالثــة االشـهر انقضــ

 .الثالثة االشهر ومل تر الدم فيها انقضت عد�ا ايضا
ىن. ان هنــا وصــلية) ٨( ت: واملعــ ن مضــ ن العــدة وان كــان  أن مــ عليهــا الثالثــة االشــهر ومل تــر الــدم يف هــذه املــدة خرجــت مــ

 .اي على ثالثة اشهر) ٩(عاد�ا يف احليض اكثر من ثالثة اشهر

    



٦٢ 

ولـــو  )١(�ن كانـــت تـــرى الـــدم يف كـــل اربعـــة اشـــهر مـــرة، أو مـــا زاد، او نقـــص حبيـــث يزيـــد عـــن ثالثـــة
ئها بلحظـة فحكمهــا مـا فصـل ســابقا مـن انتظــار بلحظـة، ومـىت رأت يف الثالثــة دمـا ولـو قبــل انقضـا

اعتـدت بعـد تسـعة اشـهر بثالثـة اشـهر،  )٣(الولـد، فـان انتفيـا )٢(اقرب االمرين من متـام االقـراء، ووضـع
علـى مـا سـبق، وال فـرق بـني ان يتجـدد هلـا دم حـيض  )٥(ولـو مبنيـة )٤(إال أن يتم هلـا ثالثـة اقـراء قبلهـا

 .)٨(وعدمه )٧(، او قبلها)٦(آخر يف الثالثة
ووضـعته  )٩(وان كـان علقـة(امجع كيف وقع اذا علم أنـه نشـؤ آدمـي ) وعدة احلامل وضع احلمل(

 �بعد االجلني من وضعه، )١١(يف غري الوفاة، وفيها( )١٠(بعد الطالق بلحظة، وال عربة �لنطفة
___________________________________ 

 .اي عن ثالثة اشهر) ١(
 .اي ومن وضع الولد): من اجلارة(مدخول  �جلر عطفا على) ٢(
 .اي االقراء، ووضع الولد) ٣(
 .اي قبل متام ثالثة اشهر) ٤(
�ن رات الـدم مـرة او مـرتني . اي متامية االقراء مبنية على مـا اذا رأت الـدم يف الثالثـة االشـهر االول املتصـلة �لطـالق) ٥(

 .خريةيف الثالثة االول، مث متت اقراؤها يف الثالثة اال
 .اي يف الثالثة االشهر االخرية) ٦(
 .اي قبل الثالثة االشهر االخرية يف ضمن التسعة االشهر) ٧(
 .اي وبني عدم جتدد الدم) ٨(
 .ومجعها علق. وهي القطعة اجلامدة من الدم بعد أن كان اصلها منيا وبعد اربعني يوما تصري مضغة) ٩(
 .ومجعها نطف. النطفة ماء الرجل) ١٠(
 .اي يف الوفاة) ١١(

    



٦٣ 

 .االربعة والعشرة اال�م يف احلرة، والشهرين واخلمسة اال�م يف االمة) ومن االشهر
وهـــو تـــرك الزينـــة مـــن (يف مجيـــع مـــدة العـــدة ) وجيـــب احلـــداد علـــى الزوجـــة املتـــوىف عنهـــا زوجهـــا(

واســتعمال ، واحلنــاء، وخضــب احلــاجبني �لســواد، )الثيــاب، واالدهــان، والطيــب، والكحــل االســود
ري ذلــك ممــا يعــد زينــة عرفــا وال خيــتص املنــع بلــون خــاص مــن الثيــاب، بــل . االســفيداج يف الوجــه، وغــ

ختتلـــف ذلـــك �خـــتالف الـــبالد، واالزمـــان والعـــادات، فكـــل لـــون يعـــد زينـــة عرفـــا حيـــرم لـــبس الثـــوب 
ه لــيال املصــبوغ بــه، ولــو احتاجــت إىل االكتحــال �لســواد لعلــة جــاز، فــان �دت الضــرورة �ســتعمال

ومسحه �ارا وجب واال اقتصرت على ما تتـأدى بـه الضـرورة، وال حيـرم عليهـا التنظيـف، وال دخـول 
احلمـــام، وال تســـريح الشـــعر، وال الســـواك، وال قلــــم االظفـــار، وال الســـكىن يف املســـاكن العاليــــة، وال 

ـــرية، والصـــغرية ، وال تـــزيني اوالدهـــا وخـــدمها، وال فـــرق بـــني الزوجـــة ال)١(اســـتعمال الفـــراش الفـــاخرة كب
 .احلائل واحلامل اذا كانت حرة

إن احلـرة واالمـة  : " ، النـه قـال)ا�ا ال حتـد( صحيحا عن الباقر  )٢(ويف االمة قوالن املروي(
وهـــذا هـــو ". كلتيهمـــا اذا مـــات عنهمـــا زوجهمـــا ســـواء يف العـــدة إال ان احلـــرة حتـــد واالمـــة ال حتـــد 

ــــيب  )٣(ليــــه ومجاعــــة إىل وجــــوب احلــــداد عليهــــا، لعمــــوم قــــولاالقــــوى، وذهــــب الشــــيخ يف احــــد قو  الن
 ال حيل المرأة"  

___________________________________ 
 .وللمناقشة فيها جمال واسع اذ العرف يرى مثل هذه زينة وا�ا منافية للحداد على الزوج) ١(
 .٢احلديث من ابواب العدد  ٤٢الوسائلكتاب الطالق �ب ) ٢(
ســنن ايب داود الطبعــة . ٢مــن ابــواب العــدد واحكامــه احلــديث  ٢٥كتــاب الطــالق �ب ) مســتدرك وســائل الشــيعة) (٣(

 .٢٢٩٩احلديث  ٣٨٩ - ٣٨٨ص  ٧٥٠اجلزء الثاين كتاب الطالق �ب  ١٣٦٩الثانية مطبعة السعادة سنة 

    



٦٤ 

ؤمن �� واليــوم اآلخــر ان حتــد علــى ميــت فــوق ثــالث ليــال اال  ــ ــى زوج اربعــة اشــهر وعشــرا ت ". عل
خــاص فيجــب التوفيــق بينهمــا بتخصــيص العــام، وال  )٣(عــام، وذاك )٢(مــع ســالمة الســند أنــه )١(وفيــه
 )٨(، بل مقتضاه)٧(داللة عليه )٦(، ويف احلديث)٥(على غري الزوج مطلقا )٤(حداد

___________________________________ 
 .مع فرض صحة سندها اي ويف االستدالل �ذه الرواية) ١(
 .عام يشمل احلرة واالمة، وال اختصاص يف احلداد للحرة) ال حيل المرأة تؤمن ��: (اي قول الرسول االكرم ) ٢(
اي ختــص احلــداد : خاصــة ٦٣ص  ٢املشــار اليهــا يف اهلـامش رقــم  ) االمـام البــاقر(وهـي الصــحيحة املرويــة عــن ) ٣(

 .فيجب حينئذ محل العام على اخلاص مبقتضى فن االصول. أة احلرة�ملر 
 .اي وال حداد بنحو الوجوب) ٤(
ىت يف اال�م الثالثــة املرويــة يف الروايــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٥( ث قــال  ٢اي ال علــى االب، وال علــى الولــد حــ حيــ

� واليوم اآلخر ان حتد على ميت فوق ثالث ليا اال على زوج اربعة اشهر ال حيل المرأة تؤمن �: (الرسول االكرم 
 .فمفهومها أن احلداد ال حيرم يف الثالثة). وعشرا

 .٢وهو املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٦(
 .اي على أنه ال حداد على املرأة لغري الزوج فوق ثالث ليال) ٧(
 .٢م اي مقتضى احلديث املشار اليه يف اهلامش رق) ٨(

    



٦٥ 

 .على املبالغة يف النفي والكراهة )٢(واالوىل محله. حمرم )١(أنه
إىل ان حيضـر، او ) وجب عليها الرتبص(وكان لزوجته من ينفق عليها ) واملفقود اذا جهل خربه(

ت وفاتــه، او مــا يقــوم مقامهــا وال متــربع، فــان صــربت فــال  ) ويل ينفــق عليهــا )٤(وإن مل يكــن لــه( )٣(تثبــ
مـن حـني رفـع امرهـا اليـه ) اربـع سـنني )٦(وطلـب(عـن امـره  )٥(كالم وان رفعت امرها إىل احلاكم حبث

مث يطلقهـا (يف اجلهة اليت فقد فيها إن كانت معينة، وإال ففي اجلهـات االربـع حيـث حيتمـل االربـع، 
االجـــود تقـــدمي امـــر الـــويل بـــه فـــان امتنـــع طلـــق احلـــاكم، النـــه و . )٧(بنفســـه، او �مـــر الـــويل بـــه) احلـــاكم

 ، ورجوع الرسل،)٩(اي بعد املدة) بعدها(الصحيحة  )٨(مدلول االخبار
___________________________________ 

 .اي احلداد حمرم على غري الزوج فوق ثالث ليال) ١(
 .٦٣ص  ٣اي احلديث املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٢(
 .قام الوفاة كاالرتداداي م) ٣(
 .اي للمفقود) ٤(
 .اي فتش عن امر املفقود) ٥(
 .اي احلاكم الشرعي) ٦(
 .اي �لطالق) ٧(
 .من ابواب الطالق االخبار ٢٣الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٨(
ب عليهـا الـرتبص اكثـر مـن . وهي اربع سنني) ٩( اربـع سـنني إىل ومقتضى العبارة أن الرسل اذا مل يرجعوا يف هذه املدة وجـ

 .أن �توا
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 .)١(او ما يف حكمه
مساعــة داللــة  )٣(، ويف خــرب)أ�ــا تعتــد عــدة الوفــاة(بــني االصــحاب ) واملشــهور( )٢(بعــده) وتعتــد(

" بعـــد مضـــي اربـــع ســـنني امرهــا ان تعتـــد اربعـــة اشـــهر وعشـــرا : " عليــه، النـــه مل يـــذكر الطـــالق وقــال
أن العدة عدة الطالق حيث حكم فيها �نـه يطلقهـا، مث  )٥(مطلقة، إال أن ظاهرها )٤(و�قي االخبار

فــان جــاء زوجهــا قبــل ان تنقضــي عــد�ا : " ، النــه قــال فيهــا)٧(بريــد داللــة عليــه )٦(تعتــد، ويف حســنة
فبدا له ان يراجعها فهـي امرأتـه، وهـي عنـده علـى تطليقتـني وان انقضـت العـدة قبـل ان جيـئ ويراجـع 

داللة على أنه اذا جـاء يف العـدة ال يصـري  )٨(ويف الرواية" ليها فقد حلت لالزواج وال سبيل لالول ع
 .احق �ا إال مع الرجعة، فلو مل يرجع �نت منه

___________________________________ 
 .كاجوبة الرسائل اليت ارسلها احلاكم إىل االقطار املختلفة) ١(
يف تلـك املـدة املعينـة وهـي اربـع سـنني كمـا يف اخلـرب راجـع اي بعد جمئ الرسـل، او مـا يف حكمـه وهـي اجوبـة الرسـائل ) ٢(

فلو رجعوا قبـل انقضـاء تلـك املـدة وجـب عليهـا الـرتبص إىل . من ابواب الطالق االخبار ٢٣الوسائل كتاب الطالق �ب 
 .ان تنقضي

 .٤كتاب الطالق �ب املفقود احلديث   ١٥٨هجرية ص  ١٣٧٩الطبعة اجلديدة بطهران سنة ) الكايف) (٣(
 .من ابواب اقسام الطالق االخبار ٢٣الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٤(
 .٤اي ظاهر االخبار املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .من ابواب اقسام الطالق احلديث االول ٢٣الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٦(
 .اي على أن عدة املرأة املفقود عنها زوجها عدة الطالق وهي ثالثة اشهر) ٧(
 .٦ملشار اليها يف اهلامش رقم ا) ٨(
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، وإمنا نسب املصنف القول إىل الشهرة لضـعف )٣(الزم حكم الطالق الصحيح )٢(أن ذلك )١(ووجهه
، لداللـــــة )لـــــالزواج(بعـــــد العـــــدة ) وتبـــــاح(يف املقـــــدار واحلـــــداد والنفقـــــة  )٤(وتظهـــــر الفائـــــدة. مســـــتنده
) �ــا )٧(يف العــدة فهــو املــك(املفقــود ) ءفــان جــا(هــو فائــدة الطــالق  )٦(عليــه، والن ذلــك )٥(االخبــار

 )فال سبيل له عليها(جيئ يف العدة ) وإال(وان حكم بكو�ا عدة وفاه �ئنة، للنص 
___________________________________ 

 .اي وجه كون الرجل املفقود اذا جاء مل يكن احق �ا من غريه اال مع الرجعة) ١(
 .غريه اال �لرجعةاي عدم اولوية الزوج �ا من ) ٢(
 .وقد وقع الطالق الصحيح من ويل الزوج من قبل احلاكم) ٣(
وقـول مـن قـال ��ـا . قول من قـال ��ـا تعتـد عـدة الوفـاة وهـي اربعـة اشـهر وعشـرا مـع احلـداد: اي فائدة القولني ومها) ٤(

وعـدم احلـداد يرتتـب . عـد�ا عـدة الوفـاةفاحلـداد يرتتـب علـى القـول �ن . تعتد عدة الطالق وهـي ثالثـة اقـراء وعـدم احلـداد
عـد�ا عـدة الطـالق : عد�ا عدة الوفـاة فـال نفقـة هلـا ومـن قـال: وكذا النفقة فمن قال. على القول �ن عد�ا عدة الطالق

 .فلها النفقة
 .من اقسام الطالق االحاديث ٢٣الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٥(
 .وهي حليتها لالزواج) ٦(
 .أما اذا جاء ومل يرجع �ا حىت خرجت العدة فال حق له عليها وال يكون اوىل �ا من غريهو . لو رجع �ا) ٧(
راجـع الوسـائل كتـاب الطـالق �ب . هذا تعليل جلواز رجوع الزوج املفقود اذا رجع مع كو�ا يف عدة الوفاة وا�ا �ينة) ٨(
 .من ابواب اقسام الطالق احلديث االول ٢٣
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ريه، ) تزوجــت(ســواء وجــدها قــد  أمــا مــع تزوجيهــا فموضــع وفــاق وأمــا بدونــه فهــو اصــح ) او ال(بغــ
الســابقة داللــة عليــه، والن حكــم الشــارع �لبينونــة مبنزلــة الطــالق، فكيــف مــع  )١(القــولني، ويف الروايــة

بطــالن  )٣(ووجـه اجلـواز. بعـد قطـع السـلطنة حيتــاج إىل دليـل وهـو منفـي )٢(الطـالق، واحلكـم �لتسـلط
 .فال )٥(متجه ان مل نوجب طالقها بعد البحث، أما معه )٤(وهو. ل ما يرتتب عليهظن وفاته فيبط

ت املـــال طـــول املـــدة( اي مـــدة الغيبـــة ان صـــربت، ومـــدة ) وعلـــى االمـــام ان ينفـــق عليهـــا مـــن بيـــ
 .مال، واال انفق احلاكم منه مقدما على بيت املال )٦(البحث ان مل تصرب، هذا اذا مل يكن له

 يف اثناء العدة اكملت عدة احلرة ان كان الطالقولو اعتقت االمة (
___________________________________ 

فـان جـاء زوجهـا قبـل أن تنقضـي عـد�ا فبـدا لــه : " حيـث قـال االمـام  ٦٨ص  ٨املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ١(
واما بعد انقضاء العـدة فلـه ان يعقـدها . قبل انقضاء عد�ابني فيه جواز مراجعته هلا  فانه " ان يراجعها فهي امراته 

 .بعقد جديد اذا اراد ان �خذها ويبقى له تطليقتان فتحرم عليه يف الثالثة
 .اي بتسلط الزوج لو جاء بعد انقضاء العدة وحكم احلاكم بطالقها) ٢(
 .اي جواز رجوع الزوج املفقود بعد انقضاء العدة) ٣(
 .زوجاي جواز رجوع ال) ٤(
 .اي مع الطالق فال يتجه القول جبواز الرجوع بعد انقضاء العدة) ٥(
 .اي للزوج املفقود) ٦(
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ايب  )٣(فلروايــة )٢(فال�ــا يف حكــم الزوجــة وقــد اعتقــت وامــا الثــاين )١(أمــا االول) رجعيــا، او عــدة وفــاة
ري عــن ايب عبــدهللا  ت عــدة االمــة، للحكــ )٤(، ولــو كــانبصــ ريور�ا )٥(م �ــا�ئنــا امتــ  )٦(ابتــداء، وصــ

 .بعد العتق اجنبية منه فال يقدح عتقها يف العدة
زرارة  )٧(بـل ال نعلــم القائـل خبالفــه، نعــم روى) والذميـة كــاحلرة يف الطـالق، والوفــاة علـى االشــهر(

سـألته عـن نصـرانية كانـت حتـت نصـراين فطلقهـا هـل عليهـا عـدة : قـال يف الصحيح عن الباقر 
عـد�ا : " قلـت فمـا عـد�ا ان اراد املسـلم ان يتزوجهـا قـال: )٨(ال، إىل قولـه: مثل عدة املسلمة فقـال

، وتظهـــر فائـــدة )٩(والعمـــل علـــى املشــهور. احلــديث" عــدة االمـــة حيضـــتان، او مخســة واربعـــون يومـــا 
 لو جعلنا عدة االمة )١٠(اخلالف

___________________________________ 
 .احلرةوهي عدة ) ١(
 .وهي عدة الوفاة) ٢(
 .١٢من ابواب العدد احلديث  ١٩٨الوايف كتاب الطالق �ب ) ٣(
 .اي الطالق) ٤(
 .اي بعدة االمة) ٥(
ب ان يكــون ) بعــد العتــق(اي وتصــري االمــة قبــل العتــق اجنبيــة، او بعــد الطــالق وال خيفــى أنــه ال جمــال لكلمــة ) ٦( النــه جيــ

ولـــوال هـــذا التصـــرف والتأويـــل الختـــل املعـــىن ولعـــل الســـهو مـــن . حـــىت يســـتقيم املعـــىن) العتـــقبعـــد الطـــالق، او قبـــل (بـــدهلا 
 .النساخ

 .من ابواب العدد احلديث االول ٤٥الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٧(
 .رضوان هللا عليه) زرارة(اي إىل قول السائل وهو ) ٨(
 .اوهو أن الذمية كاحلرة يف الطالق والوفاة يف أن عد�ا عد�) ٩(
 .٧وهو اخلالف بني املشهور، وبني الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١٠(
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، ولــو جعلناهــا كــاحلرة فــال اشــكال هنــا يف عــدة الوفــاة )١(يف الوفــاة نصــف عــدة احلــرة كمــا ســلف
 .)٢(للذمية، ويبقى الكالم مع الطالق

ه بعـد ان صـارت ام ولـده، لـو كـان موالهـا قـد زوجهـا مـن غـري ) وتعتد ام الولـد مـن وفـاة زوجهـا(
اسـحاق بـن عمـار عـن  )٣(لروايـة) عـدة احلـرة(لو مل يكن حني وفاتـه مزوجـا هلـا ) او من وفاة سيدها(

ال عـدة عليهـا : وقيـل". تعتد عدة املتـوىف عنهـا زوجهـا : " يف االمة ميوت سيدها قال الكاظم 
وطـؤات مـن غـري ولـد فـان عـد�ن مـن وفـاة من وفاة سـيدها، ال�ـا ليسـت زوجـة كغريهـا مـن امائـة امل

وهـــذا القـــول لـــيس ببعيـــد ملـــن مل يعمـــل �خلـــرب املوثـــق فـــان خـــرب اســـحاق  . املـــوىل الـــواطئ قـــرء واحـــد
ولـــو مـــات ســـيدها وهـــي مزوجـــة مـــن غـــريه فـــال عـــدة عليهـــا قطعـــا وال  )٥(واالجـــود االول )٤(كـــذلك
 )٦(وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عد�ا. استرباء

___________________________________ 
 )واالمة بطهرين، او مخسة واربعني يوما: (٥٩ص ) املصنف(يف قول ) ١(
 .اي االختالف بني املسلمة والذمية يف الطالق فقط فاملشهور أن الذمية يف عدة الطالق كاحلرة وهي ثالثة اقراء) ٢(
 .٤من ابواب العدد احلديث  ٤٢الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٣(
 .عليهما الصالة والسالم) جعفر بن دمحم الصادق(اي موثق النه فطحي املذهب من اتباع عبدهللا بن االمام ) ٤(
 .وهو أن ام الولد تعتد من وفاة زوجها او سيدها عدة احلرة وهي اربعة اشهر وعشرا) ٥(
 .اي قبل انقضاء عد�ا من زوجها) ٦(
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اطــالق  )٥(مــن. نظــر )٤(او اســتربائها )٣(تــدادها منــهوقبــل دخولــه ففــي اع )٢(بعــدها )١(أمــا لــو مــات
وسـقوط . )٨(حكمـة العـدة واالسـترباء، لعـدم الـدخول )٧(وانتفاء. �عتداد ام الولد من سيدها )٦(النص

فثالثــة (املوطــؤة ســواء كانــت ام ولــد ام ال ) ولــو اعتــق الســيد امتــه(بتوســط التــزويج  )٩(حكــم الســابق
 .فثالثة اشهر )١٠(احليض، وإاللوطئه ان كانت من ذوات ) اقراء
 على املتملك، )١١(حبدوث امللك(لالمة ) وجيب االسترباء(

___________________________________ 
 .اي مات موالها) ١(
 .اي بعد عد�ا من زوجها) ٢(
 .اي من مواله) ٣(
 .دخلوه �ااي استرباء ام الولد من موالها الذي مات بعد انقضاء عد�ا عن زوجها وقبل ) ٤(
 .دليل العتداد ام الولد من موت سيدها عدة الوفاة) ٥(
 .٧٠ص  ٣املشار اليه يف الرقم ) ٦(
اي ومن انتفاء حكمة العدة واالسترباء، الن حكمة العـدة إختبـار الـرحم مـن ): من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٧(

 .االعتداد واالسترباء الم الولد فهو دليل لعدم. وحكمة االسترباء عدم اختالط املياه. احلمل
 .اي لعدم دخول موالها �ا بعد موت زوجها) ٨(
 .وهو دخول املوىل السابق على زواجها، النه سابق على تزويج االمة) ٩(
 .اي وان مل تكن من ذوات احليض ملرض، او عارض وهي يف سن من حتيض) ١٠(
 .�ي حنو كان حدوث امللك من بيع، او صلح او هبة) ١١(
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ان  (واحـدة ) حبيضـة(الناقل �ي وجه كـان مـن وجـوه امللـك ان كـان قـد وطـئ  )٢(على )١()وزواله(
واملــــراد ). كانــــت حتــــيض، او خبمســــة واربعــــني يومــــا اذا كانــــت ال حتــــيض وهــــي يف ســــن مــــن حتــــيض

 )٣(�الســترباء تــرك وطئهــا قــبال ودبـــرا يف املــدة املــذكورة، دون غــريه مـــن وجــوه االســتمتاع، وقــد تقـــدم
البحــــث يف ذلــــك مســــتوىف، ومــــا يســــقط معــــه االســــترباء يف �ب البيــــع فــــال حاجــــة إىل االعــــادة يف 

 .االفادة
___________________________________ 

 .اي وجيب االسترباء بزوال امللك): �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ١(
ترباء اي وجيب االسترباء علـى املتملـك وعلـى الناقـل وجيب االس): املصنف(على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول ) ٢(

 .ببيع، او هبة او صلح
 .٣١٥من طبعتنا اجلديدة كتاب البيع ص ) اجلزء الثلث(يف ) ٣(

   



٧٣ 

 )يف االحكام - الفصل الرابع (
ن العــدة  (علــى الزوجــة ) جيـب االنفــاق( يف العـدة الرجعيــة مــع عــدم نشـوزها قبــل الطــالق، ويف زمــ

وهـو ) وحيرم عليها اخلروج مـن منـزل الطـالق( )٢(شروطا وكمية وكيفية) النكاح يف صلب )١(كما كان
مسـكنها االول، فـان كــان دون  )٣(املنـزل الـذي طلقــت وهـي فيـه اذا كــان مسـكن امثاهلـا وان مل يكــن

 .فله ذلك وامنا حيرم اخلروج مع االختيار )٤(حقها فلها طلب املناسب، او فوقه
___________________________________ 

مـن طبعتنـا احلديثـة كتـاب ) اجلـزء اخلـامس(اي كما كان االنفاق الزما وواجبا يف اثنـاء النكـاح، وقـد تقـدم شـرحها يف ) ١(
 .٤٧٣إىل ص  ٤٦٥النكاح يف النفقات ص 

ث الشـروط والكميـة. على التمييز) شروطا وكمية وكيفية(نصب ) ٢( ب يف اثنـاء النكـاح مـن حيـ  اي كما ان االنفاق واجـ
 .والكيفية كذلك جيب االنفاق على الزوجة يف العدة الرجعية شروطا وكمية وكيفية

. �ن اخرجها الزوج قبـل الطـالق إىل مسـكن آخـر مث طلقهـا. اي وان مل يكن املنزل الذي طلقت فيه مسكنها االول) ٣(
زل  ت فيــه، اال أن يكــون هــذا املنــ ت الــذي طلقــ ن هــذا البيــ غــري مناســب هلــا فجــاز هلــا اخلــروج فحينئــذ ال جيــوز هلــا اخلــروج مــ

 .منه
 .اي لو كان املنزل الذي طلقت فيه فوق املناسب هلا فللزوج حينئذ نقلها من هذا املسكن إىل مسكن آخر يناسبها) ٤(

    



٧٤ 

ـــزل احلضـــرية والبدويـــة الربيـــة والبحريـــة، ولـــو اضـــطرت اليـــه حلاجـــة خرجـــت بعـــد  وال فـــرق بـــني من
خرجت حبسب الضرورة، وال فـرق يف  )٢(بذلك، واال )١(�ديهاانتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع 
وعدمـــه علـــى االقـــوى، الن ذلـــك مـــن حـــق هللا تعـــاىل وقـــد قـــال  )٣(حتـــرمي اخلـــروج بـــني اتفاقهمـــا عليـــه

ــرجن(:تعــاىل ــوتهن وال � ــن بي ــوهن م ، )٥(خبــالف زمــن الزوجيــة فــان احلــق هلمــا )٤()ال �رج
ولو مل تكـن حـال الطـالق يف مسـكن وجـب العـود . �ذنه وهو بعيد )٧(يف التحرير جوازه )٦(واستقرب

ــت يف ســفر )٨(اليــه علــى الفــور اال ان تكــون يف واجــب كحــج فتتمــه كمــا جيــوز هلــا ابتــداؤه ، ولــو كان
 )١١(ففي وجوب العود ان امكن ادراكها )١٠(، او مندوب)٩(مباح

___________________________________ 
 .ة �خلروج ليالاي مع قضاء احلاج) ١(
 .اي وان مل تقض احلاجة يف الليل) ٢(
 .اي على اخلروج وعدمه مبعىن أن اخلروج حمرم شرعا وان رضي الزوج �خلروج) ٣(
 .١اآلية : سورة الطالق) ٤(
 .فان اتفقا على اخلروج جاز هلا اخلروج، واال فال) ٥(
 .قدس هللا نفسه) العالمة(اي ) ٦(
 .اي جواز اخلروج) ٧(
 .اي ابتداء احلج لو كانت يف العدة )٨(
 .كالتنزه واالصطياف) ٩(
 .كز�رة الرسول االكرم، او االئمة االطهار صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم امجعني، وكاحلج املندوب) ١٠(
 .اي ان امكن ادراك املطلقة العدة، او جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إىل املسكن الذي كانت تسكنه) ١١(

    



٧٥ 

اطـالق النهـي  )٤(مـن )٣(، وبـني االعتـداد يف السـفر اوجـه)٢(، او تتخـري بينـه)١(جزء مـن العـدة او مطلقـا
ن اخلــروج مــن بيتهــا فيجــب عليهــا حتصــيل الكــون بــه عــدم صــدق النهــي هنــا ال�ــا غــري  )٥(ومــن. عــ

ث ال تــدرك جــزء مــن العــدة، كــل  )٧(يف العــود، وانتفــاء )٦(مســتوطئة، وللمشــقة ــ ذلــك مــع الفائــدة حي
 .)٨(امكان

___________________________________ 
 .اي وان كانت تدرك شيئا من العدة فيجب عليها ايضا العود إىل ذلك املنزل) ١(
 .اي بني العود إىل منزهلا لتعتد فيه مع كو�ا تدرك العدة لو رجعت إىل بيتها) ٢(
 .اي وجوه ثالثة كما ذكرها يف الشرح) ٣(
اي من أن النهي عن اخلروج من بيتها مطلق مل يفصل بني السفر . العود إىل منزهلا الذي كانت تسكنهدليل لوجوب ) ٤(

ب رجوعهـا إىل بيتهـا حـىت . واحلضر وهذا االطالق ال يتم اال بعد محل النهي الوارد عن اخلروج على اللبث يف البيـت فيجـ
 .، سواء ادركت جزء من العدة ام ال)زهلا مطلقاوجوب العود إىل من(فهو دليل للوجه الثاين وهو . يتحقق اللبث

 .، لعدم كو�ا مستوطنة يف بيتها حىت يشملها الرجوع)ختريها يف الرجوع وعدمه(دليل للوجه الثالث وهو ) ٥(
 .دليل �ن للوجه الثالث) ٦(
مل تدرك جزء مـن العـدة أ�ا اذا : وحاصله) وجوب العود ان ادركت جزء من العدة يف البيت(دليل للوجه االول وهو ) ٧(

 .فما الفائدة يف رجوعها إىل منزهلا فيحنئذ ال جيب العود
ذل الكــراء، او ممنوعــة مــن قبــل ) ٨( ى بــ وأمــا مــع عــدم االمكــان ككــون الطــرق مســدودة بــرا وحبــرا وجــوا، او عــدم قــدر�ا علــ

 .الظامل ففي هذه الصور ال جيب عليه العود إىل منزهلا

    



٧٦ 

 .الضرورة إىل عدمه )١(الرجوع، وعدم
اال ان �يت ( )٣(، لتعلــق النهــي �مــا يف اآليــة)االخــراج )٢(حيــرم عليــه(كمــا حيــرم عليهــا اخلــروج ) و(

القامتـه مث تـرد  )٤(�لقول، او الفعـل فتخـرج يف االول) جيب �ا احلد، او تؤذي اهله(مبينة ) بفاحشة
ب، واالختـــرج إىل مســكن آخــر يناســب  )٦(عــاجال ويف الثــاين )٥(اليــه  )٧(حاهلـــا مــن غــري عــود ان مل تتـــ

مطلقا، ولعـدم الوثـوق بتوبتهـا،  )٩(لالذن يف االخراج معها )٨(فوجهان اجودمها جواز ابقائها يف الثاين
 .لنقصان عقلها ودينها

___________________________________ 
ىن العبـــارة) ١( يت ذكـــرت امنـــا جتـــري لـــو مل يكـــن هنـــاك : معــ وامـــا اذا كانـــت . ضـــرورة إىل اســـتمرار الســـفرأن هـــذه االقـــوال الـــ

 .مضطرة إىل استمراره كالتداوي مثال فال جيب عليها العود
 .اي على الزوج) ٢(
 .١اآلية : سورة الطالق )ال �روجهن من بيوتهن وال �رجن(: وهو قوله تعاىل) ٣(
 ).وجوب احلد(وهو ) ٤(
 .اي إىل البيت) ٥(
 .ل الزوج �لقول، او الفعلوهو ايذاء الزوجة املطلقة اه) ٦(
 .اي وان �بت فهل جيب ارجاعها إىل بيتها الذي طلقت فيه) ٧(
 .اي يف البيت الثاين) ٨(
 .اي مع االذية مطلقا، سواء �بت ام مل تتب) ٩(

    



٧٧ 

واعلــــم ان تفســــري الفاحشــــة يف . )٣(واال اخرجــــت وهكــــذا )٢(فــــان اســــتمرت عليهــــا )١(نعــــم جيــــوز الــــرد
 )٧(ففيـــه روايتـــان )٦(لغـــة مـــا هـــو اعـــم منـــه، وأمـــا الثـــاين )٥(ومـــدلوهلا. هـــو ظـــاهر اآليـــة�الول  )٤(العبـــارة

ولـه  )٩(غري ظاهرة فيه، لكنه مشهور بني االصحاب، وتـردد يف املختلـف ملـا ذكـر�ه )٧(مرسلتان واآلية
 .وجه
 كما جيب على احلرة) الرجعية على االمة(يف العدة ) وجيب االنفاق(

___________________________________ 
 .اي بعد التوبة) ١(
 .فبها ونعمت) ٢(
 .اي وهكذا اذا آذت خترج، واذا �بت ترجع وان وقع االيذاء والتوبة مرارا) ٣(
 .�الول وهو وجوب احلد) املصنف(اي يف عبارة ) ٤(
مبـا (اعـم مـن تفسـري املصـنف اي واحلال ان مدلول الفاحشة لغـة ): الفاحشة(ومرجع الضمري يف مدلوهلا . الواو حالية) ٥(

 .فيما ذهب اليه -رمحهما هللا  -وهذا اعتذار من الشارح عن املصنف . الذي هو املعىن اخلاص هلا) يوجب احلد
 .وهو ايذاء الزوجة اهل الزوج �لقول او الفعل) ٦(
 ١٣١ص  ٨ديثـة ج التهـذيب الطبعـة احل. احلـديث االول والثـاين ٩٧ص  ٦ج  ١٣٧٩الكايف الطبعة اجلديدة سـنة ) ٧(
 .٥٥ - ٥٤احلديث  ١٣٢ -
 .هذا رد من الشارح على املصنف فيما ذهب اليه من تفسريه الفاحشة مبا يوجب احلد لظاهر اآلية) ٨(
 .) املصنف(وهو عدم ظهور اآلية الكرمية فيما ذهب اليه ) ٩(

    



٧٨ 

يف وجـوب االنفـاق  )٣(كمـا يشـرتط ذلـكمتـام التمكـني   )٢(ليتحقـق بـه )١(اذا ارسلها موالها ليال و�ارا(
عليها قبل الطالق، فلو منعها لـيال، او �ـارا، او بعـض واحـد منهمـا فـال نفقـة هلـا وال سـكىن، لكـن 

ت عليــه )٤(ال حيــرم عليــه ب عليــه )٥(امســاكها �ــارا للخدمــة وان توقفــ ارســاهلا لــيال  )٦(النفقــة، وامنــا جيــ
 .)٧(وكذا احلكم قبل الطالق

فتجــب هلــا النفقــة والســكىن حــىت تضــع لقولــه ) إال أن تكــون حــامال(طالقهــا ) ئنوال نفقــة للبــا(
وال شبهة يف كون النفقـة  )٨( )و�ن �ن اوالت �ل فانفقوا عليهن ح� يضعن �لهن(: تعاىل

 "بسبب احلمل 
___________________________________ 

 . الليل والنهار إىل بيت زوجها فيجب نفقتها حينئداي لو ارسلها املوىل يف: قيدان لالرسال" ليال و�ارا ) " ١(
 .اي �ذا االرسال) ٢(
 .اي االرسال ليال و�ارا) ٣(
أن عـدم نفقـة االمـة : وهـذا دفـع وهـم حاصـل الـوهم. اي ال حيرم على املوىل امساك االمة واسـتفادة اخلدمـة منهـا �ـارا) ٤(

أنـه جيـوز للمـوىل امسـاكها �ـارا، وعـدم ): الشـارح(فاجـاب . املـوىل هلـاعلى الزوج اذا امسكها املوىل امنا جاء حلرمة امساك 
 .ها عند املوىل بعض الوقت وجوب النفقة ليس من هذه اجلهة، بل من جهة عدم متكني االمة للزوج بسبب بقاء

 .اي وان توقفت النفقة على الذهاب) ٥(
 .اي على املوىل) ٦(
 .ارا وجيب ارساهلا ليال وتسقط النفقة عن الزوج لو امسكها بعض الوقتاي وكذا ال جيب على املوىل ارساهلا �) ٧(
 .٦اآلية : سورة الطالق) ٨(

    



٧٩ 

ووجـــه . )٥(وجـــودا وعـــدما كالزوجيـــة )٤(للـــدوران )٣(قـــوالن اشـــهرمها االول )٢(اوهلـــا )١(لكـــن هـــل هـــي لـــه
ال  )٩(اخاه البيه وابوه قاتل )٨(لو كانت للولد لسقطت عن االب بيساره كما لو ورث )٧(ا�ا )٦(الثاىن

 �طل )١٢(فيهما )١١(على اجلد مع فقر االب، لكن التايل )١٠(يرث وال وارث غري احلمل ولوجبت
___________________________________ 

 .اي للحمل) ١(
 .اي للحامل) ٢(
 .وهو احلمل) ٣(
 .احلمل موجودا وجبت النفقة، واال فالاي الجل دوران وجوب النفقة مدار وجود احلمل وعدمه فان كان ) ٤(
ذلك النفقــة يف ) ٥( ت النفقــة، واال فــال، كــ ت الزوجيــة موجــودة وجبــ اي كمــا ان النفقــة يف الزوجيــة تــدور مــدارها، فــان كانــ

 .احلمل
 .وهو كون النفقة للحامل) ٦(
علـى الولـد اذا كـان معـدما اي النفقة لو كانت الجـل احلمـل لسـقطت عـن االب بيسـار احلمـل، الن االب امنـا ينفـق ) ٧(

 .مع أ�ا ال تسقط عن الزوج وان كانت الزوجة موسرة
 .اي احلمل) ٨(
 .اي ابوه قاتل هلذا االخ) ٩(
عطف على لسقطت، اي النفقة لو كانت الجـل احلمـل لوجبـت علـى اجلـد مـع فقـر االب كمـا كانـت تسـقط عـن ) ١٠(

 .االب لو كان احلمل موسرا
 .االب مع يسار احلمل، ووجوب النفقة على اجلد مع فقر االبوهو سقوط النفقة عن ) ١١(
 .اي يف االب واجلد) ١٢(
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منهـا اذا تـزوج . يف مواضـع )٤(وتظهـر فائـدة القـولني. )٣(واجيب مبنع البطالن فيهمـا. )٢(مثله )١(فاملقدم
مـواله االنفـراد اذا تـزوج امـة او حـرة وشـرط  )٦(ويف العبد. )٥(احلر أمة وشرط موالها رق الولد وجوز�ه

 )١٢(فالنــه ملــك لغــريه )١٠(، امــا يف االول)٩(للحمــل فــال نفقــة علــى الــزوج )٨(فــان جعلناهــا )٧(بــرق الولــد
 فالن العبد ال جيب )١٣(وأما يف الثاين

___________________________________ 
 ).كون النفقة للحمل(وهو ) ١(
 .اي مثل التايل يف البطالن) ٢(
زم بوجــوب : ن التــايل يف الفرضــنياي مبنــع بطــال) ٣( ىن أ� نلتــزم بســقوط النفقــة عــن االب يف صــورة يســار احلمــل، ونلتــ مبعــ

 .النفقة على اجلد يف صورة فقر االب
 .كون النفقة للحمل او للحامل: ومها) ٤(
 .اي قلنا �ن هذا الشرط �فذ) ٥(
 .اي وتظهر فائدة القولني يف العبد ايضا) ٦(
 .ا الشرط يف احلرةبناء على صحة هذ) ٧(
 .اي النفقة) ٨(
 .يف هاتني الصورتني) ٩(
 .واشرتاط موالها رقية الولد. وهو تزوج احلر �المة) ١٠(
 .اي احلمل ملك لغري االب) ١١(
 .اي لغري االب) االب(مرجع الضمري ) ١٢(
 .الشرطوهو تزوج العبد �حلرة، واشرتاط املوىل عليها رقية الولد وقلنا بصحة هذا ) ١٣(
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ت وهــو )١(عليــه نفقــة اقاربــه، وإن جعلناهــا يف كســب  )٤(ظــاهر ويف الثــاين )٣(يف االول )٢(للحامــل وجبــ
وتظهــر الفائــدة ايضــا فيمــا لــو كــان النكــاح فاســدا والــزوج حــرا . العبــد، او ذمــة مــواله علــى اخلــالف

ومـن جعلهـا للحمـل فمن جعل النفقة هلا نفاهـا هنـا، اذ ال نفقـة للمعتـدة عـن غـري نكـاح لـه حرمـة، 
 .فعليه ال�ا نفقة ولده

او مسـتأجرا (يف العاريـة، ) او كـان مسـتعارا فرجـع مالكـه(الذي طلقت فيـه ) ولو ا�دم املسكن(
وجيـب حتـري االقــرب إىل املنتقـل عنــه فـاالقرب اقتصــارا ) انقضـت مدتـه اخرجهــا إىل مسـكن يناســبها

، ولـيس ببعيـد )٦(يـد اسـتئجاره �نيـا وإن امكـنكغـريه انـه ال جيـب جتد  )٥(على موضع الضـرورة وظـاهره
حبســـب االمكـــان وقـــد قطـــع يف التحريـــر بوجـــوب حتـــري  )٨(مـــع امكانـــه، حتصـــيال للواجـــب )٧(ووجوبـــه
 .اوىل )٩(وهو الظاهر فتحصيل نفسه. االقرب

 )وكذا لو طلقت يف مسكن ال يناسبها اخرجها إىل مسكن مناسب(
___________________________________ 

 .اي النفقة) ١(
 .اي وجوب النفقة) ٢(
 .وهو تزوج احلر �مة فان وجوب النفقة ظاهر حينئذ) ٣(
ى اخلــالف ) ٤( ب العبــد، او يف ذمــة مــواله علــ زوج العبــد �مــة او حــرة، فوجــوب النفقــة يف هــذه الصــورة إمــا يف كســ وهــو تــ

 .املتقدم
 .كغري املصنف) املصنف(اي ظاهر ) ٥(
 .اي جتديد االستيجار) ٦(
 .اي وجوب جتديد االستئجار مع امكان جتديده) ٧(
 .وهو مكث املطلقة يف البيت الذي طلقت فيه) ٨(
 .اي فوجوب حتصيل نفس البيت اوىل اذا كان التحري واجبا) ٩(
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) ولــو مــات فــورث املســكن مجاعــة مل يكــن هلــم قســمته( )٢(فــاالقرب كمــا ذكــر )١(متحــر� لالقــرب
 .ق حقها إال مع انقضاء عد�احيث ينايف القسمة سكناها، لسب

واشــهر . مــع موتــه كمــا هــو احــد القــولني يف املســألة) هــذا اذا كانــت حــامال وقلنــا هلــا الســكىن(
يف  )٥(فيبطـــل حقهـــا مـــن املســـكن، ومجـــع )٤(انـــه ال نفقـــة للمتـــوىف عنهـــا وال ســـكىن مطلقـــا )٣(الـــروايتني

تكـن حـامال او ) وإال(ن مـال املتـوىف نفقتهـا مـن مـال الولـد ال مـ )٧(بوجـوب )٦(املختلف بـني االخبـار
وتعتـد زوجـة ( )١٠(حينئـذ )٩(، لعدم املانع منها)جازت القسمة( )٨(ال سكىن للحامل املتوىف عنها: قلنا

وزوجـة الغائـب يف ( )١١(املوجب للعده مـن طـالق او فسـخ وإن مل تعلـم بـه) احلاضر من حني السبب
 الوفاة

___________________________________ 
 .اي لالقرب إىل املناسب فاالقرب) ١(
 ).وجيب حتري االقرب إىل املنتقل عنه: (يف قول الشارح) ٢(
 .٣ - ٢ - ١من ابواب النفقات احلديث  ٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٣(
 .سواء كانت حامال ام ال) ٤(
 .قدس هللا نفسه) العالمة(اي ) ٥(
 .النفقات االحاديثمن ابواب  ٩الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٦(
اي ومجــع العالمـة بــني االخبـار املتضـاربة بوجــوب نفقـة احلامــل مـن مــال الولـد ان كــان ): مجـع(  اجلـار وا�ـرور متعلــق ب) ٧(

 .موسرا
 .اي الزوج املتوىف عن الزوجة) ٨(
 .من القسمة اذا قلنا بعدم وجوب السكىن هلا) ٩(
 .اي حني وفاة الزوج) ١٠(
ا تبدأ من حني الطالق او الفسخ فلو علمت يف اليوم اآلخر من عد�ا او بعد انقضاء العدة ال اي �لسبب فعد�) ١١(

 يلزم عليها استيناف العدة وجاز هلا التزوج
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رب مبوتــه ــزويج )١(مــن حــني بلــوغ اخلــ ــت شــرعا، لكــن ال جيــوز هلــا الت ويف ( )٣(إال بعــد ثبوتــه )٢(وإن مل يثب
ثبوت احلداد علـى املتـوىف عنهـا، وال يـتم إال مـع  )٦(مع النص )٥(والفرق. )٤()الطالق من حني الطالق

لو مل يبلغها الطالق إال بعد مضي مقـدار العـدة  )٨(، فعلى هذا)٧(بلوغها اخلرب مبوته، خبالف الطالق
يف االعتـداد مـن حـني بلـوغ  )١١(تشـرتكان: وقيـل. )١٠(خبالف املتوىف عنها )٩(جاز هلا التزويج بعد ثبوته

 )١٢(ه روا�تاخلرب وب
___________________________________ 

 .ال من حني وفاته) ١(
 .الظاهر التزوج بدل التزويج وان امكن معىن مناسب له �لتكلف مبعىن ا�ا تزوج الرجل من نفسها) ٢(
 .اي بعد ثبوت موت الزوج شرعا عند احلاكم، او بشهادة عدلني) ٣(
ت ال تعلــم �لطــالقوان كــان الــزوج غائبــا فبمجــرد ال) ٤( فلــو بلــغ اخلــرب اليهــا بعــد مضــي مــدة . طــالق تبــدأ عــد�ا وان كانــ

 .العدة ال حتتاج إىل جتديد العدة
اي الفرق بني طالق الغائب من ان عد�ا من حني الطالق، وبني موت الغائب من ان عد�ا من حني وصول اخلرب ) ٥(

 .اليها
 .لعدد االخبارمن ابواب ا ٢٨الوسائل كتاب الطالق �ب ) ٦(
 .فانه ال حداد عليها) ٧(
 .اي فعلى هذا احلكم وهو كون املطلقة عد�ا من حني طالقها) ٨(
 .اي بعد ثبوت الطالق) ٩(
 .فا�ا ال تعتد اال بعد بلوغ خرب وفاة الزوج اليها وان طال الزمان) ١٠(
خ كلهـا املطبوعـة واخلط. اي املطلقـة واملتـوىف عنهـا زوجهـا) ١١( ولعـل الســهو . والصـحيح مـا اثبتنـاه) يشـرتكان(يـة ويف النسـ

 .من النساخ
 .٩من ابواب العدد احلديث  ٢٨الوسائل كتاب الطالق �ب ) ١٢(
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 .)٣(عمال �لعلة املنصوصة )٢(، ولو مل نوجب احلداد على االمة فهي كاملطلقة)١(واالشهر االول
___________________________________ 

 .وعدة املتوىف عنها زوجها من حني بلوغ اخلرب اليها. املطلقة من حني الطالقوهو ان عدة ) ١(
 .من ان عد�ا من حني موت زوجها) ٢(
 .من ابواب العدد االحاديث ٢٨راجع الوسائل كتاب الطالق �ب . يف االخبار الواردة يف هذا الباب) ٣(

 كتاب اخللع واملباراة
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 واملباراة )١(كتاب اخللع
واخللــــع �لضــــم اســــم . جلهــــة الــــزوج، ويفرتقــــان �مــــور �يت )٢(طــــالق بعــــوض مقصــــود، الزموهــــو 
 )٥( )هن �اس ل�م(: مأخوذ منه �لفتح استعارة من خلع الثوب وهو نزعه لقوله تعـاىل )٣(لذلك

ــك علــى كــذا، او انــت خمتلعــة علــى كــذا: وصــيغة اخللــع ان يقــول الــزوج( ت فالنــة او ) خلعت او خلعــ
يف القـــول (فانـــت طـــالق : علـــى الفـــور فيقـــول بعـــد ذلـــك) مث يتبعـــه �لطـــالق(ى كـــذا هـــي خمتلعـــة علـــ

 موسى بن بكر )٦(لرواية) االقوى
___________________________________ 

: ويقال. خلع فالن الثوب، اي نزعه: مبعىن النزع واالزالة يقال) منع مينع منعا(اسم مصدر من خلع خيلع خلعا وزان ) ١(
القائد اي ازاله عن رتبته واملراد هنا نزع الرجل ثوب الزوجية عـن نفسـه الـذي لبسـه مـن �حيـة النكـاح الشـرعي   خلع االمري

 .١٨٧اآلية : البقرة )هن �اس ل�م وانتم �اس �ن(: كما قال عز من قائل
 .اي ال يصح للزوج الرجوع يف الطالق، اال اذا رجعت الزوجة عن البذل) ٢(
 .ق الذي يقع بعوضاي اسم هذا الطال) ٣(
 .اي من اخللع �لفتح الذي هو املصدر) ٤(
 .١٨٧اآلية : البقرة) ٥(
 ٥ - ١من ابواب اخللع واملباراة احلديث  ٣الوسائل كتاب اخللع �ب ) ٦(
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يقـع مبجـرده مـن غـري : وقيـل". املختلعة يتبعها �لطالق مـا دامـت يف العـدة : قال عن الكاظم 
، ذهب اليه املرتضى وابن اجلنيد وتبعهم العالمة يف املختلـف والتحريـر واملصـنف يف شـرح )١(اتباعه به

يف حــديث قــد روي : دمحم بــن امساعيــل بــن نــوح بــن بزيــع أنــه قــال للرضــا  )٢(االرشــاد، لصــحيحة
: " قــالتبــني منــه : فقلــت )٤("لـيس ذلــك اذن خلعــا : " �لطــالق قــال )٣(لنـا ا�ــا ال تبــني حــىت يتبعهــا

علـــى االفضـــلية،  )٧(ضـــعيف الســـند مـــع امكـــان محلـــه )٦(واخلـــرب الســـابق )٥(وغريهـــا مـــن االخبـــار" نعـــم 
 )٨(وخمالفته

___________________________________ 
 .اي �لطالق مبعىن أن اخللع مبجرد حتققه يف اخلارج يثبت به الفراق بني الزوجة والزوج من دون توقفه على الطالق) ١(
 .٩من ابواب اخللع واملباراة احلديث  ٣الوسائل كتاب اخللع �ب ) ٢(
 .من �ب االفعال اي حىت يتبع الرجل خلعه بصيغة الطالق) ٣(
ك(والصــحيح مــا اثبتنــاه، النــه خــرب للــيس وامســه . وهــو غلــط) خلــع(يف بعــض النســخ برفــع كلمــة ) ٤( كمــا يف نســخ ) ذلــ

 .الكايف، والتهذيب، واجلواهر، والوايف
 .من ابواب اخللع واملباراة االخبار ٣الوسائل كتاب اخللع �ب ) ٥(
) االمـــام موســـى الكـــاظم(أنـــه واقفـــي وقـــف علـــى امامـــة : وجـــه الضـــعف. ٨٧ص  ٦وهــو املشـــار اليـــه يف اهلـــامش رقـــم ) ٦(
ت هـذه الفئـة ومل يبـق مـنهم احـد والرجـل مـن اصـحاب . ومل يعرتف �مامـة مـن بعـده  ني الصـادق االمـام(وقـد انقرضـ
 .عليهما الصالة والسالم) والكاظم

 .٨٧ص  ٦املشار اليه يف اهلامش رقم ) موسى بن بكر(اي خرب ) ٧(
حيث إ�م . الدال على اتباع اخللع �لطالق خمالف ملذهب العامة) موسى بن بكر(أن خرب : دفع وهم حاصل الوهم) ٨(

بعـدم تسـليم  ) فاجـاب الشـارح. (ذا اخلـرب السـليم عـن التقيـةال يتشرطون اتباع اخللع �لطالق فالواجب االخذ مبثل هـ
وجوب االخذ مبا خالف العامـة وعلـى فـرض التسـليم فـال يكفـي جمـرد هـذا للتمسـك مبثـل هـذا اخلـرب الضـعيف السـند وتـرك 

 .تلك الصحيحة
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ــــ  )١(ارملــــذهب العامــــة فيكــــون ابعــــد عــــن التقيــــة مــــع تســــليمه ال يكفــــي يف املصــــري اليــــه، وتــــرك االخب
مث ان اعتـرب� اتباعـه �لطـالق فـال شـبهة . أصـح )٣(علـى مـا وصـفناه فـالقول الثـاين )٢(الصحيحة، وهو

هــل يكــون فســخا، او طالقــا قــوالن اصــحهما الثــاين، لداللــة  )٤(يف عــده طالقــا، وعلــى القــول اآلخــر
 ، ويفتقر إىل احمللل بعد الثالث)٧(فيعد فيها )٦(الكثرية عليه )٥(االخبار

___________________________________ 
 .٨٨ص  ٢املشار اليها يف اهلامش رقم ) دمحم بن امساعيل(كصحيحة ) ١(
 .الراوي خلرب اتباع اخللع �لطالق على ما وصفناه من كون واقفيا فال يعتىن خبربه) موسى بن بكر(اي ) ٢(
 .وهو عدم اعتبار اتباع اخللع �لطالق) ٣(
 .ع اخللع �لطالقوهو عدم اعتبار اتبا ) ٤(
 .من ابواب اخللع االخبار ٣الوسائل كتاب اخللع واملباراة �ب ) ٥(
 .اي على كون مثل هذا اخللع الذي مل يتبع �لطالق طالقا) ٦(
من كـون اخللـع الـذي مل يتبـع �لطـالق ( ) الشارح(والفاء تفريع على ما افاده ). الطلقات الثالث(مرجع الضمري ) ٧(

ن ). طالقــا يت ) احــدى الطلقــات الثالثــة(فــاملعىن انــه بنــاء علــى عــدم احتيــاج اخللــع إىل اتباعــه �لطــالق يعــد هــذا اخللــع مــ الــ
ث، واحتاجـت إىل احمللــل لــو اراد  ت بعــد هـذا اخللــع مــرتني اخـريني صــدق الطـالق الثالــ حتتـاج إىل احمللــل يف الثالثـة فلــو طلقـ

 .الزوج االول الرجوع اليها

    



٩٠ 

 )٤(كـذلك  )٣(، بال فصل معتد به، او تقدم سؤاهلا له قبله)٢(البد من قبول املرأة عقيبه )١(وعلى القولني
  )٥(فقال انت طالق على كذا مع سبق سؤاهلا لـه، او مـع قبوهلـا بعـده) ولو اتى �لطالق مع العوض(

ا لـــه وافـــاد فائدتـــه ومل يفتقـــر إىل مـــا يفتقـــر اليـــه اخللـــع مـــن كراهتهـــ) اغـــىن عـــن لفـــظ اخللـــع( )٦(كـــذلك
 .خاصة، النه طالق بعوض ال خلع

صـــح ان يكـــون (مـــن املـــال املعلـــوم، واملنفعـــة، والتعلـــيم، وغريهـــا ) وكـــل مـــا صـــح ان يكـــون مهـــرا(
اي يف ا�عـــول فديـــة يف طـــرف الـــز�دة والنقصـــان بعـــد ان يكـــون ) وال تقـــدير فيـــه(يف اخللـــع، ) فديـــة

مــن مهــر، وغــريه، الن الكراهــة منهــا فــال يتقــدر ) علــى ازيــد ممــا وصــل اليهــا منــه )٧(فيجــوز(متمــوال 
ـــز�دة،  ـــب ال ـــذل الفديـــة منهـــا، ومـــن وكيلهـــا(عليهـــا يف جان وممـــن (البـــاذل لـــه مـــن ماهلـــا، ) ويصـــح ب

وبـني  )٨(والفـرق بينـه. طلق زوجتك على مائة وعلـي ضـما�ا: فيقول للزوج) �ذ�ا(يف ذمته ) يضمنه
 .من ماله �ذ�ا )٩(وكيل يبذل من ماهلا �ذ�ا وهذاالوكيل أن ال

___________________________________ 
 .كون اخللع فسخا او طالقا: ومها) ١(
 .اي بعد انشاء صيغة اخللع من قبل الزوج او وكيله) ٢(
 .اي قبل انشاء صيغة اخللع) ٣(
 .اي بال فصل يعتد به) ٤(
 .اي بعد انشاء صيغة اخللع) ٥(
 .اي بال فصل يعتد به) ٦(
 .اي اخللع) ٧(
 .اي بني الضامن) ٨(
 .اي الضامن) ٩(

    



٩١ 

صحيحا فيمـا لـو قـال راكـب البحـر  )٢(�نه ضمان ما مل جيب، لكن قد وقع مثله )١(وقد يشكل هذا
ما حيدثه املشرتي من بناء، او غـرس  )٣(ألق متاعك يف البحر وعلي ضمانه، ويف ضمان: لذي املتاع
 .ة قبل الفعل الطبيب الرباء )٤(ويف اخذعلى قول، 

ربع(مــــن  )٥(صــــحته) ويف( ، الن اخللــــع مــــن عقــــود )قــــوالن اقر�مــــا املنــــع(�لبــــذل مــــن مالــــه ) املتــــ
 لغري )٦(املعاوضات فال جيوز لزوم العوض

___________________________________ 
 .وعلي ضمانه: اي قول القائل) ١(
 .اي مثل هذا الضمان) ٢(
خص للمشــرتي عــن البــايع عــن كــل مــا يصــرفه يف املبيــع لــو فســخ البــايع للبيــعاي ) ٣( مان شــ فــان مثــل هــذا الضــمان . ضــ

 ).ضمان ما مل جيب(صحيح مع انه 
 ).ضمان ما مل جيب(اي اخذ الطبيب من املريض برائة ذمته لو تويف اثناء املعاجلة، صحيح مع انه ) ٤(
زوج مب) ٥( خص للـــ ع لـــو تـــربع شـــ ن الزوجـــة وقـــال للـــزوجاي ويف صـــحة اخللـــ ك مبائـــة دينـــار مـــثال : لغـــا بـــدال عـــ اخلـــع زوجتـــ

 .فهل يقع مثل هذا خلعا ام ال. فخلعها على ذلك وقبلت الزوجة
واملـراد مـن املعـوض نفـس اخللـع الـذي يقـع مـن قبـل الـزوج، كمـا . العوض هنا البذل الـذي يقـع مـن الزوجـة �زاء اخللـع) ٦(

ان كـل عـوض يقـع �زاء شـئ البـد : فـاملعىن. جـة الـيت تسـتحق اخللـع ازاء مـا بـذلتوان املراد من صاحب املعـوض هـي الزو 
 .ان يلزم من يستحق املعوض وهو هنا الزوجة ال املتربع فالتربع عن الزوجة �لعوض ال يصح فاخللع ال يقع

    



٩٢ 

 فال جناح عليهمـا فيمـا( :تعاىل اضاف الفدية اليها يف قولـه )٢(، والنه)١(صاحب املعوض كالبيع
بقـاء  )٥(الوكيل والضامن �ذ�ا كبذهلا فيبقـى املتـربع علـى اصـل املنـع، والصـالة )٤(وبذل))٣(افتدت به

فـــال ميلـــك الـــزوج  )٧(فـــاملنع أوضـــح وحينئـــذ )٦(النكـــاح إىل ان يثبـــت املزيـــل، ولـــو قلنـــا مبفهـــوم اخلطـــاب
 .البذل، وال يقع الطالق إن مل يتبع به، فإن أتبع به كان رجعيا

___________________________________ 
ببيـان ان العـوض . من عـدم وقـوع اخللـع لـو تـربع شـخص عـن الزوجـة �لعـوض بـدال عنهـا تنظري ملا افاده الشارح ) ١(

 .يف البيع يلزم من يستحق املبيع فلو تربع شخص عن املشرتي �لعوض وهو الثمن ال يلزمه وال يقع البيع
 .لعدم صحة اخللع من املتربع �لعوض عن الزوجةدليل �ن ) ٢(
 .٢٢٩اآلية : البقرة) ٣(
انه جيوز من الوكيل او الضامن بذل العوض عـن الزوجـة يف اخللـع فكمـا جيـوز هنـاك جيـوز يف : دفع وهم حاصل الوهم) ٤(

 .ففرق بينهما وبني املتربع. �اان البذل من الوكيل، أو الضامن كبذل نفس الزوجة النه وقع �ذ: فاجاب . املتربع
ــذل عــــن الزوجــــة) ٥( خص يف البــ ــ ــربع شــ ـــع لــــو تــ ـــدم وقــــوع اخللـ ـــر لعـ ـــن االصــــالة . دليــــل آخـ ـــراد مـ اي ) االستصــــحاب(واملـ

 .استصحاب بقاء الزوجية لو وقع اخللع على حنو التربع
ت اجلنـاح لـو افتـدى �لعـوض  انه(مبعىن  )فال جناح عليهما فيما افتدت به(: اي مبفهوم املخالفة يف قوله تعاىل) ٦( يثبـ

 ).غري الزوجة
 .اي حني منعنا التربع) ٧(

    



٩٣ 

ــيب كمــا تقــع اجلعالــة منــه علــى الفعــل لغــريه وان   )١(ووجــه الصــحة أنــه افتــداء وهــو جــائز مــن االجن
ـــذل)٢(والفـــرق بـــني اجلعالـــة. كـــان طالقـــا خلعـــا  )٤(تربعـــا أن املقصـــود مـــن البـــذل جعـــل الواقـــع )٣(، والب
، ال جمرد بذل املال يف مقابلة الفعل، خبـالف اجلعالـة فـان غرضـه )٥(حكامه املخصوصةليرتتب عليه ا

طلقها وعلي الف، وال مانع من صـحته حـىت ال يشـرتط يف اجابتـه الفوريـة : وقوع الطالق �ن يقول
ـــع ـــع لفظـــا)٦(واملقارنـــة لســـؤاله، خبـــالف اخلل ـــيب فهـــو خل ـــا بصـــحته مـــن االجن ، )٨(وحكمـــا )٧(، ولـــو قلن

 أن يرجــع يف البــذل مــا دامــت يف العــدة فللــزوج حينئــذ أن يرجــع يف الطــالق ولــيس للزوجــة فلالجنــيب
 )٩(وحيتمل عدم جواز الرجوع هنـا مطلقـا. هنا رجوع يف البذل، ال�ا ال متلكه فال معىن لرجوعها فيه

 اقتصارا فيما خالف االصل
___________________________________ 

 .ربعااي صحة اخللع لو وقع ت) ١(
 .اي اخذ اجلعل �لضم على الطالق) ٢(
 .اي البذل عن الزوجة تربعا) ٣(
 .اي ما وقع من الفرقة) ٤(
 .من كون الطالق �ينا فال يصح الرجوع فيه ما مل يرجع الباذل عن بذله بناء على صحة مثل هذا البذل) ٥(
ب ان يقــارن البــذل بصــيغة اخل) ٦( ك لتخلعهــا فيقــول : لــع �ن يقــولفانــه اذا تــربع املتــربع عــن الزوجــة جيــ بــذلت عــن زوجتــ
 .خلعتها مبائة فيتم اخللع: فورا

 .اخلعها وعلي مائة: �ن قال املتربع) ٧(
ــذل) حكمــا(واملــراد مــن ) ٨( ــزوج يف الطــالق مــا مل يرجــع البــاذل عــن الب اي : وقــوع الطــالق �ئنــا، وعــدم جــواز الرجــوع لل

 .يسمى مثل هذا اخللع خلعا لفظا وحكما
 .اي ال لالجنيب املتربع، وال للزوجة حق يف الرجوع يف البذل )٩(

    



٩٤ 

طلقهـا علـى : ويف معـىن التـربع مـا لـو قـال. على موضع اليقني وهو رجـوع الزوجـة فيمـا بذلتـه خاصـة
فــال يقــع اخللــع وال يضــمن النــه  )٤(هــذا كــذلك )٣(، او علــى عبــدها)٢(وعلــي ضــما�ا )١(الــف مــن ماهلــا

احلاجــة حبفــظ الــنفس  )٥(ضــمان مــا مل جيــب وان جــاز ألــق متاعــك يف البحــر وعلــي ضــمانه، ملســيس
 على ذلك )٨(، او لالنفاق)٧(دون هذا )٦(مث

___________________________________ 
 .اي من غري ان تطلب الزوجة ذلك من الضامن) ١(
طلـق زوجتـك �لـف دينـار مـن ماهلـا وعلـي : اي لو قـال شـخص للـزوج: نيثه �عتبار معناهو�) االلف(مرجع الضمري ) ٢(

 .ضمان االلف
 .طلق زوجتك والعوض هذا العبد الذي هو ملك للزوجة وعلي ضمان العبد: �ن قال شخص للزوج) ٣(
 .اي وضمان العبد علي) ٤(
ك يف البحــر وا� ضــامن لــه: (الســفينةتعليــل جلــواز القــاء املتــاع يف البحــر لــو قــال صــاحب ) ٥( ببيــان أن القــاء ) الــق متاعــ

 .املتاع يف البحر موجب حلفظ النفس اليت اعز وانفس من املال
وامنا ذكر هنا الجل . بفتح الثاء مبعىن هناك اي البحث عن القاء املتاع يف البحر له مقام آخر ليس هنا موضع ذكره) ٦(

ب لتلـف دفع توهم القياس بذلك وانه ال يص ح القياس به، لعدم تلف النفس هنا، خبالف ما هناك فان عدم االلقـاء موجـ
 .النفس

 .اي ما حنن فيه وهو التربع �لبذل عن العوض عن الزوجة الذي ليس فيه اي خوف وتلف) ٧(
جــل امنــا هـو ال) الــق متاعـك(أن صــحة الضـمان يف : حاصـله). الــق متاعـك يف البحــر(دليـل �ن لصــحة الضـمان يف ) ٨(

) ضـمان مـا مل جيـب(االتفاق احلاصل من الفقهاء، لكونه موجبا حلفظ النفس، ولوال االنفاق لقلنا �ملنع هناك ايضـا، الن 
، وال يتعـدى إىل )القـاء املتـاع يف البحـر الجـل حفـظ الـنفس(على خالف االصل فيحنئذ يقتصر على موضـع اليقـني وهـو 

 .غريه مثل ضمان املتربع يف اخللع

    



٩٥ 

 .)١(ف االصل فيقتصر عليهعلى خال
او (اي مبثلـه ان كـان مثليـا، ) قبل القبض فعليها ضمانه مثال(املعني املبذول ) ولو تلف العوض(
إن كــان قيميــا، ســواء اتلفتــه �ختيارهــا ام تلــف �فــة مــن هللا تعــاىل ام اتلفــه اجنــيب، لكــن يف ) قيمــة
عليهـا  )٣(وترجـع هـي علـى االجنـيب لـو رجـعيتخري الزوج بـني الرجـوع عليهـا وعلـى االجنـيب  )٢(الثالث

) لـو ظهـر اسـتحقاقه لغريهـا(مثله او قيمته  )٤(وكذا تضمن(إن اتلفه بغري اذ�ا، ولو عاب فله ارشه، 
ؤثر بطـالن العـوض  )٥(وال يبطل اخللع، الصالة الصحة واملعاوضة هنا ليس حقيقة كما يف البيع فال يـ

مع علمه �سـتحقاقه حالـة اخللـع،  )٦(ويشكل. ثل، او القيمةاملعني يف بطالنه، بل ينجرب بضما�ا امل
 لقدومه على معاوضة

___________________________________ 
 .املتفق عليه من الفقهاء) القاء املتاع يف البحر(اي على موضع اليقني وهو ) ١(
 .وهو ما لو اتلفه اجنيب) ٢(
 .لف االجنيب العوضاي لو رجع الزوج على الزوجة يف العوض ان ات) ٣(
 .اي الزوجة املختلعة) ٤(
حيث إن املعاوضة يف البيع حقيقية فلو ظهر احد العوضني مستحقا للغري بطل البيع كنا لو �ع مال الغري بتوهم انه ) ٥(
 .له
ويف  ،)الـزوج(ومرجـع الضـمري يف علمـه . اي ويشكل صحة اخللع مع علم الزوج اخلالع حالـة اخللـع �ن العـوض للغـري) ٦(

 ).العوض(استحقاقه 

    



٩٦ 

ث إن العــوض الزم ملاهيتــه )١(فاســدة إن مل يتبعــه �لطــالق، مطلقــا ــ وبطــالن الــالزم يســتلزم  )٢(مــن حي
 .وقع رجعيا )٤(إن مل يتبعه �لطالق، واال )٣(واملتجه البطالن مطلقا. بطالن امللزوم

إن اذن يف عــني مــن اعيــان مالــه) ويصــح البــذل مــن االمــة �ذن املــوىل(  )٦(، فــان زادت)٥(تعينــت فــ
مثلـه او  )١٠(، ويلزمهـا)٩(ويف صـحة اخللـع )٨(على اجازتـه فـان رد بطـل فيـه )٧(عنها شيئا من ماله وقف

 ، وكذا لو بذلت شيئا)١٢(الوجهان )١١(قيمته تتبع به بعد العتق، او بطالنه
___________________________________ 

العوض للغري مطلقا، سواء كان الزوج اخلالع عاملا �سـتحقاق الغـري للعـوض  اي ويشكل صحة اخللع يف صورة ظهور) ١(
 .ام ال

 .اي ملاهية اخللع حيث إن مفهومه العوض فاذا انتفى بظهوره مستحقا للغري انتفى اخللع) ٢(
 .سواء كان الزوج اخلالع عاملا �ستحقاق الغري العوض ام جاهال) ٣(
 .اي وان اتبع اخللع �لطالق) ٤(
 .اي العني املأذون فيها من قبل املوىل) ٥(
 .ابذيل مائة دينار فبذلت مائة وعشرين مثال: اي االمة زادت يف البذل عما عينه املوىل �ن قال هلا) ٦(
 .اي وقف الزائد على اجازة املوىل) ٧(
 .اي بطل البذل يف الزائد) ٨(
 .اي يف صورة ز�دة االمة يف البذل عما عينه املوىل) ٩(
 .اي يلزم االمة مثل هذا الزائد ان كان مثليا، او قيمته ان كان قيميا) ١٠(
 .اي بطالن اخللع يف صورة ز�دة االمة) ١١(
كـون املعاوضـة ) وجـه الصـحة. (صحة اخللع وفساده، كما كان االمر كـذلك لـو ظهـر العـوض مسـتحقا للغـري: ومها) ١٢(

 .هنا ليست حقيقية فأصالة الصحة جارية
بطـل اخللـع وأمـا ضـمان  -لـو مل جيـز املـوىل تلـك الـز�دة  -أن العـوض الزم ملاهيـة اخللـع فـاذا بطـل العـوض ) النوجه الـبط(

 .الز�دة فعلى االمة يتبع عتقها، فان عتقت وجب عليها دفعها

    



٩٧ 

اذن يف بـذهلا يف الذمـة، او مـن مالـه مـن غـري  )٢(وإن. ومل جيزه، ولـو اجـاز فكـاالذن املبتـدأ )١(من ماله
) انصـــرف(يعـــني قـــدرا ) وإال( )٤(مـــا ســـبق، )٣(تعـــني وكـــان احلكـــم مـــع ختطيـــه) فـــإن عـــني قـــدرا(يـــني تع

كمـــا ينصـــرف االذن يف البيـــع إىل مثـــن املثـــل نظـــرا إىل انـــه يف ) مهـــر املثـــل(بـــذل ) إىل(اطـــالق االذن 
) نولـو مل �ذ(معىن املعاوضة وان مل تكن حقيقية، ومهـر املثـل عـوض البضـع فيحمـل االطـالق عليـه 

 اخللع يف ذمتها دون) صح( )٥(هلا يف البذل مطلقا
___________________________________ 

اي من مال املوىل فالوجهان املذكوران من الصحة والفسـاد آتيـان هنـا اي لـو جـاز املـوىل بعـد بـذل االمـة مـن مالـه يف ) ١(
 .البتدائيةصورة عدم االجازة االبتدائية لكفت هذه االجازة، وا�ا كاالجازة ا

زاء �يت يف كــالم املصــنف ره فهــو مــن قبيــل الشــرح قبــل املــنت) ان) (٢( ىن. هنــا شــرطية، ومجلــة اجلــ أن املــوىل اذا اذن : واملعــ
ذل يف ذمتـه ام مــن مالـه بـال تعيــني  -المتـه يف البـذل  فـان عــني مقـدارا حمــدودا فهـو، واال انصــرف إىل  -ســواء اذن هلـا �لبــ

 .بذل مقدار مهر املثل
 .اي مع ختطي االمة القدر املعني: واملصدر مضاف إىل املفعول، والفاعل حمذوف) القدر املعني(مرجع الضمري ) ٣(
 ).فان زادت عنها شيئا من ماله وقف على اجازته فان رد بطل فيه: (يف قول الشارح) ٤(
 .ال يف الذمة، وال يف ماله اخلارجي) ٥(

    



٩٨ 

�حلـال،  )٢(وال اشكال هنـا وان علـم )١(ملها �قراض وغريهكما لو عا) وتبعت به بعد العتق(كسبها 
لقدومـــه  )٣(الن العــوض صـــحيح متعلـــق بـــذمتها وان امتنـــع قبضـــه حـــاال خصوصـــا مـــع علمـــه �حلكـــم

، خبـالف بـذل العـني حيـث ال يصـح، خللـو اخللـع عـن العـوض، )٥(، وثبوت العوض يف اجلملـة)٤(عليه
 .)٦(الزائد كاملبتدأ بغري اذنولو بذلت مع االطالق ازيد من مهر املثل ف

ــذمتها مــع عدمــه ان كــان  )٧(فيتعلــق البــذل مبــا يف يــدها) واملكاتبــة املشــروطة كــالقن( مــع االذن وب
 ،)١١(، ويف صحة اخللع)١٠(معينا ومل جيز املوىل بطل )٩(، وان كان)٨(مطلقا

___________________________________ 
 .كالبيع واالجارة) ١(
 .اخلالعاي الزوج ) ٢(
 .وهو متابعة العوض بعد العتق) ٣(
 .اي القدام الزوج اخلالع على كون العوض ال يصل اليه اال بعد عتقها) ٤(
 .وفيه انه ال يعلم هل يقع عليها العتق يف املستقبل ام ال. اي وان كان العوض مؤجال إىل وقت غري معلوم) ٥(
 .اي وقف على اجازته) ٦(
 . يدها من �ب إنصراف االذن يف البذل مبا يف يدها، ولوال االنصراف ملا كان هنا فرقلعل تعلق البذل مبا يف) ٧(
 .اي ان كان بذل االمة مطلقا غري معني يف اخلارج) ٨(
 .اي عوض اخللع الذي تبذله االمة) ٩(
 .النه خلع بال عوض) ١٠(
لنـا بصـحة مثـل هـذا اخللـع فهـل الـالزم املثـل، او اي لو ق) تعيني االمة العوض ومل جيز املوىل(يف الفرض االخري وهو ) ١١(

 .القيمة

    



٩٩ 

للمـــوىل ) املطلقـــة فـــال اعـــرتاض عليهـــا(املكاتبـــة ) وأمـــا( )٢(الوجهـــان )١(ولـــزوم املثـــل، او القيمـــة تتبـــع بـــه
نظـر ملـا اتفقـوا عليـه يف �ب الكتابـة  )٤(ويف الفـرق. هكذا اطلق االصحاب تبعا للشيخ  )٣(مطلقا

ري فـرق بينهمـا )٥(اتب مطلقا ممنوع من التصـرف املنـايف لالكتسـاب ومسـوغ فيـهمن ان املك ، )٦(مـن غـ
البضـع وهـو غـري مـايل مل يصـح  )٧(فالفدية ان كانت غري اكتساب كما هـو الظـاهر، الن العائـد اليهـا

وجــــب احلكــــم �لصــــحة فيهمـــــا،  )١٠(كاملـــــال مــــن وجــــه  )٩(معاوضــــة وانــــه )٨(فيهمــــا، وان اعتــــرب كونــــه
 يف املبسوط حكى لكن الشيخ . خالفا )١١(مل ينقلوا يف ذلك واالصحاب

___________________________________ 
 .اي تتبع االمة بسبب العوض بعد عتقها: والباء سببية) العوض(مرجع الضمري ) ١(
 .اي الوجهان السابقان يف صحة اخللع وبطالنه لو ظهر العوض مستحقا لغريها) ٢(
 .كان بذهلا عينا ام ذمة، ساوا مهر املثل ام زادسواء  ) ٣(
 .اي الفرق بني املكاتبة املطلقة، واملشروطة) ٤(
 .اي يف االكتساب) ٥(
 .اي بني املكاتبة املطلقة، واملشروطة) ٦(
 .اي إىل االمة) ٧(
 .اي كون اخللع) ٨(
 .اي البضع) ٩(
 .ثر، اذن يكون البضع كاملال من هذه اجلهةمن حيث ا�ا تستطيع ان تتزوج من غري اخلالع مبهر اك) ١٠(
 .اي يف أن املكاتبة املطلقة ال اعرتاض للموىل عليها) ١١(

    



١٠٠ 

املوافــق الصــولنا  )٤(وجعلــه )٣(واختــار التفصــيل. )٢(واملنــع مطلقــا. )١(الصــحة مطلقــا. يف املســألة اقــواال
فـان مل تكـن املسـألة امجاعيـة . والظـاهر ان االقـوال الـيت نقلهـا للعامـة كمـا هـي عادتـه. وتبعه اجلماعة

 .فاملتجة عدم الصحة فيهما إال �ذن املوىل
ومل تكره بطل البذل ووقـع (واالخالق ملتئمة  )٥(فلو طلقها(له ) وال يصح اخللع إال مع كراهتها(

ــذل مــن) الطــالق رجعيــا ــث الب وقــد يكــون �ئتــا مــن جهــة اخــرى ككو�ــا غــري مــدخول �ــا، او  . حي
) ومل ميلكهـــا �لبـــذل(لالكـــراه بغـــري حـــق ) ولـــو اكرههـــا علـــى الفديـــة فعـــل حرامـــا(كـــون الطلقـــة �لثـــة 

مـن هـذه اجلهـة لـبطالن الفديـة، فـال ينـايف  ) وطالقهـا رجعـي( )٦(لبطالن تصرف املكـره إال مـا اسـتثين
 .ان اتفقت )٧(ة اخرىكونه �ئنا من جه

ــز�) نعــم لــو اتــت بفاحشــة مبينــة( ب احلــد مطلقــا: وقيــل. وهــي ال كــل معصــية : وقيــل. مــا يوجــ
 وهو منعها بعض حقوقها او مجيعها) جاز عضلها(

___________________________________ 
 .اي املطلقة واملشروطة) ١(
 .اي املطلقة واملشروطة) ٢(
التفصـــيل بـــني املكاتبـــة املشـــروطة فقـــال بـــبطالن بـــذهلا لـــو مل �ذن هلـــا املـــوىل، وبـــني املكاتبـــة  ) الشـــيخ(اي اختـــار ) ٣(

 .املطلقةفقال بصحة بذهلا وان مل �ذن هلا موالها
 .اي التفصيل) ٤(
 .اي خالعها) ٥(
 .٤٨٥ - ٤٨٤(٤٨١كما مرت االشارة إىل بعض املوارد املستثناة يف اجلزء اخلامس من طبعتنا احلديثة ص ) ٦(
 .ككو�ا غري مدخول �ا، او كون الطلقة طلقة �لثة) ٧(

    



١٠١ 

وال تعضلوهن �ذهبوا ببعض ما آت�تموهن  ( :لقولـه تعـاىل) لتفتـدي نفسـها(من غري أن يفارقها 
واالستثناء من النهي ا�حة، وال�ا اذا زنت مل يؤمن ان تلحـق بـه  )١( ) إال ان يأت� بفاحشة مب�نة

ــان (: ســد فراشــه، فــال تقــيم حــدود هللا تعــاىل يف حقــه فتــدخل يف قولــه تعــاىلولــدا مــن غــريه وتف ف
 .)٢( )خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به

: املبـذول مـع العضـل، النـه يف معـىن االكـراه، ولقولـه تعـاىل )٤(وال يسـتبيح )٣(ال يصح ذلـك: وقيل
 )٧(عـدم عنـد عـدم شـرطه )٦(واملشروط. )٥( )�ر�ئا فان ط� ل�م عن شئ منه نفسا ف�وه هن�ئا(
 ،)١٠(ومل يثبت )٩(منسوخة �ية احلد )٨(إن اآلية االوىل: وقيل

___________________________________ 
 .١٩اآلية : النساء) ١(
 .٢٢٩اآلية : البقرة) ٢(
 .اي البذل املكره عليه) ٣(
 .العضلاي ال يستبيح الزوج ما بذلته الزوجة مع ) ٤(
 .٤اآلية : النساء) ٥(
 .وهو فكلوه هنيئا مريئا) ٦(
 .وهو طيب النفس) ٧(
 .١وهي املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
وجـه النسـخ أنـه اذا وجـب . ٢اآليـة : النـور )ا�زانية وا�زا� فاج�وا � واحد منهما مائـة جـ�ة(: وهو قولـه تعـاىل) ٩(

 .اجراء احلد عليها فال جمال حينئذ للفدية
 .اي نسخ اآلية االوىل �ية احلد) ١٠(

    



١٠٢ 

هــل يتقيــد جــواز العضــل ببــذل مــا  )٢(واالصــل عــدم النســخ، وعلــى االول )١(اذ ال منافــاة بينهمــا
ريه إال برضــاه، اختــار املصــنف  )٤(ال يتقيــدفــال جيــوز الــز�دة عليــه ام  )٣(وصــل اليهــا منــه مــن مهــر، وغــ

ـــيب  )٥(االول ـــن ايب ملـــا   حـــذرا مـــن الضـــرر العظـــيم، واســـتنادا إىل قـــول الن ـــت عبـــدهللا ب جلميلـــة بن
 .)٦(نعم وازيده ال حديقته فقط: اتردين عليه حديقته قالت: كرهت زوجها �بت بن قيس وقال هلا

 الشامل للزائد، وعد االصحاب )٨(اطالق االستثناء )٧(ووجه الثاين
___________________________________ 

 .اي بني وجوب احلد، والفدية) ١(
 .وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إىل البذل) ٢(
 .من اهلدا�) ٣(
 .اي جواز العضل ال يتقيد مبا وصل إىل الزوجة من املهر، وغريه من اهلدا�) ٤(
 .العضل ليحصل على ازيد مما دفعه اليها من املهر وغريه من اهلدا� وهو عدم جواز ز�دة) ٥(
كتـاب   ٣اجلـامع الصـحيح ج . ٦٠ص  ٣طبعة مشكول كتاب الطـالق �ب اخللـع احلـديث  ٧صحيح البخارى ج ) ٦(

 .٤٩١ص  ١١٨٥ما جاء يف اخللع احلديث  ١٠الطالق �ب 
 .ها من املهر، وغريه من اهلدا�وهو جواز ز�دة العضل حىت حيصل على ازيد مما اعطا) ٧(
 )فـال تعضـلوهن(: حيـث إن االسـتثناء مـن النهـي يف قولـه تعـاىل )اال ان يات� بفاحشة مب�نـة(: يف قوله تعـاىل) ٨(

 .مطلق مل يتقيد حبد معني من العوض

    



١٠٣ 

 اذهـاب بعـض مـا اعطاهـا فاملسـتثىن )٢(وفيه نظر، الن املسـتثىن منـه. غري مقيد )١(مثل هذا خلعا وهو
علــى اصــل املنــع، فــان خــرج املســاوي بــدليل آخــر بقــي  )٤(فيبقــى املســاوي والزائــد )٣(هـو ذلــك الــبعض

ـــع عليـــه)٥(الزائـــد  )٨(، او الكراهـــة غـــري خمتصـــة �ـــا)٧(حمـــل نظـــر، ال�ـــا ليســـت كارهـــة )٦(، واطـــالق اخلل
 .)١٠(يف �ب اخللع ال يدل على كو�ا منه )٩(حبسب الظاهر، وذكرها

___________________________________ 
 .اي مثل هذا اخللع غري مقيد بقيد القلة والكثرة) ١(
 .)وال تعضلوهن �ذهبوا ببعض ما ات�تموهن(يف قوله تعاىل ) ٢(
 .فحينئذ جاز للزوج عضلها ليأخذ ببعض ما اعطاها) فيما اذا اتت بفاحشة مبينة(وهو ) ٣(
اي يبقى املساوي ملا اعطاها الزوج ويبقى الزائد على ما اعطاها حتت اصل املنـع، وهـو عـدم جـواز العضـل لياخـذ مـا ) ٤(

ث إن اآليـة الكرميـة تـدل علـى جـواز العضـل  )وال تعضلوهن �ذهبوا بـبعض مـا آت�تمـوهن(اعطاهـا يف قولـه تعـاىل  حيـ
 .الزائد او املساوي فالوأما . الخذ بعض ما اعطاها فقط فيما اذا اتت بفاحشة

 .)وال تعضلوهن �ذهبوا(: حتت اصل املنع وهو قوله تعاىل) ٥(
 .اي على مثل هذا الطالق الذي حيصل فيه البذل بعد العضل) ٦(
ع شــرعا هــي كراهيــة ) ٧( ىت يطلقهــا فمثــل هــذا ال يســمى خلعــا، اذ مفهــوم اخللــ بــل الــزوج يريــد اجبارهــا �لعضــل لتبــذل حــ

 .فتبذل له ماال لتطلقهاالزوجة للزوج 
 .اي �لزوجة، بل الكراهة هنا حتصل من الزوج) ٨(
يف �ب اخللـع ) عضـل الـزوج زوجتـه ليأخـذ منهـا بعـض مـا اعطاهـا فيمـا اذا اتـت بفاحشـة(اي ذكر هذه املسألة وهو ) ٩(

 .مع ا�ا ليست منه ال يدل على أ�ا منه
 .اي من اخللع) ١٠(

    



١٠٤ 

وللزوجـة الرجـوع يف البـذل مـا دامـت يف (قبـل رجوعهـا يف البـذل ) زوجواذا مت اخللع فال رجعة لل(
ان كانت ذات عدة، فلو خرجت عـد�ا، او مل يكـن هلـا عـدة كغـري املـدخول �ـا، والصـغرية، ) العدة

 )٣(صـار الطـالق رجعيـا )٢(هي حيـث جيـوز هلـا الرجـوع) فاذا رجعت( )١(واليائسة فال رجوع هلا مطلقا
ما دامـت العـدة �قيـة ) ورجع هو ان شاء( )٤(النفقة، وحترمي االخت والرابعة يرتتب عليه احكامه من

 .)٧(قبل رجوعها ان جوز�ه )٦(لو تزوج �ختها، او رابعة )٥(ومل مينع من رجوعه مانع كما
 )١٠(، لـزوال املـانع، ولـو كـان الطـالق)٩(�ئنا يف العدة جاز له الرجـوع حينئـذ فيهـا )٨(نعم لو طلقها

اطــالق االذن  )١١(مــن. وجــود العــدة كالطلقــة الثالثــة ففــي جــواز رجوعهــا يف العــدة وجهــان�ئنــا مــع 
 )١٢(فيه

___________________________________ 
 .اي اصال وابدا) ١(
 .كما لو كانت يف العدة) ٢(
 .وجيب على الزوج ارجاع ما اخذه منها وان مل يرجع) ٣(
 .ومن حترمي الرابعة عليه اي) من اجلارة(�جلر عطفا مع مدخول ) ٤(
 .مثال للمانع اذ التزوج �ختها مينع من رجوعه اليها) ٥(
 .اي كما لو تزوج �لرابعة فانه مينع ايضا من رجوعه اليها) ٦(
 .اي جوز� تزوجه �ختها، او �لرابعة قبل رجوعها �لبذل) ٧(
 .اي االخت او الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة املختلعة) ٨(
 .اي يف العدة) ٩(
 .اي هذا الطالق) ١٠(
 .دليل جلواز الرجوع يف العدة الباينة) ١١(
 .اي يف الرجوع) ١٢(

    



١٠٥ 

أن جـــواز رجوعهـــا يف البـــذل مشـــروط �مكـــان رجوعـــه يف النكـــاح �لنظـــر إىل  )٢(ومـــن: )١(املتنـــاول لـــه
امر خارجي ميكن زواله كتزوجيه �ختها، والنه برجوعها يصري الطـالق رجعيـا،  )٤(، ال بسبب)٣(اخللع
 .ال ميكن أن يكون رجعيا )٥(وهذا

___________________________________ 
 ).الطالق الثالث الواقع بنحو اخللع(اي ملا حنن فيه وهو ) ١(
 .، ال جلواز التكليفي)جلواز الوضعي وهي الصحة(اجلواز هنا واملراد من . دليل لعدم جواز الرجوع يف العدة الباينة) ٢(
وهو غري ممكـن الرجـوع، الن الطـالق �ئـن لكونـه طالقـا �لثـا فهـو املـانع ال اخللـع، ولـو كـان هنـاك خلـع ففـي احلقيقـة ) ٣(

ىت ميكـن ان يرتفـع بسـبب رجـ. املانع نفس الطـالق الثالـث، دون اخللـع وع الزوجـة عـن فعـدم الرجـوع فيـه ذايت ال عرضـي حـ
 .البذل

ث اذا وقـع خلعيـا، الجـل انـه �ئـن: حاصل الوهم. دفع وهم) ٤( لكنـه . أنه كيف مينـع الـزوج عـن الرجـوع يف الطـالق الثالـ
زويج  ن ميتنــع فيــه الرجــوع مــن هــذه اجلهــة وهــو تــ زوج �لرابعــة، او �ختهــا مــع ان هــذا الطــالق �يــ ال مينــع عــن الرجــوع اذا تــ

 .االختني الرابعة، او اجلمع بني
المـر خـارجي وهـو ) التـزوج �لرابعـة او اخـت املختلعـة(أن االمتناع يف هذا املورد وهـو : ما حاصله ) الشارح(فاجاب 

التزويج �لرابعة، او االخت ومثل هذا ممكـن الـزوال �ن يطلقهـا �ئنـا فريجـع إىل زوجتـه االوىل اذا رجعـت �لبـذل، خبـالف 
 .ق املختلعة وقع �ئنا لكونه طالقا �لثا فاالمتناع فيه ذايتما حنن فيه وهو أن طال

اي الطالق الثالث الذي وقـع بـه اخللـع ال ميكـن ان يسـمى رجعيـا، النـه طـالق �لـث ال رجـوع فيـه اال مبحلـل وبعقـد ) ٥(
 .جديد

    



١٠٦ 

لـــو  آتيـــان فيمـــا )٣(والوجهـــان. )٢(لكـــن املشــهور املنـــع. مصـــادرة علـــى املطلـــوب )١(وال خيفــي ان هـــذين
ت العــدة حيــث اطــالق االذن هلــا يف  )٥(مــن. ميكنــه الرجــوع لــو علــم )٤(رجعــت وملــا يعلــم حــىت خرجــ

 )٩(، والن جواز رجوعه)٨(هنا، لالطالق )٧(واالقوى اجلواز. االضرار به )٦(الرجوع، ولزوم
___________________________________ 

وان رجوعهـا �لبـذل . شـرطية امكـان رجـوع الـزوج اول الكـالمأن جواز رجوعها مشروط �مكان رجـوع الـزوج و : ومها) ١(
ــا اذا امكــــن ــا يف البــــذل رجعيــ ــريورة طالقهــــا رجعيــــا، هــــذا اول الكــــالم اذ الطــــالق يصــــري برجوعهــ ب لصــ ــ وهلــــذا صــــار . موجــ

 .الوجهان مصادرة
 .اي املنع من رجوعها �لبذل يف العدة) ٢(
 .وعدم جواز الرجوع هلا. لم الزوججواز الرجوع هلا يف العدة من حيث ال يع: ومها) ٣(
 .اي يف كل وقت ويف كل مكان) ٤(
 .دليل جلواز رجوعها وان مل يعلم الزوج حىت خرجت العدة) ٥(
ــزوج برجوعهــا، فهــو دليــل لعــدم جــواز رجــوع )مــن اجلــارة(�جلــر عطفــا علــى مــدخول ) ٦( ، اي ومــن لــزوم الضــرر علــى ال

 .الزوج برجوعها، حىت خرجت العدة الزوجة فيما بذلته يف العدة، اذا مل يعلم
 .اي جواز رجوع الزوجة يف البذل يف العدة، وان مل يعلم الزوج برجوعها حىت خرجت العدة) ٧(
 .اي الطالق جواز الرجوع) ٨(
 .اي جواز رجوع الزوج) ٩(

    



١٠٧ 

ث اقــدم . دار )٢(شــرطا فيــه، وإال )١(مشـروط بتقــدم رجوعهــا فــال يكـون واالضــرار حصـل �ختيــاره حيــ
 .)٥(إىل آخر جزء من العدة )٤(مع ان له طريقا إىل الرجعة يف االوقات احملتملة )٣(لى ذلكع

الصـــالة عـــدم ز�د�ـــا عمـــا تعـــرتف بـــه منهـــا، ) حلفـــت(اي قـــدر الفديـــة ) ولـــو تنازعـــا يف القـــدر(
ا علـى القـدر �ن اتفقـا علـى أ�ـ )٦(مـع اتفاقهمـا) لـو تنازعـا يف اجلـنس(يقدم قوهلا مع اليمـني ) وكذا(

مائة لكن ادعى أ�ا د�نري وادعت ا�ا دراهم، الصالة عـدم اسـتحقاق مـا يدعيـه، والنـه مـدع فعليـه 
فينتفـي مـدعاه، ولـيس لـه اخـذ  )٨(ميينا جامعة بني نفـي مـا يدعيـه، واثبـات مـا تدعيـه )٧(البينة فتحلف

 ما تدعيه، العرتافه �نه
___________________________________ 

 .يكون جواز رجوع الزوج شرطا يف جواز رجوع الزوجةاي فال ) ١(
 .لزم الدور. اي ان كان جواز رجوع الزوج شرطا يف جواز رجوع الزوجة) ٢(

ان جــواز رجوعــه متوقــف علــى تقــدم رجوعهــا يف البــذل، وجــواز رجوعهــا متوقــف علــى جــواز رجوعــه، فيلــزم : بيــان الــدور
 .الدور

 .اي على هذا االضرار) ٣(
طريق للرجوع يف االوقـات احملتملـة لرجـوع الزوجـة حـىت اذا صـادف رجـوع الزوجـة يف الواقـع ونفـس االمـر ال  اي للزوج) ٤(

 .يتضرر وال يسقط حقه
 .اي من عدة الزوجة املختلعة) ٥(
 .اي الزوج والزوجة) ٦(
 .اي الزوجة) ٧(
 .وهللا إن الذي بذلته كانت دراهم ال د�نري: �ن تقول) ٨(

    



١٠٨ 

وحيتمــل حتالفهمــا الن كــال منهمــا منكــر ملــا . )١(غــي جــواز اخــذه مقاصــة، ال اصــالوينب. ال يســتحقه
، )٥(او االنفســاخ )٤(فيســقط مــا تــداعياه �لفســخ )٣(قاعــدة التحــالف، وحينئــذ )٢(يدعيــه صــاحبه وهــي
او ( )٩(جزموا بـه )٨(رأسا، وخمالفو� )٧(، إال أن اصحابنا اعرضوا عن هذا االحتمال)٦(ويثبت مهر املثل

 مع اتفاقهما )١٠(رادةاال
___________________________________ 

 .اي ال استحقاقا) ١(
مـن انـه اذا دار (والتانيث �عتبار اخلـرب بنـاء علـى القاعـدة املشـهورة ). الن كال منهما ملا يدعيه اآلخر(مرجع الضمري ) ٢(

 ).االمر بني املرجع واخلرب فمراعاة اخلرب أوىل
 .اي حني التحالف) ٣(
 .والفسخ نتيجة عدم احللف. اي بفسخ كل منهما ما ادعاه هو ويرفع اليد عنه بدون اليمني) ٤(
 .هذا نتيجة التحالف) ٥(

أنه ميكن للمتنازعني ان يتصاحلا يف اخلارج يف هذا املقام من دون حلف �ن يرتاضيا على ان يفسخ كل واحد : بيان ذلك
ث ــ ــذل �ل ــ. مــا يدعيــه هــو ويرجعــا إىل ب زوج مــا تدعيــه او حيل ــى نفــي مــا يدعيــه اآلخــر فينفســخ حبلــف الــ ف كــل منهمــا عل
 .الزوجة، وحبلف الزوجة ما يدعيه الزوج

 .بعد الفسخ، او االنفساخ) ٦(
 .وهو احتمال التحالف) ٧(
 .من بقية املذاهب) ٨(
 .اي �لتحالف يف هذا املقام) ٩(
ــزو ) ١٠( ف الـــزوج والزوجـــة يف االرادة �ن قـــال الـ ــ ت الزوجـــة: اردت الـــد�نري العراقيـــة: جاي لـــو اختلـ ــ اردت الـــد�نري : وقالـ

 .االردنية

    



١٠٩ 

�ن اتفقا على ذكرالقدر وعدم ذكر اجلنس لفظا، وعلـى ارادة جـنس معـني لكـن اختلفـا يف  )١(عليها
، الن االخـــتالف يف اراد�ــا وال يطلـــع عليهــا إال مـــن )٣(وامنــا كـــان القــول قوهلـــا فيهــا: )٢(اجلــنس املـــراد

ـــرب اراد�مـــا معـــا للجـــنس املعـــني، وال تكفـــي اراد�ـــا  )٥(ويشـــكل. )٤(فيقـــدم قوهلـــا فيهـــاقبلهـــا  �ن املعت
�ن االرادة اذا كانت كافية عـن  )٧(ولو علل. )٦(خاصة، وارادة كل منهما ال يطلع عليها إال من قبله

ه احليثيــة ال ذكــر اجلــنس املعــني كــان االخــتالف فيهــا اختالفــا يف اجلــنس املعــني فتقــدمي قوهلــا مــن هــذ
 .من جهة ختصيص االرادة

 .على السابق )٩(مع موافقته )٨(يبطل اخللع هنا: وقال الشيخ
___________________________________ 

 .اي على االرادة �ن اجلنس كان مرادا) ١(
 .فراجع ١٠٨ص  ١٠كما مثلنا يف اهلامش رقم ) ٢(
 .اي يف االرادة) ٣(
 .اي يف االرادة) ٤(
. بــل املعتــرب اراد�مــا معــا يف اجلــنس. اي اردت كــذا: ويشــكل هــذا التعليــل الــذي ذكــروه يف تقــدمي قوهلــا يف االرادةاي ) ٥(

 .فكيف يقدم قوهلا ويرتك قوله
 .اي من قبل كل واحد منهما) ٦(
ا كـان يف وقـد سـبق أن االخـتالف اذ. أن االختالف يف االرادة راجع إىل االختالف يف اجلنس: خالصة هذا التعليل) ٧(

اجلـــنس فـــالقول قـــول الزوجـــة، فهنـــا يقـــدم قوهلـــا، الن مـــآل االخـــتالف يف االرادة إىل االخـــتالف يف اجلـــنس، ولـــيس الجـــل 
 .إن اراد�ما معا معتربة: اختالف االرادة حىت يرد هذا االشكال ويقال

 .اي يف االختالف يف االرادة) ٨(
 .بق وهو االختالف يف اجلنس يف تقدمي قول الزوجةقدس هللا نفسه على السا) الشيخ(اي مع موافقة ) ٩(

    



١١٠ 

مـع اتفاقهمـا علـى  )٣(ولو كان اختالفهمـا يف اصـل االرادة. )٢(وجه كالسابق )١(وللقول �لتحالف هنا
إ� مل نـرد، بــل اطلقنـا رجــع النــزاع : ارد� جنســا معينــا، وقـال اآلخــر: عـدم ذكــر اجلـنس فقــال احـدمها
وحيتمـل تقـدمي . )٦(منهمـا مـع ميينـه )٥(ومقتضى القاعـدة تقـدمي مـدعيها. )٤(إىل دعوى الصحة والفساد

قــول املــرأة، لرجــوع النــزاع  )١٠(، وتقــدمي)٩(وهــو ظــاهر القواعــد. )٨(، الصــالة عــدمها)٧(منكرهــا والــبطالن
 .وفيه ما ذكر. إىل اراد�ا كما هو ظاهر التحرير

ــت: ولــو قــال( ــك فقال ــك علــى الــف يف ذمت ــى االقــوىبــل يف ذمــة زيــد : خلعت ، النــه )حلــف عل
 مدع وهي منكرة، لثبوت شئ يف ذمتها

___________________________________ 
 .اي يف االختالف يف االرادة) ١(
 .وهو االختالف يف اجلنس مع اتفاقهما يف القدر) ٢(
 .�ن اختلفا يف ان اجلنس اريد ام مل يرد) ٣(
 .والصحة من جانب الذي يدعي االرادة. اا� مل نرد، بل اطلقن: من جانب الذي يقول) ٤(
 .اي مدعي الصحة، او مدعي االرادة اليت تؤل إىل الصحة) ٥(
 .اي مع ميني مدعي االرادة) ٦(
 .اي وبطالن اخللع) ٧(
 .اي اصالة عدم االرادة فيرتتب على هذا االصل بطالن اخللع) ٨(
 .قدس هللا نفسه) العالمة(اي قواعد ) ٩(
 .وحيتمل تقدمي اي وحيتمل تقدمي قول املرأة: على قوله�لرفع عطفا ) ١٠(

    



١١١ 

عليه اليمني، الن االصـل يف مـال اخللـع ان يكـون يف ذمتهـا : وقال ابن الرباج. فكانت اليمني عليها
ال عـوض  )١(وعلـى االول. فاذا ادعت كونه يف ذمة غريها مل تسمع، الصالة عدم انتقاهلـا عـن ذمتهـا

بـــل : مـــا لـــو قالـــت )٥(ومثلـــه. )٤(منهـــا مبقتضـــى دعـــواه )٣(، وتبـــني)٢(عرتافـــهعليهـــا، وال علـــى زيـــد، إال �
خالعتـك علـى : إىل انكارهـا اخللـع مـن قبلهـا، أمـا لـو قالـت )٦(خالعك فالن والعوض عليـه، لرجوعـه

 .فعليها املال مع عدم البينة )٧(الف ضمنها فالن عين، او دفعتها، او ابرأتين، وحنو ذلك
�رأت شــــريكي اذا فارقتــــه، و�رأ الرجــــل : تقــــول: ا املفارقــــة، قــــال اجلــــوهريواصــــله) )٨(واملبــــاراة(
 يف الشرائط) وهي كاخللع( )٩(امرأته

___________________________________ 
 .وهو قبول قول املختلعة) ١(
 .اي �العرتاف زيد يف ان العوض يف ذميت ففي هذه الصورة جيب على زيد دفع العوض) ٢(
 .اي تنفصل املختلعة عن الزوج: مبعىن انفصل وانقطع) �ن(من ) ٣(
 ).خلعتك(اي دعوى الزوج ) ٤(
زوج ) ٥( ت: لـو قــال -اي ومثـل ادعـاء الــ كــذلك ) يف تقــدمي قوهلـا -بـل يف ذمــة زيـد : خلعتـك علــى الـف يف ذمتـك فقالــ

 .هنا يقدم قوهلا وحتلف
 .اي لرجوع هذا املدعى) ٦(
 .مثل أعطيتها) ٧(
 .�رأ الرجل امرأته اذا فارقها: اعلة من �رأ يبارئ مبارأة يقالمصدر �ب املف) ٨(
 .اي اذا فارقها) ٩(

    



١١٢ 

ب علـى كراهيـة كـل مـن الـزوجني(أ�ـا : منهـا: يف امـور )١(تفارقـه) اال أ�ـا(واالحكـام  . لصــاحبه) ترتتـ
 وحيــث كانــت. مل تصــح بلفــظ املبــاراة )٢(فلــو كانــت الكراهــة مــن احــدمها خاصــة، او خاليــة عنهمــا

من املهر، خبالف اخللع حيث كانت ) على ما اعطاها(يف الفدية ) فال جتوز الز�دة(الكراهة منهما 
مرتبـا علـى الكراهـة منهمـا وان   )٤(علـى كـون هـذا احلكـم )٣(ونبـه �لفـاء. الكراهة منهـا فجـازت الـز�دة

 .حكما آخر حيصل به الفرق بينها، وبني اخللع )٥(كان
على املشـهور، بـل ال نعلـم فيـه خمالفـا، وادعـى ) �لطالق )٧(ا من االتباعالبد هن(أنه  )٦(منها) و(

 أ�ا ال تفتقر ايضا )٩(اتباعه �لطالق، وروي) ال جيب: قلنا يف اخللع )٨(ولو(مجاعة أنه امجاع، 
___________________________________ 

 .اي تفارق املباراة اخللع) ١(
 .الزوج والزوجةاي املباراة خالية عن كراهة ) ٢(
 ).فال جيوز: (اي يف قول املصنف) ٣(
 ).عدم جواز اخذ الز�دة(وهو ) ٤(
 .اي وان كان عدم اخذ جواز الز�دة) ٥(
 .اي ومن الفروق) ٦(
 .بتخفيف التاء وزان انشاء) ٧(
 .لو هنا وصلية) ٨(
 .٢٥يث من ابواب اخللع واملباراة احلد ٤الطبعة اجلديدة �ب  ١٠٢ص  ٨التهذيب ج ) ٩(

    



١١٣ 

احلــــديث القــــول بلــــزوم اتباعهــــا  )٢(قائــــل، الن الشــــيخ نســــب يف كتــــايب )١(إىل االتبــــاع، ورمبــــا كــــان بــــه
واحملقــق يف . �لطـالق إىل احملصــلني مــن اصــحابنا، وهــو يــدل مبفهومـه علــى خمــالف مــنهم غــري حمصــل

) علــى كــذا(هلمــزة �) �رأتــك(وصــيغتها . متعــني )٤(إىل الشــهرة وكيــف كــان فالعمــل بــه )٣(النــافع نســبه
أن صيغتها ال تنحصر يف لفظها، بل تقع �لكنا�ت الدالة عليها كفاسـختك  )٥(ومنها. فانت طالق

على كذا أو أبنتك، او بتتـك، الن البينونـة حتصـل �لطـالق وهـو صـريح، خبـالف اخللـع علـى القـول 
 .باراةإىل الطالق ان يكون كامل )٧(وينبغي على القول �فتقاره. )٦(املختار فيه

مــن كمــال الــزوج، وقصــده، واختيــاره، وكــون املــرأة ) ويشــرتط يف اخللــع واملبــاراة شــروط الطــالق(
 طهرا مل يقار�ا فيه جبماع )٨(طاهرا

___________________________________ 
 .اي بعدم احتياج املباراة إىل اتباعها �لطالق) ١(
 ).واالستبصار. التهذيب: (ومها) ٢(
 .�تباع املباراة �لطالق اي القول) ٣(
 .اي �التباع) ٤(
 .اي ومن الفروق بني اخللع واملباراة) ٥(
 ).عدم وجوب اتباع اخللع �لطالق(وهو ) ٦(
ت، بــل يقــع بكــل لفــظ ) ٧( ت، او خالعــ اي وعلــى القــول اآلخــر �فتقــار اخللــع إىل الطــالق ال ينحصــر اخللــع بلفــظ خلعــ

 .فيكون كاملباراة يف وقوعها بكل لفظ
وهــذا التلــبس مــن خمتصــات . واملــراد منــه كــون املــرأة متلبســة �لطهــر الــذي يقــع بــني احليضــتني. هــذه الصــفة اســم فاعــل) ٨(

 .املرأة، وهلذا استغنت الصفة عن عالمة التأنيث

    



١١٤ 

 .)٤(، وغريها الشروط)٣(حاضرا، او يف حكمه )٢(غري �ئسة، والزوج )١(إن كانت مدخوال �ا حائال
___________________________________ 

 .اي غري حامل) ١(
ب خــرب كــان) ٢( ت وحاضــرا �لنصــ ــزوج (ويف بعــض النســخ . اي وكــان الــزوج حاضــرا: الــواو عاطفــة علــى مــدخول كانــ وال

 .اي يف حالة حضور الزوج: �لرفع اذن تكون الواو حالية) حاضر
 .اي يف حكم احلضور كمن يقدر على استطالع حاهلا) ٣(
 .كحضور العدلني) ٤(

   



١١٥ 
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١١٧ 

 كتاب الظهار

االشـــتقاق، النـــه حمـــل الركـــوب يف املركـــوب، واملـــراد بـــه هنـــا  )١(وهــو فعـــال مـــن الظهـــر، اخـــتص بـــه
او مصـــاهرة، : قيـــل. تشـــبيه املكلـــف مـــن ميلـــك نكاحهـــا يظهـــر حمرمـــة عليـــه ابـــدا بنســـب، او رضـــاع

، ))٣(�قو�ون منكرا من القـول وزوراوانهم (: حمرم وان ترتبت عليه االحكام لقوله تعاىل )٢(وهو
�نــه وصــف مطلــق فـال يتعــني كونــه عــن  )٥(ويضـعف. )٤(إنــه ال عقـاب فيــه، لتعقبــه �لعفــو: لكـن قيــل
 هذا الذنب

___________________________________ 
 .اي اختص الظهار �لظهر، الن الظهر حمل الركوب) ١(
 .اي فعل الظهار )٢(
 .٣ - ٢االية : سورة ا�ادلة) ٣(
 .)وان اهللا لعفو غفور(: يف قوله تعاىل )٤(
وصـف  )ان اهللا لعفو غفـور(: اي القول بعدم العقاب ضعيف، الن الوصف الذي يف اآلية الكرمية يف قوله تعـاىل) ٥(

 .مطلق مل يتقيد بذنب خمصوص او برجل خمصوص
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كظهـر ( )٣(، او حمـذوف الصـلة)٢(وه، وحنـ)علـي(، او انت، او هذه، او فالنـة )وصيغته هي( )١(املعني
: يف االمــرين ومهــا) ولــو مــن الرضــاع علــى االشــهر(او غــريهن مــن احملرمــات ) امــي، او اخــيت، او بنــيت

عمـوم احلكـم  )٦(ومسـتند: )٥(وحمرمات الرضـاع مطلقـا. بغري االم من احملارم النسبيات )٤(وقوعه بتعليقه
 )٩(، وسبب)٨(مع أن ظاهر اآلية )٧(يف االول

___________________________________ 
 .أي الظهار) ١(
 .اي وحنو علي وهو مين، او لدي) ٢(
 .من دون ذكر علي وشبهه) كظهر امي(اي االقتصار على ) ٣(
 .اي بتعليق الظهار) ٤(
 .سواء كانت االمهات ام البنات ام االخوات ام العمات ام اخلاالت) ٥(
 ).صحيحتا(�لرفع مبتداء خربه ) ٦(
 .وهي احملارم النسبيات من االم والبنت واالخت والعمة واخلالة) ٧(
ا�ين يظاهرون من�م من �سائهم ماهن امهاتهم ان امهـاتهم اال ا�ـال� و�نهـم وانهـم �قو�ـون ( :يف قولـه تعـاىل) ٨(

 .٣ - ٢اآلية : ا�ادلة )منكرا من القول وزورا وان اهللا لعفو غفور
 .ان اي ومع ان سبب نزول حكم الظهار�لنصب عطفا على اسم ) ٩(

    



١١٩ 

 )١(احلكم تعلقه
___________________________________ 

هـــو : اي ومــع ان ظـــاهر اآليــة، ومــع ان ســبب نــزل حكــم الظهــار). الظهــار(ومرجــع الضــمري ) اســم ان(�لرفــع خــرب ) ١(
ق الظهــار �الم( أن التشــبيه يف الظهــار يف قــول اوس  : مامــا ظهــور اآليــة فــالن ظــاهر التخصــيص بنفــي كــو�ن امهــا�). تعلــ

: عن ايب جعفر عن امري املـؤمنني صـلوات هللا وسـالمه عليهمـا: واما سبب نزول االية فاليك نص الواقعة. كان بظهر االم
ت رســول هللا  ن املســلمني اتــ ت ان امــرأة مــ ين، واعنتــه ع: فقالــ لــى دنيــاه �رســول هللا إن فــال� زوجــي قــد نــرتث لــه بطــ

انت : إنه قال يل اليوم: فما تشتكيه قالت: فقال رسول هللا . وآخرته فلم ير مين مكروها وا� اشكوه إىل هللا واليك
مـا انـزل هللا كتـا� اقضـي بـه بينـك : وقد اخـرجين مـن منـزيل فـانظر يف امـري فقـال رسـول هللا . علي حرام كظهر امي

ن املتكلفــنيو  ك وان اكــره ان اكــون مــ ت تبكــي وتشــتكي مــا �ــا إىل هللا واىل رســوله وانصــرفت فســمع هللا . بــني زوجــ فجعلــ
ك يف زوجهــا . حماور�ــا لرســوله ومــا شــكت اليــه فــانزل هللا عزوجــل قــرا� ع هللا قــول الــيت جتادلــ �� قــد مســ ﷽�ــ

ــنكم وتشــــتكي إىل هللا وهللا يســــمع حتاروكمــــا ان هللا فبعــــث رســــول هللا ). ٢ - ١ا�ادلــــة ( مسيــــع بصــــري الــــذين يظــــاهرون مــ
قـد قلـت : انت علي حـرام كظهـر امـي فقـال: اقلت المراتك هذه: جئين بزوجك فاتته به فقال: إىل املرأة فقال هلا 

: قـد مسـع هللا قـول الـيت جتادلـك إىل قولـه: (انـزل هللا مـن قولـه قد انزل هللا فيك قرآ� فقرأه عليه مـا: فقال رسول هللا 
ك فـــال تعـــد) ان هللا لعفــو غفـــور ــ ك، وغفـــر ل ــ ت منكـــرا مــن القـــول وزورا قــد عفـــا هللا عن . فضــم امراتـــك اليــك فانـــك قــد قلـــ

 .فانصرف الرجل وهو �دم على ما قال المراته وكره هللا ذلك للمؤمنني بعد
اسـم  - ١ويف نفس املصدر احلديث . ٢احلديث  - ١كتاب الظهار الباب   ٢٣٤ص  �٣لد الطبعة القدمية ا) الوسائل(

 .املرأة خولة بنت املنذر وان زوجها اوس بن الصامت
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 زرارة، ومجبل عن الباقر والصادق عليهما الصالة والسالم )١(�الم صحيحتا
___________________________________ 

ت واالخـت والعمـة واخلالـة ) ومسـتند احلكـم(هـو �لرفع خـرب للمبتـداء و ) ١( اي ومسـتند عمـوم حكـم الظهـار يف االم والبنـ
هـو مـن كـل : (عـن الظهـار) زرارة(حيـث قـال يف جـواب سـؤال  ) االمام ايب جعفر البـاقر(صحيحة زرارة املروية عن 

يف جـواب سـؤال  ث قـال ابوعبـدهللا حي) مجيل بن دراج(وصحيحة ). ذي حمرم من ام، او اخت، او عمة، او خالة
فهـا�ن الصـحيحتان صـرحيتان ). هو الظهار( انت علي كظهر عمته، او خالته قال : مجيل عن الرجل يقول المرأته

كتــاب   ٣راجــع الوســائل الطبعــة القدميــة ا�لــد . يف ان الظهــار عــام يشــمل كــل ذي حمــرم، مــن دون اختصاصــه �الم فقــط
 .٢ - ١الباب االول احلديث  ٢٣٤ظهار ص ال
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، )ما هـن أمهـاتهم(: صرحيا، وال شاهد للتخصـيص �الم النسـبية يف قولـه تعـاىل )١(الدالتان عليه
ري االم ت غريهــا �الخبــار الصــحيحة)٢(النــه ال ينفــي غــ  )٥(وال يف صــحيحة )٤(، ال �آليــة)٣(، وحنــن نثبــ

ت علـي كظهــر اخــيت، او : قلـت لــه الرجـل يقــول المــر أتـه: قــال سـيف التمــار عـن الصــادق  انــ
 )٧(، الن عـدم ذكــره" )٦(امنــا ذكـر هللا تعـاىل االمهــات وإن هـذا حلــرام: " فقـال: عمـيت، او خـاليت قــال

 لغريهن ال يدل على االختصاص، وال يلزم �خري البيان عن وقت احلاجة،
___________________________________ 

 .مفصال ١١٩ص  ١كما عرفت يف اهلامش رقم . عموم حكم الظهار حبيث يشمل مجيع احملارم النسبيةاي على ) ١(
 .اي اآلية ال تنفي احلكم عن غري االم) ٢(
 .١٢٠ص  ١املراد منها الصحيحتان املشار اليهما يف اهلامش رقم ) ٣(
 .١١٨ص  ١املشار اليها يف اهلامش ) ٤(
 .٣احلديث  ٤ب راجع الوسائل كتاب الظهار �) ٥(
يت او خـاليت(اي مجلة  هذه اجلملة من قول االمام ) ٦( تـدل علـى احلرمـة التكليفيـة، مـن دون ) كظهـر عمـيت او اخـ

 .داللتها على احلرمة الوضعية مبعىن عدم ترتب االثر على قول الرجل لو قال هكذا
 .االختصاصاي عدم ذكر هللا عزوجل غري االمهات ال يدل على ) ٧(
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اذ لـيس يف السـؤال  )٢(، ولعل السائل اسـتفاد مقصـوده منـه)١(اجاب �لتحرمي او اخلطاب، النه 
حيـرم مـن الرضـاع مـا حيـرم : " قولـه  )٤(ومسـتند عمومـه يف الثـاين. )٣(ما يدل على موضع حاجتـه

هو من كل ذي حمرم من أم، او اخت، او : " ة زرارةيف صحيح ، وقول الباقر " )٥(من النسب
 )٧(ومن. من الفاظ العموم يشمل احملرمة رضاعا )٦(احلديث، وكل" عمة، او خالة 

___________________________________ 
 .اي بتحرمي هذه اجلمالت �حلرمة التكليفية، ال �حلرمة الوضعية) ١(
 ).االمام (احلرمة التكليفية من جواب  اي ولعل السائل استفاد مقصوده وهي) ٢(
 .والتكليفي -اي ليس يف سؤال السائل ما يدل على أن مقصوده من السؤال احلكمان الوضعي ) ٣(
 .وهو تعميم احلكم إىل احملرمات الرضاعية من دون اختصاصه �لنسبيات) ٤(
 .١احلديث من ابواب ما حيرم �لرضاع  ١الوسائل كتاب النكاح �ب ) ٥(
 ).هو من كل ذي حمرم: (بقوله  ١٢٠ص  ١يف الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) كل(اي ولفظ ) ٦(
 .سببية اي التحرمي حيصل بسبب كل حمرم، سواء كان نسبيا ام رضاعيا) حيرم من الرضاع: (يف قوله ) من(اي ) ٧(
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وقو� و�غ�ـ مـن " �ا خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا  (: يف قوله تعاىل )١(يف اخلرب تعليلة مثلها
 ،))٢(مهابته

___________________________________ 
 .٢٥اية  -اي الجل خطيئا�م اغرقوا سورة نوح  )�ا خطيئاتهم(: اي ومثل من التعليلية اليت يف قوله تعاىل) ١(
ت ومتامــه) ٢( ت مــن ". يغضــي حيــاء ويغضــى مــن مهابتــه فمــا يكلــم اال حــني يبتســم : " هــذا بعــض مصــرع البيــ ــ هــذا البي

يف ا�م ابيــه جــاء للحــج ) ان هشــام بــن عبــدامللك: (املعــروف يف واقعــة وخالصــتها) الفــرزدق الشــاعر(قصــيدة طويلــة قاهلــا 
ب لـه منـرب. فحج وطاف وجهد ان يصـل إىل احلـج االسـود ليسـتلمه فلـم يقـدر عليـه لكثـرة الزحـام وجلـس عليـه ينظـر  فنصـ

االمام زيـن العابـدين علـي بـن احلسـني بـن علـي بـن (إىل الناس ومعه مجاعة من اعيان اهل الشام فبينما هو كذلك اذ أقبل 
فلما انتهـى إىل احلجـر ليسـتلم . وكان من احسن الناس وجها واطيبهم ارجا فطاف) ايب طالب صلوات هللا وسالمه عليهم

ال اعرفـه خمافـة : من هذا الذي قد هابـه النـاس هـذه اهليبـة فقـال هشـام: رجل من اهل الشامفقال . تنحى له الناس فاستلم
فقال تلك ) ا� فراس(من هو � : فقال الشامي. ا� اعرفه: وكان الفرزدق حاضرا فقال. ان يرغب فيه اهل الشام فيملكوه

 .القصيدة املعروفة املشهورة املدونة يف كتب الفريقني من مجلتها
ـــذا ا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــههـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء وطأتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرف البطحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــذي تعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـــ

ـــــرحم     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل والـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه واحلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ت يعرفـــــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والبيــ

  
ــــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاد هللا كلهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــري عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ن خــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا ابـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـ

ــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاهر العلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي الطــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي النفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذا التقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــــ

  
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال قائلهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــريش قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اذا رأتـ

ــرم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي الكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذا ينتهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارم هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إىل مكــــ

  
ــرت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيت قصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــز الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي إىل ذروة العــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ينمـــ

ــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالم والعجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرب االســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن نيلهـ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

  
ــه  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزران رحيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه خيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــقيف كفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عبــ

ــم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه مشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــف اروع يف عرنين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

  
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن مهابتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــى مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء ويغضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي حيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يغضــ

ــم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني يبتســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم اال حــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا يكلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فمــ

  
حيـث إ�ـا للتعليـل اي النـاس تغمـض عيو�ـا الجـل ) ويغضـى مـن مهابتـه(الـيت يف " مـن " والشـاهد يف . إىل آخر القصيدة

 .وانه مهاب عندهم هيبة االمام 
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 .)٣(والتقدير حيرم الجل. )ينظرون من طرف خ�(: يف قوله تعاىل )٢(مثلها )١(او مبعين الباء
___________________________________ 

 .مبعىن الباء اي بسبب الرضاع) حيرم من الرضاع: (يف قوله ) من(اي ) ١(
 .اي بطرف خفي. ٤٢اآلية : الشورى )ينظرون من طرف خ�(: اي مثل من مبعىن الباء قوله تعاىل) ٢(
 ).من تعليلية(بناء علي أن ) ٣(
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ما حيرم الجل النسب، او بسببه، والتحرمي يف الظهار بسبب النسب �بـت  )١(الرضاع، او بسببه
 )٤(مـن أن الظهـار سـببه: فينـدفع مـا قيـل )٣(وحينئـذ )٢(يف اجلملة امجاعا فيثبـت بسـبب الرضـاع كـذلك

ب، فال يلزم من كون التشبيه �لنسب سـببا يف التحـرمي كـون التشـبيه التشبيه �لنسب، ال نفس النس
وهـــو  )٨(علــى �لــث )٧(، وميكــن ان ينبــه �الشــهر)٦(قــد عرفــت مـــن املالزمــة )٥(�لرضــاع ســببا فيــه، ملــا

اختصــاص التشــبيه مبــن ذكـــر وهــو حمرمــات النســب والرضـــاع، دون غــريهن، لتخــرج احملرمــات مؤبـــدا 
 �ملصاهرة

___________________________________ 
 ).من سببية(بناء على أن ) ١(
 .اي يف اجلملة، سواء كان التحرمي يف االم الرضاعي فقط ام يف كل ذات حمرم رضاعية) ٢(
مــن الفــاظ العمــوم، وأن  ١٢٠ص  ٤يف الصــحيحة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) كــل(إن لفــظ : اي وحــني أن قلنــا) ٣(
تعليليـة، او سـببية ملـا يـورده القائــل يف . ١٢٠ص  ٣املشـار اليـه يف اهلـامش رقـم ) حيـرم مـن الرضـاع: (يف قولـه ) مـن(
 .قوله

: كظهـر امـي او اخـيت، ال نفـس النسـب اي ال اذا قـال: اي سـبب حتـرمي الزوجـة يف الظهـار التشـبيه �لنسـب يف قولـه) ٤(
 .الزوجةفان هذا ال يكون موجبا لتحرمي . انت اخيت، او امي

 ).ما قيل(على  رد من الشارح ) ٥(
 .اي امجاعا) والتحرمي يف الظهار بسبب النسب �بت يف اجلملة امجاعا فيثبت يف الرضاع كذلك) (الشارح(يف قول ) ٦(
 .ولو من الرضاع على االشهر): املصنف(يف قول ) ٧(
 .اي على قول �لث) ٨(

    



١٢٦ 

مـن   ، ولعمـوم قولـه )٢(�لتشـبيه �ـن، لالشـرتاك يف العلـة وهـي التحـرمي املؤبـد )١(بوقوعه: فقد قيل
الن ذكــــرهن " مــــن أم، او اخــــت او عمــــة " بعــــد بــــذلك  ، وال ينافيــــه قولــــه )٣(كــــل ذي حمــــرم

 )٤(ومل يقــل احــد �ختصــاص احلكــم. للمثــال، ال للحصــر اذ احملــرم النســيب ايضــا غــري منحصــر فــيهن
 .)٥(لثالثة لكن املشهور عدم وقوعه متعلقا �ن�

ـــت علـــي كـــبطن امـــي، او يـــدها، او : مـــن أجـــزاء البـــدن كقولـــه) وال اعتبـــار بغـــري لفـــظ الظهـــر( ان
رجلها، او فرجها، الصالة اال�حة، وعدم التحرمي بشئ من االقوال، إال ما اخرجـه الـدليل، ولداللـة 

 .مشتق منه فال يصدق بدونه )٨(على الظهر، والنه )٧(، والرواية)٦(اآلية
___________________________________ 

 .اي بوقوع الظهار �م الزوجة وبنتها وهي الربيبة، وجدة الزوجة مثال) ١(
فكمـــا أن ام املظـــاهر واختـــه وخالتـــه وعمتـــه حمرمـــات مؤبـــدة، كـــذلك ام الزوجـــة وبنتهـــا مـــع الـــدخول �لزوجـــة حمرمـــات ) ٢(

 .مؤبدة
 .يشمل كل ذي حمرم) كل من الفاظ العموم(من أن  ١١٨ص  ٧ارة املشار اليها يف اهلامش رقم يف صحيحة زر ) ٣(
 .وهو التحرمي �لظهار) ٤(
 .اي �ملصاهرات) ٥(
 .حيث إ�ا دالة على الظهر ٣اآلية : ا�ادلة )وا�ين يظاهرون من �سائهم(: يف قوله تعاىل) ٦(
 ٨وصحيحة مجيل ابن دراج املشار اليهـا يف اهلـامش رقـم  ١٨ص  ٧مش رقم وهي صحيحة زرارة املشار اليها يف اهلا) ٧(

 .حيث إ�ما دالتان على الظهر ١١٨ص 
 .اي الظهار مشتق من الظهر فالبد من وقوعه �ذه اللفظة دون االعضاء االخر) ٨(

    



١٢٧ 

دن مبـــا يشـــمل الظهـــر كالبـــ )٣(، ولـــو علقـــه)٢(اســـتنادا إىل روايـــة ضـــعيفة )١(يقـــع جبميـــع ذلـــك: وقيـــل
وان ) او االجنبيــــة(وإن عــــني ظهــــره ) وال التشــــبيه �الب(�لوقــــوع  )٦(، واوىل)٥(فالوجهــــان )٤(واجلســــم

، الن حترميها غري مؤبد، ويفهم مـن ختصيصـها �لـذكر مـن بـني )او اخت الزوجة(شاركا يف التحرمي، 
 .اوىل )٩(نهن مؤبدالكان التمثيل مبن حرم م )٨(وإال )٧(احملرمات �ملصاهرة امليل إىل التحرمي �ن

 ، الصالة عدم التحرمي يف ذلك كله،)منه )١٠(او مظاهر�ا(
___________________________________ 

 .اي �لبطن، واليد، والرجل، والفرج) ١(
انت علي كشـعر امـي، او ككفهـا، او كبطنهـا، : الرجل يقول المراته: وهي رواية سدير قال قلت اليب عبدهللا ) ٢(

من ابواب الظهار احلديث  ٩ما عين به ان اراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار �ب  او كرجلها قال 
٢. 
 .اي لو علق الزوج الظهار) ٣(
 .البدن واجلسم يشتمالن على الظهرحيث إن . انت علي كبدن امي، او جسم امي: �ن قال) ٤(
والوقوع اسـتنادا إىل الروايـة . عدم الوقوع، الصالة اال�حة، وعدم التحرمي بشئ من االقوال اال ما اخرجه الدليل: ومها) ٥(

 .٢الضعيفة املشار اليها يف اهلامش رقم 
 .اي هنا) ٦(
 .اي ميل املصنف �لتحرمي �ملصاهرة) ٧(
 .املصنف مائال إىل التحرمي �ملصاهرةاي وان مل يكن ) ٨(
 .كام الزوجة وبنتها) ٩(
 .اي ال اعتبار مبظاهرة الزوجة من الزوج يف قوهلا انت علي كظهر امي، او ايب مثال) ١٠(

    



١٢٨ 

غــري معلــق علــى شــرط، وال ) وال يقــع إال منجــزا( )٢(التحــرمي حكمــا شــرعيا يقــف علــى مـورده )١(وكـون
 )٦(مثلـه لقـول )٥(كما ال يقـع الطـالق معلقـا امجاعـا، وامنـا كـان  )٤(مس، وطلوع الش)٣(صفة كقدوم زيد

قلـت : ، ولرواية القاسم ابن دمحم قـال"ال يكون الظهار إال على مثل موقع الطالق "  الصادق 
قلـــت انـــت علـــي  : قـــال" كيـــف قلـــت : " ، اين ظـــاهرت مـــن امـــرأيت فقـــالاليب احلســـن الرضـــا 
ابـن بكـري عـن  )٨(ومثلـه روى".  )٧(ال شـئ عليـك وال تعـد: " فقـال. فعلت كذا وكـذا كظهر امي ان

 .ايب احلسن 
وهـــو مـــا جيـــوز وقوعـــه يف احلـــال ) يصـــح تعليقـــه علـــى الشـــرط: (والقائـــل الشـــيخ ومجاعـــة) وقيـــل(

نقضـاء وهي مـا ال يقـع يف احلـال قطعـا، بـل يف املسـتقبل كا) ال على الصفة(وعدمه كدخول الدار، 
 .الشهر
 الظهار ظهاران فاحدمها: " قال لصحيحة حريز عن الصادق ) وهو قوي(

___________________________________ 
 .اي ولسكون) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ١(
 .ومورد الظهار مظاهرة الزوج من الزوجة، الن االحكام الشرعية توقيفية) ٢(
 .طهذا يف الشر ) ٣(
 .هذا يف الصفة) ٤(
) الصــادق(اســم كــان مســترت يرجــع إىل الظهــار فــاملعىن انــه إمنــا كــان الظهــار مثــل الطــالق يف عــدم وقوعــه معلقــا لقــول ) ٥(
. 

 .٣من ابواب الظهار احلديث  ٢الوسائل كتاب الظهار �ب ) ٦(
 .٤من ابواب الظهار احلديث  ١٦الوسائل كتاب الظهار �ب ) ٧(
 .٣نفس املصدر احلديث  )٨(

    



١٢٩ 

انت علـي كظهـر امـي مث يسـكت فـذلك الـذي يكفـر قبـل ان يواقـع، فـإذا قـال انـت علـي  : ان يقول
صـحيحة  )٢(وقريب منها"  )١(كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وجبت عليه الكفارة حني حينث

ريه )٤(فخــرج الشــرط عــن املنــع �مــا  )٣(عبـدالرمحان بــن احلجــاج عنــه . علــى اصــل املنــع )٥(وبقــي غــ
علـى  )٨(مع امكـان محلهـا )٧(فضعيفة جدا، ال تعارض الصحيح )٦(وأما اخبار املنع من التعليق مطلقا

لـــو مل يكـــن ظـــاهرا لوجـــب، مجعـــا  )٩(اخـــتالل بعـــض الشـــروط غـــري الصـــيغة كســـماع الشـــاهدين فانـــه
 )١٠(بينهما

___________________________________ 
 .٧احلديث  ٨اهلامش رقم  ١٢٤املصدر يف ص نفس ) ١(
 .١اي من هذه الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .١من ابواب الظهار احلديث  ١٦راجع الوسائل كتاب الظهار �ب ). االمام الصادق(اي عن ) ٣(
 .٢ - ١اي �اتني الصحيحتني املشار اليهما يف اهلامش رقم ) ٤(
 ).عموم املنع(لى الصفة �ق على اصل املنع وهو اي تعليق الظهار ع) ٥(
مـــن ابـــواب الظهـــار  ١٦راجـــع الوســـائل كتـــاب الظهـــار �ب . ســـواء كـــان الظهـــار معلقـــا علـــى الشـــرط ام علـــى الصـــفة) ٦(

 .١٢ - ٨ - ٣ - ٤احلديث 
 .٢ - ١ومها صحيحة حريز وصحيحة عبدالرمحان املشار اليهما يف اهلامش رقم ) ٧(
 .٦خبار الضعاف املشار اليها يف اهلامش رقم اي محل هذه اال) ٨(
 .اي وجب احلمل وان مل يكن ظهورا: اي هذا احلمل لو مل يكن ظاهرا لوجب) ٩(
الدالـــة علـــى منـــع وقـــوع الظهـــار مطلقـــا معلقـــا مـــع  ٦اي مجعـــا بـــني االخبـــار الضـــعاف املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) ١٠(

 .١٢٥ص  ٢ - ١ليهما يف اهلامش رقم الشرط، او الصفة، وبني الصحيحتني املشار ا

    



١٣٠ 

 .)١(لو اعتربت
ــت علــي كظهــر امــي إىل ســتة اشــهر مــثال، لعمــوم : كــأن يقــول) واالقــرب صــحة توقيتــه مبــدة( ان
سـلمة  )٥(، وحلـديث)٤(، والن الظهار كاليمني القابلة لالقرتان �ملـدة، ولالصـل)٣(، والروا�ت)٢(اآل�ت

للمواقعــة قبلــه،  )٦(وامــره �لتكفــري رمضــان واقــره النــيب  بــن صــخر انــه ظــاهر مــن امرأتــه إىل ســلخ
الن هللا تعـاىل علـق حـل الـوطئ يف   )٧(ال يقـع مطلقـا: وقيـل. وسـلم واقراره حجة كفعله، وقولـه 
 ،)١٠(مؤقتا أفضى ايل احلل بغريه )٩(ولو وقع )٨(كل املظاهرين �لتكفري

___________________________________ 
 .اي لو اعتربت تلك االخبار الضعاف للعمل �ا) ١(
 .٣ - ٢اآلية : وهي اآليتان الكرميتان يف سورة ا�ادلة) ٢(
 .٦ - ٢ - ١وهي املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .وهي أصالة الصحة) ٤(
ــايب احللـــيب ســـنة  ٥٠٤ص  ٣ســـنن الرتمـــذي ج ) ٥( ــة مصـــطفى البـ مـــا جـــاء يف كفـــارة الظهـــار  ٢٠ب م � ١٩٣٧مطبعـ

 .١احلديث 
 ).انقضاء املدة(اي �لكفارة قبل انقضاء املدة فالضمري يف قبله راجع إىل ) ٦(
 .اي ال يقع الظهار مطلقا، سواء وقته بثالثة اشهر ان �قل ام �كثر) ٧(
اآليـة : ا�ادلـة )رقبة من قبـل ان يتماسـاوا�ين يظاهرون من �سائهم ثم يعودون �ا قا�وا فتحر�ر (: يف قولـه تعـاىل) ٨(
٣. 
 .اي ولو صح الظهار املوقت) ٩(
 .اي بغري التكفري) ١٠(

    



١٣١ 

، لعـدم املطالبـة )٢(ورمبا فرق بني املدة الزائدة على ثالثة اشهر، وغريهـا. كامللزوم يف البطالن  )١(والالزم
 .غري كاف يف ختصيص العموم )٦(وهو )٥(من لوازم وقوعه )٤(وهي )٣(�لوطء قبلها

يســمعان الصــيغة كــالطالق، فلــو ظــاهر ومل يســمعه الشــاهدان وقــع ) وال بــد مــن حضــور عــدلني(
مــع حضــور الــزوج، او حكمــه، وعــدم احلبــل كــالطالق ) وكو�ــا طــاهرا مــن احلــيض، والنفــاس(الغيـا، 

 يكون قد قر�ا وان ال(ولعله امهله لظهور أن هذه شرائط الطالق . وكان عليه أن ينبه عليه
___________________________________ 

 .وهو أن افضاء الظهار إىل احلل بغري التكفري �طل فكذا امللزوم وهو التوقيت إىل وقت معني) ١(
 .اي وغري املدة الزائدة، فان زادت املدة على ثالثة اشهر ال جيوز الظهار وان مل تزد جاز) ٢(
 .لزوج �لوطي قبل ثالثة اشهراي لعدم مطالبة الزوجة ا) ٣(
 .اي واحلال ان مطالبة الزوجة الزوج �لوطي يف تلك املدة من لوازم وقوع الظهار فيها) ٤(
 ).الظهار(مرجع الضمري ) ٥(
وبـني املـدة . علـى الفـرق بـني املـدة القليلـة فيصـح فيهـا الظهـار لعـدم مطالبـة الزوجـة الـوطي فيهـا ) الشارح(رد من ) ٦(
 .كثرية فال يصح الظهار فيها، ملطالبة الزوجة الوطي فيهاال

ت : حاصل الـرد يت مضـ أن هـذا املقـدار مـن الفـرق غـري كـاف يف ختصـيص عمـوم االدلـة مـن اآل�ت واالخبـار الصـحيحة الـ
 االشارة اليهما يف اهلامش السابقة

    



١٣٢ 

غـــريه وقـــع منـــه  فلـــو غـــاب وظـــن انتقاهلـــا منـــه إىل )١(مـــع حضـــوره ايضـــا كمـــا ســـبق) يف ذلـــك الطهـــر
فـــال يقـــع ظهـــار الصـــيب، وا�نـــون، ) قاصـــدا(�لبلـــوغ، والعقـــل ) وان يكـــون املظـــاهر كـــامال( )٢(مطلقـــا

 .)٣(وفاقد القصد �الكراه والسكر، واالغماء، والغضب إن اتفق
ــى اصــح القــولني، لالصــل) ويصــح مــن الكــافر( ، وعــدم املــانع، اذ لــيس عبــادة )٥(، والعمــوم)٤(عل

نــه، ومنعــه الشــيخ، النــه ال يقــر �لشــرع، والظهــار حكــم شــرعي، والنــه ال تصــح منــه ميتنــع وقوعهــا م
مـن قبيــل  )٦(ويضـعف �نـه. الكفـارة الشـرتاط نيـة القربــة فيهـا فيمتنـع منـه الفئــة وهـي مـن لـوازم وقوعــه

ال تتوقف على اعتقادها والتمكن من التكفري متحقق بتقدميه االسالم، النـه قـادر  )٧(االسباب وهي
 )٨(، ولـــو مل يقـــدر علـــى العبـــادات المتنـــع تكليفـــه �ـــا عنـــد�، وإمنـــا تقـــع منـــه �طلـــة لفقـــد شـــرطعليـــه
 .مقدور
 ولو مدبرة، او ام ولد، لدخوهلا) واالقرب صحته مبلك اليمني(

___________________________________ 
 .يف كتاب الطالق) ١(
 .سواء صادف احليض ام مل يصادف) ٢(
 .يسلب القصداي ان اتفق غضب ) ٣(
 .اي أصالة الصحة) ٤(
 .اي ولعموم ادلة الظهار) ٥(
 .اي الظهار من قبيل اسباب التحرمي) ٦(
 .اي اسباب التحرمي ال تتوقف على اعتقاد سببيتها) ٧(
 .وهو االسالم) ٨(

    



١٣٣ 

 )٣( )وامهات �سائ�م(: يف قوله تعاىل )٢(كدخوهلا  )١( )وا�ين يظاهرون من �سائهم(يف عموم 
وســــألته عــــن : قــــال دمحم بــــن مســــلم عــــن احــــدمها  )٤(ة �مللــــك، ولصــــحيحة فحرمــــت ام املوطــــوء

ة �مللك، والزوجية وذهب مجاعة إىل عدم  وهي تشمل املوطوء. نعم: الظهار على احلرة واالمة فقال
ـــورود الســـبب في ـــى الطـــالق، الن املفهـــوم مـــن النســـاء الزوجـــة، ول ـــى مـــا ال يقـــع عل ، )٥(هـــاوقوعـــه عل

، "�تيهــا ولــيس عليــه شــئ : " قــال. فــيمن يظــاهر أمتــه محــزة بــن محــران عــن الصــادق  )٦(ولروايــة
مبنـــع احلمـــل علـــى  )٨(ويضـــعف. )٧(والن الظهـــار كـــان يف اجلاهليـــة طالقـــا وهـــو ال يقـــع �ـــا، ولالصـــل

 ضعيفة )١١(ال خيصص، وقد حقق يف االصول، والرواية )١٠(، والسبب)٩(الزوجة وقد سلف
___________________________________ 

 .٣اآلية : ا�ادلة) ١(
 .اي كدخول اململوكة) ٢(
 .٢٧اآلية : النساء) ٣(
 .٢من ابواب الظهار احلديث  ١١الوسائل كتاب الظهار �ب ) ٤(
 .اي والن نزول اآلية الكرمية كان يف الزوجة) ٥(
 .٦احلديث  ٤نفس املصدر السابق يف اهلامش رقم ) ٦(
 .اي ولربائة ذمته من الكفارة، او استصحاب حلية الوطي) ٧(
 .اي يضعف هذا االستدالل) ٨(
 ).والذين يظاهرون من نسائهم(لعموم ) الشارح(يف قول ) ٩(
 .وهو نزول اآلية يف الزوجة ال خيصص الظهار �لزوجات الدائميات، الن املورد ال خيصص الوارد) ١٠(
 .٦يف اهلامش رقم املشار اليها ) ١١(

    



١٣٤ 

قـد  )٢(اجلاهلية ال حجة فيه، وقد نقل أ�م كـانوا يظـاهرون مـن االمـة ايضـا، واالصـل )١(السند، وفعل
 .)٤(، والعموم)٣(ال، لالصل: وهل يشرتط كو�ا مدخوال �ا قيل. اندفع �لدليل

ال : " الدمحم بن مسلم يف الصحيح عـن احـدمها قـ )٥(روى) اشرتاط الدخول(صحيحا ) واملروى(
: قال الفضل بن يسار أن الصادق  )٦(، ويف صحيحة"يكون ظهارا، وال إيالء حىت يدخل �ا 

بنــاء  )٨(خمصــص للعمــوم )٧(وهــذا هــو االصــح، وهــو" ال يكــون ظهــارا، وال إيــالء حــىت يــدخل �ــا " 
 .كالقبل، لصدق الوطء به  )٩(ويكفي الدبر(على أن خرب الواحد حجة وخيصص عموم الكتاب 

 )واملريضة اليت ال توطء )١١(والقر�ء )١٠(ويقع الظهار �لرتقاء(
___________________________________ 

 .)والن الظهار �ن � ا�اهلية طالقا(: وهو قوله) ١(
 .١٣٣ ٧وهو املذكور يف اهلامش رقم ) ٢(
 .اي االصل االويل العقالئي) ٣(
 .)يظاهرون من �سائهموا�ين (: اي عموم قوله تعاىل) ٤(
 .٢من ابواب الظهار احلديث  ٨الوسائل كتاب الظهار �ب ) ٥(
 .١نفس املصدر احلديث ) ٦(
 .٦و  ٥املشار اليهما يف اهلامش رقم : اي ما نقلناه من الصحيحتني ومها) ٧(
 .)وا�ين يظاهرون(: اي عموم اآلية الكرمية وهو قوله تعاىل) ٨(
 .ف يف صحة الظهاراي الوطي يف الدبر كا) ٩(
رتقت املرأة رتقا اي الـتحم فرجهـا : والرتق �لتحريك الفرج امللتحم الذي ال ميكن معه اجلماع يقال. اي ذات الرتق) ١٠(

 .فهي رتقاء
قرنت : وقد تكون عظما يقال. اي ذات القرن والقرن كفلس حلم ينبت يف الفرج عند مدخل الذكر كالغدة الغليظة) ١١(

 .فرجها ذا حلم مينع معه اجلماع املرأة اي صار

    



١٣٥ 

 )١(كـذا ذكـره املصــنف ومجاعـة، وهــو يـتم علـى عــدم اشـرتاط الــدخول، أمـا عليـه فــال، الطـالق الــنص
ري فــرق بــني مــن ميكــن ذلــك )٢(�شــرتاطه ريه )٣(مــن غــ ، ولكــن ذكــر )٤(يف حقــه �لنظــر اليــه، واليهــا، وغــ
ـــك وميكـــن ان يكـــون قـــول . مـــة واحملقـــقكالعال  )٦(مـــن اشـــرتط الـــدخول كاملصـــنف، ومـــن توقـــف )٥(ذل

 وكيف. )٧(املصنف هنا من هذا القبيل
___________________________________ 

وصــحيحة فضــل بــن يســار املشــار اليهــا يف . ١٣٤ص  ٥وهــي صــحيحة دمحم بــن مســلم املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ١(
 .١٣٤ص  ٦اهلامش رقم 

 .اي �شرتاط الدخول) ٢(
 . حق الزوجاي الدخول يف) ٣(
 .اي ومن غري فرق بني من ال ميكن الدخول يف حقه ملانع منه كأن يكون عنينا، او منها كأن تكون رتقاء او قر�ء) ٤(
 .اي وقوع الظهار �لرتقاء والقر�ء) ٥(
 .اي وذكر وقوع الظهار �لرتقاء والقر�ء من توقف يف اشرتاط الدخول) ٦(
ولعـل . مـع ان املصـنف يشـرتط الـدخول) وقوع الظهـار �لرتقـاء والقـر�ء(لقبيل وهو اي يكون قول املصنف من هذا ا) ٧(

املصنف امنا ذكر وقوع الظهار �لرتقاء والقر�ء، النه ال يشرتط الدخول حيث إنه اسند اشرتاط الدخول إىل الرواية املشار 
 ).واملروى: (بقوله ١٣٤ص  ٥اليها يف اهلامش رقم 

    



١٣٦ 

 )٣(، والقــول �نــه امنــا يشــرتط حيــث ميكــن)٢(لــى اشــرتاط الــدخول غــري واضــحع )١(كــان فبنــاء احلكــم
 .حكمهم بوقوعه من اخلصي وا�بوب حيث ميتنع الوطء منهما )٤(حتكم، ومثله

ب الكفــارة �لعــود وهــي( ث احــدمها مفســر لالخــر ) وجتــ ــ ث الضــمري لتوســطه بــني مــذكر ومؤن ــ أن
مبعـــىن (مســتقرا �رادتـــه، بــل  )٦(ال مبعــىن وجو�ـــا) طءارادة الــو (، اي املـــراد مــن العـــود )٥(قاعــدة مطــردة

 ومل يفعل ومل يكفر، مث بدا له يف )٧(فلو عزم) حترمي وطئها حىت يكفر
___________________________________ 

 .وهو وقوع الظهار �لرتقاء والقر�ء) ١(
 .اي ال ميكنه االفتاء بذلك) ٢(
 .الدخول فال يشرتطويف الرتقاء والقر�ء ال ميكن ) ٣(
واالشكال هو أن من . وا�بوب. اي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار �لرتقاء والقر�ء حكمهم بوقوعه من اخلصي) ٤(

 .يفيت �شرتاط الدخول ال يصح له االفتاء بوقوع الظهار من هاؤالء
 )فلما رأى ا�شمس بازغة قـال هـذا ر�(: عـاىلوهي انه اذا دار االمر بني املرجع واخلرب فمراعاة اخلرب اوىل كقوله ت) ٥(

ــان(: هــذه وكقولــه تعــاىل: ومل يقــل ــذانك برهان ع وهــي اليــد والعصــى  )ف ك مــع ان املرجــ ث مل يقــل عــز مــن قائــل فتانــ حيــ
 .مؤنثان

 .اي الكفارة) ٦(
 .اي على الوطي) ٧(

    



١٣٧ 

وهـي . بـه حمتجـا بداللـة اآليـة )٣(يف التحرير استقرارها )٢(فطلقها سقطت عنه الكفارة، ورجح )١(ذلك
 )٦(عليـه نظـر، وامنـا ظاهرهـا )٥(ويف الداللـة. )٤(عليـه)ثم يعودون �ا قا�وا فتحر�ـر رقبـة(قولـه تعـاىل

ال عليهـــا، إال ان تكـــون  )٨(، وامنـــا حيـــرم الـــوطء عليـــه بـــه)٧(وجو�ـــا �لعـــود قبـــل ان يتماســـا، ال مطلقـــا
ــذلك ــى االمث فيحــرم ل ر، فلــو تشــبهت عليــه علــى وجــه ال حيــرم عليــه، او ، ال للظهــا)٩(معاونــة لــه عل

: )١٢(بقــاؤه، ويفهــم مــن قولــه )١١(واالصــل )١٠(اســتدخلته وهــو �ئــم مل حيــرم عليهــا، لثبــوت احلــل هلــا قبلــه
 غري الوطء من ضروب االستمتاع ال حيرم عليه )١٣(مبعىن حترمي وطئها حىت يكفر، أن

___________________________________ 
 .يف الوطياي ) ١(
 .قدس هللا نفسه) العالمة(اي ) ٢(
 .اي لو عزم على الوطي استقر وجوب الكفارة يف ذمته) العزم(ومرجع الضمري يف به . اي استقرار الكفارة) ٣(
 .اي على وجوب الكفارة مبجرد العزم) ٤(
 .اي داللة اآلية الكرمية على وجوب الكفارة مبجرد العزم) ٥(
 .ريفةاي ظاهر اآلية الش) ٦(
 .ولو مبجرد العزم من قبل ان يتماسا) ٧(
 .اي حيرم الوطي على الزوج بسبب الظهار، ال على الزوجة) ٨(
 .اي لالعانة على االمث) ٩(
 .اي قبل الظهار) ١٠(
 .اي استصحاب حل الوطي هلا إىل ما بعد الظهار) ١١(
 .اي من قول املصنف) ١٢(
 ).مبعىن حترمي وطئها حىت يكفر(ليفهم اي يفهم من قول املصنف  هذه اجلملة حمال موفوعة �ئب الفاعل) ١٣(

    



١٣٨ 

مـن قبـل ان يتماسـا اذ الظـاهر منـه الـوطء كمـا يف : احد القولني يف املسألة لظاهر قوله تعـاىل )١(وهو
، وال )٣(حبسـب اللغـة اعـم منـه حـذرا مـن االشـرتاك )٢(وإن كان )من قبل ان تمسوهن(: قوله تعاىل

متواطئـــا علـــى معـــىن يشـــرتك فيـــه كثـــري وهـــو  )٥(اســـتلزامه النقـــل واالشـــرتاك خـــري منـــه، ال� جنعلـــه )٤(يـــرد
اوىل منهمـا  )٨(وهـو. على الوطء استعمال اللفظ يف بعض افـراده )٧(، وإطالقه)٦(تالقي االبدان مطلقا
 )٩(ومن ا�از ايضا ومنه

___________________________________ 
 .ب االستمتاع يف مسألة الظهاراي عدم حرمة ضرو ) ١(
 .اي املس اعم من الوطي) ٢(
اي القول بكون املس اعم من الوطي فرارا من االشرتاك اللفظي مبعىن وضعه للجماع �رة بوضع مسـتقل علـى حـدة، ) ٣(

 .واخرى بوضعه لسائر االستمتاعات ايضا بوضع مستقل على حدة، واالشرتاك خالف االصل
ان املـس موضـوع يف اللغـة لالعـم فـاذا قلنـا �ختصاصـه �لـوطي يلـزم احـد االمـرين إمـا القـول : همدفع وهم حاصـل الـو ) ٤(

 .�الشرتاك اللفظي، او النقل مبعىن نقله من املعىن العام إىل املعىن اخلاص مع ان االشرتاك اوىل، النه خري من النقل
 .٤اليه يف اهلامش رقم هذا جواب عن التوهم الوارد املشار . اي جنعل املس متواطيا) ٥(
 .�جلماع، او غريه) ٦(
 .اي واطالق املس على الوطأ بعد ان فرضناه متواطيا اي كليا يطلق على أفراده �لتساوي) ٧(
 .اي استعمال اللفظ يف بعض افراده اوىل من االشرتاك اللفظي والنقل ومن ا�از) ٨(
 .وهو أن املس ظاهر يف اجلماع: اي ومما قلنا) ٩(

    



١٣٩ 

وأمـا االسـتناد . )٢(اسـتنادا إىل اطـالق املسـيس )١(ظهر جواب ما احـتج بـه الشـيخ علـى حتـرمي اجلميـعي
كلـــه اذا كـــان الظهـــار مطلقـــا، امـــا لـــو كـــان   )٤(هـــذا. منزلـــة احملرمـــة مؤبـــدا فهـــو مصـــادرة )٣(إىل تنزيلهـــا
الـوطء حتقـق  )٦(مث ان كان هو. مل حيرم حىت يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء ام غريه )٥(مشروطا

ـــزع فتحـــرم املعـــاودة قبلهـــا ـــى اصـــح القـــولني محـــال علـــى  )٨(وال جتـــب قبلـــه )٧(�لن وان طالـــت مدتـــه عل
 .)٩(املتعارف

 )فكفار�ن( )١٠(حيث يتحقق التحرمي) ولو وطء قبل التكفري عامدا(
___________________________________ 

 .اي اجلماع وغريه) ١(
 .)ل ان يتماسامن قب(: يف قوله تعاىل) ٢(
ث شـبههن ) ٣( اي استناد قول الشيخ يف تنزيل املرأة املظاهرة منزلة االم، او االخـت او البنـت يف كـو�ن حمرمـة مؤبـدة حيـ

 .�ن مصادرة، النه حمل النزاع فال يصح كونه دليال
انـت علـي كظهـر : قولـهاي ما قلناه يف وجوب الكفارة قبل املسـيس اذا كـان الظهـار مطلقـا مـن دون تقييـده بشـرط ك) ٤(

 .امي فانه جتب الكفارة قبل الوطي مبعىن ا�ا حمللة للوطي
 .كما لو قال انت علي كظهر امي لو فعلت كذا مثال، فانه حينئذ ال جتب الكفارة قبل الوطي ما مل يتحقق الشرط) ٥(
 .اي كان الشرط هو الوطأ حتقق الشرط �الخراج) ٦(
 .اي قبل الكفارة) ٧(
 .جتب الكفارة قبل النزع وان طالت مدة االدخالاي ال ) ٨(
 .وهو عدم متامية الوطي اال �الخراج) ٩(
 .�ن كان الظهار مطلقا، او مشروطا حتقق شرطه) ١٠(

    



١٤٠ 

، ويف اجلاهـــل )٢(، وال شـــئ علـــى الناســـي)١(احـــديها للـــوطء، واالخـــرى للظهـــار، وهـــي الواجبـــة �لعـــزم
 .ري من نظائرهيف كث )٤(وعذره. انه عامد )٣(من: وجهان

ري عــن الظهــار وإن كــان قــد كفــر عــن االول) ولــو كــرر الــوطء(  )٦(تكــررت الواحــدة( )٥(قبــل التكفــ
ب عليــه ثــالث للــوطء الثــاين ث)٧(وهــي الــيت وجبــت للــوطء، دون كفــارة الظهــار فيجــ  )٨(، واربــع للثالــ

ال تتكـــرر بتكـــرر ) اوكفـــارة الظهـــار حباهلـــ(�لعـــودة بعـــد النـــزع التـــام،  )١٠(، ويتحقـــق تكـــراره)٩(وهكـــذا
 .الوطء
 ولو طلقها طالقا �ئنا، او رجعيا وانقضت العدة حلت له من غري(

___________________________________ 
 .اي �لعزم على الوطي) ١(
 .اي اذا نسي الظهار فوطأ) ٢(
 .دليل لوجوب الكفارتني) ٣(
معذورا يف كثري مـن نظـائر هـذا املقـام كاجلاهـل بنجاسـة اي ومن كون اجلاهل ): من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٤(

 .ثوبه او بدنه وهو يف الصالة او كاجلاهل بغصبية املكان وهو يصلي فيه فان الصالة يف هذه املوارد صحيحة
 .اي عن الوطء االول) ٥(
 .اي الكفارة الواحدة تتكرر بتكرر اجلماع) ٦(
 .كفار�ن للوطي، و�لثة للظهار) ٧(
 .الث كفارات للوطي، وواحدة للظهاراي ث) ٨(
 .اي لو وطأ اربع مرات فخمس وهكذا) ٩(
 .اي تكرار الوطي) ١٠(

    



١٤١ 

ريه )١(، لروايــة)تكفــري لــيس  )٥(كــاالجنيب، واســتباحة الــوطء  )٤(بــذلك )٣(، ولصــريورته)٢(بريــد العجلــى وغــ
ستحباب، ولو راجـع على اال )٨(ال يسقطها، ومحلت )٧(أن ذلك )٦(�لعقد الذي حلقه التحرمي، وروي

 .قطعا )٩(يف الرجعية عاد التحرمي
�مللـك،  )١١(مـن موالهـا، السـتباحتها حينئـذ) مث اشرتاها(هي زوجته ) لو ظاهر من أمة )١٠(وكذا(

 وكذا )١٣(يف السابق )١٢(وبطالن حكم العقد كما بطل حكم السابق
___________________________________ 

واحلديث مروي عن ). بريد(ايضا ) جامع الرواة(ويف . ٢من ابواب الظهار احلديث  �١٠ب الوسائل كتاب الظهار ) ١(
 .الكناسي اي عن بريد الكناسي، ال العجلي

 .نفس املصدر االحاديث) ٢(
 .اي الرجل) ٣(
 .اي بعد انقضاء العدة) ٤(
 .اي بعد انقضاء العدة، والعقد اجلديد عليها) ٥(
 .٩من ابواب الظهار احلديث  ١٠ الوسائل كتاب الظهار �ب) ٦(
 .اي أن العقد اجلديد عليها بعد انقضاء العدة ال يسقط الكفارة عنه اذا عزم على الوطي) ٧(
 .٦اي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 .اي حترمي الوطي قبل الكفارة) ٩(
 .أي وكذا تسقط الكفارة) ١٠(
 .أي بعد ان اشرتاها) ١١(
 .السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، و�يت حكم جديد وترتفع احلرمة يف العقد اجلديد أي العقد) ١٢(
 .أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته �ينا، أو رجعيا وانقضت عد�ا) ١٣(

    



١٤٢ 

 .بعقد جديد )٣(، مث تزوجها املظاهر)٢(غريه وفسخ العقد )١(يسقط حكم الظهار لو اشرتاها
ب تقــدمي ا( ــا( :لقولــه تعــاىل) لكفــارة علــى املســيسوجيــ ــل ان يتماس ــن قب  )٤(ولــو ماطــل( )م

) حــىت يكفــر ويفــئ(مــن حــني املرافعــة ) رافعتــه إىل احلــاكم فينظــره ثالثــة اشــهر(التكفــري  )٥(�لعــود، او
) بعدها )٨(او يطلق وجيربه على ذلك( )٧(على الكفارة كما مر )٦(اي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة

فــان مل خيـرت احــدمها ضـيق عليـه يف املطعــم واملشـرب حــىت خيتـار احــدمها، ) لــو امتنـع( )٩(دةاي بعـد املـ
 .لو صربت )١١(عنه كما ال يعرتضه )١٠(وال جيربه على احدمها عينا، وال يطلق

___________________________________ 
 .أي االمة اليت هي زوجة الرجل الذي ظاهرها) ١(
 .د الذي هو املشرتيمن قبل املوىل اجلدي) ٢(
 .وهو الزوج الذي ظاهرها) ٣(
 .أي الزوج املظاهر) ٤(
�لــواو، الن العــود ال يكــون إال بعــد ) والتكفــري(والصــواب ) أو التكفــري(يف النســخ املوجــودة عنــد� اخلطيــة واملطبوعــة ) ٥(

 .الكفارة، ال قبلها
 .أي نية الرجوع) ٦(
 ).الكفارة �لعود هي ارادة الوطيوجتب : () املصنف(يف قول ) ٧(
 .أي على الطالق، أو الفئ) ٨(
 .أي بعد ثالثة أشهر) ٩(
 .أي احلاكم عن الزوج املظاهر املماطل) ١٠(
 .أي ال يتعرض احلاكم الزوج لو صربت الزوجة على عدم املقاربة) ١١(

   



١٤٣ 

 كتاب االيالء
   



١٤٤ 

   



١٤٥ 

هــــو احللــــف علــــى تــــرك وطء (وشــــرعا  )٢(آىل يــــويل اذا حلــــف مطلقــــا )١(هــــو مصــــدر) و(االيـــالء 
 )٥(او ز�دة(مـن غـري تقييـد بزمـان، ) ، او مطلقا)٤(ابدا(او مطلقا  )٣(املدخول �ا قبال) الزوجة الدائمة

واحللــف . )٧(جزئــي مــن جزئيــات االيــالء الكلــي أطلــق عليــه )٦(فهــو) علــى اربعــة اشــهر، لالضــرار �ــا
 كاجلنس يشمل االيالء الشرعي وغريه،  )٨(فيه
___________________________________ 

 .قلبت الواو املتحركة املفتوحة ما قبلها إىل االلف. آلو: وأصل آىل. مصدر �ب االفعال) ١(
 .أي من دون تقييد برتك وطي الزوجة فكل حلف ايالء، سواء كان على ترك الوطي أم غريه) ٢(
 .أو حيلف على ترك الوطي مطلقا من دون تقييد �لقبلقيد لرتك الوطي �ن حيلف على ترك وطي الزوجة قبال، ) ٣(
 .هذا ظرف لرتك الوطي أيضا أي حيلف على ترك وطي الزوجة دائما، أو حيلف مطلقا من دون تقييد �لدوام) ٤(
 .هذا ظرف ايضا لرتك الوطي اي حيلف على ترك وطيها اكثر من اربعة اشهر) ٥(
ــف املخصـــوص وهـــو ) ٦( ف علـــى(اي هـــذا احللـ ــ فـــرد مـــن أفـــراد احللـــف املطلـــق ) تـــرك الـــوطي �خلصوصـــيات املـــذكورة احللـ

 .الكلي
 .اي أطلق لفظ االيالء الكلي على جزئي من جزئياته) ٧(
 .اي احللف يف تعريف االيالء يف كالم املصنف) ٨(

    



١٤٦ 

ــف �� تعــاىل كمــا ســيأيت  فإنــه ال )١(وتقييــده بــرتك وطء الزوجــة خيــرج اليمــني علــى غــريه. واملــراد احلل
حكم مطلق اليمني، واطالق الزوجـة يشـمل احلـرة، واالمـة  )٣(احكام االيالء اخلاصة به، بل )٢(يلحقه

�لدائمـة،  )٥(وتقييـدها. ة �مللـك احللف علـى تـرك وطء االمـة املوطـوء )٤(املسلمة، والكافرة، وخرج �ا
وىل يف الــــدين، أو املتمتـــع �ــــا فــــان احللــــف علـــى وطئهمــــا ال يعــــد ايــــالء، بـــل ميينــــا مطلقــــا فيتبــــع اال

احللـف علــى تـرك وطء الدائمــة مـدة ال تزيــد  )٧(، فــان تسـاو� انعقــد ميينـا يلزمــه حكمـه، وكــذا)٦(الـدنيا
وزد� يف التعريف قيد املدخول �ا ملا هو املشهور بني االصحاب من اشـرتاطه مـن . عن أربعة أشهر

 غري نقل اخلالف فيه، وقد اعرتف املصنف يف بعض حتقيقاته
___________________________________ 

 .سواء كان احللف على ترك االستمتاعات الزوجية ام غريها فعال او تركا حىت احللف على فعل الوطي) ١(
 .اي ال يلحق اليمني على غري ترك الوطي احكام االيالء) ٢(
 .اي بل يلحقه حكم مطلق اليمني غري احكام االيالء) ٣(
 .اي �لزوجة) ٤(
 .اي وخرج بتقييد الزوجة �لدائمة) ٥(
فـاذا . اي هذه اليمني املطلقة اليت كانت على ترك وطي االمة املوطوئة او املتمتع �ا تتبع االولوية يف الدين، او الدنيا) ٦(

 .وقع احللف على االوىل انعقد، وعلى غري االوىل ال ينعقد
ف يف جانـب االوىل اي احللف على ترك وطي الزوجة اقل من اربعة اشهر يت) ٧( بـع االولويـة، او التسـاوي اي ينعقـد احللـ

 .اما يف التساوي فينعقد يف اجلانبني

    



١٤٧ 

فيـــه ويف الظهـــار وقـــد  )٢(الصـــحيحة مصـــرحة �شـــرتاطه )١(بعـــدم وقوفـــه علـــى خـــالف فيـــه، واالخبـــار
نعقــد بعضــها، وقيــد القبــل، أو مطلقــا احــرتازا عمــا لــو حلــف علــى تــرك وطئهــا دبــرا فانــه ال ي )٣(تقــدم

 .ايالء كما ال حتصل الفئة به
والفـرق بـني اليمـني، . واعلم ان كل موضع ال ينعقد ايـالء مـع اجتمـاع شـرائط اليمـني يكـون ميينـا

ـــف والكفـــارة اخلاصـــة جـــواز خمالفـــة اليمـــني يف االيـــالء، بـــل . وااليـــالء مـــع اشـــرتاكهما يف أصـــل احلل
مــع تعلقــه �ملبــاح  )٥(عــدم اشــرتاط انعقــادهعلــى وجــه مــع الكفــارة، دون اليمــني املطلقــة، و  )٤(وجو�ــا

 )٧(تساوي طرفيه، خبالف اليمني )٦(�ولويته دينا، أو دنيا، أو
___________________________________ 

االحاديـث  - ٨و�ب  - ١احلديث  ٢ - ١و�ب  - ٢من ابواب االيالء احلديث  ٥الوسائل كتاب االيالء �ب ) ١(
 .االحاديث - ٩و�ب 

 .اي الدخول يف االيالء) ٢(
 .٦ - ٥هامش رقم  ١٣٠يف كتاب الظهار ص ) ٣(
 .اي وجوب املخالفة على وجه التخيري بينها، وبني الطالق) ٤(
 .اي االيالء ال يشرتط ان يكون متعلقه اوىل يف الدين، او الدنيا، او متساوي الطرفني يف الدين أو الدنيا) ٥(
 .ن متعلقه متساوي الطرفني يف الدين، او الدنيااي ال يشرتط يف االيالء ان يكو ) ٦(
 .فانه يشرتط ان يكون متعلق اليمني اوىل دينا، او دنيا، او متساوي الطرفني) ٧(

    



١٤٨ 

فلو حلف على ترك وطئها ملصـلحتها كاصـالح  )٢(�الضرار �لزوجة كما علم من تعريفه )١(واشرتاطه
ــق اليمــني )٣(رتاطلبنهــا، أو كو�ــا مريضــة كــان ميينــا، ال ايــالء، واشــ ، )٤(بــدوام عقــد الزوجــة، دون مطل

إىل غري ذلـك مـن االحكـام  )٥(واحنالل اليمني على ترك وطئها �لوطء دبرا مع الكفارة، دون االيالء
 .)٦(املختصة �اليالء املذكورة يف �به

ـــق اليمـــني ) وال ينعقـــد االيـــالء( ـــب كمـــا ســـب) إال �ســـم هللا تعـــاىل(كمطل ق املخـــتص بـــه او الغال
ــــت معظمــــة، النــــه)٧(حتقيقــــه يف اليمــــني حلــــف خــــاص وقــــد قــــال  )٨(، ال بغــــريه مــــن االمســــاء وإن كان
، بـل يعتـرب كونــه )١٠(وال تكفـي نيتـه"  )٩(ومـن كـان حالفـا فليحلـف �� تعـاىل، او فليصــمت"  

والبد يف (ي لسان اتفق، لصدقه عرفا �) �لعربية وغريها(وال خيتص بلغة، بل ينعقد  )١١(متلفظا به(
 وهو) احمللوف عليه

___________________________________ 
 .اي اشرتاط االيالء) ١(
 ).لالضرار �ا: () املصنف(يف قول ) ٢(
 .اي اشرتاط االيالء) ٣(
 .فانه ال يشرتط يف مطلق اليمني دوام النكاح) ٤(
 .به الفئة فان االتيان �لدبر يف االيالء ال حيصل) ٥(
 .فيما �يت مفصال) ٦(
 .٤٨ص ) كتاب النذر وتوابعه(يف اجلزء الثالث من طبعتنا اجلديدة ) ٧(
 .اي االيالء) ٨(
 .اي يسكت) ٩(
 .اي نية احللف) ١٠(
 .اي بلفظ اجلاللة) ١١(

    



١٤٩ 

 ، او تغيــب احلشــفة)كادخــال الفــرج يف الفــرج( )١(الــدال عليــه) مــن اللفــظ الصــريح(اجلمــاع يف القبــل 
ولــو تلفــظ �جلمــاع، او الــوطء وأراد (، )٢(لغــة وعرفــا وهــي مشــهورة) او اللفظــة املختصــة بــذلك(فيــه، 

 )٦(وامنـا كـين �مـا عنـه )٥(ارادة غـريه، فا�مـا وضـعا لغـة لغـريه )٤(فال، الحتماهلما )٣(، وإال)االيالء صح
والتحقيــق أن . )٨(هعرفــا فوقــع بــه مــع قصــد )٧(عــدوال عمــا يســتهجن إىل بعــض لوازمــه مث اشــتهر فيــه

رب يف مجيـع االلفــاظ وإن كانـت صــرحية، فــال وجـه لتخصــيص اللفظـني بــه واشــرتاكهما . )٩(القصـد معتــ
 لغة )١٠(او إطالقهما

___________________________________ 
 .اي على اجلماع) ١(
 ).وهللا ال انيكك: (�ن يقول الرجل هلا) النيك(وهو لفظ ) ٢(
 ).االيالء(اجلماع، او الوطي  اي وان مل يرد من) ٣(
 .اي الحتمال اجلماع، او الوطي ارادة غري املعىن املخصوص) ٤(
 .اي لغري اجلماع) ٥(
 .اي عن اجلماع) ٦(
 .اي اشتهر لفظ اجلماع يف اجلماع �ملعىن املخصوص) ٧(
اجلمـاع، : (رجـع الضـمري يف بـهوم. والفاعل حمذوف وهو املوىل. واملصدر مضاف إىل املفعول) االيالء(مرجع الضمري ) ٨(

ىن). االيـــالء(والفاعـــل يف وقـــع ). او الـــوطي ــ ىن املخصـــوص يقـــع : واملعـ ــ ان اجلمـــاع، والـــوطي بعـــد اشـــتهارمها يف اجلمـــاع �ملعـ
 .االيالء �ما لو قصد االيالء منهما

 .اي ال وجه الختصاص اجلماع او الوطي �لقصد) ٩(
 .وغريه لغة، او اطالقهما على غري اجلماع لغةاي اشرتاك اجلماع والوطي بني اجلماع ) ١٠(

    



١٥٠ 

وقــد روى ابوبصــري يف الصــحيح عــن . )١(علــى غــريه ال يضــر مــع اطبــاق العــرف علــى انصــرافهما اليــه
هو ان يقول الرجل المرأته وهللا ال اجامعـك  : " سألته عن االيالء ما هو؟ قال: قال الصادق 

مـا هـو " يف جواب  )٥(، بل اجاب به)٤(�لقصد فإنه معترب مطلقا )٣(احلديث ومل يقيده )٢("كذا وكذا 
مــــن االلفــــاظ الصــــرحية  )٧(االيــــالء، ودخــــول غــــريه )٦(احملمــــول علــــى نفــــس املاهيــــة، فيكــــون حقيقــــة" 

 )٨(حينئذ
___________________________________ 

 .املخصوص اي مع اطباق العرف على انصراف اجلماع والوطي إىل اجلماع �ملعىن) ١(
 .١احلديث  ٩الباب  ٥٤٢ص  ١٥الوسائل الطبعة اجلديدة كتاب االيالء ج ) ٢(
 .مل يقيد االيالء �لقصد يف جواب السائل اي االمام ) ٣(
 االيــالء �لقصــد لــيس اي القصــد معتــرب مطلقــا، ســواء كــان يف اجلمــاع او الــوطي ام غريمهــا فعــدم تقييــد االمــام ) ٤(

 .دليال على ان القصد غري معترب يف مجيع االلفاظ بل هو أمر مفروغ عنه
ك) مـا هـو(يف جــواب ) اجلمـاع(بلفـظ  اي اجـاب االمـام ) ٥( : الـذي حيمـل هــذا اجلـواب علـى نفـس املاهيـة يف قولــ
ــا هــــو( ــول الرجــــل المرأتــــه: (فقــــال ) االيـــالء مــ ــواب  -كمــــا يقــــال ). كــــذاوهللا ال اجامعــــك كـــذا و : هـــو ان يقــ يف جــ

 ).حيوان �طق: (-االنسان ما هو 
 .وامسه اجلماع اي يكون اجلماع حقيقة االيالء) يكون(بنصب حقيقة بناء على انه خرب ) ٦(
 .اي ودخول غري اجلماع من االلفاظ الصرحية يف اجلماع) ٧(
 .أي حني ان كان اجلماع حقيقة االيالء) ٨(

    



١٥١ 

أنــــه ال يقــــع مبثــــل  )٢(نعــــم يســــتفاد منــــه. خروجهــــا عــــن املاهيــــة ا�ــــاب �ــــا )١(بطريــــق اوىل فــــال ينافيــــه
، خالفــا )٥(، الشــتهار اشــرتاكها)٤(كثــريا وإن قصــده  )٣(املباضــعة، واملالمســة واملباشــرة الــيت يعــرب �ــا عنــه

 .)٦(جلماعة حيث حكموا بوقوعه �ا
___________________________________ 

ان غــري اجلمــاع مـن االلفــاظ الصــرحية يف اجلمــاع ال ينــايف دخوهلــا يف حكــم : ومقصــوده . )اجلمــاع(مرجـع الضــمري ) ١(
 .يف السؤال عن ماهية االيالء ) االمام(اجلماع خروجها عن جواب 

يف السـؤال عـن  ) جـواب االمـام(أي يسـتفاد مـن ) االيـالء(والفاعل يف ال يقع ). جواب االمام(مرجع الضمري ) ٢(
وهللا ال �ضــعتك، وال المســتك، وال : ان االيــالء ال يقــع مبثــل املباضــعة واملالمســة واملباشــرة يف قــول املــويل: ماهيــة االيــالء

 .�شرتك وان كان يعرب عن اجلماع �ذه االلفاظ كثريا
ت يف اهلــامش . باشــرةاملــذكورة مــن املباضــعة واملالمســة وامل) االلفــاظ(ويف �ــا ) اجلمــاع(مرجــع الضــمري ) ٣( ىن كمــا عرفــ واملعــ

 .٢رقم 
بـل البـد يف وقـوع االيـالء مـن لفـظ اجلمـاع او مـا  ٣أي وان قصد اجلماع �ذه االلفاظ املشار اليها عنـد اهلـامش رقـم ) ٤(

 .هو صريح فيه
تعليـــل لعـــدم وقـــوع والـــالم يف الشـــتهار إشـــرتاكها . مرجـــع الضـــمري االلفـــاظ املـــذكورة مـــن املباضـــعة واملالمســـة واملباشـــرة) ٥(

 .االيالء �ذه االلفاظ وان قصد �ا اجلماع، الشتهار ان هذه االلفاظ مشرتكة بني اجلماع وغريه
 .أي بوقوع االيالء �ذه االلفاظ املذكورة وان كانت مشرتكة بني اجلماع وغريه) ٦(

    



١٥٢ 

 )٢(ئـــدة تقييــــدهوميكـــن ان تكـــون فا. )١(نعـــم لـــو حتقـــق يف العـــرف انصـــرافها، او بعضـــها اليـــه وقـــع بـــه
إن  )٣(�الرادة أنــه ال يقــع ــ عليــه ظــاهرا مبجــرد مساعــه موقعــا للصــيغة �مــا، بــل يرجــع اليــه يف قصــده ف
، خبــالف مــا لــو مســع منــه الصــيغة الصــرحية )٥(حكــم عليــه بــه، وإن ادعــى عدمــه قبـل )٤(اعـرتف �رادتــه

املختـار، وأمـا فيمـا بينـه وبـني فإنه ال يقبل منه دعوى عدم القصد، عمـال �لظـاهر مـن حـال العاقـل 
 .هللا تعاىل فريجع إىل نيته

___________________________________ 
) االيــالء(والفاعــل يف وقــع ). بعضــها(الــدال عليــه املصــدر وهــو االنصــراف، او ) املنصــرف إىل اجلمــاع(مرجــع الضــمري ) ١(

ىن). املباضـعة واملالمسـة واملباشـرة(وهـي ) االلفـاظ املـذكورة(ويف بعضـها وانصـرافها ). اجلمـاع(ومرجع الضمري يف اليـه  : واملعـ
وهللا : (أن كل هذه االلفاظ، او بعضها لو كانت منصرفة عند العرف إىل اجلماع لوقـع االيـالء �ـا، ولصـح ان يقـول املـويل

 ).ال �ضعتك او ال المستك او ال �شرتك
ىن). املصـنف(ضاف إىل املفعول والفاعل حمذوف وهو فاملصدر م) اجلماع، او الوطي(مرجع الضمري ) ٢( ان تقييـد : واملعـ

 ).ولو تلفظ �جلماع، او الوطي واراد االيالء صح: (املصنف اجلماع او الوطي �الرادة يف قوله
ف وهــو الــتلفظ �جلمــاع، او الــوطي مبجــرد) ٣( ع علــى مثــل هــذا احللــ ب اثــره لــو وقــ  أي االيــالء ال يقــع يف اخلــارج وال يرتتــ

 .مساع املخاطب من املويل وقوع صيغة االيالء �ذين اللفظني
 .أي �رادة االيالء من اللفظني املذكورين فيحكم على املويل �اليالء) ٤(
ان االيـالء وعدمـه دائـر مـدار االرادة وعـدمها : فاحلاصل. أي إدعى عدم ارادة االيالء من اللفظني املذكورين قبل منه) ٥(

 .ان قصد �ما االيالء وقع �ما، وان مل يقصد مل يقع �ماف. يف هذين اللفظني

    



١٥٣ 

مبعـــىن ال مجعـــين وا�ك ) ال مجـــع رأســـي ورأســـك خمـــدة واحـــدة، او الســـاقفتك: ولـــو كـــىن بقولـــه(
ـــــى تـــــرك وطئهـــــا ) وقصـــــد االيـــــالء(ســـــقف  ـــــف ) حكـــــم الشـــــيخ(اي احللـــــف عل والعالمـــــة يف املختل

مـــل عليـــه كغـــريه مـــن االلفـــاظ، ولداللـــة ظـــاهر ، النـــه لفـــظ اســـتعمل عرفـــا فيمـــا نـــواه فيح)�لوقـــوع(
بريـد عـن  )٤(اوىل، ويف حسـنة )٣(الغيضـنك، فهـذه: بقولـه )٢(عليه حيث دلـت علـى وقوعـه )١(االخبار

وال جيمـــع رأســـه ورأســـها . اذا آىل الرجـــل ان ال يقـــرب امرأتـــه، وال ميســـها: " أنـــه قـــال الصـــادق 
 )٦(، الصــــالة احلــــل، واحتمــــال)٥(واالشــــهر عــــدم الوقــــوع. "فهــــو يف ســــعة مــــا مل متــــض االربعــــة اشــــهر 

 ،)٧(االلفاظ لغريه احتماال ظاهرا فال يزول احلل املتحقق �حملتمل
___________________________________ 

 .الطبعة اجلديدة -وما بعده  ٥٤١ص  ١٥الوسائل ج ) ١(
 .اي االيالء) ٢(
 ).الغيضنك(اوىل بوقوع االيالء �ا من لفظ ) ، او ال ساقفتكال مجع راسي وراسك خمدة(أي هذه االلفاظ ) ٣(
 .١احلديث  ١٠كتاب االيالء الباب   ٥٤٣ص  ١٥الطبعة اجلديدة ج ) الوسائل) (٤(
 .أي عدم وقوع االيالء �لكناية وان قصد �ا االيالء) ٥(
 .اليالءأي والحتمال االلفاظ الكنائية لغري ا) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٦(
 ).ال مجع راسي وراسك خمذة، وال ساقفتك: (أي �اللفاظ احملتملة لاليالء وهي املذكورة يف قوله) ٧(

    



١٥٤ 

للجمـع فيتعلـق االيـالء �جلميـع، وال  )٢(وميكـن كـون الـواو يف االخـرية. ليست صرحية فيه )١(والروا�ت
تقـــع علـــى وفـــق مـــا قصـــده مـــن  )٣(واعلـــم أن اليمـــني يف مجيـــع هـــذه املواضـــع. يلـــزم تعلقـــه بكـــل واحـــد

ال مجـع رأسـي : ، فـإن قصـد بقولـه)٥(، الن اليمني تتعني �لنية حيـث تقـع االلفـاظ حمتملـة)٤(مدلوال�ا
 ،)٧(حيث ال اولوية يف خالفها )٦(ورأسك خمدة نومهما جمتمعني عليها إنعقدت كذلك

___________________________________ 
فمــا  ٥٤١ص  ١٥تــدل صــراحة علـى وقــوع االيـالء �اللفــاظ الكنائيــة راجـع الوســائل ج  وهـي الــواردة يف االيـالء، ال) ١(

 .بعده
اذا آىل الرجـــل ان ال يقـــرب : (يف قولـــه  ١٥٣ص  ٤أي الـــواو يف الروايـــة االخـــرية املشـــار اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم ) ٢(

ذكورة بتمامهـــا هلـــا مب. ميكـــن ان تكـــون للجمـــع) امرأتـــه، وال ميســـها، وال جيمـــع رأســـه ورأســـها ىن أن مجيـــع هـــذه االلفـــاظ املـــ عـــ
 .مدخلية يف وقوع االيالء �ا، ال انه يكل واحد منها يقع االيالء لو آىل الرجل بكل واحد منها

 .او ال ساقفتك او ال المستك، او ال قربتك. ال مجع راسي وراسك خمدة: وهو قول املويل) ٣(
 .من هذه االلفاظ غري الصرحيةأي من املداليل اليت ميكن اراد�ا ) ٤(
 .حمتملة للجماع، وغريه فيتعني �لنية ٣كما فيما حنن فيه، حيث إن االلفاظ املذكورة يف اهلامش رقم ) ٥(
 .أي جمتمعني على املخدة فقط جمردا عن اجلماع، كما ميكن ان جيامع بال ان جيتمعا على خمدة) ٦(
يت قصــدها ) ٧( يت مل يقصــدها املــويل(واملــراد مــن خالفهــا . املــويلمرجــع الضــمري املــداليل الــ ــ اذا مل تكــن : فــاملعىن). املعــاين ال

 .اولوية لبعض املعاين اليت مل تقصد من تلك االلفاظ احملتملة للمعاين املتعددة على تلك املعاين املقصودة

    



١٥٥ 

 .)٤(الء بهمن االلفاظ حيث ال يقع االي )٣(، وكذا غريه)٢(اجلماع انعقد كذلك )١(وان قصد به
علـى اشـهر القـولني الصـالة عـدم الوقـوع يف غـري املتفـق  )٥(والبـد مـن جتريـده عـن الشـرط والصـفة(

 يقع معلقا عليهما،: وقال الشيخ يف املبسوط والعالمة يف املختلف. عليه وهو ا�رد عنهما
___________________________________ 

 .ال مجع راسي وراسك خمدة: أي بقوله) ١(
 .أي على ترك اجلماع) ٢(
ك خمــدة مــن االلفــاظ االخــر كقولــك) ٣( ــك فا�ــا  : أي غــري ال مجــع راســي وراســ ال ســاقفتك، او ال المســتك، او ال قربت

فـإن قصـد منهـا النـوم جمـردا عـن اجلمـاع وقـع كـذلك، وان قصـد �ـا النـوم مـع . كمثل ال مجع راسي يف كو�ا �بعة ملـا قصـد
 .اجلماع وقع كذلك

 .يالء كما علمت يقع �لفاظ خاصةالن اال) ٤(
ت الشـمس: (واما تعليقـه علـى الصـفة كقولـك). ان قدم زيد: (اما تعليقه على الشرط كقولك) ٥( والفـرق بـني ). إن طلعـ

وقد مرت االشارة يف . والصفة متحققة الوقوع كطلوع الشمس. ان الشرط ممكن الوقوع فان القدوم ممكن: الشرط والصفة
 .١٢٨ط والصفة يف هذا اجلزء كتاب الظهار ص التعليق على الشر 
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 .)٢(والسالمة عزيزة. السامل عن املعارض )١(لعموم القرآن
 ان فعلت: " كأن يقول  )٤(لو جعله ميينا )٣(وال يقع(

___________________________________ 
ث إن اآليـة  ٢٢٦اآليـة : بقـرةال )��ين يؤ�ون من �سائهم تر�ص أر�عة أشهر فإن فاؤا فـإن اهللا غفـور رحـيم() ١( حيـ

 .عامة تشمل االيالء املعلق وغريه من دون اختصاصها ��رد عن الشرط والصفة، ومل يعارض عموم القرآن شئ
ان : والـواو حاليـة واحلـال. مـا) والعالمـة) الشـيخ(ويقصـد بـه �ييـد مـا ذهـب اليـه ) الشارح(هذه اجلملة من كالم ) ٢(

 .وعموم القرآن هنا مل خيصص). ما من عام اال وقد خص: التخصيص قليل الوجود حىت قيلالعموم السامل عن 
 .أي ال يقع االيالء لو جعله املويل ميينا على فعل نفسه، او فعل الغري زجرا او بعثا) ٣(
ء ميينا على ذلك أي لو جعل االيالء ميينا، وذلك أنه يهدف إىل بعث، او زجر أمر آخر غري االيالء، مث جيعل االيال) ٤(

و�ــذا يفـرتق عــن االيـالء املعهــود، حـديث االيــالء املعهــود مـا يكــون املقصـود االصــلي منـه هــو تـرك الــوطي فيحلــف . االمـر
فيجعـل تـرك الـوطي �ديـدا هلـا وزجـرا هلـا عـن ) كعدم خروج املرأة من بيتهـا مـثال(اما هذا فهدفه شئ آخر . عليه زجرا عنه

اخلروج مـن الـدار " ميينا على " فوهللا ال وطأتك " فقد جعل ". من الدار فوهللا ال وطأتك إن خرجت : " فيقول. اخلروج
ذه اجلملــة . زجــرا"  ث إن هــ لــو جعــل : " مجلــة يقــع �ــا االيــالء غالبــا، صــح تعبــري املصــنف " وهللا ال وطالتــك " وحيــ

 .من الدارأي زجرا عن اخلروج " ميينا  -وهللا ال وطأتك : أي قول -االيالء 
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زجـــرا هلـــا عـــن مـــا علقـــه  )٢(علـــى تقـــدير املخالفـــة )١(قاصـــدا حتقيـــق الفعـــل" كـــذا فـــوهللا ال جامعتـــك 
إال  )٧(فانـه ال يريـد مـن الشـرط )٦(مع اشرتاكهما يف مطلق التعليـق )٥(ميتاز عن الشرط )٤(، و�ذا)٣(عليه

أيضـا �ن الشـرط اعـم مـن فعلهمـا، واليمـني ال  )٩(ويتميـزان. )٨(جمرد التعليق، ال االلتزام يف املعلق عليه
 تكون

___________________________________ 
 .وهو ترك اجلماع) ١(
 .�ن فعلت ما زجرها عنه) ٢(
 .كاخلروج من الدار مثال) ٣(
الـوطي،  أي ميتـاز موضـوع هـذه املسـألة �ن اهلـدف االصـلي لـيس تـرك". اخل . قاصدا حتقيق الفعـل: " اشارة إىل قوله) ٤(

بل املقصود حتقيق هـذا الـرتك علـى تقـدير خمالفـة الزوجـة زجـرا هلـا فاهلـدف االصـلي زجرهـا عـن املخالفـة فجـاء احللـف علـى 
 .ترك الوطي �ديدا هلا، ال أنه مقصوده االصلي

إن " ول �ن يقـ. أي عن صورة االيالء املشروط، املقصود منه ترك الوطي وهو مراده االصلي، لكن معلقا على شرط) ٥(
ك  ن القــدوم، بــل املقصــود هــو تــرك " قــدم زيــد فــوهللا الوطأتــ قاصــدا حتقيــق االيــالء علــى تقــدير قــدوم زيــد، ولــيس زجــرا عــ
وبذلك امتاز صورة االيالء املشروط عن صورة جعل االيالء ميينا حيث املقصود االصلي من . الوطي مشروطا �ذا الشرط

 .يهالثاين هو الزجر عن ذلك الفعل املعلق عل
 .حيث التعليق موجود يف كلتا الصورتني) ٦(
 .أي صورة ارادة االيالء ولكن معلقا على شرط) ٧(
 .حيث املقصود منه هو االلتزام برتك اخلروج والزجر عن اخلروج. كما يف صورة جعل االيالء ميينا) ٨(
 .وصورة جعل االيالء ميينا. أي صورة االيالء املشروط) ٩(
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 ،)٢(وعدم وقوعه ميينا. )١(، أو فعلهمتعلقة إال بفعلها
___________________________________ 

أن يف صورة االيالء املشروط يكون االيالء هو املقصود، وتعليقه على الشرط ال يتوقف كونه فعل أحدمها، بل : يعين) ١(
رة جعل االيالء ميينا، فحيث إنه زجر ولكن يف صو . ، وحنوه"ان قدم زيد فوهللا ال وطأتك : " مطلق التعليق، كما يف قوله

�ن يريد زجر نفسه، او زجرها، كما يف كـل ميـني يقـع . عن الفعل املعلق عليه فيجب ان يكون فعل نفسه، او فعل زوجته
ت : فيقـول. زجـرا وبـذلك . قاصـدا زجرهـا عـن الفعـل املـذكور، او زجـر نفسـه عنـه. فـوهللا ال وطأتـك -او فعلـت  -إن فعلـ

 .وقوعه ايالء، حيث االيالء غري مقصود أصال، وعلى فرض القصد فهو معلق على شرط فهو �طل تبني وجه عدم
ت فـوهللا ال وطأتـك " أن هـذه اجلملـة : وخالصـته. هذا وجه عدم وقوعـه ميينـا ايضـا، كمـا مل يقـع ايـالء) ٢( إن " ان خرجـ

ــف علــى تــرك اخلــ ف أي وقوعهــا ميينــا، فإمــا ان يــراد �ــا احلل ــ ف علــى تــرك الــوطيأريــد �ــا احلل وكــال االمــرين . روج، او احللــ
ين ال  -وهو ارادة احللف على ترك اخلروج  -اما االول . فاسد فاملفروض ان لفظ اجلاللة وقع حلفا على اجلملة الثانيـة اعـ
فقـد  "ايـالء " قد جعل حلفا على ترك اخلروج ومبـا ان جممـوع هـذا الكـالم " وهللا ال وطأتك : " نعم جمموع قوله. وطأتك

وهـو ارادة احللـف علـى  -وامـا الثـاين . وقع احللف �اليـالء وهـو �طـل، الن احللـف جيـب ان يقـع بلفـظ اجلاللـة دون غـريه
ف علـى تـرك . فله وجه، لوال تعليقه على الشرط، فان اليمني ال ينعقد لـو وقـع مشـروطا -ترك الوطي  واملفـروض أنـه مل حيلـ

. �ظــر إىل مــا ذكــر�ه يف الثــاين" بعــد اعتبــار جتريــده عــن الشــرط : " الشــارحفقــول . الــوطي منجــزا، بــل معلقــا علــى شــرط
 .�ظر إىل ما ذكر�ه يف االول" واختصاص احللف �� : " وقوله
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 .تعاىل واضح )٢(عن الشرط، واختصاص احللف �� )١(بعد اعتبار جتريده
اتـه طـالق أو عبـده حـر، �ن قال إن وطأتـك ففالنـة احـدى زوج) أو حلف �لطالق أو العتاق(

 .النه ميني بغري هللا تعاىل
إىل مــدلول لفظــه، فــال يقــع مــن ) ويشــرتط يف املــويل الكمــال �لبلــوغ والعقــل واالختيــار والقصــد(

بـدون اذن ) وجيوز من العبـد(الصيب وا�نون واملكره والساهي والعابث وحنوهم ممن ال يقصد االيالء 
االمتنـاع منـه وإن امـره  )٣(أمة إذ ال حق لسيده يف وطئه هلـا، بـل لـهمواله اتفاقا حرة كانت زوجته ام 

وجـــوب  )٦(، وال ينافيـــه)٥(ال مكـــان وقوعـــه منـــه حيـــث يقـــر �� تعـــاىل) الـــذمي(الكـــافر  )٤(ومـــن(بـــه 
 كما تقدم يف الظهار، وكان ينبغي ان يكون  )٧(الكفارة املتعذرة منه حال كفره، المكا�ا يف اجلملة

___________________________________ 
 .وهذا تعليل لعدم وقوعه حلفا على ترك الوطي. أي جتريد اليمني) ١(
" وهللا ال وطأتك " حيث جعل احللف عليه مبجموع قوله . هذا تعليل لعدم وقوعه حلفا على ترك الفعل املعلق عليه) ٢(

 .قع على ترك الوطي، مث على ترك الفعل املذكورفلم يكن احللف بلفظ اجلاللة فقط واقعا على ترك الفعل املذكور، بل و 
 .أي للعبد) ٣(
 ..أي وجيوز االيالء من الكافر) ٤(
 .وهللا الطأتك: فيمكنه ان يقول) ٥(
 .ضمري املفعول راجع إىل جواز االيالء) ٦(
 .مقدور. واملقدور �لواسطة. فيسلم مث يكفر. وهو االمكان �لواسطة املقدورة) ٧(
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، لكــن مل ينقــل هنــا، وال وجــه للتقييــد �لــذمى، بــل الضــابط )٢(لالشــرتاك يف العلــة )١(فيــه خــالف مثلــه
 .الكافر املقر �� تعاىل ليمكن حلفه به

مــع امتناعــه عــن الــوطء فينظــره احلــاكم (إىل احلــاكم ) فللزوجــة املرافعــة(بشــرائطه ) وإذا مت االيــالء(
بال ولو مبسماه �ن تغيبت احلشـفة وإن مل ينـزل وهي وطؤها ق) أربعة أشهر مث جيربه بعدها على الفئة

فـان فعـل احـدمها وإن  ) أو الطـالق(مع القدرة أو اظهار العزم عليه أول اوقات االمكـان مـع العجـز 
وإن امتنع منهما ضـيق عليـه يف املطعـم واملشـرب ولـو �حلـبس  )٣(كان الطالق رجعيا خرج من حقها

ؤ " أن  )٤(حــىت يفعــل احــدمها وروي ري املــ مــن قصــب ويعطيــه  )٥(كــان حيبســه يف حظــرية) " ع(منني أمــ
 .وال يطلق عنه بل خيريه بينهما) على احدمها عينا(احلاكم ) وال جيربه(ربع قوته حىت يطلق 

املــدة ) حـىت انقضـت( )٦(فلـم يفعـل احـد االمـرين) ودافــع(تزيـد عـن االربعـة ) ولـو آىل مـدة معينـة(
ومل تلزمـــه الكفـــارة مـــع الـــوطء وإن امث  )٨(نقضـــاء مدتـــه، الحنـــالل اليمـــني �)االيـــالء )٧(ســـقط حكـــم(

 �ملدافعة
___________________________________ 

 .أي مثل الظهار حيث وقع اخلالف هناك يف صحته من الكافر نظرا إىل عدم صحة كفارته) ١(
 .وهو عدم صحة الكفارة منه حال كفره) ٢(
 .أي ال حق هلا عليه بعد ذلك) ٣(
 .٣حديث  ١١ل ابواب االيالء �ب الوسائ) ٤(
 .وهي احملوطة املصنوعة من قصب وحنوه) ٥(
 .وهو الطالق، او الفئة) ٦(
 .وهي حرمة الوطي) ٧(
 .أي مدة االيالء) ٨(
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مـع ميينـه الصـالة عـدم االنقضـاء  )٢(قدم قول مدعي البقاء( )١(املضروبة) ولو اختلفا يف انقضاء املدة(
، الصـــالة عـــدم التقـــدم، واملـــدعي )حلـــف مـــن يـــدعي �خـــره )٣(االيـــالء ولـــو اختلفـــا يف زمـــان وقـــوع(

 )٧(، أمـــا الثـــاين)٦(�حـــد االمـــرين، وال يتوجـــه كو�ـــا منـــه )٥(هـــو الزوجـــة، لتطالبـــه )٤(لالنقضـــاء يف االول
 فيمكن وقوعها من كل منهما فتدعي هي �خر

___________________________________ 
قبــل احلــاكم للمــويل بعــد ترافــع الزوجــة فبعــد انقضــاء تلــك املــدة خيــريه احلــاكم بــني الطــالق،  أي يف املــدة املضــروبة مــن) ١(

 .والفئة
 .أي بقاء املدة املضروبة من قبل احلاكم) ٢(
إن االيـالء قـد : وتقول الزوجة. إن االيالء وقع قبل ثالثة اشهر حىت يكون يف سعة من عدم وطيها: �ن يقول الزوج) ٣(

 .شهر حىت تستحق رفع امرها إىل احلاكموقع قبل اربعة ا
بعـد رفـع امـره ) صورة اختالفهما يف املدة املضروبة من قبل احلاكم(أي املدعي النقضاء املدة املضروبة يف االول وهي ) ٤(
 .اليه

 .أي لتطالب الزوجة الزوج إما �لطالق، او الفئة) الزوجة(والفاعل يف لتطالبه ). الزوج(مرجع الضمري ) ٥(
ــدر هــــذه الــــدعوى وهــــي دعــــوى ) الــــدعوى(ويف كو�ــــا ). الــــزوج(مرجــــع الضــــمري  )٦( ــن ان تصــ ــدة (أي ال ميكــ انقضــــاء املــ

من قبل الزوج النه مدع للبقاء ومنكر لالنقضاء حىت يكـون يف سـعة مـن عـدم الـزام احلـاكم لـه ) املضروبة من �حية احلاكم
 .او الفئة. الطالق: �حد االمرين

 .والزوجة يف زمان وقوع االيالءوهو اختالف الزوج ) ٧(

    



١٦٢ 

 )٣(�حــدمها، ويــدعي تقدمــه )٢(إذا كــان مقــدرا مبــدة مل متــض قبــل املــدة املضــروبة فرتافعــه ليلــزم )١(زمانــه
علـى وجـه  )٤(على وجه تنقضي مدته قبل املدة املضروبة ليسلم من االلزام �حدمها وقد يـدعي �خـره

 وتدعي. من حني االيالء )٥(علنا مبدأهاال تتم االربعة املضروبة، لئال يلزم إذا ج
___________________________________ 

املـدة الـيت (ومـن املـدة املضـروبة ). مـدة االيـالء(واملـراد مـن املـدة ). كـان(كمـا هـو الفاعـل يف ) االيالء(مرجع الضمري ) ١(
زمن وقوع االيالء وكانت مدته تزيد على املدة ان االختالف لو كان يف : وحاصل املعىن. بعد رفع امره اليه) يعينها احلاكم

املضروبة من قبل احلاكم كأن كانت تسعة اشهر مثال وتكون الزوجة مدعية لتـأخر زمـان االيـالء حـىت ميكنهـا رفـع امـره إىل 
زوج �حــد االمــرين الطــالق، او الفئــة زم الــ زمــن  وامــا الغايــة مــن هــذه الــدعوى مــع أن الزوجــة مدعيــة لتــأخر مــدة. احلــاكم ليلــ

ع سـوى االضـرار �لــزوج. االيـالء عـن املــدة املضـروبة مـن قبــل احلـاكم واملـراد مـن االضــرار إمـا ثبــوت . فـال يكــون هلـا فيهـا نفــ
 .وإما الصداق لو اختار الطالق. الكفارة لو اختار الزوج الفئة

 .١أي الزوج �حد االمرين إما الطالق، او الفئة كما عرفت مفصال يف اهلامش رقم ) ٢(
 .أي الزوج يدعى تقدم االيالء) ٣(
ى وجــه ال تـتم االربعــة املوقتــة مــن قبــل ) ٤( بنـاء علــى ان هــذه املــدة املعينــة مــن ) احلــاكم(أي الـزوج يــدعي �خــر االيــالء علــ

 .قبل احلاكم هي املدة اليت يعينها الشارع وليس للحاكم جعل مدة جديدة بعد هذه املدة
 .ل احلاكمأي مبدأ هذه املدة املوقتة من قب) ٥(

    



١٦٣ 

 .لتتم )١(هي تقدمه
قدر ميكن معه الوطء امجاعا ولو مل يبـق  )٤(إذا بقى منه )٣(وا�بوب )٢(ويصح االيالء من اخلصي(

 .)٧(، واطالق الروا�ت)٦(عند املصنف ومجاعة، لعموم اآل�ت )٥(ذلك فكذلك
___________________________________ 

دة املوقتـــة مـــن قبـــل احلـــاكم لرتفـــع امـــره إىل احلـــاكم حـــىت جيـــربه علـــى احـــد االمـــرين امـــا أي تقـــدم مـــدة االيـــالء وهـــي املـــ) ١(
 .هذا ايضا بناء على ان ال مدة جديدة للحاكم بعد رفع امره بل من حني االيالء. الطالق، واما الفئة

 .وهو منزوع البيضتني) ٢(
 .وهو مقطوع الذكر) ٣(
 .أي من ذكره) ٤(
 .و مل يبق من ذكره مقدار ما ميكنه الوطيأي يصح منه االيالء ول) ٥(
حيـث إ�ـا عامـة تشـمل اخلصـي وصـاحب . ٢٢٦اآليـة : البقـرة )��ين يؤ�ون مـن �سـائهم تـر�ص أر�عـة أشـهر() ٦(

 .البيضتني، ومقطوع الذكر كال، او بعضا وساملها
ك مبعـروف، او تسـريح �حسـان، فـان املـويل يوقـف بعـد االربعـة االشـهر، فـان شـاء امسـا: (قـال عن ايب جعفر ) ٧(

ث إن لفـــظ ). عـــزم الطـــالق فهـــي واحـــدة وهـــو املـــك برجعتهـــا ــ هـــذه احـــدى الـــروا�ت العامـــة . يشـــمل اجلميـــع) املـــويل(حيـ
 - ١٠البــاب  ٥٤٣ص  ١٥الطبعــة اجلديــدة اجلــزء ) الوســائل(راجــع . وهنــاك روا�ت اخــر. الدالــة علــى العمــوم. واملطلقــة
 .٤ - ٢احلديث 
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اليمـــني ممتنـــع كمـــا لـــو حلـــف أن ال يصـــعد إىل الســـماء،  )٢(، الن متعلـــق)١(عـــدم الوقـــوعواالقـــوى 
العــزم علـــى ( )٥(علــى تقــدير وقوعــه منــه )٤(وفئتــه( )٣(وهــو غــري متصــور هنـــا. والن شــرطه االضــرار �ــا

لـو انقضـت املـدة ولـه ( )٧(، وكـذا فئـة الصـحيح)معتذرا من عجزه( )٦(أي للعزم عليه) الوطء مظهرا له
 .، أو شرعي كاحليض، أو عادي كالتعب، واجلوع، والشبع)٨(عقلي كاملرض) ع من الوطءمان

مـن حـني  )٩(أو قبلهـا لـو جعلناهـا) لزمته الكفارة، سواء كان يف مدة الرتبص(املويل ) ومىت وطء(
 )١٢(موضـع وفـاق، ونفاهـا فيـه )١١(لتحقق احلنـث يف اجلميـع وهـو يف غـري االخـري )١٠(أو بعدها(املرافعة 
 الشيخ

___________________________________ 
 .أي عدم وقوع االيالء ممن مل يبق من ذكره شئ) ١(
 .وهو الوطي) ٢(
 .فكيف يتصور منه الوطي حىت حيلف على تركه. النه فاقد آللة الرجولية) ٣(
 .أي فئة ا�بوب) ٤(
 .يأي وقوع االيالء من ا�بوب وامثاله من الذين ال ميكنهم الوط) ٥(
 .أي على الوطي) ٦(
 .أي على الصحيح الذي مل يكن جمبو� اظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي) ٧(
 .سواء كان املرض من �حية الزوج ام من طرف الزوجة) ٨(
 .أي مدة الرتبص) ٩(
 .أي بعد مدة الرتبص) ١٠(
 ).بعد مدة الرتبص(وهو ) ١١(
 .لو جامع) بعد مدة الرتبص(وهو أي نفي الكفارة يف االخري ) ١٢(
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ب للكفــارة واالصــح انــه )١(ة، وامــره بــه يف املبســوط، الصــالة الــرباء كغــريه، ملــا   )٢(املنــايف للتحــرمي املوجــ
يف  ومل يفصـل، ولقـول الصـادق ))٤(ذ�ك كفارة ايمـان�م إذا حلفـتم(:ولقوله تعـاىل )٣(ذكر

ـــت منـــه، وإال كفـــر ميينـــه ي: " مـــن آىل مـــن امرأتـــه فمضـــت اربعـــة اشـــهر ـــف فـــإن عـــزم الطـــالق �ن وق
 .)٥("وأمسكها 

يف املشـهور كالظهـار، الن ضـرب املـدة إىل احلـاكم فـال حيكـم ) من حـني الرتافـع )٦(ومدة االيالء(
 حقها فيتوقف )٨(والنه )٧(�ا قبلها

___________________________________ 
ىن). املــويل(ويف امــره ). الــوطي(مرجــع الضــمري ) ١( . واملنــايف صــفة لالمــر. أن املــويل مــأمور �المــر الشــرعي �لــوطي: واملعــ

الوصـي مـأمور بـه وكـل مـا كـان مـأمورا بـه : و�يت هنا الشكل االول وهو القياس املنطقي يف قولـك. واملوجب صفة للتحرمي
 .فالوطي ال كفارة فيه. ال كفارة فيه

 .وجوب الكفارة �لوطي فيهكغريه يف ) بعد مدة الرتبص(أي االخري وهو ) ٢(
 .أي لتحقق احلنث �لوطي فتجب الكفارة) ٣(
ت قبــل  ٨٩اآليــة : املائــدة) ٤( حيــث إن اآليــة الكرميــة مطلقــة ال تــدل علــى ميــني خاصــة بــل تشــمل كــل ميــني، ســواء كانــ

 .الرتبص ام بعد الرتبص
 .٣احلديث  - ١٢الباب  ٥٤٧كتاب االيالء ص   ١٥الطبعة اجلديدة اجلزء ) الوسائل) (٥(
 .بعد رفع امره إىل احلاكم وتعيينه املدة املذكورة) مدة الرتبص(املراد من مدة االيالء ) ٦(
 )مدة االيالء(ويف �ا . ال�ا مبعىن الرتاقع) املرافعة(مرجع الضمري ) ٧(
 .أي الوطي حق الزوجة فيتوقف احلق على مطالبة الزوجة �لوطي) ٨(

    



١٦٦ 

وقيــل مــن . )٢(قبــل حتقــق الســبب )١(التســلط علــى الــزوج حبــبس، وغــريهعلــى مطالبتهــا، والصــالة عــدم 
حيـــث رتـــب الـــرتبص عليـــه مـــن غـــري تعـــرض للمرافعـــة، وكـــذا  )٤(عمـــال بظـــاهر اآليـــة )٣(حـــني االيـــالء
: " قـال ويف حسـنة بريـد عـن الصـادق . مـا يـدل عليـه )٦(وقد تقدم يف اخلرب السـابق. )٥(االخبار

 ميض اربعة اشهر، فإذا مضت وقف، فإما ان يفئ، وإما أن يعزم على الطالق ال يكون االيالء مامل
ت املــدة امــره �حــد االمــرين. )٧(" ويــزول حكــم االيــالء (منجــزا  )٨(فعلــى هــذا لــو مل ترافعــه حــىت انقضــ

 �لطالق
___________________________________ 

 .من التضييق يف املأكل واملشرب) ١(
 .كوهي مطالبتها ذل) ٢(
ىت تـرتبص ) ٣( اي مدة الرتبص من حني وقوع االيالء وليس هناك مدة جديدة غـري مـدة االيـالء يعينهـا احلـام مـرة �نيـة حـ

 .الزوجة، بل احلاكم جيربه على الطالق او الفئة بعد انقضاء مدة االيالء

�ص ار�عة حيث إنها تدل � تر. ��ين يؤ�ون من �سائهم تر�ص أر�عة أشهر(: يف قولـه تعـاىل) ٤(
 .)اشهر من دون دالالتها � ا�حديد بال�افع إ� ا�ا�م

 .االحاديث - ١٢الباب  ٥٤٧كتاب االيالء ص   ١٥الطبعة اجلديدة اجلزء ) الوسائل(راجع ) ٥(
ث يــدل علــى توقيــف املــويل بعــد انقضــاء مــدة الــرتبص مــن دون توقــف . ١٦٥ص  ٥املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم ) ٦( حيــ

 .الرفع إىل احلاكم االيالء على
 .١احلديث  - ١٠الباب  ٥٤٣كتاب االيالء ص   ٥الطبعة اجلديدة اجلزء ) الوسائل) (٧(
واما اذا رفعـت امرهـا إىل احلـاكم يف مـدة االيـالء قبـل انقضـائها فيؤجلهـا إىل انقضـاء مـا بقـي . الفئة، او الطالق: ومها) ٨(

 .وليس للحاكم ان يعني اكثر من ما بقي. منها
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�بـــت وإن عقـــد عليهـــا �نيـــا يف  )١(والظـــاهر أن هـــذا احلكـــم. ، خلروجهـــا عـــن حكـــم الزوجيـــة)ائنالبـــ
بعـــد العـــدة،  )٢(العـــدة، الن العقـــد مل يرفـــع حكـــم الطـــالق، بـــل احـــدث نكاحـــا جديـــد كمـــا لـــو وقـــع

، لكن ال يزول حكـم االيـالء )٤(ولو كان الطالق رجعيا خرج من حقها )٣(خبالف الرجعة يف الرجعي
على املـدة  )٦(وهل يلزم حينئذ �حد االمرين بناء. )٥(نقضاء العدة،، فلو راجع فيها بقي التحرميإال �
 بطالن )٨(من. أم يضرب له مدة �نية، مث يوقف بعد انقضائها؟ وجهان )٧(السابقة

___________________________________ 
 .وهو زوال حكم االيالء �لطالق البائن) ١(
 .اي الطالق) ٢(
 .فان الطالق الرجعي ال يزيل حكم االيالء، ولذا ال حيتاج إىل عقد جديد) ٣(
زوج خــرج مــن حــق الزوجــة بقيامــه �حــد االمــرين وهــو الطــالق، الن حــق الزوجــة منحصــر بــني امــرين) ٤( املطالبــة : اي الــ

 .فبعد قيام الزوج �حدمها سقط حقها عنه. او الفئة. �لطالق
 .الرجعة ال تكون نكاحا جديدا، بل هو إبقاء نكاح سابقاي حترمي الوطي، الن ) ٥(
ــى مــا ســبق مــن املــدة املضــروبة قبــل الطــالق، ام يضــرب لــه مــدة جديــدة) ٦( ــزوج �حــد االمــرين مبينــا عل . اي هــل يلــزم ال

 .حني ان راجع بعد الطالق): حينئذ(  واملراد ب
 .اي قبل الطالق) ٧(
 .املذكورين، واالكتفاء �ملدة السابقة من دون احتياجها إىل مدة جديدةدليل اللزام الزوج �حد االمرين ) ٨(
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 )٢(ومـــن مث جـــاز طالقهـــا قبـــل الـــدخول وكـــان الطـــالق )١(حكـــم الطـــالق، وعـــود النكـــاح االول بعينـــه
ســقوط احلكــم عنــه �لطــالق  )٣(رجعيــا، بنــاء علــى عــود النكــاح االول، وأ�ــا يف حكــم الزوجــة ومــن

، )٧(مث إن طلــق وىف. جــزم يف التحريـر )٦(و�ـذا. ملـا قــد ثبـت )٥(يــد، استصـحا�إىل حكـم جد )٤(فيفتقـر
 .وإن راجع ضربت له مدة اخرى وهكذا

لـــبطالن العقـــد االول  )١٠(بعـــده) مث عتقهـــا وتزوجهـــا )٩(االيـــالء بشـــراء االمـــة )٨(وكـــذا يـــزول حكـــم(
 ، وتزوجيها بعد العتق حكم جديد)١١(بشرائها

___________________________________ 
 .فتعود احكام الزوجية �سرها) ١(
 .اي الطالق الثاين الذي حصل بعد الرجوع يف العدة وان كان طالقا قبل الدخول) ٢(
زوم (، او )وجــوب الفئــة(اي ومــن ســقوط حكــم االيــالء عــن الــزوج وهــو . دليــل لالحتيــاج إىل ضــرب مــدة جديــدة) ٣( ــ ل

 .بسبب الطالق) الطالق
 .اج إىل حكم جديد وهو ضرب احلاكم مدة جديدة حىت يفئ، او يطلقاي االيالء حيت) ٤(
 .اي استصحا� لسقوط حكم النكاح السابق �لطالق) ٥(
 .وهو االحتياج إىل احلكم اجلديد) ٦(
 .اي املويل وىف حبكم احلاكم وهو الزامه �حد االمرين من الطالق، او الفئة بعد انقضاء املدة املعنية من قبل احلاكم) ٧(
 .وهو احد االمرين من الطالق، او الفئة) ٨(
 .اي اليت كانت زوجته �لعقد وآىل منها، مث اشرتاها من موالها) ٩(
 .اي بعد العتق) ١٠(
 ).العقد والتملك: (اي لعدم جواز اجتماع سببني يف النكاح) ١١(
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جـاعال  )٤(وتزوجيهـا بـه )٣(بـني تزوجيهـا بعـد العتـق )٢(وال فـرق )١(كتزوجيها بعد الطالق البـائن، بـل أبعـد
ري عتـق؟ الظــاهر ذلـك )٦(، وهـل يــزول)٥(لـه مهــرا، الحتـاد العلــة ، لــبطالن العقــد )٧(مبجـرد شــرائها مـن غــ

حكـــم جديــد غـــري االول، ولكــن االصـــحاب فرضـــوا  )٩(وهــو. �مللـــك )٨(�لشــراء، واســـتباحتها حينئــذ
 .كما هنا  )١٠(املسألة

___________________________________ 
. اي تزويج االمة بعد العتق ابعد من تزويج املطلقة �ئنا بعد الطالق، النه قد تزوج �المة بعد الشراء والعتق، والعقد) ١(

 .ويف الطالق امران. فالفاصل يف االمة ثالثة امور. اما يف الطالق فقد تزوج �ا بعد الطالق والعقد
 .اي يف زوال حكم االيالء) ٢(
 .إىل عقد جديدواحتياج النكاح ) ٣(
ت مهـرك عتقـك: (واملراد مـن التـزويج �لعتـق هـو جعـل العتـق مهـرا كـان يقـول. اي �لعتق) ٤( ). تزوجتـك واعتقتـك وجعلـ

 ).قبلت(فتقول هي 
وهذا ال فرق بني جعل عتقها مهرا هلا، ام جعـل املهـر هلـا شـيئا ) بطالن الزوجية السابقة مبجرد الشراء(املراد من العلة ) ٥(

 .تعليل لعدم الفرق بني املقامني املذكورين) الحتاد العلة(لالم يف وا. آخر
 .اي حكم االيالء) ٦(
 .اي زوال حكم االيالء) ٧(
 .اي بعد الشراء، الن البضع ال يتبعض) ٨(
 .اي استباحتها �مللكية حكم جديد غري استباحتها السابقة اليت كانت �لعقد) ٩(
ء الزوج زوجته، مث عتقها وتزوجيها مع العلم ان حكم االيالء يزول مبجـرد الشـراء اي فرضوا املسألة يف خصوص شرا) ١٠(

 .من غري حاجة إىل فرض العتق والتزويج بعده
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. نعم لو انعكس الفرض �ن كان املؤيل عبدا فاشرتته الزوجة توقف حلها له على عتقه، وتزجيـه �نيـا
 )٣(كمــــا بطــــل  )٢(وقــــف حلهــــا لــــه علــــى االمــــرينأيضــــا �لشــــراء وإن ت )١(والظــــاهر بطــــالن االيــــالء هنــــا
بشـبهة، أو حرامـا فإنـه  )٥(فيما لو وطئها بعد ذلـك )٤(وتظهر الفائدة. �لطالق البائن وإن مل يتزوجها

 .مبجرد امللك والطالق )٦(ال كفارة إن ابطلناه
أو (وهـــو تقويـــة احلكـــم الســـابق،  )٧(قصـــد التأكيـــد(، ســـواء )وال تتكـــرر الكفـــارة بتكـــرر اليمـــني(

أي زمان االيـالء وهـو الوقـت ) إال مع تغاير الزمان( )٨(وهو احداث حكم آخر، أو أطلق) التأسيس
 احمللوف

___________________________________ 
 .وهو اشرتاء الزوجة زوجها) ١(
 .وتزوجها به. عتقها له: ومها) ٢(
لك يبطـل حكـم االيـالء �لشـراء وان مل يتزوجهـا فيمـا اي كما يبطل حكم االيالء �لطالق البائن وان مل يتزوجها، كذ) ٣(

 .اذا اشرتى الزوج زوجته، او الزوجة اشرتت زوجها
 .اي فائدة بطالن حكم االيالء مبجرد الشراء) ٤(
 .اي بعد شراء الزوجة زوجها، او شراء الزوج زوجته، او بعد طالق البائن وان مل يتزوجها) ٥(
 .ملك الزوجة زوجها، او الزوج زوجته او مبجرد الطالق البائن وان مل يتزوجها اي ابطلنا حكم االيالء مبجرد) ٦(
 .اي قصد من اليمني الثانية �كيد اليمني االوىل) ٧(
 .اي مل يقصد التاكيد، وال التاسيس) ٨(
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ت فــوهللا : علــى تــرك الــوطء فيــه، ال زمــان الصــيغة، �ن يقــول وهللا الوطئتــك ســتة اشــهر فــاذا انقضــ
فلهـــا املرافعـــة لكـــل  )٢(وحينئـــذ. فيتعـــدد االيـــالء إن قلنـــا بوقوعـــه معلقــا علـــى الصـــفة )١(ســـنةالوطئتــك 
وعلـى مـا اختـاره املصـنف  )٥(حىت انقضت مدته احنل ودخـل اآلخـر )٤(، فلو ماطل يف االول)٣(منهما

، )٨(، وال يتحقـق تعـدد الكفـارة بتعـدده)٧(عن الشرط والصفة يبطـل الثـاين )٦(سابقا من اشرتاط جتريده
 .موقعه )٩(وال يقع االستثناء

___________________________________ 
والثاين للسنة بناء على وقوع االيـالء معلقـا علـى . ها�ن ميينان يف صيغة واحدة فيتعدد االيالء احدمها للستة االشهر) ١(

 .لكو�ا متحققة الوقوع) انقضاء ستة اشهر(الصفة وهو 
فيحصـل التغـاير بـني احللفـني يف زمـان . ١االيالء بسـبب تعـدد احللـف كمـا عرفـت يف اهلـامش رقـم اي حني ان تعدد ) ٢(

خبالف ما اذا حلف اوال ان ال يطأهـا سـنة وسـتة اشـهر فانـه يكـون ايـالء واحـدا وميينـا واحـدة . االيالء فيلزم تكرر الكفارة
 .فال يلزم تكرر الكفارة

 .اي لكل من االيالئني) ٣(
 .يالء االولاي يف اال) ٤(
 .وهو االيالء الثاين) ٥(
 .اي من جتريد االيالء) ٦(
 .اي االيالء الثاين) ٧(
 .اي بتعدد احللف) ٨(
ال موقـع لـه بعـد ان ابطلنـا تعليـق االيـالء علـى الصـفة، النـه ال ) اال مـع تغـاير الزمـان: (يف قولـه) املصنف(اي استثناء ) ٩(

 .يتصور تعدد زمن االيالء
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بتكرر الصيغة سواء فرق الظهار أم �بعـه يف جملـس واحـد، ) اقربه التكرار )١(خالفويف الظهار (
مــا مل يقصــد التأكيــد، لصــحيحة دمحم بــن مســلم عــن الصــادق  )٢(وســواء قصــد التأســيس ام مل يقصــد

قــــال علــــي : " ســــألته عــــن رجــــل ظـــاهر مــــن امرأتــــه مخــــس مـــرات، أو اكثــــر فقــــال : قـــال 
 .من االخبار )٤(وغريها"  )٣(مكان كل مرة كفارة: 

 ،)٦(إال مع تغاير املشبهة �ا، أو ختلل التكفري )٥(وقال ابن اجلنيد ال تتكرر
___________________________________ 

امـي، مث  أنـت علـي كظهـر: أي اخلالف واقع يف الظهـار يف أنـه هـل تتكـرر الكفـارة بتكـرر الظهـار كمـا لـو قـال الـزوج) ١(
اختـار ) واملصـنف. (بعدمه) وقول. (�لتكرار) فقول(أنت علي كظهر امي : أنت علي كظهر امي، مث قال �لثا: قال �نيا
 .التكرار

 .أي أطلق الصيغة من غري �سيس، أو �كيد) ٢(
 .١احلديث  - ١٣كتاب الظهار الباب   ١٥الطبعة اجلديدة اجلزء ) الوسائل) (٣(
 .٥ - ٤ - ٣ - ٢راجع نفس املصدر السابق احلديث . لصحيحة املشار اليها آنفا اخبار اخرأي وغري هذه ا) ٤(
أي الكفارة ال تتكرر بتكرر صيغة الظهار، اال مع تغاير املشبهة �ا وهي االم او االخت او البنت او العمة او اخلالة ) ٥(

 .او اجلدة
ت علـي كظهـر امـي فكفـر، مث قـال. املظاهر �ا أي اال مع ختلل الكفارة بني كل صيغة ظهار �ن قال) ٦( انـت علـي  : انـ

فلـو وطأهـا قبـل التكفـري . فهنا تتكرر الكفارة بتكرر صيغة الظهار. كظهر امي فكفر، مث قال انت علي كظهر امي فكفر
ت االشــارة إىل. وهكـذا تتعــدد الكفـارة بكـل وطــي حـىت يكفــر للظهـار. للظهـار االول وجبـت عليــه كفـارة اخــرى  وقــد مضـ

 .هذه املسألة يف كتاب الظهار
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 .ال داللة فيه على مطلوبه )١(استنادا إىل خرب
وبطل حكـم االيـالء (مل تلزمه كفارة، لعدم احلنث ) وإذا وطئ املؤيل ساهيا أو جمنو�، أو لشبهة(

وإن  )٣(، وخمالفة مقتضى اليمـني، كمـا يبطـل لـو وطء متعمـدا لـذلك)٢(، لتحقق االصابة)عند الشيخ
 .يشعر بتمريضه )٤(ونسبة املصنف القول اليه. وتبعه على هذا القول مجاعة. الكفارة وجهت

___________________________________ 
ــديث) ١( ــص احلــ ــرات يف كــــل جملــــس واحــــدة قــــال  ) ايب عبــــدهللا(عــــن . اليــــك نــ ــع مــ ــه اربــ ــن امرأتــ ــاهر مــ يف رجــــل ظــ
عــدم تكــرر الكفــارة بتكــرر الصــيغة اال مــع (الروايــة ال تــدل علــى جممــوع مطلوبــه وهــو فهــذه ). عليــه كفــارة واحــدة: (

، ال�ا دلت علـى وجـوب كفـارة واحـدة علـى الظهـارات املتعـددة مطلقـا، سـواء ختللـت )تغاير املشبهة �ا، او ختلل التكفري
ت املشـــبهة �ـــن متعـــددا ام ال كتـــاب الظهـــار ص   ١٥اجلديـــدة اجلـــزء الطبعـــة ) الوســـائل(راجـــع . الكفـــارة ام ال، وســـواء كانـــ

 .٦احلديث  - ١٣الباب  ٥٢٤
 .وهو الوطء فانه بعد احللف على ترك الوطء حصل الوطء، وحصلت خمالفة مقتضى اليمني) ٢(
 .أي لتحقق االصابة، وخمالفة مقتضى اليمني �لوطء، وإن وجبت الكفارة يف صورة العمد) ٣(
 ).الشيخ(أي إىل ) ٤(
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يف النفـي تقتضـي  )٤(وهـي. االيـالء ميينـا )٣(الفعـل �العـذار، وكـون )٢(، واغتفـار)١(بقـاءووجهـه أصـالة ال
 يف اليمني )٧(والزجر )٦(مل يدخال حتت مقتضاها، الن الغرض من البعث )٥(الدوام، والنسيان واجلهل

___________________________________ 
زوال حكـــم االيـــالء �لـــوطي ســـاهيا، أو جلنـــون، أو لشـــبهة، أي بقـــاء حكـــم االيـــالء �الستصـــحاب، النـــه يشـــك يف ) ١(

 ).الشيخ(هذا الوجه االول لتمريض قول . فيستصحب بقاؤه
 .أن االفعال الواقعة عن عذر مغتفرة فال يبطل االيالء: ببيان) الشيخ(�لرفع وجه �ن لتمريض قول ) ٢(
ان : ببيـان. يف بطـالن االيـالء ) الشـيخ(ب اليـه قـدس هللا نفسـه علـى متـريض مـا ذهـ) للشـهيد(�لرفع وجه �لث ) ٣(

ن قصـــد وعمـــد والنســـيان واجلهـــل أو الشـــبهة مل تـــدخل حتـــت . االيـــالء ميـــني واليمـــني تقتضـــي نفـــي الفعـــل اآلن واســـتمرارا عـــ
 .اليمني أي اليمني ال تشملها، الن الغرض البعث والزجر من اليمني

فاذا أريد منها عدم الثبوت وعدم الدوام فيجب ان . بوت، ال�ا مل تقيد بوقتأي اليمني يف النفي تقتضي الدوام والث) ٤(
 .٣وقد مرت االشارة اليه يف اهلامش رقم ) الشيخ(هذه اجلملة من متممات الدليل الثالث لتمريض قول . تقيد بوقت

ث أيضــا وهــو) ٥( ت مقتضــى أن اجلهــل والنســيا: حاصــله. ان االيــالء ميــني: هـذا مــن متممــات الــدليل الثالــ ن مل يــدخال حتــ
 .اليمني، وهو ترك الوطي بل مها خارجان عن هذا االقتضاء، الن اليمني مقيدة بصورة العلم والذكر

 .الذي هو الفعل لو حلف على فعل مثال) ٦(
 .الذي هو الرتك لو حلف على ترك فعل) ٧(
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يف قواعـده  )٣(مـع أنـه. يمـنيالجـل ال )٢(حىت يكـون تركـه )١(امنا يكون عند ذكرها، وذكر احمللوف عليه
، )٥(مبخالفــــة مقتضــــاها نســـيا� وجهــــال واكراهــــا مـــع عــــدم احلنــــث )٤(اســـتقرب احنــــالل اليمــــني مطلقـــا

االصــحاب بــبطالن االيــالء �لــوطء  )٨(ال تتكــرر، وحبكــم )٧(�ن املخالفــة قــد حصــلت وهــي )٦(حمتجــا
 )١٠(وللتوقـف.  إىل الشيخ وحدههنا إىل االصحاب، ال )٩(فنسب احلكم املذكور. ساهيا مع أ�ا ميني

 .وجه
 )ختري االمام، أو احلاكم(يف حكم االيالء ) ولو ترافع الذميان الينا(

___________________________________ 
 .فلو مل يذكر اليمني، ومل يذكر احمللوف عليه مل يكن زجرا، وال بعثا) ١(
 .لوفعله اذا كان احللف على اجياد فع. أي ترك الفعل) ٢(
 ).قواعد العالمة(ال ) الشهيد االول(واملراد �لقواعد قواعد . ) الشهيد االول(أي مع أن ) ٣(
 .سواء كانت اليمني على ترك الوطي أو على غريه) ٤(
 .فال جتب الكفارة أيضا) ٥(
ث وعـــدم الكفـــارة مبخالفـــة اليمــني ) الشــهيد االول(اي ) ٦( لـــو وقـــع الفعـــل نســـيا� احـــتج علـــى احنـــالل اليمـــني وعــدم احلنـــ

 .وجهال واكراها
اي خمالفــة اليمــني وهــو الفعــل ال تتكــرر بســبب املخالفــة الســهوية، او النســيانية، او اجلهليــة، ال�ــا حصــلت وال جمــال ) ٧(

 .لتكررها �نيا و�لثا
 .فيما استقرب من احنالل اليمني مطلقا) للمصنف(دليل �ن ) ٨(
ن هنــا . الفــة الســهويةوهــو احنــالل حكــم االيــالء �ملخ) ٩( ب املصــنف ) القواعــد(واملــراد مــ حكــم االحنــالل يف   اي نســ

 .كتاب قواعده إىل االصحاب، ال إىل الشيخ
 .اي حنن ال نفيت �حنالل اليمني، وال بعدم احنالهلا، لعدم متامية ادلة الطرفني عند�) ١٠(

    



١٧٦ 

ـــع اليـــه  مجـــع )  املســـلم، وبـــني ردهـــم إىل أهـــل ملـــتهمبـــني احلكـــم بيـــنهم مبـــا حيكـــم علـــى املـــؤيل(املرتاف
ولـو آىل (لالسم املثىن جتوزا، أو بناء على وقوع اجلمـع عليـه حقيقـة كمـا هـو أحـد القـولني  )١(الضمري
، لتمكنـه مـن )الـردة علـى االقـوى )٢(زمـان(الـيت تضـرب لـه ) حسب عليه من املـدة(عن ملة ) مث ارتد

ال حيتســب عليــه مــدة : وقــال الشــيخ. )٤(عــذرا النتفــاء معنــاه )٣(الــوطء �لرجــوع عــن الــردة فــال تكــون
لو راجـع  )٦(بسبب االرتداد، ال بسبب االيالء، كما ال حيتسب مدة الطالق منها )٥(الردة، الن املنع
ــب �لفــرق بينهمــا. املراجعــة يف كــل وقــت )٧(وإن كــان ميكنــه إن املرتــد إذا عــاد إىل االســالم  )٨(واجي فــ

 تبني ان
___________________________________ 

ىن ). ردهم وملتهم(املراد من مجع الضمري ) ١( اي ملـاذا مجـع الضـمري مـع أن الظـاهر يقتضـي ) الـذميان(واملـراد مـن اسـم املثـ
او بنــاء علــى أن اجلمــع يقــع علــى التثنيــة حقيقــة كمــا هــو احــد القــولني . �ن االتيــان �جلمــع امــا جمــاز فاجــاب . التثنيــة
 .من ان اقل اجلمع اثنان: على ما ذهب اليه املنطقيون بناء

 .�ئب فاعل حسب اي حيسب زمان الردة من املدة اليت يضر�ا له احلاكم) ٢(
 .اي الردة ال تكون عذرا عن إمتناعه عن الوطي) ٣(
 .وهو عدم التمكن) ٤(
 .اي املنع من الوطي) ٥(
 .اي من املدة املضروبة) ٦(
 .ملطلق الفئة �ملراجعة عن الطالقاي ميكن املويل ا) ٧(
 .اي بني الطالق، والردة) ٨(

    



١٧٧ 

النكــاح الســابق كمــا  )٢(وإن عــاد حكــم )١(النكــاح مل يرتفــع، خبــالف الطــالق فإنــه، ال ينهــدم �لرجعــة
ولـو كـان ارتـداده عـن فطـرة فهـو مبنزلـة املـوت . وهلذا لو راجع املطلقة تبقى معه علـى طلقتـني )٣(سبق

 .، لظهور حكم االرتدادين)٥(لرتبص، وإمنا اطلقها )٤(يبطل معها
___________________________________ 

 .بل تبقى احكامه) ١(
 .وهي الزوجية) ٢(
 .١٦٧ - ١٦٦ص ) ويزول حكم االيالء �لطالق البائن): (املصنف(حتت قول : عند قول الشارح) ٣(
 .اي مع الردة) ٤(
 .او فطرة. االرتداد ومل يبني كو�ا عن ملةحكم  ) املصنف(اي اطلق ) ٥(

 كتاب اللعان

    



١٧٨ 

   



١٧٩ 

   



١٨٠ 

   



١٨١ 

 )١(كتاب اللعان
الطـرد واالبعـاد مـن اخلـري،  )٥(وهـو )٤(من اللعن، أو مجـع لـه )٣(املطلقة، أو فعال )٢(وهو لغة املباهلة

وشــرعا هــو املباهلــة بــني الــزوجني يف ازالــة حــد، أو نفــي ولــد بلفــظ خمصــوص عنــد . اللعنــة )٦(واالســم
 .احلاكم
دخــوال يوجــب ) املــدخول �ــا(بفــتح الصــاد وكســرها ) احــدمها رمــي الزوجــة احملصــنة: ولــه ســببان(

ــــز�( )٧(متــــام املهــــر، وســــيأيت اخلــــالف يف اشــــرتاطه ، للــــز�) قــــبال، أو دبــــرا مــــع دعــــوى املشــــاهدة )٨(�ل
 من غري لعان، إال مع )٩(وسالمتها من الصمم واخلرس، ولو انتفى احد الشرائط ثبت احلد

___________________________________ 
 .مصدر العن يالعن مالعنة ولعا�) ١(
ــ) ٢( ىن التضـــرع إىل هللا، مث اســـتعمل يف املالعنـــة أي طلـــب اللعنـــة علـ ــ ى مصـــدر �ب املفاعلـــة مـــن �هـــل يباهـــل واصـــله مبعـ

 .اخلصم
 .أي اللعان وزان فعال مبعىن اللعن) ٣(
 .أي اللعان مجيع اللعن) ٤(
 .أي اللعن) ٥(
 .أي اسم املصدر) ٦(
 .أي يف اشرتاط الدخول) ٧(
 .رمي الزوجة، أي رمي الزوجة احملصنة �لز�): املصنف(اجلار وا�رور متعلق بقول ) ٨(
 .أي حد القذف على الزوج) ٩(

    



١٨٢ 

 .فالتعزير كما سيأيت )١(عدم االحصان
زمــــن  )٤(ومشـــل اطـــالق رميهــــا مـــا إذا ادعــــى وقوعـــه. )٣(خبـــالف البــــائن )٢(واملطلقـــة رجعيـــة زوجــــة(

ــك. قــوالن )٦(موضــع وفــاق، ويف الثــاين )٥(الزوجيــة وقبلــه وهــو يف االول حبــال  )٨(اعتبــارا )٧(اجودمهــا ذل
 .القذف

) عــدم البينــة(ط ز�دة علــى مــا تقــدم يشــرت ) و: (والقائــل الشــيخ واحملقــق والعالمــة ومجاعــة) وقيــل(
يف اآليـــة بعـــدم  )١٠(�ـــا، فلـــو كـــان لـــه بينـــة مل يشـــرع اللعـــان، الشـــرتاطه )٩(علـــى الـــز� علـــى وجـــه يثبـــت

 الشهداء،
___________________________________ 

 .أي احصان الزوجة) ١(
 .فيقع اللعان بينها، وبني زوجها الذي طلقها) ٢(
 .بل إن قذفها يوجب احلد على القاذف ان مل �ت �لبينة. وبني زوجها الذي طلقها لعانفال يقع بينها، ) ٣(
 .أي قذفها بوقوع الز� زمن زوجيتها له، او قبلها) ٤(
 .وهو ادعاء وقوع الز� يف ا�م الزوجية) ٥(
 .وهو ادعاء وقوع الز� قبل ا�م الزوجية) ٦(
 .أي وقوع اللعان) ٧(
 .ل الجله أي املناط هو حال القذف ولو كان ما قذف به متقدمامنصوب على املفعو ) ٨(
 .أي كانت البينة جامعة للشرائط) ٩(
وا�ين ير�ون أزواجهـم و�ـم ي�ـن �ـم شـهداء إال (: أي الشرتاط اللعان يف اآلية بعدم وجود البينة قال تعاىل) ١٠(

 ٦اآليه : النور )أنفسهم
    



١٨٣ 

والن اللعـان حجـة ضـعيفة، النـه إمـا شـهادة لنفسـه، أو ميـني، ، )٢(عدم عنـد عـدم شـرطه )١(واملشروط
 ،)٣(فال يعمل به مع احلجة القوية وهي البينة، والن حد الز� مبين على التخفيف

___________________________________ 
 .وهو وقوع اللعان) ١(
 .شرط أي وجود البينة ال جمال للمشروطاي عند وجود البينة، الن شرط اللعان عدم وجود البينة ففي صورة عدم ال) ٢(
بشـأنه فلـذا جعـل ) الشـارع املقـدس(أن الز� ممـا شـدد : حاصله. دليل آخر الشرتاط عدم وجود البينة يف وقوع اللعان) ٣(

ق واحــد: الثباتــه قيــودا قلمــا جتتمــع يف حكــم مــن االحكــام الشــرعية وقــال ــع كلهــم يشــهدون بنســ . البــد فيــه مــن شــهود ارب
حيـث إن �الغلـب ال . اي كثـري مـن الـز�ة يسـلمون مـن اجـراء احلـد علـيهم. فف من اجـراء احلـد علـى الـزاينوبذلك قد خ

ين علـى التخفيـف اي ختفيـف . ميكن اجتماع شروط الشهادة عليهم مع تلك القيود اليت فرضـها الشـارع اذن فحـد الـز� مبـ
ولذلك ال يثبت الز� �ليمـني اصـال كمـا اذا ادعـى احـد . فال يثبت اال بقيود عدة شاقة. على الزاين الذي جيري عليه احلد

خبـالف سـائر الـدعاوي حيـث إن املنكـر هلـا حيلـف، . على آخر أنه زىن فانكره فعند ذلك جيـرى حـد القـذف علـى املـدعي
بينـة وهذا ال ميكن يف خصوص الز�، بـل البـد فيـه مـن اقامـة ال. او يرد احللف على املدعي فاذا حلف املدعي ثبتت دعواه

يف اليوم الفالين من الشهر ) املكحلة(اي الشهود االربع من الرجال يشهدون بوقوع الز� وا�م شاهدوا الدخول كامليل يف 
وبعـد فـان اللعـان لـو فـرض . واال تشـهد كـذلك حـد القـاذف والشـهود امجـع. الفالين يف املكان الفالين يف السـاعة الفالنيـة

هـذا اذا مل يكـن للـزوج . فثبت احلد عليها �ليمني. الزوجة فحينئذ حتد الزوجة بلعان الزوجانه ميني فالعن الزوج ومل تالعن 
ت �ليمـني اي . بينة ب ان ال يثبـ واما اذا كان للزوج بينة فال ينبغي اللعان حينئذ، الن حد الز� مبين علـى التخفيـف فناسـ

 .بلعان الزوج مع وجود البينة

    



١٨٤ 

أصــالة عــدم االشــرتاط،  )٢(ووجهــه. إىل القــول يــؤذن بتوقفــه فيــه )١(فناســب نفــي اليمــني فيــه، ونســبته
خمــرج  )٤(وهــو ال يــدل علــى نفيــه عمــا عــداه، وجــاز خروجــه )٣(واحلكــم يف اآليــة وقــع مقيــدا �لوصــف

ـــيب  )٥(االغلـــب، وقـــد روي العـــن بـــني عـــومير العجـــالين، وزوجتـــه ومل يســـأهلما عـــن البينـــة  أن الن
 )٧(وإن اشتمل على عقد، ال ما صادفه )٦(عن وطء حمرم ال يصادف ملكا) صنة العفيفةواملعين �حمل(

___________________________________ 
 .اشرتاط عدم وجود البينة يف اللعان، النه شرط مشكوك فيه واالصل عدمه) املصنف(اي ونسبة ) ١(
وقــع معتــربا �لوصــف وهــو عــدم وجــود  ١٨٢ص  ١٠امش رقــم اي حكــم اللعــان يف اآليــة الكرميــة املشــار اليهــا يف اهلــ) ٣(

وهـو : وهلذا قـال الشـارح. أن مفهوم الوصف ال حجية فيه: وقد تقرر يف االصول. البينة، ومل يقيد احلكم يف اآلية �لشرط
 .ال يدل على نفي ما عداه

ث إن اغلـب النـاس . االغلـباي خروج القيد وهو كون احلكم مقيـدا يف اآليـة الشـريفة �لوصـف جـاء علـى طبـق ) ٤( حيـ
 .حينما يرمون ازواجهم ال تكون هلم البينة

 .٩احلديث  ١الباب  ٥٨٩كتاب اللعان ص   ١٥الطبعة اجلديدة اجلزء ) الوسائل) (٥(
 .اي ال يصادف الوطي يف ملك الواطي مبعىن ان البضع ال يكون ملكا له) ٦(
 .�لعرض ككو�ا يف وقت احليض، او االحراماي ال يف بضع يكون ملكا له وان حرم له الوطي ) ٧(

    



١٨٥ 

ت احلــيض، واالحــرام، والظهــار فــال ختــرج بــه ، )٢(عــن االحصــان، وكــذا وطء الشــبهة )١(وإن حــرم كوقــ
وال (بـل يعـزر، ) فـال حـد وال لعـان( )٤(ولـو مـرة) فلو رمى املشـهورة �لـز�( )٣(ومقدمات الوطء مطلقا

ب عليــه اللعــان اذ هــو )٥(يــل يف املكحلــةجيــوز القــذف إال مــع املعاينــة للــز� كامل شــهادة، او يف  )٦(ليرتتــ
هـذا اذا . �لفعل فإن ذلك ال جيوز االعتماد عليه يف ثبوت الز�) ال �لشياع، او غلبة الظن(معناها 

ال جتـوز القـذف ايضـا  )٨(يكـون كالبينـة وهـي )٧(مل يشرتط يف الشياع حصـول العلـم �خلـرب فإنـه حينئـذ
 فيه العلم أما لو اشرتطنا

___________________________________ 
 .اي �ذه احلرمة العرضية كاملوارد املذكورة، الن الوطي صادف بضعا هو ملك له) ١(
 .يف ان املرأة ال خترج عن االحصان لو زىن �ا شبهة) ٢(
ت عـــن عمـــد، او شـــبهة) ٣( ــ مـــن النظـــر، والقبلـــة، وحيتمـــل أن يـــراد �الطـــالق مجيـــع مراحـــل مقـــدمات الـــوطي . ســـواء كانـ

وال . فان هذه املقـدمات ال تكـون موجبـة خلـروج املـرأة عـن االحصـان فيصـح وقـوع اللعـان لـو رماهـا �لـز�. واللمس وغريها
 .خيفى ما يف اتصاف هذه املرأة �لعفاف

 .متعلق �ملشهور اي ولو كانت مشهورة ��ا زنت مرة واحدة) ٤(
 .وهي احد االوزان اليت جائت على الضم. ي اال�ء، الذي جيعل فيه الكحلبضم امليم واحلاء وعاء الكحل ا) ٥(
 .فالبد من اعتبار العلم مبتعلقها. اي اللعان شهادة) ٦(
 .اي حني ان مل نشرتط حصول العلم يف الشياع) ٧(
 فكذلك الشياع غري املفيد للعلم ال جيوز القذف. اي البينة ال جتوز القذف) ٨(

    



١٨٦ 

 .حينئذ كاملشاهدة )٢(النه )١(هجلواز بامل يبعد 
املعتـربة يف احلـاق الولـد بـه، وهـي وضـعه ) انكار من ولد على فراشه �لشرائط السـابقة. )٣(الثاين(

تـه �لعقـد الـدائم  لستة اشهر فصاعدا من حني وطئـه، ومل يتجـاوز محلهـا اقصـى مدتـه، وكو�ـا موطوء
الســكوت اعــم مــن االعــرتاف بــه فــال يــدل الن ) علــى االقــوى(ومل ينفــه ) وان ســكت حــال الــوالدة(

 .عليه
حلكم الشارع �حلاقه به مبجـرد الـوالدة العـاري عـن النفـي،  )٤(ليس له انكاره حينئذ: وقال الشيخ

اذ اللحوق ال حيتاج إىل غري الفراش فيمتنع أن يزيل انكـاره حكـم الشـارع، والدائـه إىل عـدم اسـتقرار 
وقـد  )٧(او علـى الظـاهر. )٦(حلاق مبين على أصالة عدم النفـيأن حكم الشارع �ال )٥(وفيه. االنساب
، ولو مل ميكنـه النفـي حالـة الـوالدة إمـا لعـدم قدرتـه عليـه ملـرض، او حـبس، او اشـتغال )٨(ظهر خالفه

 حبفظ ماله من حرق او غرق، او لص ومل ميكنه االشهاد، وحنو ذلك، او لعدم علمه �ن له
___________________________________ 

 .اي جواز القذف �لشياع املفيد للعلم) ١(
 .اي الشياع حني ان حصل العلم مبضمونه) ٢(
 .اي السبب الثاين للعان) ٣(
 .اي حني ان سكت) ٤(
 .) الشيخ(اي فيما ذهب اليه ) ٥(
 .أي أصالة عدم النفي عمن ولد على فراشه) ٦(
 .الوطي بينهما ومل ينكره الزوح فظاهر احلال يقتضي كونه ولدا لهوهو ا�ما زوجان وبينهما الفراش وقد حصل ) ٧(
 .اي خالف الظاهر حني انكر الرجل والدة الطفل منه) ٨(

    



١٨٧ 

عنــد زوال املــانع، ولــو  )١(النفــي لقــرب عهــده �الســالم، او بعــده عــن االحكــام فــال اشــكال يف قبولــه
مــا مل (نفيــه �للعــان علــى اي وجــه كــان  وإمنــا جيــوز لــه )٣(قبــل مــع امكانــه يف حقــه )٢(ادعــى العلــم بــه

ان جيبب املبشر مبـا يـدل علـى  )٥(والثاين. ظاهر )٤(فاالول) يسبق االعرتاف منه به صرحيا، او فحوى
ان شـاء هللا، : ، او يقـول)٦(�رك هللا لك يف هـذا الولـد فيـؤمن: مثل ان يقال له(الرضا به واالعرتاف 

كاحسن هللا اليك ورزقك هللا مثله فإنه ال يقتضي ) ك وشبهه�رك هللا في(قوله يف اجلواب ) خبالف
 .االقرار، الحتماله غريه احتماال ظاهرا

ومل (عنــه، الجــل القــذف �لبينــة ) ســقط احلــد(بز�هــا ) ولــو قــذفها �لــز� ونفــي الولــد وأقــام بينــة(
 يقـم بينـة كـان لـه ، ولـو مل)٧(، النه الحـق �لفـراش وان زنـت امـه كمـا مـر)ينتف عنه الولد إال �للعان

 وجهان. ام يتعدد )٩(معا، وهل يكتفي بلعان واحد )٨(اللعان لالمرين
___________________________________ 

 .اي يف قبول قول الزوج يف نفي الولد عنه) ١(
 .اي �ن له نفي الولد) ٢(
 .�ن كان من اهل البوادي، او قريب العهد �السالم) ٣(
 .�لصراحة كهذا ولديوهو االعرتاف ) ٤(
 .وهو االعرتاف فحوى كما لو اعطى ابواملولود للمبشر انعاما) ٥(
 .انشا هللا: وكذا يف قوله. اي يقول آمني فهو اعرتاف ضمين) ٦(
 ).اذ اللحوق ال حيتاج اال إىل الفراش): (الشارح(يف قول ) ٧(
 .ونفي الولد. القذف: ومها) ٨(
 .اي لكال االمرين) ٩(

    



١٨٨ 

تعـــدد  )٣(ومـــن. كافيـــان علـــى مـــا ســـبق عليهمـــا مـــن الـــدعوى  )٢(كالشـــهادة او اليمـــني ومهـــا  )١(مـــن أنـــه
 .)٤(السبب املوجب لتعدد املسبب إال ما اخرجه الدليل

�لبلـوغ والعقـل، وال يشـرتط العدالـة وال احلريـة، وال انتفـاء احلـد ) وال بد من كون املالعن كـامال(
، وداللـة )٥(، او مملوكـا، او فاسـقا، لعمـوم االيـة)ان كـافراولـو كـ(عن قذف، وال االسالم، بل يالعـن 

ال يالعـن الكـافر، وال اململـوك بنـاء علـى انـه شـهادات كمـا يظهـر مـن قولـه : وقيـل. عليه )٦(الروا�ت
أميـا�، الفتقـاره إىل ذكـر  )٨(ممنوع جلواز كونه )٧(ومها ليسا من اهلها وهو )فشهادة احدهم(: تعاىل

 ليمني يستوي فيه العدل والفاسق، واحلر والعبد، واملسلم والكافر، والذكر واالنثىاسم هللا تعاىل، وا
___________________________________ 

 .اي اللعان كالشهادة فهو دليل لعدم االحتياج إىل تعدد اللعان) ١(
 .اي الشهادة واليمني كافيتان على ما سبق عليهما من الدعاوى وان تعددت) ٢(
 .لالحتياج إىل تعدد اللعاندليل ) ٣(
 .كما يف اسباب الوضوء والغسل) ٤(
 .حيث إ�ا عامة تشمل كل احد. )وا�ين ير�ون ازواجهم و�م ي�ن �م شهداء إال انفسهم(: وهو قوله تعاىل) ٥(
 .االحاديث ٢ - ١الباب  ٥٨٧كتاب اللعان ص   ١٥راجع الوسائل الطبعة احلديثة اجلزء ) ٦(
 .شهادة ممنوع اي كون اللعان) ٧(
 .اي كون اللعان حلفا) ٨(

    



١٨٩ 

ويصح لعان االخـرس �الشـارة املعقولـة ان امكـن (من الفاسق امجاعا  )٢(معارض بوقوعه )١(وما ذكره
، ولعمـوم )٤(كما يصح منه اقامة الشهادة، واالميان، واالقرار، وغريهـا مـن االحكـام) اللعان )٣(معرفته
مشــروط �اللفــاظ اخلاصــة دون االقــرار والشــهادة فا�مــا  )٨(النــه )٧(، والفــرق)٦(�ملنــع: وقيــل. )٥(االيــة

ـــا )١٠(إال مـــع تيقنـــه وهـــو )٩(يقعـــان �ي عبـــارة اتفقـــت، والصـــالة عـــدم ثبوتـــه ـــب �ن . منتـــف هن وأجي
كمـا قامـت يف الطـالق وغـريه مـن   )١١(االلفاظ اخلاصة امنا تعترب مـع االمكـان، واشـارته قائمـة مقامهـا

 .اللفاظ اخلاصةاالحكام املعتربة �
___________________________________ 

 .اي القول بعدم وقوع اللعان من الكافر واململوك ��ما ليسا من اهل الشهادة) ١(
 .اي بوقوع اللعان من الفاسق امجاعا) ٢(
 .اي معرفة االخرس اللعان �ن يفهم ويلقن اللعان وكيفيته) ٣(
 .اي يف سائر ابواب املعامالت) ٤(
 .)فانه �م �شمل االخرس ايضا: وا�ين ير�ون ازواجهم( :وهو قوله تعاىل) ٥(
 .اي مينع وقوع اللعان من االخرس) ٦(
 .اي و�لفرق بني اللعان وبني اقامة الشهادة واالميان واالقرار والعقود وااليقاعات) ٧(
 .اي اللعان) ٨(
 .مشكوك الوقوع منه اي عدم ثبوت اللعان اال مع تيقن موضوعه اذ االخرس) ٩(
 .اي اليقني بصحة اللعان منتف يف االخرس) ١٠(
 .أي مقام االلفاظ اخلاصة كما قامت االشارة مقام اللفظ اخلاص يف الطالق) ١١(

    



١٩٠ 

علـى ذي الفـراش ) وجيـب: ()٢(، لكنه غري مـانع، الن احلكـم مبـين عليـه)١(نعم استبعاد فهمه له موجه
فـيالعن وجـو�، النـه  )٤(إذا عـرف إخـتالل شـروط االحلـاق(املولـود علـى فراشـه ) نفي الولد( )٣(مطلقا

وإن ظــن (أي بــدون علمــه �خــتالل شــروط االحلــاق ) بدونــه(عليــه نفيــه ) وحيــرم( )٥(ال ينتفــي بدونــه
 ، الن ذلـك ال مـدخل لـه يف االحلـاق،)أو خالفـت صـفاته صـفاته( )٦(بـز� امـه، أو غـريه) انتفائه عنـه

ريه، ولــو يلــم  ق الولــد �لفــراش دون غــ واخلــالق علــى كــل شــئ قــدير، واحلكــم مبــين علــى الظــاهر ويلحــ
نظـــر،  )٨(ويف جـــواز التصـــريح بـــه. )٧(ه مـــن يالعـــن بينهمـــا مل يفـــده نفيـــه مطلقـــا جيـــد مـــن علـــم انتفـــاء

 .التعريض �لقذف إن مل حيصل التصريح )٩(مع. النتفاء الفائدة
___________________________________ 

 .أي استبعاد فهم االخرس لللعان موجهة، لكن االستبعاد غري مانع عن صحة اللعان) ١(
 .أي على الفهم فاذا فهم اللعان صح وقوعه منه) ٢(
 .سواء كان فراشه فراش الزوجية الدائمة أم املنقطعة أم فراش امللك) ٣(
 .مدة احلمل من حني الوطيكما لو جاء الولد لدون ستة أشهر، أو أكثر من أقصى ) ٤(
 .أي بدون اللعان) ٥(
 .أو التلقيح املوجود يف عصر� احلاضر. أي غري الز� كجذب الرحم املين �ملساحقة) ٦(
 .أي ال تصرحيا ال تلوحيا) ٧(
 .أي بنفي الولد مع أنه ال فائدة يف التصريح مع عدم وجود من يالعن بينهما) ٨(
صـــريح بنفـــي الولـــد يف صـــورة عـــدم وجـــود املالعـــن فهنـــاك ضـــرر آخـــر علـــى القـــاذف وهـــو أي مـــع أنـــه ال فائـــدة يف الت) ٩(
أن نفي الولد  ): مع التعريض �لقذف(وحيتمل أن يكون املراد من ). التلويح بقذف الزوجة �لز� ان مل يكن ذلك تصرحيا(

 .كما ال فائدة فيه تصرحيا، كذلك ال فائدة يف نفيه تلوحيا، النه قد تعرض للقذف

    



١٩١ 

فلــو قـذف الصــغرية فـال لعــان، بـل حيــد ) ويعتـرب يف املالعنــة الكمـال، والســالمة مـن الصــمم واخلـرس(
ولـو قـذف ا�نونـة  )١(إن كانت يف حمـل الـوطء كبنـت الثمـاىن، وإال عـزر خاصـة للسـب املتـيقن كذبـه

ــز� اضــافه إىل حالــة اجلنــون عــزر، أو حالــة افاقتهــا،  �للعــان بعــد )٣(الصــحة فاحلــد، ولــه اســقاطه )٢(ب
لنفــي  )٥(ولــو قــذف الصــماء واخلرسـاء حرمتــا عليــه ابـدا وال لعــان، ويف لعا�مــا )٤(وكـذا لــو نفــى ولـدها

 .للقذف يف احلكم )٨(ومساواته. )٧(عدم النص فريجع إىل االصل )٦(من. الولد وجهان
___________________________________ 

 .ةأنه ال يتصور ز�ء هذه الصبية حبسب العاد) ١(
 .أي أضاف الز� إىل حالة الصحة) ٢(
 .أي وللقاذف اسقاط احلد عن نفسه �للعان) ٣(
 .أي وكذا ينتظر افاقة زوجته للمالعنة لو نفى الولد عنه) ٤(
 .أي ويف لعان الصماء واخلرساء لو نفى الولد) ٥(
 .دليل لوقوع اللعان مع الصماء واخلرساء يف نفي الولد) ٦(
 .واالخبار الواردة يف الباب. ١٨٩ص  ٥الشريفة املشار اليها يف اهلامش رقم  وهو عموم اآلية) ٧(
فهو دليل لعـدم وقـوع اللعـان مـن الصـماء . أي ومن مساواة نفي الولد للقذف) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٨(

 .واخلرساء يف نفي الولد

    



١٩٢ 

 .)٤(مطلقا وقد تقدم البحث يف ذلك )٣(ومنع املساواة. )٢(، لعموم النص)١(واالوجه االول
إال ان يكـون اللعـان لنفـي (فال يقع �ملتمتع �ا، الن ولدها ينتفي بنفيه من غـري لعـان ) والدوام(
جــزم مــن املصــنف بعــد  )٨(، وهــذا)٧(، مــع عمــوم الــنص)٦(، لعــدم املــانع)٥(بســبب القــذف فيثبــت) احلــد

 .)٩(الرتدد، النه فيما سلف نسب احلكم به إىل قول
___________________________________ 

 .وهو وقوع اللعان يف نفي الولد يف الصماء واخلرساء) ١(
كتــاب . ١٥الطبعــة اجلديــدة اجلــزء ) الوســائل(راجــع . ١٨٩ص  ٥وهــي اآليــة الشــريفة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٢(

 .االحاديث ٨الباب  ٧٠٣، ٦٠٢اللعان ص 
 .ولد من متام اجلهات ممنوعة، بل جيوز وقوع الفرق بينهماأي مساواة القذف لنفي ال) ٣(
 .أي يف أن نفي الولد واجب إذا علم انتفائه منه وال جيب القذف �لز� ان علم ز�ها) ٤(
 .فيقع اللعان لنفي احلد عن الزوج القاذف. أي يثبت اللعان بني املتمع �ا، وزوجها اذا قذفها �لز�) ٥(
ن غــري (فانــه ال لعــان هنــا، لوجــود املــانع وهــو . خبــالف نفــي الولــد عــن املتمــع �ــاأي يف القــذف، ) ٦( انتفــاء الولــد بنفيــه مــ

 ).لعان
 .٦اآلية : وهو االية الكرمية يف سورة النور) ٧(
وال : (أي بوقـوع اللعــان �ملتمــع �ــا لنفـي احلــد عنــه هنــا جـزم منــه بعــد ان تــردد يف كتـاب النكــاح يف حبــث املتعــة بقــول) ٨(

 ).لعان إال يف يف القذف على الز� على قول
 .٢٩٦راجع اجلزء اخلامس من طبعتنا احلديثة ص ) ٩(

    



١٩٣ 

دمحم  )٣(وأن املخصـص لاليـة صـحيحة )٢(أن االقوى عدم ثبوت اللعان �ملتمتع �ا مطلقـا )١(وقد تقدم
 .بن سنان عن الصادق 

اآليــة فــإن ازواجهــم، فيهــا  )٤(مأخــذمها عمــوم) نقــوال(�لزوجــة يف لعا�مــا ) ويف اشــرتاط الــدخول(
قلـــت اليب : بروايـــة دمحم بـــن مضـــارب قـــال )٥(مجـــع مضـــاف فـــيعم املـــدخول �ـــا، وغريهـــا، وختصيصـــها

ال يكـــون مالعنـــا حـــىت : " قـــال. مـــا تقـــول يف رجـــل العـــن امرأتـــه قبـــل ان يـــدخل �ـــا: عبـــدهللا 
غـري  )٨(، أو متوقـف فيـه، فالتخصـيص)٧(ند اليه ضعيفواملست )٦("يدخل �ا يضرب حدا وهي امرأته 

 متحقق،
___________________________________ 

أي القـول بعـدم ) فالقول بعـدم وقوعـه مطلقـا قـوي: (عند قول الشارح ٢٩٦يف اجلزء اخلامس من طبعتنا احلديثة ص ) ١(
 .وقوع اللعان �ملتمع �ا، سواء كان لنفي احلد أو لنفي الولد

ن االطــالق كــون اللعــان لنفــي احلــد أم لنفــي الولــد وقــد وقــع خطــاء يف اجلــزء اخلــامس مــن طبعتنــا احلديثــة ص  )٢( املــراد مــ
بعـدم وقـوع : والصـحيح). أي بعدم وقوع الطالق مطلقا، سواء كان املالعـن حـرا أم عبـدا: (قولنا ٥يف التعليقة رقم  ٢٩٦

 .في احلداللعان مطلقا، سواء كان اللعان لنفي الولد أم لن
 .٢احلديث  ١٠و�ب  ٤احلديث  ٥الباب  ٥٩٦الطبعة احلديثة كتاب اللعان ص ) الوسائل) (٣(
 .دليل لعدم اشرتاط الدخول يف اللعان) ٤(
 .دليل الشرتاط الدخول يف اللعان) ٥(
 .٥١احلديث  ٦٩٧ص  ٨الطبعة احلديثة اجلزء ) التهذيب(راجع ) ٦(
 .ضعيف احلديثالن دمحم بن مضارب أو مصادف ) ٧(
ت) ٨( ن عمومهـــا �لنســـبة إىل الزوجـــة غـــري املـــدخول �ـــا غـــري �بـــ فيقـــع اللعـــان . أي ختصـــيص اآليـــة الكرميـــة، ورفـــع اليـــد عـــ

 .�لزوجة غري املدخول �ا
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مطلقـا، الن ولـد غـري املـدخول �ـا ال يلحـق �لـزوج فكيـف يتوقـف نفيـه علـى  )١(ولكن يشكل ثبوتـه
كما ذهب اليه ابن ادريس حسن، لكنه محـل   )٣(فالتفصيل. القذف �لز�يف  )٢(نعم يتم ذلك. اللعان

 صلح من غري تراضي اخلصمني، الن النزاع )٥(وهو. اختالف االصحاب عليه
___________________________________ 

 .أي ثبوت اللعان �لزوجة غري املدخول �ا مطلقا، سواء كان لنفي الولد، أم لنفي احلد) ١(
 .الرجوع إىل عموم اآلية، والقول بوقوع اللعان �لزوجة غري املدخول �ا �لنسبة إىل دفع احلد يف القذف �لز�أي ) ٢(
 .وهو عدم وقوع اللعان �لزوجة غري املدخول �ا لنفي الولد، ووقوع اللعان يف القذف �لز�) ٣(
. لزوجة غري املدخول �ا على هذا التفصـيل املـذكوراختالف فقهاء االمامية يف وقوع اللعان �) ابن ادريس(أي محل ) ٤(

ىن بوقـوع اللعـان �ــا اراد : ومـن قـال. بعـدم وقـوع اللعـان �لزوجـة غـري املـدخول �ـا أراد اللعـان لنفـي الولـد: أن مـن قـال: مبعـ
 .اللعان لنفي احلد عن القاذف

إن اخـتالف الفقهـاء يف نفـي : بل يقـول. ) سابن ادري(مل يرتضى هذا احلل من  فكانه ) الشارح(هذا كالم ) ٥(
فكيـف ميكـن . حيث إنه ال نزاع هناك، لالمجاع على أن ولد غري املدخول �ا ال يلحـق �لـزوج. القذف، ال يف نفي الولد

 .وجود اخلالف يف وقوع اللعان �لزوجة غري املدخول �ا

    



١٩٥ 

يتحقــق إال يف القــذف، لالمجــاع علــى انتفــاء الولــد ، بــل النــزاع ال )١(معنــوي، ال لفظــي بــني الفــريقني
 .مطلقا )٢(عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغري لعان، وإن كان كالمهم هنا

، )٣(بقـدفها، للعمـوم) التعزيـر(نفـي ) اململوكة لنفي الولد أو(زوجته ) بني احلر و(اللعان ) ويثبت(
نعــم إذا  : " لته عــن احلــر يالعــن اململوكــة قــالســأ: قــال دمحم بــن مســلم عــن البــاقر  )٤(وصــحيحة

اســـتنادا إىل  )٦(ال لعـــان بينهمـــا مطلقـــا: وقيـــل. )٥(، وغريهـــا"كـــان موالهـــا الـــذي زوجهـــا ا�ه العنهـــا 
 على كو�ا مملوكة للقاذف طريق )٨(دلت على نفيه بني احلر واململوكة، ومحلها )٧(اخبار

___________________________________ 
 .يكون النزاع بينهم لفظيا، ال معنو�، مع ان النزاع معنوي) ابن ادريس(ى ما ذكره وعل) ١(
 .اي كالم الفقهاء يف �ب اللعان مطلق مل حيرر فيه حمل النزاع هل هو يف خصوص اللعان لنفي احلد ام ملطلق اللعان) ٢(
 .٦اآلية : اي اآلية الكرمية يف سورة النور) ٣(
 .٥احلديث  �٥ب  ٥٩٦كتاب اللعان ص   ١٥يدة اجلزء الوسائل الطبعة اجلد) ٤(
 .٨ - ٢ - ١راجع نفس املصدر احلديث . اي وغري هذه الصحيحة) ٥(
 .اي بني احلر، وزوجته اململوكة مطلقا، ال للقذف، وال لنفي الولد) ٦(
 .١٤ - ١٣ - ١٢ - ٤املصدر السابق احلديث ) ٧(
الدالــة علــى نفــي اللعــان بــني احلــر وزوجتــه اململوكــة علــى كــون  ٧امش رقــم اي محــل هــذه االخبــار املشــار اليهــا يف اهلــ) ٨(

: ، وبــني مــا ذكــر�ه٧اململوكــة للقــاذف، ال ا�ــا زوجتــه طريــق اجلمــع بــني هــذه االخبــار النافيــة، املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم 
 .١٩٥ص  ٤املشار اليها يف اهلامش رقم ) دمحم بن مسلم(وهي صحيحة 
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ابـن ادريـس هنـا غـري جيـد  )١(وفصل. وبني ما ذكر�ه من وقوعه �لزوجة اململوكة صرحيااجلمع بينها، 
كــاف   )٤(ولكــن دفــع التعزيــر بــه. هلــا )٣(مــع نفــي الولــد، دون القــدف، نظــرا إىل عــدم احلــد بــه )٢(فأثبتــه

 فخـــر احملققـــني حمتجـــا �نـــه جـــامع بـــني االخبـــار، )٦(ووافقـــه عليـــه. مطلقـــا )٥(مضـــافا إىل مـــا دل عليـــه
علـى اشـهر القـولني، ) وال يلحـق ولـد اململوكـة مبالكهـا إال �القـرار بـه(واجلمع بينهما مبا ذكر�ه اوىل 

 )٧(والروايتني
___________________________________ 

ــداء خـــربه ) ١( ــد(�لتخفيـــف وســــكون الصـــماد مبتــ ــري جيــ ن �ب التفعيــــل فعـــال ماضــــيا ). غــ ــ ) وغــــري(وحيتمـــل ان يكــــون مـ
 .تفصيال غري جيد) ابن ادريس(ه صفة ملفعول مطلق حمذوف اي فصل منصوب على أن

 .وأما القذف فنفي اللعان فيه. اي اللعان يف الزوجة اململوكة يف نفي الولد) ٢(
 .اي عدم احلد �لقذف للزوجة اململوكة) ٣(
 .اي �للعان كاف لثبوته شرعا) ٤(
 .ام لنفي التعزير اي على وقوع اللعان مطلقا، سواء كان لنفي الولد،) ٥(
ن ادريـــس(اي وافــق ) ٦( ــ ان التفصـــيل املــذكور هـــو اجلــامع بـــني االخبــار النافيـــة : يف هــذا التفصـــيل وافــاد) فخــر احملققـــني اب

وبــني االخبــار الــواردة يف وقــوع اللعــان بــني احلــر . ١٩٥ص  ٧لللعــان بــني احلــر واململوكــة كمــا اشــري اليهــا يف اهلــامش رقــم 
 .١٥٩ص  ٤ها يف اهلامش رقم ومملوكته كما اشري الي

 .٢ - ١احلديث  ٥٥الباب  ٥٦٣كتاب النكاح ص   ١٥الطبعة اجلديدة اجلزء ) الوسائل) (٧(
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ري لعــان( امجاعــا وامنــا اخلــالف يف أنــه هــل يلحــق بــه مبجــرد ) ولــو اعــرتف بوطئهــا، ولــو نفــاه انتفــى بغــ
. )٤(، او اقــراره بــه)٣(ام البــد مــن العلــم بوطئــه، وامكــان حلوقــه بــه )٢(منــه وإن مل يقــر بــه )١(امكــان كونــه

 ،)٦(واالكثر )٥(فعلى ما اختاره املصنف
___________________________________ 

 .اي كون الولد من املالك) ١(
 .اي يرتتب عليه آ�ر اللحوق من التوارث وغريه) ٢(
ك، وبعــد الــوطي بسـتة أشــهر، ومل يتجــاوز أقصــى مــدة أي مـع امكــان حلــوق الولــد �ملالـك كمــا إذا ولــ) ٣( د بعــد وفـاة املالــ

 .احلمل
والعلم بوطأه ال يفيد إال اذا أقر بكونه منه واليك . يف املسألة أي امكان حلوق الولد �ملالك) القول الثالث(هذا هو ) ٤(

 :االقوال الثالثة
ك وان مل يعلــم بوطــأه ) االول( ى هــذا لــو مــات املالــك واالمــة حامــل �لولــد املتولــد منهــا جمــرد امكــان حلــوق الولــد �ملالــ فعلــ

 .حيث إ�ا كانت حتته. يلحق �ملالك، الن اللحوق ممكن
وتولـده منهـا بعـد الـوطي فـوق سـتة أشـهر ومل يتجـاوز أقصـى مـدة . عدم حلـوق الولـد �ملالـك إال إذا علـم بوطـأه هلـا) الثاين(

 .احلمل وان مل يقر به
ك ومل يسـبق االعـرتاف . كل ذلك، بل البد من االقرار بلحوق الولـد بـه  عدم اكتفاء) الثالث( فعلـى هـذا لـو تولـد بعـد املالـ

فـان . به يبقى معلقا ال يرتتب عليه آ�ر اللحوق من ارث وغريه كما لو كان وقف ويتواله ابنه حسب التسلسل يف التولية
 .هذا الولد ليس له تويل الوقف، لعدم سبق اعرتاف املالك به

 .من انه البد من االعرتاف بكون الولد منه، سواء علمنا بوطأه هلا أم ال) القول الثالث(وهو ) ٥(
 .من وطأه وامكان حلوقه �ملالك) القول الثاين(وهو ) ٦(
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، أو )٤(ال ينتفـي إال بنفيـه )٣(، وعلى القول اآلخر)٢(، ووطئه وامكان حلوقه به)١(ال يلحق به إال �قراره
أنــه ال يلحــق بــه إال : وغريهــا مــن عبــارة احملقــق والعالمــة )٦(ويظهــر مــن العبــارة. )٥(ئــه عنــهالعلــم �نتفا

�قـــراره، فلـــو ســـكت ومل ينفـــه ومل يقـــر بـــه مل يلحـــق بـــه وجعلـــوا ذلـــك فائـــدة عـــدم كـــون االمـــة فراشـــا 
مل يقـر وإن  )٨(والذى حققه مجاعة أنه يلحق به �قراره، أو العلم بوطئه، وامكان حلوقه بـه. )٧(�لوطئ

 ان الفراش: به وجعلوا الفرق بني الفراش وغريه
___________________________________ 

 .سواء علمنا بوطأه هلا أم ال) خمتار املصنف(وهو ) ١(
 .بني القولني على حنو اللف والنشر املرتب ) الشارح(وقد مزج ). خمتار االكثر(وهو ) ٢(
 .القائل �للحوق مبجرد االمكان سواء علمنا �لوطي أم ال) وهو القول االول) (٣(
فعلى هذا القول او تولـد بعـد فـوت املالـك، أو تـويف املالـك قبـل تولـده وقبـل االقـرار بـه يرتتـب علـى املولـود آ�ر البنـوة ) ٤(

 .هلذا املالك من االرث وغريه
 .آخر كما إذا علمنا من اخلارج انه ليس منه وامنا حبلت به من رجل) ٥(
 ).وال يلحق ولد اململوكة مبالكها إال �القرار به: (يف قوله) املصنف(أي من عبارة ) ٦(
 .هذا حمل اخلالف بني الفقهاء يف أن اململوكة هل تصري فراشا بوطأها أم ال) ٧(
 .كما هو مقتضى القول الثاين والثالث) ٨(
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ــع �ــا  )٣(، وغــريه)٢(واللعــانإال مــع النفــي  )١(يلحــق بــه وان مل يعلــم وطئــه، مــع امكانــه مــن االمــة واملتمت
، النـــه بـــدون )٤(يلحــق بـــه الولــد إال مـــع النفــي، ومحلـــوا عـــدم حلوقــه إال �القـــرار علــى اللحـــوق الــالزم

وقـد . وهـذا هـو الظـاهر )٥(االقرار ينتفي بنفيه من غري لعان، ولو اقر به استقر ومل يكن لـه نفيـه بعـده
 ،)١٠(هنا ما )٩(ما ذكروه )٨(لناىف )٧(ما ينبه عليه، ولوال هذا املعىن )٦(سبق يف احكام االوالد

___________________________________ 
 .أي مع امكان حلوق الولد به كتولده فوق ستة أشهر ومل يتجاوز أقصى مدة احلمل) ١(
 .حيث إن ولد الفراش ال ينتفي إال �للعان) ٢(
 .أي وغري الفراش) ٣(
 .أما قبل االقرار فهو يف سعة من نفيه، واالقرار به. قبول قوله لو رجع بعد االقرار وهو عدم) ٤(
 ).معىن اللحوق الالزم(هذا ) ٥(
ن طبعتنــا احلديثــة ص ) ٦( زء اخلــامس مــ مــا ينبــه علــى أن ولــد اململوكــة يلحــق �ملالــك إذا اســتكملت الشــروط  ٤٣٨يف اجلــ

ولـد اململوكـة إذا ): (املصـنف(وعـدم جتـاوز أقصـى مـدة احلمـل يف قـول . داالثالثة وهو الدخول، ووالدته لستة أشهر فصـاع
 ).حصلت الشروط الثالثة يلحق به، وكذلك ولد املتعة، لكن لو نفاه انتفى

لكن قبل االقرار يلحق به إذا مل ينفه فلـو . وهو ان االقرار يستوجب اللحوق الالزم حبيث لو نفاه بعد ذلك ال ينتفي) ٧(
 .نفاه انتفى

 .موصولة فاعل �ىف) ما ذكروه(وما يف . فعل ماض من �ب املفاعلة مضارعه ينايف وزان القى يالقي مالقاة) ٨(
 .من أن ولد اململوكة ال يلحق �ملالك إال �قراره) ٩(
امس اجلـزء اخلـ) النكـاح(ما موصولة منصوبة حمال مفعول به لناىف أي لكان ما ذكـره هنـا خمالفـا ملـا ذكـروه يف كتـاب ) ١٠(

مــن دون اعتبــار ) وولــد اململوكــة إذا حصــلت الشــروط الثالثــة يلحــق بــه: (عنــد قــول املصــنف ٤٣٨مــن طبعتنــا احلديثــة ص 
ــرب االقــرار يف اللحــوق. االقــرار، خبــالف مــا هنــا اللحــوق (ان املقصــود مــن اللحــوق هنــا : واملــراد مــن عــدم املنافــاة. فانــه اعت

 ).غري الالزم(ومن اللحوق هناك ). الالزم
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 .)١(حكموا به فيما سبق من حلوقه به بشرطه
___________________________________ 

أي يلحق الولـد �ملالـك �لشـروط الثالثـة املتقدمـة املشـار ) الولد(ويف حلوقه ) املالك(ويف به ) اللحوق(مرجع الضمري ) ١(
 .١٩٩ص  ٦اليها يف اهلامش رقم 

 )القول يف كيفية اللعان واحكامه(
) أو من نصـبه( وهو هنا االمام ) القول يف كيفية اللعان واحكامه، جيب كونه عند احلاكم(
وإن كـان االمـام ) للعـامل ا�تهـد(من الـزوجني ) وجيوز التحكيم فيه( )٣(، أو اللعان خبصوصه)٢(للحكم

االصـحاب علـى ورمبـا اطلـق بعـض . ومن نصبه موجودين، كما جيوز التحكيم يف غريه مـن االحكـام
 )٨(اضافية، ال ان املسألة )٧(، فعاميته)٦(نظرا إىل أنه غري منصوب خبصوصه )٥(هنا كونه عاميا )٤(احملكم

___________________________________ 
 .أي عاما) ٢(
 .شخصا معينا اليقاع اللعان بينهما ) االمام(حبيث يعني ) ٣(
 .ا�تهد حيث إن الزوج والزوجة جيعالن احلاكم الشرعي حاكما بينهما يف مسألة اللعانبصيغة املفعول وهو العامل ) ٤(
 .بتشديد امليم منسوب إىل العام أي تعميم حكومته لسائر املوارد ال انه منسوب إىل العامة) ٥(
 .اي خبصوص اللعان) ٦(
 .ط يف احملكم االجتهاداي عامية ا�تهد اضافيه تشمل اللعان وغري اللعان، ال انه ال يشرت ) ٧(
هـل يشـرتط فيـه االجتهـاد : اي مسألة كون احملكم �لفتح يشرتط فيه االجتهاد ليست خالفية بني الفقهاء حىت يقـال) ٨(

 .ام ال

    



٢٠١ 

على اشرتاط اجتهاد احلاكم مطلقا، نعم منع بعـض االصـحاب مـن التحكـيم  )١(خالفية، بل االمجاع
 )٣(الن احكــام اللعــان ال ختــتص �ملتالعنــني فــان نفــي الولــد يتعلــق حبقــه، ومــن مث لــو تصــادقا )٢(هنــا

واالشـــهر . )٤(علــى نفيـــه مل ينتـــف بـــدون اللعـــان، خصوصـــا عنــد مـــن يشـــرتط تراضـــيهما حبكمـــه بعـــده
مـــن أن قاضـــي : )٧(، ملـــا تقـــدم يف �ب القضـــاءكلـــه يف حـــال حضـــور االمـــام   )٦(هـــذا. )٥(االول

 التحكيم ال يتحقق إال مع حضوره، أما مع
___________________________________ 

واملــراد . فحاصـل هـو اخلـرب). حاصـل(بـل االمجـاع علـى اشــرتاط اجتهـاد احلـاكم مطلقـا : مبتـدأ خـربه حمـذوف والتقـدير) ١(
ن هو اخلرب واملعىن واحد وان كانت �لرفع فعليه يكو ) مطلق(اللعان وغريه من بقية االحكام وحيتمل ان يكون : من مطلقا

 .النسخ املوجودة عند� اثبتت الكلمة �لنصب
 .اي منع بعض الفقهاء من جواز التحكيم يف اللعان) ٢(
 .اي الزوج والزوجة) ٣(
 .اي بعد احلكم) ٤(
 .وهي صحة حتكيم ا�تهد بني املالعنني) ٥(
 .حضور االمام يف حال ) جواز التحكيم وعدمه(اي هذا اخلالف وهو ) ٦(
وهــل يشــرتط يف نفــوذ : () الشــارح(عنــد قــول  ٧٠ص ) كتــاب القضــاء(مــن طبعتنــا احلديثــة ) اجلــزء الثالــث(يف ) ٧(

 ).اجودمها العدم. حكم قاضي التحكيم تراضي اخلصمني به بعده قوالن
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مـــن  )٢(عمومـــا كمـــا يتـــوىل غـــريه، النـــه منصـــوب مـــن قبـــل االمـــام )١(غيبتـــه فيتـــوىل ذلـــك الفقيـــه ا�تهـــد
علـــى القـــول بـــه بقاضـــي  )٤(حبكمـــه الختصـــاص ذلـــك )٣(االحكـــام وال يتوقـــف علـــى تراضـــيهما بعـــده

واذا حضــرا بــني يــدي احلــاكم فليبــدأ الرجــل بعــد تلقــني . مطلقــا )٦(واالقــوى عــدم اعتبــاره. )٥(التحكــيم
متلفظـا مبـا رمـى ) قني فيما رماها بـهفيشهد الرجل اربع مرات �� انه ملن الصاد(احلاكم له الشهادة 

، الن اللعان )٩(قل اشهد �� أين ملن الصادقني فيما رميتها به من الز�، فيتبعه فيه: له )٨(فيقول )٧(به
 ميني فال يعتد �ا

___________________________________ 
 .٦٢من طبعتنا احلديثة ص ) اجلزء الثالث(مر يف ) ١(
 .اي غري اللعان) ٢(
 .اي بعد صدور احلكم من احلاكم) ٣(
 .اي الرتاضي حبكم احلاكم بعد احلكم على القول �شرتاط الرتاضي �حلكم من الطرفني) ٤(
 .ومل ينصب من قبله وهو الذي يتحاكمون اليه حال حضور االمام ) ٥(
 .اي الرتاضي مطلقا، سواء كان يف زمن احلضور وغريه، يف اللعان وغريه) ٦(
 ).اشهد �� إين ملن الصادقني فيما رميت زوجيت به من الز�: (كان يقول الرجل) ٧(
 .اي احلاكم يقول للزوج) ٨(
اي يتبــع الـــزوج احلـــاكم حـــني تلقينــه لـــه مـــن االلفـــاظ ) الـــزوج(والفاعـــل ). احلـــاكم(ويف يتبعــه ). القـــول(مرجــع الضـــمري ) ٩(

 .حذورا حبذو
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 )٣(فهـــي ال تـــؤدى إال �ذنـــه )٢(شـــائبة الشـــهادة، او شـــهادة )١(فيهـــاقبـــل اســـتحالف احلـــاكم وان كـــان 
كذا عرب يف التحرير، وزاد انه لـو " وأن هذا الولد من ز� وليس مين "  )٥(زاد )٤(ايضا، وان نفي الولد
فيما لو كان اللعان لنفـي الولـد خاصـة مـن غـري قـذف فإنـه  )٧(مل جيز، ويشكل )٦(اقتصر على احدمها

انــه ملــن الصــادقني يف نفــي الولــد : إىل الــز�، جلــواز الشــبهة فينبغــي ان يكتفــي بقولــه )٨(دهال يلــزم اســنا
جــــاعال ا�ــــرور بعلــــى �ء ) أن لعنــــة هللا عليــــه( )١٠(كــــذلك: بعــــد شــــهادته اربعــــا )٩()مث يقــــول(املعــــني 
 فيما رماها به) إن كان من الكاذبني( )١١(املتكلم

___________________________________ 
 .اي يف هذه اليمني) ١(
 ).اشهد ��: (اي ان مل يكن اللعان ميينا فهو شهادة، الشتماله على الفاظ الشهادة مثل قوله) ٢(
 .فعليه البد من وقوع لعانه بعد اذن احلاكم. اي �ذن احلاكم) ٣(
 .�ن كان اللعان للقذف، ولنفي الولد) ٤(
 ".وان هذا الولد من الز� : " لشهادة �لز� قولهاي املالعن لنفي الولد يزيد عالوة على ا) ٥(
 .ونفي الولد. وهو القذف) ٦(
 .بعدم جواز االقتصار على احدمها ) العالمة(اي ويشكل قول ) ٧(
 .جلواز ان يكون الولد من وطي الشبهة) هذا الولد من الز�: (اي اسناد الولد إىل الز� �ن يقول) ٨(
 .ن يشهد اربع مرات يقولاي املالعن بعد ا) ٩(
 .اي على النحو الذي ذكر�ه من تلقني احلاكم له، وبيان صيغة اللعان) ١٠(
 ).ان كنت(وكذلك �يت املالعن مكان ان كان ). علي(عليه : اي �يت املالعن مكان قول احلاكم) ١١(
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 .من الز� او نفي الولد كما ذكر يف الشهادات
اربع شهادات �� إنه ملن الكاذبني فيما رماهـا (من الشهادة واللعنة بعد فراغه ) مث تشهد املرأة(
ب هللا عليهــا: مث تقــول(اشــهد �� انــه ملــن الكــاذبني فيمــا رمـاين بــه مــن الــز� : فتقــول) بـه  )١(أن غضــ

 .)٢(فيه مقتصرة على ذلك فيهما) ان كان من الصادقني
ابـــدهلا مبعناهـــا كأقســـم، او احلـــف، او  فلـــو) والبـــد مـــن الـــتلفظ �لشـــهادة علـــى الوجـــه املـــذكور(

شــهدت، او ابــدل اجلاللــة بغريهــا مــن امسائــه تعــاىل او ابــدل اللعــن، والغضــب، والصــدق، والكــذب 
علـــى غـــري مـــن كقولـــه اين لصـــادق، وحنـــو ذلـــك مـــن  )٤(، او حـــذف الم التأكيـــد، او علقـــه)٣(مبرادفهـــا

 .التعبريات مل يصح
 .جالسة )٥(شهادة واللعن وإن كانت املرأة حينئذال) وأن يكون الرجل قائما عند ايراده(
 .قائمة عند ايرادها الشهادة والغضب وإن كان الرجل حينئذ جالسا) املرأة(تكون ) وكذا(
 ،)٦(ومنشؤ القولني اختالف الروا�ت). يكو�ن معا قائمني يف االيرادين: وقيل(

___________________________________ 
 ).علي(وجة مكان عليها اي وهنا تبدل الز ) ١(
 .اي يف الشهادة واللعن) ٢(
 ).الطرد: (كان يقول بدل اللعن) ٣(

 ).السخط: (وبدل الغضب
 ).الصواب: (وبدل الصدق
 ).اخلطاء: (وبدل الكذب

 .اي علق اللعان) ٤(
 .اي حني ايراد الزوج الشهادة) ٥(
صحيح ( ٦ - ٤ - ٣ - ١احلديث  - ١الباب  ٥٨٦كتاب اللعان ص   ١٥الطبعة احلديثة اجلزء ) وسائل الشيعة) (٦(

 .٢٢٤٩احلديث  ٧٣٤الباب ) سنن أيب داود. (كتاب اللعان طبقه مشكول  ١١٩ص  ١٠اجلزء ) مسلم
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 .ما دل على الثاين )١(وأشهرها وأصحها
ـــــــيب  )٢(فلـــــــو تقـــــــدمت املـــــــرأة مل يصـــــــح عمـــــــال �ملنقـــــــول) وان يتقـــــــدم الرجـــــــل اوال( مـــــــن فعـــــــل الن
وأن مييـــز (لعا�ـــا الســـقاط احلـــد الـــذى وجـــب عليهـــا بلعـــان الـــزوج  )٤(، والن)٣(، وظـــاهر اآليـــة

 اما �ن يذكر امسها ويرفع نسبها مبا مييزها، او يصفها) الزوجة من غريها متييزا مينع املشاركة
___________________________________ 

راجـــع . اين وهــو كـــون الـــزوج والزوجــة قـــائمني يف ايــراد الشـــهادةاي اصــح االحاديـــث واشــهرها مـــا دل علـــى القــول الثـــ) ١(
 .٦ - ٤احلديث  ٥٨٨كتاب اللعان ص   ١٥اجلزء ) الوسائل(
 .٩احلديث  ١الباب  ٥٨٩كتاب اللعان ص   ١٥الطبعة احلديثة اجلزء ) الوسائل) (٢(
فشهادة أحدهم أر�ع شهدات باهللا أنـه وا�ين ير�ون أزواجهم و�م ي�ن �م شهداء إال أنفسهم (: وهـو قولـه تعـاىل) ٣(

�ن ا�صادق� وا�ا�سة أن لعنت اهللا عليه إن �ن من ا��ذب� و�درا عنها العذاب أن �شهد أر�ع شهادات باهللا إنه �ـن 
حيث ذكر تعاىل شهادة الزوجة بعد . ٩ - ٦اآلية : النور)ا��ذب� وا�ا�سة أن غضب اهللا عليها إن �ن من ا�صادق�

 .الزوج شهادة
املشار اليه يف اهلامش  ) املنقول من فعل النيب): (العلة االوىل(علة �لثة لتأخري لعان الزوجة عن لعان الزوج اذ ) ٤(

 .٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) هو ظاهر اآلية الشريفة): والعلة الثانية( ٢رقم 
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 .)٢(ن كانت حاضرة، او يشري اليها ا)١(مبا مييزها عن غريها
فيجتــزى مبقــدورمها ) �للفــظ العــريب الصــحيح إال مــع التعــذر(جبميــع مــا ذكــر ) وأن يكــون االيــراد(
فيفتقر احلـاكم إىل (، فان تعذر تلفظهما �لعربية أصال أجزء غريها من اللغات من غري ترجيح )٣(منه

، )تلــك اللغــة(احلــاكم ) مل يعــرفإن (يلقيــان عليهمــا الصــيغة مبــا حيســنانه مــن اللغــة ) مرتمجــني عــدلني
 .وإال �شرها بنفسه وال يكفي اقل من عدلني حيث يفتقر إىل الرتمجة، وال حيتاج إىل االزيد

) ويف املــرأة �لشــهادة مث الغضـــب(كمــا ذكــر ) �لشــهادة، مث اللعـــن(مــن الرجــل ) وجتــب البدئــة(
خـى مبـا يعـد فصـال، او تكلـم خباللـه وكما جيب الرتتيـب املـذكور جتـب املـواالة بـني كلما�مـا، فلـو ترا

 .بغريه بطل
 .ليكون وجههما اليها) ويستحب أن جيلس احلاكم مستبدرا القبلة(
مـــن يســـتمع (مـــن النـــاس ) وأن حيضـــر )٥(، واملـــرأة عـــن ميـــني الرجـــل)٤(وأن يقـــف الرجـــل عـــن ميينـــه(
: ه هللا تعـاىل ويقـول لـهوخيوفـ) وأن يعظه احلاكم قبـل كلمـة اللعنـة(ولو اربعة عدد شهود الز� ) اللعان

 إن ا�ين(إن عذاب اآلخرة اشد من عذاب الدنيا، ويقرأ عليه 
___________________________________ 

ت االوصــــاف ) ١( ــ ــاء، او القصــــرية الســــمراء اذا كانــ يت طويلــــة بيضــ ــ ـــذا، او الــ ــد كـ كــــاليت هــــي ســــاكنة يف بيــــت كــــذا، او بلــ
 .منحصرة

ــى عــدم وجــوب قيــام الزوجــة حــني ايــراد الشــهادة، واال فلــيس هلــذه اجلملــة معــىن هــذا . هــذه املــرأة: �ن تقــول) ٢( بنــاء عل
 .ظاهر

 .ولو ببعض الصيغة) ٣(
 .اي عن ميني احلاكم) ٤(
 .فتكون املرأة عن يسار احلاكم تقريبا) ٥(
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حنـو اآليـة، وان لعنـه لنفسـه يوجـب اللعنـة ان كـان كـاذ� و ))١(�ش�ون بعهد اهللا وأيمانهم ثمنا قليال
 .)٢(بنحو ذلك) ويعظها قبل كلمة الغصب(ذلك 
 )٣(لكنـه اطلـق االسـتحباب. وهو تكرار الشهادات اربـع مـرات، وهـو واجـب) وأن يغلظ �لقول(

وأمـا . صـرح يف التحريـر )٤(نظرا إىل التغليظ مبجموع االمور الثالثـة مـن حيـث هـو جممـوع، ومبـا قـرر�ه
 على حنو )٦(لغضبعلى ز�دة لفظ يف الشهادة، او ا )٥(محله

___________________________________ 
 .٧٧اآلية : آل عمران) ١(
 .اي بنحو ما وعظ الرجل يعظ الزوجة) ٢(
ع انــه واجــب امنــا هــو الجــل أن التغلــيظ يقــع يف ثالثــة امــور القــول) ٣( . اي اطــالق االســتحباب علــى التغلــيظ �لقــول مــ

ــى الثالثــة �عتبــار ا�مــوع نظــرا إىل أن ا�مــوع مــن والتغلــيظ يف االخــريين مســت. الزمــان. املكــان ق عل ــ حب فــيمكن ان يطل
 .لكنه مستحب. ما) الشهيدان(اما التغليظ �لزمان وان مل يذكره . حيث ا�موع مستحب

شــعبان املعظــم واملــراد مــن الزمــان الزمــان الشــريف كيــوم اجلمعــة وليلتهــا، ويــوم العيــد وليلتــه وليــايل القــدر، وليلــة النصــف مــن 
ويومها، وليايل شهر رمضان وا�م وليايل والدة الرسول االكرم واالئمة االطهار صـلوات هللا وسـالمه عليـه وعلـيهم امجعـني، 

 .وبني الطلوعني يف سائر اال�م
 .وهو ان االستحباب إمنا اطلق على التغليظ �لقول مع انه واجب �عتبار ا�موع) ٤(
اشــهد �� ومالئكتـه وكتبـه ورســله واالئمـة االطهــار اين : قــول علـى ز�دة لفـظ �ن يقــول املالعـناي محـل التغلـيظ �ل) ٥(

 .من الصادقني
 .غضب هللا ولعنه، وعذابه وسخطه علي: اي ز�دة لفظ يف الغضب �ن يقول) ٦(
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 )٢(ان، كأشـــهد �� الغالــب الطالــب املهلـــك، وحنــو ذلـــك فإنــه وان كـــ)١(مــا يــذكر يف اليمـــني املطلقــة
مـع عـدم االذن يف  )٣(ممكنا لو نص عليه، اال انه يشكل �خالله �ملواالة املعتربة يف اللفظ املنصوص

 .�خلصوص )٤(ختلل املذكور
) واملقـام(الذي فيه احلجر االسود، ) كبني الركن(�ن يالعن بينهما يف موضع شريف ) واملكان(

رب ) مبكــة، ويف الروضــة(املســمى �حلطــيم وهــو  مقــام ابــراهيم علــى نبينــا وآلــه و وهــي مــا بــني القــ
غري مـا ذكـر ) �ملدينة، وحتت الصخرة يف املسجد االقصى، ويف املساجد �المصار(الشريف واملنرب 

ت املــرأة حائضــا فبــاب  لالئمــة واالنبيــاء ) او املشــاهد الشــريفة( )٥(عنــد املنــرب ان اتفــق، ولــو كانــ
 )٦(اكم اليها، او يبعث �ئبا، او كا� ذميني فببيعة او كنيسةاملسجد فيخرج احل

___________________________________ 
 .وهو احللف �� على فعل، او ترك) ١(
 .اي هذا احلمل كان ممكنا لو ورد به نص) ٢(
الصــادقني فيمــا رميتهــا بــه  يف اللعــان، اذ ذكــر هــذه الصــفات يف اللفــظ املنصــوص يف اللعــان وهــو اشــهد �� اين ملــن) ٣(

 .موجب للفصل بني اجزاء اللعان املعترب فيها املواالة
 .من االلفاظ) ٤(
 .ولفظ غري صفة للمساجد. اي ويف غري املساجد اليت ذكرت يقع اللعان عند املنرب واحملراب، او بينهما) ٥(
ع يف البيعـــ) ٦( ــ ــع يف الكنيســـة وكـــذا اي التغلـــيظ �ملكـــان يف الـــذميني اذا كـــا� يهـــوديني ان يقـ ة، واذا كـــا� نصـــرانيني ان يقـ

 .ا�وسيان يوقع اللعان بينهما يف بيت النار
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 .غري مرعي )١(او جموسيني فبيت �ر، ال بيت صنم لوثين اذ ال حرمة له، واعتقادهم
فـــاذا اقـــرت (، الن لعانـــه حجـــة كالبينـــة )واذا العـــن الرجـــل ســـقط عنـــه احلـــد ووجـــب علـــى املـــرأة(
 ).وإن العنت سقط عنها(احلد ) وجب عليها(عن اللعان ) نكلت(مل تقر ولكن ) و�لز�، ا

ســـقوط احلـــدين عنهمـــا، ( )٢(يف اجلملــة، ال يف كـــل لعـــان) احكـــام اربعـــة(معـــا ) ويتعلــق بلعا�مـــا(
، ال عـن املـرأة ان كـان اللعــان )ونفـي الولـد عـن الرجــل( )٣(وهـذان �بتـان يف كـل لعــان) وزوال الفـراش

، وكـذا )٥(كاالولني، وال ينتفى عنه احلد إال مبجمـوع لعانـه  )٤(وهو �بت مطلقا) تحرمي املؤبدوال(لنفيه 
 .إال مبجموع لعا�ما )٧(، وال تثبت االحكام امجع)٦(املرأة
 لو اكذب نفسه يف اثناء اللعان وجب عليه حد(على هذا ) و(

___________________________________ 
 .ليهود والنصارى وا�وس امنا يراعى اعتقادهم اذا قبلوا الذمة وشرائطهااي الوثنيني، واما ا) ١(
 .الن اللعان من حيث إنه لعان على قسمني) ٢(
 .سواء كان لنفي احلد ام لنفي الولد) ٣(
 .اي يف اللعانني) ٤(
 .اي اال بعد متام لعان الرجل وان كان قبل لعان الزوجة) ٥(
 .بعد متام لعا�ااي ال ينتفي عنها احلد اال ) ٦(
 .والتحرمي املؤبد. ونفي الولد عن الرجل. وزوال الفراش. سقوط احلدين عنهما: وهي االربعة املذكورة) ٧(
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وقبل لعا�ا ففـي وجـوب ) بعد لعانه(لو اكذب نفسه ) و(، )٢(ومل يثبت شئ من االحكام )١(القذف
ــذف بعــده فــال وجــه ســقوط احلــد عنــه بلعانــه  )٣(مــن. منشــؤمها) قــوالن(احلــد عليــه  ومل يتجــدد منــه ق
إمنــا يكــون مــع  )٦(ا�ه فيــه، والســقوط )٥(أنــه قــد أكــد القــذف الســابق �للعــان لتكــراره )٤(لوجوبــه ومــن

فيكـــون لعانـــه قـــذفا حمضـــا فكيـــف يكـــون  )٧(علـــم صـــدقه، او اشـــتباه حالـــه، واعرتافـــه بكذبـــه ينفيهمـــا
 .مسقطا

واالقــوى ثبوتــه . )٩(لعــني مــا ذكــر يف اجلــانبني) بعــد لعا�مــا(لــو اكــذب نفســه  )٨(القــوالن) وكــذا(
 دمحم بن )١٢(، ولرواية)١١(ملا ذكر )١٠(فيهما

___________________________________ 
 .النه اكذب نفسه قبل إكمال اللعان) ١(
 .٢٠٩ص  ٧املذكورة يف اهلامش رقم ) ٢(
 .دليل لعدم وجوب احلد على الزوج) ٣(
 .الزوجدليل لوجوب احلد على ) ٤(
 .اي لتكرار القذف يف صيغة اللعان، النه قاهلا اربع مرات) ٥(
 .اي سقوط احلد عن الرجل) ٦(
 .اي ينفي الصدق واالشتباه) ٧(
 .سقوط احلد عن الرجل ووجوب احلد عليه: ومها) ٨(
 .اي لعني ما ذكر يف دليل سقوط احلد عن الزوج) ٩(

 .وما ذكر يف عدم سقوط احلد عنه
 .لو اكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعا�ا، او اكذب نفسه بعد لعا�ما اي فيما) ١٠(
 .يف تقرير الوجه لثبوت احلد ) الشارح(يف بيان ) ١١(
 .٤٠رقم احلديث  ١٩٤ص  ٨الطبعة اجلديدة اجلزء ) التهذيب) (١٢(
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أنـه سـأله عـن رجـل العـن امرأتـه وانتفـى مـن ولـدها مث اكـذب نفسـه هـل  الفضيل عـن الكـاظم 
 .يرد عليه ولده

لكـــن لـــو كـــان " اذا اكـــذب نفســـه جلـــد احلـــد ورد عليـــه ابنـــه، وال ترجــع اليـــه امرأتـــه ابـــدا : " قــال
 )٢(، وللحكم �لتحرمي شـرعا، واعرتافـه ال يصـلح الزالتـه)١(، للرواية)ال يعود احلل(رجوعه بعد لعا�ما 

، )٦(اقــــرار يف حــــق نفســــه �رثــــه منــــه )٥(، الن اعرتافـــه)وان ورثــــه الولــــد( )٤(ملــــا ذكــــر )٣(وال يـــرث الولــــد(
 فيثبت اقراره )٧(ودعوى والدته قد انتفت شرعا

___________________________________ 
 .٢١٠ص  ١٢اي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 ).حرمي املؤبدالت(اي الزالة هذا احلكم وهو ) ٢(
اي االب ال يـرث ولـده الـذي نفـاه لـو كـان رجوعـه عـن النفـي ) االب(بنصب الولد بناء على انه مفعـول بـه والفاعـل ) ٣(

 .بعد لعا�ما
. والتحــرمي املؤبــد. وزوال الفــراش وتفـي الولــد عــن الرجــل. ســقوط احلــدين عنهمــا: مـن أنــه يتعلــق بلعا�مــا احكــام اربعـة) ٤(

 .رجل احد االمور االربعة املرتتبة على اللعان فال يرث االب ابنهفنفي الولد عن ال
). ارث الولد من االب(وال يثبت به الواقع والزم ذلك ) االقرار على النفس(اي االعرتاف �نه ابنه ال يتجاوز حدود ) ٥(

مــا ارثـه وارثهــم مـن االبــن فمــن ا. دون االب واقـارب االب فــا�م ال يرثـون الولــد، الن ارث الولـد مــن االب مـن لــوازم اقـراره
 .لوازم الواقع وانه ابنه واقعا واملفروض انتفاء الولد بلعانه شرعا

 .اي ارث الولد منه) ٦(
 .فال يرثه هو وال احد من اقاربه) ٧(
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ريه )١(علــى نفســه ت دعــواه علــى غــ إال مــع  )٤(وال يرثونــه )٣(، وكــذا ال يــرث الولــد اقــر�ء االب)٢(وال تثبــ
 .ال يتعدى املقر )٥(نسبه يف قول، الن االقرار تصديقهم على

وال حــد (ال يعــود الفــراش وال يــزول التحــرمي ) نفســها بعــد لعا�ــا فكــذلك(املــرأة ) ولــو اكــذبت(
كمـا سـيأيت ان شـاء ) إال ان تقـر اربعـا(مبجرد اكذا�ا نفسها، النه اقرار �لز� وهو ال يثبـت ) عليها

أن االقـرار �لـز�  )٦(مـن. يف ذلك منشؤه ما ذكـر�ه) على خالف(هللا تعاىل، فاذا اقرت اربعا حدت 
 .اربعا من الكامل احلر املختار يثبت حده

___________________________________ 
 .فريثه الولد) ١(
 ).االبن(اي دعوى الرجل على غريه وهو ) ٢(
 .واملفروض انتفاؤها شرعا بلعانه. ثبتت الوالدة شرعاالنتفاء الوالدة شرعا، وارث الولد اقر�ء ابيه امنا يكون اذا ) ٣(
اي ال يــرث اقـــر�ء االب الولـــد املنفـــي بعــد ان اكـــذب االب نفســـه اال مـــع اعــرتاف االقـــر�ء وتصـــديقهم لـــالب يف ان ) ٤(

ع عــن النفــي ريثهم ويرثونــه. الولــد لــه بعــد ان اكــذب نفســـه ورجــ ر لكــن الظـــاه. هــذا التــوارث يســتفاد مـــن ظــاهر العبــارة. فـــ
. ا�ـم ال يرثـون الولـد كـاالب، لعـني الوجـه الـذي ذكـر هنـاك مـن ان تصـديقهم لنسـبه مشـتمل علـى امـرين: حسب القاعدة

 .فال يرثونه. فال يقبل منهم. واقرار النفسهم ا�م يرثون الولد. اقرار على انفسهم �ن الولد يرثهم فيقبل اقرارهم فيه فريثهم
ن االقــا) ٥( فبمجــرد اقــرار االب ال ميكــن اثبــات . رب منــه يف صــورة عــدم تصــديقهم علــى نســبهتعليــل لعــدم ارث الولــد مــ

 .فال يتعدى غريه. االرث بني الولد واالقارب الن اقراره كان �فذا يف حقه فقط
 .دليل الجراء احلد عليها �قرارها) ٦(
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 ))٢(باهللاو�درء عنها العذاب أن �شهد أر�ع شهادات (: سـقوطه بلعا�مـا لقولـه تعـاىل )١(ومن
واآلخــر للرجــل . احـدمها هلــا) وجــب عليــه حــدان(معـني ) برجــل(الــزوج ) ولـو قــذفها(اآليـة فــال يعــود 

 .، دون حد الرجل)وله اسقاط حدها �للعان(النه قذف الثنني 
كما يسقط حد كل قـذف �قامـة البينـة �لفعـل املقـذوف ) سقط احلدان(بذلك ) ولو اقام بينة(

ى مســتحقه، او صــدقبــه، وكــذا يســقط احلــد لــو  علــى الفعــل، لكــن إن كانــت هــي املصــدقة،  )٣(عفــ
. أن يالعــن لنفيــه قــوالن )٦(وهــل لــه. )٥(مل ينتــف بتصــديقها، النــه اقــرار يف حــق الغــري )٤(وهنــاك نســب

غـري متصـور هنـا، اذ ال ميكـن الزوجـة ان تشـهد �� إنـه ملـن  )٨(عمـوم ثبوتـه لنفـي الولـد، وكونـه )٧(من
ــز�، دون كــون الولــد منــه توجــه اللعــان . يقها ا�هالكــاذبني بعــد تصــد نعــم لــو صــادقته علــى اصــل ال

 .منها، المكان شهاد�ا بكذبه يف نفيه وان ثبت ز�ها
___________________________________ 

 .دليل لعدم اجراء احلد عليها) ١(
 .٨اآلية : النور) ٢(
 .اي صدق املقذوف القاذف فيما قذفه به) ٣(
فال ينتفي الولد مبجرد تصديق الزوجة زوجتهـا . اذا كان هناك ولد مشتبه يف كونه من الز� الذي قذفها به الزوجكما ) ٤(

 .فيما قذفها به من الز�
 .فاقرارها ال ينفذ حبق الولد. وهو الولد فانه ال ينتفي بتصديقها للزوج يف الز�، الن تصديقها ضد مصلحة الولد) ٥(
 .صورة تصديق الزوجة زوجها ان يالعنها لنفي الولداي وهل للزوج يف ) ٦(
 .دليل جلواز لعان الزوج الزوجة لنفي الولد) ٧(
 .اي ومن كون اللعان غري متصور يف هذه الصورة فهو دليل لعدم جواز اللعان) من اجلارة(�حلر عطفا على مدخول ) ٨(

    



٢١٤ 

ت قبــل اللعــان( ــ وعليــه ( )٢(، لبقــاء الزوجيــة)وورثهــا(ا ، لتعــذره مبو�ــ)ســقط اللعــان )١(ولــو قــذفها فمات
وان مل يكـن حبضـور ) ولـه ان يالعـن لسـقوطه( )٤(بسبب القذف، لعدم تقدم مسـقطه )٣(احلد للوارث
إمـــا شـــهادات، او أميـــان وكالمهـــا ال يتوقـــف علـــى حيـــاة املشـــهود عليـــه، واحمللـــوف  )٥(الـــوارث، النـــه

عنـــه احلـــد، ويوجـــب احلـــد عليهـــا، ولعا�مـــا  ان لعانـــه يســـقط: وقـــد تقـــدم )٧(، ولعمـــوم اآليـــة)٦(الجلـــه
وال ينتفـــي ( )٩(مبو�ـــا بقـــي االول خاصـــة فيســـقط احلـــد )٨(يوجــب االحكـــام االربعـــة فـــاذا انتفـــى الثـــاين

 كما ال تنتفي الزوجية بلعانه  )١١(بلعانه بعد املوت )١٠(االرث
___________________________________ 

 .اي قبل لعان الزوج) ١(
 .الزوجية ال تنتفي اال �للعان ومل يقعحيث إن ) ٢(
 .اي للوارث حق مطالبة احلد على الزوج القاذف) ٣(
 .فال يسقط احلد فلالقارب اجراء احلد عليه. فاذا ماتت الزوجة فال لعان. الن املسقط للحد عن الزوج لعانه) ٤(
 .اي اي اللعان) ٥(
 .)الزوجة(املراد من املشهود عليه واحمللوف الجله ) ٦(
 .٨اآلية : سورة النور )اي أية ا�لعان كما �() ٧(
 .وهو لعا�ا منضما إىل لعانه) ٨(
 .اي بعد لعانه) ٩(
 .اي ارث الزوج من الزوجة) ١٠(
 .اي بعد موت الزوجة وقبل لعا�ا) ١١(

    



٢١٥ 

ري( )١(قبلــه ان قــام رجــل مــن اهلهــا فالعنــه فــال : " قــال عــن الصــادق  )٢(إال علــى روايــة ايب بصــ
 ".املرياث  )٤(فله )٣(مرياث له، وان اىب احد منهم

 .، ومبضمو�ا عمل مجاعةعمرو بن خالد عن زيد عن آ�ئه  )٥(ومثله روى
مـن حيـث إن اللعـان شـرع  )٦(والروايتان مـع ارسـال االوىل، وضـعف سـند الثانيـة خمالفتـان لالصـل

لعـــان الـــوارث متعـــذر، النـــه إن اريـــد جمـــرد حضـــوره فلـــيس بلعـــان  )٨(، وان)٧(جني فـــال يتعـــدىبـــني الـــزو 
 ، لتعذر القطع من الوارث)٩(حقيقي، وان اريد ايقاع الصيغ املعهودة من الزوجة فبعيد

___________________________________ 
قبــل لعا�ــا كــذلك ال ينتفــي االرث بلعانــه فقــط فــال اي كمــا ان الزوجيــة ال تنتفــي بلعــان الــزوج يف حــال حيــاة الزوجــة ) ١(

 ".قبل موت الزوجة " الن الزوجية �قية واللعان من طرفها مل يقع واملراد بقبله . موجب لعدم االرث بلعانه بعد مو�ا
 .٢٣رقم احلديث  ٩٠كتاب اللعان ص   ٨الطبعة احلديثة اجلزء ) التهذيب) (٢(
 .اي من اهل الزوجة) ٣(
 .لزوجاي فل) ٤(
 .٣٨رقم احلديث  ١٩٤كتاب اللعان ص   ٨التهذيب الطبعة احلديثة اجلزء ) ٥(
فوقوعـه بـني الـزوج وغـري الزوجـة مـن اهلهـا . وقوعـه بـني الـزوجني شـرعا: اي قاعـدة اللعـان) القاعـدة(املـراد مـن االصـل ) ٦(

 .ان مل يثبت شرعيتهفال يعلم ثبوت آ�ر اللعان على لع. خالف القاعدة الثابتة يف الشريعة املقدسة
 .إىل غري الزوجة) ٧(
 .دليل �ن لعدم وقوع اللعان من اهل الزوجة) ٨(
 .اي فارادة ايقاع الصيغ املعهودة اليت كانت الزوجة تلفظ �ا من الوارث بعيد) ٩(

    



٢١٦ 

علـى نفـي العلـم تغيــري للصـورة املنقولـة شـرعا، والن االرث قــد  )١(علـى نفـي فعـل غـريه غالبــا، وايقاعـه
الشــهود �لــز� ) ولــو كــان الــزوج احــد االربعــة( )٢(اســتقر �ملــوت فــال وجــه الســقاط اللعــان املتجــدد لــه

 )٣(املعتـربة يف الشـهادة) ان مل ختتـل الشـرائط(الن شهادة الزوج مقبولة على زوجتـه ) فاالقرب حدها(
مـن مجلـة اخـتالل الشـرائط،  )٥(، وهـو)٤(فإن شـهادته تـرد لـذلك) ق الزوج �لقذفخبالف ما اذا سب(
كاختالف كالمهم يف الشهادة، او ادائهم الشـهادة خمتلفـي ا�لـس، ) من الشرائط )٦(او اختل غريه(

، لعـدم اجتمـاع شـرائط ثبـوت )ال حتـد(حينئـذ ) فإ�ـا(او عداوة احدهم هلا، او فسقه، او غري ذلـك 
 .، وحيد �قي الشهود للفرية)حد(يالعن ) واال(السقاط احلد عنه �لقذف، ) العن الزوجوي(الز� 

 واعلم أن االخبار، وكالم �قي االصحاب اختلف يف هذه املسألة
___________________________________ 

ف الــوارث) ١( ى نفــي العلــم �ن حيلــ ت: اي ايقـاع اللعــان علــ ت إن تغيــري ل. وهللا ال نعلـم ا�ــا زنــ صــورة اللعــان الشــرعي حيــ
 .الصيغة الشرعية كانت تنفي اصل الفعل ال العلم به

ك يف ان لعـان اهــل الزوجــة . اي لـالرث) ٢( ىن ان االستصـحاب قــاض بثبــوت االرث، الن االرث ثبـت �ملــوت فيشــ واملعــ
 .فيستصحب بقاؤه. يرفع االرث ام ال

علــى الفعــل الواحـد يف زمــان واحــد ومكــان واحــد وان تكــون الشــهادة واتفــاقهم ). املكحلــة(وهـي املشــاهدة كامليــل يف ) ٣(
 .من الشهود يف جملس واحد وان ال يكون املدعي شاهدا لنفسه

 .اي الختالل الشروط) ٤(
 .اي سبق الزوج إىل القذف من محلة اختالل الشرائط يف البينة) ٥(
 .اي غري سبق الزوج �لقذف) ٦(

    



٢١٧ 

ن ا )١(فــروى ــن نعــيم عــ ــزوج، وال معــىن  لصــادق ابــراهيم ب جــواز شــهادة االربعــة الــذين احــدهم ال
ب عليهــا اثرهــا وهــو حــد املــرأة وعمــل �ــا مجاعــة، ويؤيــدها ــ قولــه  )٢(للجــواز هنــا اال الصــحة الــىت يرتت

 )٣(فـإن ظاهرهـا أنـه اذا كـان غـريه فـال لعـان، وقولـه )و�م ي�ن �م شهداء إال أنفسـهم  (: تعـاىل
فإن الظاهر   ))٤( يأت� الفاحشة من �سائ�م فاس�شهدوا عليهن أر�عة من�موا�ال� (تعاىل 

زرارة عــن احــدمها  )٥(كــون اخلطــاب للحــاكم، النــه املرجــع يف الشــهادة فيشــمل الــزوج وغــريه، وروى
وعمـل �ـا " يالعـن وجيلـد اآلخـرون : " يف اربعة شهدوا على امرأة �لز� احدهم زوجهـا قـال 

. واملختـار القبـول. ))٧(وا عليه بأر�عة شهداء �وال جاء(: قولـه تعـاىل )٦(ومجاعة، ويؤيدهاالصدوق 
 )٩(مع تسليم اسنادمها حبمل الثانية )٨(وميكن اجلمع بني الروايتني

___________________________________ 
 .١ احلديث - ١٢الباب  ٦٠٦كتاب اللعان ص   ١٥الطبعة اجلديدة اجلزء ) الوسائل) (١(
 .٦اآلية : قوله تعاىل يف سورة النور)اي يؤ�د هذه ا�رواية() ٢(
 .اي ويؤيد هذه الرواية ايضا قوله تعاىل) ٣(
 .١٥اآلية : النساء) ٤(
 .٢احلديث  ١٢الباب  ٦٠٦كتاب اللعان ص   ١٥الوسائل الطبعة اجلديدة اجلزء ) ٥(
 .اي يؤيد هذه الرواية) ٦(
 .١٣اآلية : النور) ٧(
 .٥ - ١ر اليهما يف اهلامش رقم املشا) ٨(
 .٥رضوان هللا عليه املشار اليها يف اهلامش رقم ) زرارة(وهي رواية ) ٩(

    



٢١٨ 

ان مل : على اختالل شرائط الشهادة كسبق الزوج �لقذف، او غريه كما نبه عليه املصـنف بقولـه
يف حيـــز  )٢(، فهــوبكــون الـــزوج خصــما هلـــا فــال تقبـــل شــهادته عليهـــا )١(ختتــل الشـــرائط، وأمــا تعليلهـــا

 .)٣(املنع
___________________________________ 

 .٢١٧ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) زرارة(اي تعليل الرواية الثانية املروية عن ) ١(
 .اي هذا التعليل) ٢(
هذا ان يكـون وجهـا النه ال يثبت بسبب قذفها �لز� انه خصم هلا ما مل تثبت اخلصومة من اخلارج، فال يصلح مثل ) ٣(

 .للمنع
   



٢١٩ 

  



٢٢٠ 

  



٢٢١ 

 كتاب العتق

اســتعباد  -) الرقيــة(هنــاك اعــرتاض علــى االســالم مــن �حيــة اعرتافــه بقــانون : الرقيــة يف االســالم
االســـالمية الـــيت تـــتحكم يف مجيـــع " العدالـــة " االمـــر الـــذي يتنـــاىف واملعهـــود مـــن روح  -انســـان ملثلـــه 

 :قوانينه واحكامه وانتظاماته
 ).ضرار يف االسالمال ضرر وال (
 ).البشر كلهم سواسية(
 ).ال فضل لعريب على عجمي(
 ).وال لعجمي على عريب(
 ).وال البيض على اسود(
 ).وال السود على ابيض(

 .فالناس كلهم من ولد آدم اخوة سواء حديثا مشهورا عن الرسول االكرم 
مــن ذكـر وانثــى وجعلنـاكم شــعو� وقبائـل لتعــارفوا  �ايهـا النــاس إ� خلقنـاكم: " وقـال هللا عزوجــل

 ".ولقد كرمنا بين آدم "." إن اكرمكم عند هللا اتقاكم 
    



٢٢٢ 

كانت جيوش املسلمني تتجه إىل اكناف العامل صارخة �لدعوة إىل احلرية والعدالة والعلـم لتحـرر 
ب �ـذه الـدعوة كانـت االمـم ترحـ. وظلمـة اجلهالـة. ومـن ضـغط الظلـم. الشعوب مـن نـري االسـتعباد

ري  االنســانية، جتــد آماهلــا متحققــة يف ظــل االســالم العــادل فتــدخل يف ديــن هللا افواجــا افواجــا مــن غــ
 ).ال اكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي(اكراه، او عنف 

االسـالم ديـن . وهكذا عرفته االمم فاقبلت تعتنقـه عـن طلـوع ورغبـة. هكذا عرف االسالم نفسه
ان القوميـات تنصـهر يف بوتقـة الـدين االسـالمي . وحيار�ـا حـر� شـعوآء ال هـوداة فيهـاينبـذ العنصـرية 

ــين وحــد�ا علــى اســاس العقيــدة واالميــان �� فكلمــة التوحيــد هــي االســاس . لتكــوين امــة واحــدة تبت
. ت مــن قبــل اليهــود، ا�ــم شــعوبيون واحتفــوا العــامل �لشــعوبية نعــم ان الشــعوبية جــاء. لتوحيــد الكلمــة

ــــة(ت مــــن قبــــل  مــــا ان القوميــــة العنصــــرية جــــاءك ــــين امي ــــراء) ب . دخــــالء االســــالم واالســــالم مــــنهم ب
ـــراي مـــن قبـــول شـــريعة الـــدخالء، . فاطاحـــت �يكـــل االســـالم وشـــوهت مسعتـــه الربيئـــة فيالســـخافة ال

 .ورفض شريعة الكرماء
    



٢٢٣ 

 .االمياناالسالم برئ من الشعوبية والعنصرية امنا هو دين العقيدة و : وكلمتنا االخرية
هكـذا عرفـه هللا . وتلـك دعوتـه. وهذه روحه. هذا هو االسالم). كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة(

اذن فمـــا ســـبب اعرتافـــه بقـــانون االســـتعباد البشـــري : وعرفتهـــا الشـــعوب حقيقـــة واقعيـــة ال مريـــة فيهـــا
 !الذي يتناقض مع قانون العدل واالنصاف ويستبشعه العقل احلكيم؟ 

 :واجلواب
علـى مـا كـان  -بقـانون االسـتعباد البشـري اطالقـا . ان االسالم مل يعرتف: -ورة امجالية اوال بص

تـــدلنا علـــى ذلـــك مراجعـــة عـــابرة للتـــاريخ القـــدمي واســـتجواب .. املتـــدوال عنـــد االمـــم املتمدنـــة آنـــذاك
ان العنصـر االبـيض غـري : -فلسـفيا  -كانـت الرومـان تعتقـد   -: فلسـفة االسـتعباد البشـري حينـذاك

فالدم الذي جيري يف عروق االنسان االبـيض خيتلـف عـن الـذي . صر االسود جنسا ودما وخلقةالعن
. وقد خلق االسود لكـي خيـدم االبـيض. جيري يف عروق االسود كما ا�ما خلقا من اصلني متباينني

. فاالنســان الكــرمي هــو االبــيض. فوجــوده لوجــوده، علــى غــرار ســائر احليــوا�ت والنبــا�ت واالحجــار
االسود فهو خملوق خلدمة االبيض، فهو عبـد لـه يف أصـل خلقتـه، ولالنسـان االبـيض ان يسـتغل اما 

 .االنسان االسود أينما وجده أو عثر عليه، فهو ملك له وهو مالكه وفق القانون
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ــك كانــت نظــرة االمــم املتمدنــة  إىل اجلــنس االســود  -امثــال الرومــان والفــرس واليــو�ن وغــريهم  -تل
كــــان النخاســـون يغــــريون علـــى املنـــاطق االفريقيــــة لصـــيد االنســــان االســـود زرافــــات، لـــذلك  . إطالقـــا

حيملـــو�م يف الســـفن و�تـــون �ـــم إىل االســـواق فيبيعـــو�م كمـــا تبـــاع االغنـــام واملواشـــي، بـــل وبصـــورة 
 ..!أفجع

وكانت املوايل تعامل العبيد معاملة سيئة، يستغلون منافعهم ومـواردهم ويفرضـون علـيهم اال�وات 
ثقيلــة، ويكلفــو�م مــا ال يطيقــون، او يعبثــون �رواحهــم غايــة التفــريح وتــرويح الــنفس، كــاداة صــامته ال

 ..! ..يعمل صاحبها �ا ما شاء
جــاء ليجعــل حــدا لتلــك املظــامل،  -والعــامل منهمــك يف مهــاوى الغــي والفســاد  -جــاء االســالم 

العميـق منـذ فـرتة سـحيقة، ولينـري  و�اية للعيث والفساد، وليوقظ العقل البشري الذي اخذه السبات
فتنتهـــي االمـــم عـــن غيهـــا وجهلهـــا، و�تـــدي إىل ســـبل الصـــالح والســـالم " درب احليـــاة مـــن جديـــد 
فأخذ االسالم يف مبارزة االفكار قبل مبـارزة ..! سبيل االنسانية الفاضلة: والعلم والعدل واالنصاف

دف، وامنـا تقـع احلـرب والقتـال متهيـدا االشخاص فاحلرب الفكرية أصعب ولكنها أمـنت وأبلـغ إىل اهلـ
 .إىل االمم" صرخة العدالة : " لالوىل ولرفع حواجز سدت دون بلوغ الدعوة
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� ايهـا : ومما اخذه االسالم تدبريا ملبارزة قانون االستعباد البشري ان حـارب فلسـفته الدارجـة، فقـال
ن ذكــر وانثــى  م واحــدة، وكلكــم أخــوة وبنــو اي كلكــم مــن أب واحــد ومــن ا -النــاس ا� خلقنــاكم مــ

 -خمتلفــة يف العــادات، وفـق اخــتالف االصــقاع والبيئــات  -وجلعنــاكم شــعو� وقبائـل  -. أب واحـد
يتـدرج . لتعارفوا ليتعرف بعضكم إىل بعض، ويسعى كل أمة يف ترفيـع مسـتواها علـى اختهـا، وبـذلك

 .االنسان على مدارج املدنية الراقية إىل غريها من آ�ت
. ال فضــل البيضــكم علــى اســودكم، كمــا ال فضــل لعــريب علــى عجمــي: ســول االعظــمواعلــن الر 

ن ولــد اب واحــد وام واحــدة إىل غريهــا مــن مضــامني متحــدة اهلــدف مــأثورة عــن . والبشــر سواســية مــ
ــيب واالئمــة  وهــي مبــارزة جذريــة، تقطــع . هكــذا حــارب االســالم فكــرة االســتعباد فلســفيا. الن

الـذي كـان يعـرتف بـه العـامل " الرقيـة " وبذلك ألغى قانون . وتذهب بفروعها هباءاصول االستعباد، 
نعم استثىن واحـدة مـن مـوارد االسـتعباد الـيت كانـت دارجـة حينـذاك، وهـذا ممـا . املتمدن إىل حد ذاك

 -: البد منه يف قانون االجتماع العام، وبصاحل العبيد أنفسهم، وهذا ما نروم تفصيله يف هذا ا�ال
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االســالم اعــرتف بقــانون االســتعباد يف جمــال واحــد فقــط، ال �ين لــه وان حكمتــه لرتجــع إىل  -�نيــا 
ـــك اذا قامـــت احلـــرب بـــني الفئـــة الكـــافرة واملســـلمني، فشـــحن الكفـــر : مصـــلحة العبيـــد انفســـهم وذل

جيوشـــه حملاربــــة االســــالم ومنابذتـــه بكــــل قــــواه، وهنـــا يغلــــب املســــلمون جيـــوش الكفــــار ويطــــاردو�م 
 -: واملعاملة املتصورة مع هؤالء االسرى احدى ثالث ال رابع هلا. بضون على عدد من االسرىويق
 .ختلية سبيلهم، لريجعوا إىل ما كانوا فيه من منابذة االسالم من جديد - ١
 .قتلهم مجيعا، لري�ح العامل من شر وجودهم املانع عن نشر العدالة االنسانية - ٢
ســـلمني يف معاملـــة حســـنة حمـــدودة شـــرعيا، ال يتجاوزو�ـــا، معاملـــة هم حتـــت تربيـــة امل ابقـــاء - ٣

عادلة حيددها االسالم وفق روحه العادلة الرحيمـة لعلهـم يهتـدون إىل معـامل االنسـانية وينقلبـون افـرادا 
 .صاحلني بعدما كانوا فاسدين

غـريهم  فيستفيد منهم االجتماع االنساين كعضو صاحل فعال، بعدما كان ا�متـع البشـري خيشـى
تلــــك طــــرق ثــــالث البــــد مــــن اختيــــار احــــدها بشــــأن االســــرى الــــذين جــــاؤوا . وفســــادهم وإفســــادهم

 .املسلمني: منابذين للعدالة، فاطاح �م القدر يف ايدي دعاة العدالة
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حيث حمـارب االسـالم، ميلـك . وكر على ما فر منه. اما اختيار الطريق االول فهو نقض للغرض
بــذة داعــي العدالــة وســحق حامــل مشــعل االنســانية، فــال يســتحق هكــذا روحــا خبيثــة، دعتــه إىل منا

إنســـان ان يكـــون مبســـوط اليـــد يفعـــل مـــا يشـــاء مـــن غـــي وعيـــث وفســـاد، ويعمـــل يف ضـــد مصـــلحة 
انــه طريــق ال يستحســنه العقــل احلكــيم وال حيبــذه ســلوك . كــال.! االنســان ويف مناقضــة الصــاحل العــام

وال شــك ان الثــاين . القتــل او االســتعباد: الطــريقني اآلخــرينفيبقــى االختيــار بــني . العقــالء مــع االبــد
أرجح يف نظر العقل، الن الوجود مهما كان فهو اوىل من العدم، وال سـيما اذا كـان واقعـا يف طريـق 

فـان وجـود هـذا الكـافر املنابـذ لالسـالم وان كـان فاسـدا ومضـرا �لعدالـة االنسـانية، لكنـه . االصالح
ن تعــاليم االســالم مــن بعــد ذلــك فهــو منصــاع ال حنيئــذ مقيــد برتبيــة إســال مية، فــال ميكنــه التخلــف عــ

حمالـــة ملـــا يتلقـــاه او يـــدور حولـــه مـــن اوضـــاع صـــحيحة، اذ يالمـــس حقيقـــة االســـالم وحقيقـــة العدالـــة 
 .وواقع االنسانية الفاضلة فريغب اليها عن طيب نفس ويستسلم للدين طوع رغبته

هلـم مدرسـة تربويـة فيقلـب �ـم مـن ذوات خبيثـة إىل  هكذا يعمل االسالم مع االسرى، اي يفـتح
 .إنقال� يف املاهية. ومن فرد صاحل ضار إىل فرد صاحل �فع. ذوات طيبة
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وال . ال ما كانت تفعله االمم مع اسـراها �لقتـل اجلمـاعي او او اهالكهـم حتـت قيـد اجلـوع والعطـش
ومع اسـراها أبشـع معاملـة سـيئة، حبجـة ا�ـا ال االمم املغلوبة، : تزال تعمل االمم الغالبة مع املساكني

 .كما شاهد� ذلك يف احلرب العاملية الثانية. تطيق مؤنتها فتهلكهم زرافات
ولكنهــا يف الواقــع " اســتعباد االســرى " فمــا اروع وامجــل معاملــة االســالم مــع اســراه، ا�ــا تســمى 
ســنه مــن معاملــة طيبــة يرتضــيها فمــا اح. تربيــة النفــوس الشــريرة، وجعــل العضــو الفاســد عضــوا صــاحلا

 !؟ .العقل ويقر عليها العقالء، عرب العصور
ان قــانون االســـتعباد الــذي يقـــره االســالم قـــانون عقــالين ويف صـــاحل العبيــد انفســـهم،  : واخلالصــة

 .كما هو يف صاحل االنسانية الكربى هذا فحسب
يرتضـى ابقـاء هـؤالء العبيـد مل  -بروحه العادلة وعلى وفـق قـانون االنصـاف  -ان االسالم : رابعا

حتت نري العبودية، ولو كان قد ضيق جمال االستعباد، بشكل تقل الرقية العامليـة بنسـبة تسـعني �ملـأة 
ــك جعــل وســائل حتريــر العبيــد بطــرق شــىت كثــرية، منهــا قهريــة واخــرى اختياريــة اختيــار : لكنــه مــع ذل

 .املواىل او اختيار العبيد
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العـــريض قـــد فـــتح �� خاصـــا ) الفقـــه االســـالمي(تمـــاعي االســـالمي ولـــذلك كلـــه جتـــد النظـــام االج
، اما الرقية فال يوجد له كتاب خاص يف الفقه االسالمي اللهم اال أسـطر يف  )كتاب العتق(للتحرير 

 .كتاب اجلهاد
عتـــق (قـــانون  -: واليـــك االشـــارة إىل بعـــض القـــوانني الـــيت ســـنها االســـالم يف ســـبيل حتريـــر العبيـــد

 .ه من النار من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداء: لرسول االعظم قال ا) الصدقة
ــق الكفــارة(قــانون  ــذر، او . كفــارة الظهــار): عت ــف الن كفــارة االيــالء كفــارة االفطــار، كفــارة خل

 .العهد، او اليمني، كفارة اجلزع احملرم يف املصاب، كفارة ضرب العبد، كفارة القتل
 .خدم العبد املؤمن مواله سبع سنني فهو حراذا ): اخلدمة(قانون 
 .إ�ا اسباب قهرية النعتاق الرقيق): االقعاد، والعمى واجلذام(قانون 
 ).االستيالد(قانون 
 ).التدبري(قانون 
 .املشروطة واملطلقة) الكتابة(قانون 
 .اي سراية العتق إىل بقية أجزاء العبد لو عتق منه بعضه) السراية(قانون 
 ).متلك الذكر احد العمودين او احملارم من النساء(قانون 
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 ).متلك االنثى احد العمودين(قانون 
 ).اسالم اململوك قبل اسالم مواله(قانون 
 ).تبعية اشرف االبوين(قانون 
 ).التنكيل(قانون 

رية سـوف ندرسـها يف هـذا الكتـاب هـذا . تلك قوانني سنها االسالم بصدد حترير العبيـد وهـي كثـ
القـوانني الـيت سـنها االسـالم لشـراء العبيـد وإعتـاقهم كمـا يف �ب الزكـاة يشـرتى مبـال الزكـاة  فضـالعن

ويف �ب املـــرياث اذا مـــات احـــد وال وارث لـــه ســـوى مملـــوك للغـــري . مـــا امكـــن مـــن االرقـــاء ويعتقـــون
 ..وامثال ذلك ايضا كثرية. يسرتى منه لريث
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ــق وهــو لغــة اخللــوص ــت جيــاد  )١(كتــاب العت ت الشــريف عتيقــاومنــه مسي ــ وشــرعا . اخليــل عتاقــا، والبي
، و�لنســـبة إىل عتـــق املباشـــرة املقصـــود �لـــذات مـــن )٢(خلـــوص اململـــوك اآلدمـــي، او بعضـــه مـــن الـــرق

 .)٣(الكتاب ختلص اململوك اآلدمي، او بعضه من الرق منجزا بصيغة خمصوصة
تـق هللا العزيـز اجلبـار بكـل عضـو عضـوا مـن أعتـق مؤمنـا أع: " قال النـيب ) وفيه اجر عظيم(

ن النــار إن كــان انثــى اعتــق هللا العزيــز اجلبــار بكــل عضــوين منهــا عضــوا مــ الن املــرأة  )٤(لــه مــن النــار فــ
 ".نصف الرجل 

___________________________________ 
ىن اخللـوص وهـو النجـاة يقـال) ضـرب يضـرب(مصدر عتق يعتق وزان ) ١( فالعبـد . جنـى وسـلم خلـص مـن اهلـالك اي: مبعـ

). العتيــق: (مبــا أنــه بعــد العتــق ينجــو مــن الرقيــة والذلــة ويكــون لــه مــن املــزا� احلياتيــة والبشــرية الــيت حــرم منهــا �لرقيــة قيــل لــه
البيـت الشـريف عتيقـا، خللوصـه (و�ذه املناسبة ايضا مسـي . عتاقا، خللوصها من اهلجنة) جياد اخليل(و�ذه املناسبة مسيت 

ت الجـل قدمـه، النـه اقـدم بيـت . ايـدي اجلبـابرة، وسـالمته مـن الغـرق وجناته من وحيتمـل ان يكـون اطـالق العتيـق علـى البيـ
 .على وجه االرض

 .سواء كان عتقه قهرا كالتنكيل واالرث، او مباشرة كعتقه يف سبيل هللا، او عوضا عن الكفارة) ٢(
 ).كانت حر) (٣(
 .٢ب العتق الباب االول احلديث كتا  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٤(
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، ومـا فيـه مـن ختلـيص اآلدمـي مـن " )١(من أعتق رقبة مؤمنة كانت فدائه من النار: " وقال 
 .وحيصل العتق �ختيار سببه، وغريه. )٢(ضرر الرق ومتلكه منافعه، وتكمل احكامه

ـــذكر احـــد العمـــودين، او �لصـــيغة املنجـــزة، والتـــدبري، والكتابـــة، واال )٣(فـــاالول ســـتيالد، وشـــراء ال
يف دار احلـرب قبـل مـواله مـع خروجـه  )٥(، واالنثى أحد العمودين واالسم اململـوك)٤(احملارم من النساء

 .املوىل به )٧(قبله، وتنكيل )٦(منها
، وكون احداالبوين حرا إال ان يشـرتط رقـه )٩(�جلذام، والعمى، واالقعاد، وموت املورث )٨(والثاين

ب، والتنكيــل،  ــ ق كاالعتــاق �لصــيغة، وشــراء القري ــ علــى اخلــالف وهــذه االســباب منهــا �مــة يف العت
 ومنها �قصة تتوقف على امر آخر كاالستيالد لتوقفه على موت املوىل. واجلذام واالقعاد

___________________________________ 
 .٤ديث كتاب العتق الباب االول احل  ٣مستدرك الوسائل ا�لد ) ١(
 .من القصاص والدية وما شاكلهما فانه بعد العتق يكون كاحد االحرار له ما هلم، وعليه ما عليهم) ٢(
 .وهو حصول العتق �ختيار سببه) ٣(
 .كاالخت والعمة واخلالة) ٤(
 .هذا العتق حيصل من اختيار سببه وهو االسالم) ٥(
 .اي من دار احلرب قبل خروج مواله) ٦(
 .ينكل تنكيال من �ب التفعيل وهو قطع املوىل انف عبده أو اذنه، أو يده، أو غريها من جوارحهمن نكل ) ٧(
 .وهو حصول العتق بغري سببه كالعتق القهري) ٨(
 .اي مورث العبد) ٩(

    



٢٣٣ 

علــى مــوت املــوىل، ونفــوذه مــن  )٣(لتوقفهــا علــى اداء املــال، والتــدبري لتوقفــه )٢(، والكتابــة)١(وامــور اخــر
على دفع القيمة إىل مالكه، وغريه مما يفصل يف حملـه ان شـاء  )٥(املورث، لتوقفه )٤(، وموتثلث ماله
 .ويفتقر االول إىل صيغة خمصوصة. هللا تعاىل

ـــت( ووقوعـــه بلفـــظ التحريـــر ). حـــر(مـــثال، او هـــذا، او فـــالن ) وعبارتـــه الصـــرحية التحريـــر مثـــل ان
 .واضحة )٦(موضع وفاق، وصراحته فيه

انـت عتيـق، او : ويف قولـه())٧(ومن قتل �ؤمنا خطاء فتحر�ر رقبـة �ؤمنـة( :قـال هللا تعـاىل
 .منشؤه الشك يف كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صرحيا او كناية عنه فال يقع به) معتق خالف

 .فيه يف اللغة، واحلديث، والعرف )٩(به، لغلبة استعماله )٨(واالقرب وقوعه(
___________________________________ 

 ٢٥٦راجع اجلزء الثالث من طبعتنا احلديثة ص . وجواز بيعها يف مثانية مواضع. كبقاء الولد حيا إىل ان ميوت االب) ١(
- ٢٥٩. 
) كـاف اجلـارة(وكـذا التـدبري فانـه جمـرور عطفـا علـى مـدخول . اي كالكتابـة) كـاف اجلـارة(�جلر عطفـا علـى مـدخول ) ٢(

 .ايضا
 .بر على موت املوىل واتساع الثلث لثمنهاي لتوقف حرية العبد املد) ٣(
 .كاالستيالد اي وكموت مورث العبد: يف قوله) كاف اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٤(
 .اي لتوقف عتق العبد الوارث) ٥(
 .يف العتق) انت حر(اي وصراحة لفظ ) ٦(
 .٩٢اآلية : النساء) ٧(
 ).انت عتيق أو معتق: (اي وقوع العتق بقوله) ٨(
 .اي لغلبة استعمال العتيق يف التحرير يف اللغة والعرف واحلديث) ٩(
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 .)٣(اعتقتك وتزوجتك اخل: يف قول السيد المته )٢(واتفق االصحاب على صحته )١(وقد تقدم بعضه
ــيت مل توضــع لــه) وال عــربة بغــري ذلــك مــن االلفــاظ( مثــل (يف ازالــة الــرق ) صــرحيا كــان(شــرعا  )٤(ال

بفـــتح التـــاء ) مثـــل انـــت(حتتمـــل غـــري العتـــق ) رقبتـــك، او كنايـــة عنـــه ازلـــت عنـــك الـــرق، او فككـــت
ويـــدخل يف غـــري  )٦(، او ال ملـــك يل عليـــك، او ال ســـلطان، او ال ســـبيل، او انـــت مـــوالي)٥(ســـائبة(

مــــا دل علــــى االعتــــاق بلفــــظ املاضــــي الــــذي يقــــع بــــه غــــريه كأعتقتــــك، بــــل الصــــريح حمضــــا   )٧(ذلــــك
 .كحررتك

مقامه يف العقـود علـى  )١٠(لبعد املاضي عن االنشاء وقيامه )٩(ولعله. �ما )٨(وظاهرهم عدم وقوعه
 وجه النقل خالف االصل فيقتصر فيه

___________________________________ 
ـــم ) ١( ـــ ــامش رقــــ ـــ ــــ ـــــا يف اهلـ ـــ ــار اليهمــ ـــ ـــ ــابقني املشــ ـــ ــــ ــــربين السـ ـــ ــرم  ٢٣١ص  ٥ - ٤يف اخلـــ ـــ ـــ ــــــول االكــ ـــ ــــتعمل الرسـ ــــ ــــث اســ ـــ حيـــ
 .التحرير يف) العتق( 

 .اي على صحة التحرير بلفظ العتق يف هذا املورد) ٢(
 ).وجعلت مهرك عتقك: (اي إىل آخر قول السيد يف قوله) ٣(
 .اي للتحرير) ٤(
 .والسائبة املهملة. سيب عبده اي اعتقه: سيبه، اي تركه وامهله ويقال: من ساب يسيب مبعىن الرتك واالمهال يقال) ٥(
 .اي انت عتيقي) ٦(
 .كل لفظ ماض دل على االعتاق: اي ويدخل يف قوله هذا) وال عربة بغري ذلك من االلفاظ): (املصنف(وهو قول ) ٧(
 .وحررتك. اعتقتك: اي عدم وقوع التحرير �ذين اللفظني ومها) ٨(
 .اي ولعل عدم وقوع التحرير �ذين اللفظني) ٩(
ريا فكمــا جيــوز قيامــه مقــام االنشــاء هنــاك أن املاضــي قــد وقــع موقــع االنشــ: دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ١٠( اء يف العقــود كثــ

فاجاب �ن قيام املاضي مقام االنشاء يف العقود على خالف االصل فيقتصر فيه علـى حملـه وهـي . فليكن جائزا هنا ايضا
 ).االيقاعات(وال يتجاوز إىل غريها اي ) العقود(
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 .فيه )٣(هنا، لظهوره )٢(، مع احتمال الوقوع به)١(على حمله
ربة �لنــداء مثــل �حــر( ق، و�معتــق )وكــذا ال عــ املــذكور مــن  )٤(وان قصــد التحريــر بــذلك(، و�عتيــ

 يف احلكم )٨(اقتصارا )٧(كله(الكناية، والنداء  )٦(شرعا، ومنه )٥(اللفظ غري املنقول
___________________________________ 

ل املاضـــي مقـــام االنشـــاء خـــالف االصـــل فيقتصـــر علـــى موضـــع اي علـــى حمـــل االســـتعمال وهـــي العقـــود، الن اســـتعما) ١(
 ).العقود(اليقني وهي 

يف �ب العتــق، وال اختصــاص لــه ببـــاب ) اعتقتــك وحررتــك: (اي مــع احتمــال وقــوع التحريــر بلفــظ املاضــي يف قولــه) ٢(
 .العقود

 ).العتق(ومرجع الضمري يف فيه . يف العتق) اعتقتك وحررتك(اي لظهور مثل ) ٣(
 ).�حر: (بلفظ النداء يف قوله اي) ٤(
ت (إىل املعــاين الشــرعية، إمــا كنايــة ) وضــع النــداء للتنبيــه(اي ال يكــون منقــوال مــن مداليلــه االصــلية اللغويــة وهــو ) ٥( ــ كان

 ).�حر �عتيق �معتق(  او نداء ك) سائبة
ت سـائبة(مثـل اي ومن اللفظ غري املنقول من املعىن اللغوي إىل املعىن الشـرعي الكنايـة يف ) ٦( �حـر (والنـداء يف مثـل ) انـ

 ).�عتيق �معتق
�حر �عتيق : (اي وان قصد التحرير �لنداء والكناية يف قوله) وان قصد التحرير بذلك: (�جلر �كيد لقول املصنف) ٧(

 .فان التحرير ال يقع �لنداء، وال �لكناية). �معتق
تحريــر �لنــداء والكنايــة الجــل الوقــوف واالقتصــار علــى موضــع اليقــني منصــوب علــى املفعــول الجلــه اي عــدم وقــوع ال) ٨(

 ).انت حر: احلكم �حلرية يف قوله(وهو 
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مــن حيــث إن  )٢(ورمبــا احتمــل الوقــوع بــه. )١(�حلريــة علــى موضــع اليقــني، ولبعــد النــداء عــن االنشــاء
لتحرير، واالعتاق واستعمال إىل اململوك مل يعتربه الشارع خبصوصه، وامنا االعتبار � )٣(حرف االشارة

ان يكـون كنايـة، ال صـرحيا  )٦(�ن غايـة ذلـك )٥(ويضعف. جائز )٤(� مبعىن انت، او فالن مع القصد
ال يكـون اللفـظ مـؤثرا شـرعا يف احلكـم  )٩(وحيـث. املعلـوم عـن اصـله )٨(، وال خيرج امللـك)٧(فال يقع به

 ال ينفعه ضم القصد
___________________________________ 

 .اي بعد انشاء احلرية وايقاع التحرير �لنداء) ١(
 .أي وقوع التحرير وانشاء احلرية �لنداء) ٢(
ىت يقـال بعـدم ) �حر � عتيق(وهي حرف النداء يف قوله ) ٣( املشار �ا إىل اململوك ليس مبعتـرب عنـد الشـارع خبصوصـه حـ

 ).التحرير واالعتاق(ملعترب عنده لفظ وقوع التحرير به، بل ا
 .أي مع قصد التحرير) ٤(
 .أي احتمال وقوع التحرير وانشاء احلرية �لنداء) ٥(
واذا مل يكـن صـرحيا فيـه . ان يكون النداء كناية عـن انشـاء العتـق، ال صـرحيا فيـه) �لنداء(أي غاية دليل وقوع التحرير ) ٦(

 .ومة املتيقنة فال يقع التحرير بهفيشك وقوعه به فتستصحب الرقية املعل
 .أي �لنداء) ٧(
 .الدال على التحرير كناية) � حر � عتيق � معتق: (وهي الرقية والعبودية املتيقنة عن اصل امللك مبجرد قول املالك) ٨(
ن اذا . ســلمنا ان النــداء تعبــري كنــائي عــن التحريــر وان مل يكــن صــرحيا فيــه: دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ٩( ضــم اليــه قصــد لكــ

التحرير �عتبار ان الكناية هلا صالحية االنشاء يصح وقـوع العتـق بـه فيكـون القصـد جـزء سـبب يف التحريـر فـا�موع وهـو 
 .النداء مع ضم قصد التحرير اليه يؤثر يف احلرية

اململـــوك بنـــاء علـــى توقيفيـــة أن املـــالك واملـــدار يف التحريـــر هـــو اللفـــظ املـــؤثر مـــن الشـــارع يف حتريـــر : ) الشـــارح(فاجـــاب 
 .االحكام، فاذا مل يكن لفظ النداء مؤثرا يف احلرية شراعا مل يفد ضم القصد اليه
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. )٤(مـــن العامـــة )٣(اذا انضـــم إىل النيـــة )٢(�لغايـــة علـــى خـــالف مـــن اكتفـــى بغـــري الصـــريح )١(ونبـــه. اليـــه
اللفـــظ  )٧(، ملطابقـــة)٦(انـــت حـــرة وشـــك يف قصـــده: لـــو كـــان امسهـــا حـــرة فقـــال )٥(ويقـــوى االشـــكال

 )٨(للمتفق
___________________________________ 

 ).وان قصد التحرير بذلك): (املصنف(وهو قول ) ١(
 ).والكناية. كالنداء(اي بغري الصريح يف التحرير ) ٢(
 .اي اذا انضمت النية والقصد إىل اللفظ غري الصريح يف التحرير) ٣(
 ).�حر او انت سائبة: (فوا يف التحرير بوقوعه بلفظ النداء والكناية يف قولهحيث إ�م اكت) اهل السنة(اي ) ٤(
ك يف قصــد الالفــظ يف أنــه هــل قصــد ) ٥( اي يقـوي اشــكال حتقــق وقــوع التحريــر بلفــظ احلــر اذا كــان علمــا لالمــة مــع الشــ

 .التحرير، ام االخبار
علمـا لالمـة يف انـه ال يـدري اي شـئ قصـد االنشـاء املوضـوعة ) �حـرة: (اي ومع الشك يف قصد الالفظ �ذه اللفظة) ٦(

 .أو االخبار، الشرتاك اللفظ بني التحرير املطلق الذي هو املعىن العام لللفظ، وبني اخلاص وهو كونه علما لالمة
 .تعليل لقوة االشكال) ٧(
 ".احلر " وهو لفظ ) ٨(

    



٢٣٨ 

نعـــم لـــو صـــرح بقصـــد  )٣(لوقـــوعواالقـــوى عـــدم ا. االخبـــار �الســـم )٢(، واحتمـــال)١(علـــى التحريـــر بـــه
 .، كما أنه لو صرح بقصد االخبار قبل ومل يعتق)٤(االنشاء صح

 )٦(النظــــر إىل عمــــوم االدلــــة الدالــــة علــــى وقوعــــه: منشــــؤه) نظــــر( )٥(للمعتــــق) ويف اعتبــــار التعيــــني(
ق شــرعا مــن حيــث وقــع )٨(عــدم التعيــني، وعــدم )٧(�لصــيغة اخلاصــة، وأصــالة  )٩(مانعيــة اال�ــام يف العتــ

 إىل أن العتق )١٠(ملريض اعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ومل جيز الورثة، وااللتفات
___________________________________ 

 .اي �ذه اللفظة الواقعة علما لالمة) ١(
مسهـا، ال اي والحتمـال انـه قصـد االخبـار �). ملطابقـة اللفـظ: (�جلر عطفـا علـى مـدخول الم اجلـارة يف قـول الشـارح) ٢(

 ).�حرة(فهو وجه اشكال عدم حتقق وقوع التحرير بلفظ . اذن ال جمال للحكم حبريتها مع هذا االحتمال. انشاء احلرية
 .اي عدم وقوع التحرير �ذا اللفظ احملتمل للمعنيني) ٣(
 .اي صح العتق �ذا اللفظ احملتمل للمعنيني) ٤(
ىن أنـــه هـــل يكتفـــى بلفـــظ اعتقـــت عبـــدا مـــن ) ٥( ذلك، بـــل البـــد مـــن مبعــ عبيــدي، مـــن دون ان يشخصـــه، أو ال يكتفـــى بـــ

 .التعيني والتشخيص يف اخلارج؟
 .فهو الدليل االول لعدم اعتبار التعيني يف العتق. اي وقوع العتق) ٦(
 .أصالة عدم اشرتاط التعيني بعد الشك يف شرطيته: ومعىن أصالة عدم التعيني. دليل �ن لعدم اعتبار التعيني) ٧(
 .دليل �لث لعدم اعتبار التعيني) ٨(
 .اي وقع اال�ام يف العتق، الن قصد العتق واقع يف احلقيقة على املبهم وان كان يف نظره معينا) ٩(
 .يف قول الشارح إىل عموم االدلة فهو دليل العتبار التعيني يف العتق) إىل اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ١٠(

    



٢٣٩ 

، واملصـنف رجـح يف شـرح االرشـاد )١(وقـد تقـدم مثلـه يف الطـالق. معنيامر معني فال بد له من حمل 
احد عبيـدي حـر : وجه ان مل يرتجح اعتباره، فإن مل يعترب التعيني فقال )٣(وله. ، وهنا توقف)٢(الوقوع

ـــع مـــن اســـتخدام احـــدهم، وبيعـــه )٤(ويف وجـــوب االنفـــاق علـــيهم قبلـــه. صـــح، وعـــني مـــن شـــاء ، واملن
 )٧(�لنسـبة إىل كـل واحـد فيستصـحب، واشـتباه )٦(فقـة قبـل العتـق ومل يتحقـقثبـوت الن )٥(من. وجهان

اسـتلزام ذلـك االنفـاق علـى احلـر  )٨(احلر منهم �لرق مع احنصـارهم فيحـرم اسـتخدامهم وبـيعهم، ومـن
 .من استعمال اململوك )٩(بسبب امللك، واملنع

___________________________________ 
 .من طبعتنا احلديثة يف هذا اجلزء السادس) ١(
 .اي وقوع العتق من غري تعيني يف مثل هذه املوارد) ٢(
إن دليـل : أن التوقف يف هذا املورد متعـني ان مل يكـن دليـل اعتبـار التعيـني ارجـح فكأنـه يريـد ان يقـول: مقصوده ) ٣(

 .اعتبار التعينيالتعيني ارجح، فان مل يكن هناك ارجحية فالتوقف متعني، وال سبيل إىل عدم 
 .اي قبل التعيني) ٤(
 .دليل لوجوب النفقة على اجلميع) ٥(
 .اي مل يتعني العتق �لنسبة إىل اجلميع فيشك فيستصحب وجوب االنفاق) ٦(
 .فيحرم استخدامهم مجيعا. فال جيوز االستخدام. دليل حلرمة استخدام احدهم، للعلم االمجايل بوجود حر فيهم) ٧(
 .جوب االنفاق على اجلميع بعد العلم بعتق احدهمدليل لعدم و ) ٨(
ن اســتخدامه) مــن اجلــارة(�جلــر عطفــا علــى مــدخول ) ٩( فهــو دليــل . اي ومــن اســتلزام املنــع مــن اســتعمال اململــوك اي مــ

 .جلواز استخدام املماليك بعد العتق

    



٢٤٠ 

. ت قبـــل التعيـــنيلـــو مــا )٢(، واحتمـــل املصــنف اســـتخراج املعتــق �لقرعـــة، وقطـــع �ــا)١(واالقــوى االول
�ن القرعــة الســتخراج مــا هــو معــني يف نفســه غــري متعــني ظــاهرا، ال لتحصــيل  )٣(ويشـكل كــل منهمــا

او إىل وارثه بعده، ولو عدل املعني عـن مـن عينـه مل يقبـل ومل  )٦(فيه )٥(فاالقوى الرجوع اليه. )٤(التعيني
 .ينعتقان )٨(فإ�ما )٧(ينعتق الثاين اذ مل يبق للعتق حمل، خبالف ما لو اعتق معينا واشتبه، مث عدل

 ورشده، )١٠(واختياره(املعتق، ) املوىل )٩(ويشرتط بلوغ(
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 .نفاق على اجلميع وان عتق واحد منهم، وعدم جواز استخدام احدهم ايضاوهو وجوب اال) ١(
 .�لقرعة لو مات املعتق �لكسر قبل تعيني املعتق �لفتح) املصنف(اي قطع ) ٢(
 .اي كل من االحتمال �لقرعة، والقطع �ا يف قول املصنف) ٣(
 .ف وضع القرعةفيكون على خال. وهنا لتحصيل التعيني، النه غري متعني واقعا) ٤(
 .اي إىل العتق �لكسر لو كان، واىل وارثه لو مات) ٥(
 .اي يف التعني) ٦(
 .اي عدل املعتق �لكسر عن اململوك الذي عينه للعتق، وعني عبدا آخر للعتق) ٧(
 .اي املعدول عنه، واملعدول اليه) ٨(
ف حينمــا يتوجــه حنــوه اخلطــاب) ٩( �كمالــه مخــس عشــرة ســنة أو �نبــات الشــعر وذلــك إمــا . هــو الوصــول إىل حــد التكليــ

 .على عانته، أو �الحتالم
 .اي ال يكون مكرها) ١٠(

    



٢٤١ 

ال عتـق إال مـا اريـد : " ، النه عبـادة، ولقـوهلم )والتقرب به إىل هللا تعاىل(إىل العتق،  )١(وقصده
فال يقع من ) زاد على الثلث ، او مرض فيما)٣(وكونه غري حمجور عليه بفلس" ( )٢(به وجه هللا تعاىل

الصــــيب وان بلــــغ عشـــــرا، وال مــــن ا�نــــون املطبـــــق، وال غــــريه يف غــــري وقـــــت كمالــــه، وال املكـــــره، وال 
ري)٥(، وال الناســي، والغافــل والســكران)٤(الســفيه املتقــرب بــه إىل هللا تعــاىل، ســواء قصــد  )٦(، وال مــن غــ

فيجــوز وان اســتوعب دينــه  )٨(امــا قبلــه. )٧(ليــهالــر�ء ام مل يقصــد شــيئا، وال مــن املفلــس بعــد احلجــر ع
 .)١٠(اذا استغرق دينه تركته، أو زاد املعتق عن ثلث ماله )٩(ماله، وال من املريض

___________________________________ 
 .اي ال يكون مازحا، أو ساهيا) ١(
 .١احلديث  - ٤الوسائل كتاب العتق الباب ) ٢(
 .طبعتنا احلديثة كتاب احلجر جتد التفصيل هناكراجع اجلزء الرابع من ) ٣(
 .العتبار الرشد يف العتق) ٤(
 .والناسي والغافل والسكران ال يتاتى منهم القصد. العتبار القصد يف العتق) ٥(
 .حيث تشرتط القربة يف العتق، النه امر عبادي واالمر العبادي ال حيصل اال �تيانه متقر� إىل هللا العزيز) ٦(
ي بعد احلجر على املفلـس، فإنـه ال يصـح منـه حينئـذ العتـق، الن اموالـه حـق للغرمـاء ومـن مجلتهـا هـذا العبـد فيتعلـق ا) ٧(

 .نعم لو اجازوا ذلك صح العتق. حقهم به فال جيوز عتقه
 .اي قبل احلجر على اموال املفلس فانه حينئذ العتق) ٨(
 .لهاي يف مرض موته ال يصح منه حينئذ اكثر من ثلث ما) ٩(
 .فانه ال يصح العتق من املدين ان زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين) ١٠(

    



٢٤٢ 

ويف االكتفــــاء �جــــازة الغرمــــاء يف الصــــورة . )٢(، إال مــــع اجــــازة الغرمــــاء والورثــــة)١(بعــــد الــــدين ان كــــان
ن )٤(مــن. وجهــان )٣(االوىل واالقــوى . اختصــاص الــوارث بعــني الرتكــة )٤(أن املنــع مــن العتــق حلقهــم ومــ
 .على اجازة اجلميع )٦(التوقف

 ، او)٧(للعتق، الطالق االدلة) واالقرب صحة مباشرة الكافر(
___________________________________ 

 .واالول اوىل. اي ان كان للمريض مال) املال(وحيتمل ان يكون اسم كان . اي بعد ان كان دين للمريض) ١(
 .فإنه يصح العتق حينئذ) ٢(
 .وهو استغرق الدين جلميع الشركة) ٣(
 .دليل لنفوذ اجازة الغرماء) ٤(

ىن هلــم اخــذ طلــبهم مــن مثــن العبــد: حاصــله ن عتــق عبــده لصــاحل الغرمــاء ليتســ فــاذا اجــازوا عتقــه فقــد . ان املــوىل إمنــا منــع مــ
 .اسقطوا حقهم، ورضوا مبا عداه وصح العتق

 .زة الغرماء للعتقدليل لعدم نفوذ اجا) ٥(
ت املعتــق �لكســر وان اســتغرقه الــدين، لكنــه ينتقــل ابتــداء بعــد موتــه إىل الــوارث وان كــان : توضــيحه أن املــال املخــتص �مليــ

فـاذا حـل . والـدين املؤجـل حيـل مبـوت املـدين. تصرفهم فيه متوقفا علـى اداء ديونـه، النتقـال الـدين بعـد موتـه إىل ذمـة الورثـة
 .الدين وجب اداؤه

واما توقفـه علـى . اي يتوقف نفوذ العتق على اجازة الوارث والغرماء اما توقفه على اجازة الوارث فالنتقال املال اليهم) ٦(
 .اجازة الغرماء فلكو�م ذوي احلقوق يف هذا املال الذي هو العبد فال ينفذ اال بعد اجازة اجلميع

 .ان كان ثبو�ا مبقدمات احلكمة) ٧(

    



٢٤٣ 

والن العتق ازالة ملك، وملـك الكـافر اضـعف مـن ملـك املسـلم فهـو اوىل بقبـول الـزوال، ، )١(عمومها
أن املـــراد منهـــا إرادة وجـــه هللا تعـــاىل،  )٣(بنيـــة القربـــة ال ينافيـــه، الن ظـــاهر اخلـــرب الســـالف )٢(واشـــرتاطه

حـد نعـم لـو كـان الكفـر جب. وهذا القـدر ممكـن ممـن يقـر �� تعـاىل. سواء حصل الثواب ام مل حيصل
 .)٥(توجه اليه املنع، وكونه )٤(االهلية مطلقا

___________________________________ 
ربان الســابقان املشــار اليهمــا يف اهلــامش رقــم : واملــراد مــن االدلــة. ان كــان ثبو�ــا �لوضــع) ١( ، وبقيــة ٢٣١ص  ٥ - ٤اخلــ

ث . االول االخبـار راجـع مسـتدرك الوسـائل كتـاب العتــق البـاب. االخبـار الـواردة يف املقـام حيـث جتـد االدلـة هنـاك مـن حيــ
ق رقبـة -املعتـق �لكســر عامــة بلفــظ مــن اعتــق مؤمنــا  ث قــال املعصــوم . مــن اعتــ ومــن حيــث املعتــق �لفــتح ايضــا مطلــق حيــ

 ).رقبة: (عليه الصالة والسالم
مل ان يراد أن االدلة الـواردة وحيت. حيتمل ان يراد من االطالق والعموم أن االدلة بعضها عامة، وبعضها مطلقة كما عرفت

 ).وهي صحة مباشرة الكافر للعتق. (وعلى كال التقديرين فهي تدل على املدعى. يف املقام عامة، أو مطلقة
 .اي اشرتاط العتق بنية القربة ال ينايف العتق) ٢(
 ).وجه هللا تعاىل ال عتق اال ما اريد به: (يف قوهلم  ٢٤١ص  ٢املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٣(
اي �لكلية من دون ان يعرتف بوجود صانع واآله ابدا كالطبيعيني توجه اليه منع العتق، لعدم متشـية قصـد القربـة منـه ) ٤(

 .حينئذ بكل وجه
 .اي كون العتق) ٥(

    



٢٤٤ 

فـــك امللـــك فـــال ميتنـــع مـــن الكـــافر  )٢(ممنـــوع، بـــل هـــو عبـــادة خاصـــة يغلـــب فيهـــا )١(عبـــادة مطلقـــا
 .)٣(مطلقا
نظـرا إىل انـه عبـادة تتوقـف علـى القربـة، وأن املعتـرب مـن القربـة  )٤(ال يقع مـن الكـافر مطلقـا: قيلو 

حكمهـــم بـــبطالن صـــالته، وصـــومه،  )٦(كمـــا ينبـــه عليـــه  )٥(ترتـــب أثرهـــا مـــن الثـــواب، ال مطلـــق طلبهـــا
 ، والن)٨(، ال ما ادعوه اوال)٧(لتعذر القربة منه فان القدر املتعذر هو هذا املعىن

___________________________________ 
 .سواء قصد فك امللك ام ال) ١(
 .اي يف العبادة) ٢(

ب فيهــا فـك امللــك: (مـن قولــه مقصـوده  ان الفـرض االويل مــن �سـيس العتــق وتشـريعه هــو فـك رقبــة هـذا العبــد ): يغلـ
لى جانب قصـد القربـة وان اخـذت القربـة شـرطا يف وهذا املعىن يفوق ع. وجعله كاحد االحرار كي يستفيد من مزا� احلياة

 ).وهو فك ملكيته(اذن يصح العتق من الكافر �ذه اجلهة . صحة العتق
 .سواء كان مقرا �آلهلية ام جاحدا) ٣(
واملراد من االطالق ما شـرحناه يف اهلـامش . يف النسخ اخلطية املوجودة عند� وبعض املطبوعة) مطلقا(ال توجد كلمة ) ٤(
 .٣ رقم

 .اي طلب القربة) ٥(
 ).ترتب اثرها من الثواب(اي على ان املراد من القربة ) ٦(
 .حيث ال ميكن حصوله للكافر بقصد القربة) ترتب الثواب(وهو ) ٧(
 .ام ال) الثواب(وهي ارادة وجه هللا تعاىل، سواء حصل االثر وهو ) ٨(

    



٢٤٥ 

ت والء الكــافر علــى املســلم النــه )١(العتــق شــرعا ملــزوم للــوالء ، انتقــاء )٣(، ســبيل منفــي عنــه)٢(وال يثبــ
ان الكفــــر مــــانع مــــن االرث   )٨(ويف الثــــاين. )٧(مــــا مــــر )٦(ويف االول. )٥(يســــتلزم انتفــــاء امللــــزوم )٤(الــــالزم

ق ان اتفــاقهم علــى بطــالن عبادتــه مــن الصــالة، وحنوهــا، . مــانع يف النســب )٩(كالقتــل كمــا هــو واحلــ
 م يف عتقه، وصدقته، ووقفه عند من يعترب نية القربة فيه يدلواختالفه

___________________________________ 
 .وهو والء العتق) ١(
عدم وقـوع العتـق (أما لو كان كافرا فال يصح، مع أن املدعى عام وهو . التعليل امنا يصح لو كان العبد املعتق مسلما) ٢(

 .فالدليل اخص من املدعى. سلما ام كافرا، سواء كان املعتق �لفتح م)مطلقا
 .١٤٠اآلية : النساء )ولن �عل اهللا �ل�فر�ن � ا�ؤمن� س�يال(: يف قوله تعاىل) ٣(
 ).الوالء(وهو ) ٤(
 ).العتق(وهو ) ٥(
ا مـن الثـواب وهو عدم وقوع العتق من الكافر نظـرا إىل أنـه عبـادة متوقفـة علـى القربـة وأن املعتـرب مـن القربـة ترتـب اثرهـ) ٦(

 .إىل اخره
 ).واشرتاطه بنية القربة ال ينافيه): (الشارح(يف قول ) ٧(
 .إىل اخر قول الشارح) ان العتق شرعا ملزوم للوالء(وهر ) ٨(
فعـدم االرث هنـا ال الجـل الـوالء، . اي الكفر كما أنه مانع عن االرث يف الوالء، كذلك مانع مـن االرث يف النسـب) ٩(

 .ما أن القتل مانع من االرثك. بل الجل الكفر

    



٢٤٦ 

عـن مطلـق العبـادات مـن حيـث املاليـة، وكـون  )١(على أن هلذا النوع من التصرف املايل حكما �قصا
نفع الغري فجانب املالية فيها اغلـب مـن جانـب العبـادة، فمـن مث وقـع اخلـالف فيهـا،  )٢(الغرض منها

دون غريهــــا مــــن العبــــادات والقــــول بصــــحة عتقــــه متجــــه مــــع حتقــــق قصــــده إىل القربــــة وان مل حيصــــل 
 .)٣(الزمها
للعتـــق �ن ) حمـــال(�جلـــر عطفـــا علـــى مباشـــرة الكـــافر اي واالقـــرب صـــحة كـــون الكـــافر ) وكونـــه(

�ن ينذر عتق مملـوك بعينـه وهـو كـافر، أمـا املنـع مـن ) �لنذر ال غريه(د املعتق كافرا، لكن يكون العب
وال ( :فالنـــه خبيـــث وعتقـــه انفـــاق لـــه يف ســـبيل هللا وقـــد �ـــى هللا تعـــاىل عنـــه بقولـــه )٤(عتقـــه مطلقـــا

 ، وال شرتاط))٥(تيمموا ا�بيث منه تنفقون
___________________________________ 

ان العبادات املاليـة كـالعتق والصـدقة والوقـف ميكـن القـول بصـحتها مـن الكـافر لـو اشـتملت : راد من احلكم الناقصامل) ١(
. أما العبـادات احملضـة كالصـالة والصـوم واحلـج فـال يصـح وقوعهـا مـن الكـافر ابـدا وان متشـت القربـة منـه. على قصد القربة

احملضـة حيـث تقبـل مـن الكـافر علـى فـرض صـدور القربـة منـه حيـث وهلذا صار حكم العبادات املاليـة اخـف مـن العبـادات 
ب العبــادي، ومــن مث وقــع اخلــالف فيهــا،  ب علــى اجلانــ ب املــايل فيهــا غالــ إ�ــا عبــادات ماليــة والغــرض منهــا نفــع الغــري فجانــ

 .دون غريها ولو مشت القربة منه
 .اي من هذه العبادات املالية اليت يكون الغرض منها نفع الغري) ٢(
 ).ترتب الثواب وحصوله(وهو ) ٣(
 .اي وان مل يكن �لنذر) ٤(
 .واملراد من التيمم القصد اي وال تقصدوا ٢٦٧اآلية : البقرة) ٥(

    



٢٤٧ 

سـألته : قـال سـيف بـن عمـرية عـن الصـادق  )٣(كما مر، وال قربة يف الكافر، ولرواية  )١(القربة فيه
 ".ال  : "أجيوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال

اعتــق عبــدا نصـــرانيا  أن عليــا  )٦(، وبــني مــا روي)٥(�لنــذر فللجمــع بــني ذلـــك )٤(وامــا جــوازه
ـــى النـــذر )٧(فأســـلم حـــني أعتقـــه حبملـــه معـــا نظـــر، الن ظـــاهر  )٩(وفيهمـــا. علـــى عدمـــه )٨(واالوىل. عل

كانـت املاليـة يف الكـافر   ورمبـا. ، وقول املفسرين أن اخلبيث هو الردئ من املـال يعطـى الفقـري)١٠(اآلية
 خريا

___________________________________ 
 .اي يف العتق) ١(
 ).والتقرب به إىل هللا: (يف قول املصنف) ٢(
 .١احلديث  - ٤الوسائل كتاب العتق �ب ) ٣(
 .اي جواز كون الكافر معتقا �لفتح) ٤(
 .وهو الدال على عدم اجلواز) ٥(
 .٢احلديث  - ١٧ب الوسائل كتاب العتق �) ٦(
عليــه الصــالة والســالم عتــق عبــد  ) امــري املــؤمنني(علــى نــذر مــوال�  ٦اي حبمــل هــذا اخلــرب املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم ) ٧(

 .كافر
 .اي حبمل هذه الرواية على عدم نذر عتق العبد الكافر ٣رواية سيف بن عمرية املشار اليها يف اهلامس رقم ) ٨(
 .ودليل جواز العتق �لنذر. دليل املنع مطلقا مع النذر وبال نذر: الدليلني ومهااي يف كال ) ٩(
 .٢٤٦ص  ٥املشار اليها يف اهلامس رقم ) ١٠(

    



٢٤٨ 

خمصـوص �لصـدقة  )٣(ملاليتـه، ال ملعتقـده اخلبيـث، ومـع ذلـك فـالنهي )٢(، واالنفـاق)١(من العبد املسـلم
والقربـة ميكـن حتققهـا يف . وردء حـىت بشـق متـرة امجاعـا ، لعدم حتـرمي الصـدقة املندوبـة مبـا قـل)٤(الواجبة

 )٦(لـه يف االعتقـاد فإنـه يقصـد بـه وجـه هللا تعـاىل كمـا مـر )٥(عتق املوىل الكـافر املقـر �� تعـاىل املوافـق
، وفك رقبته من الـرق، وترغيبـه )٩(اذا ظن القربة �الحسان اليه )٨(، ويف املسلم)٧(وإن مل حيصل الثواب

 )١٠(كما روي  يف االسالم
___________________________________ 

ــى �ـــا، ) ١( يت يتحل ــ ــى قيمــة مــن العبــد املســلم �عتبــار قوتــه، ومعرفتــه �المــور، والصــفات ال أي اذا كــان العبــد الكــافر اعل
 .وخربته بكثري من الفنون

ىت ال جيـوز عليهـا االنفـاق وماليتـه ليسـ. اي االنفاق علـى الكـافر امنـا هـو الجـل ماليتـه، ال الجـل معتقـده) ٢( ت خبيثـة حـ
 .وان كان معتقده خبيثا

 .٢٤٦ص  ٥يف اآلية الكرمية املشار اليها رقم ) ٣(
زء الثــاين مــن طبعتنــا ) ٤( ع واالنعــام الــثالث والنقــدين راجــع اجلــ كزكــاة االبــدان وهــي الفطــرة، وزكــاة االمــوال كــالغالت االربــ

 .يل احكام الزكاة هناكجتد تفص ٦٢إىل ص  ١١احلديثة كتاب الزكاة ص 
: واملوىل مرفوع حمال فاعل للمصدر). عتق املوىل الكافر: (يف قول الشارح) عتق(�لنصب مفعول للمصدر وهو لفظ ) ٥(

 .اي عتق املوىل الكافر عبدا كافرا مثله كالمها يقران �� تعاىل
 ).وهذا القدر ممكن يقر �� تعاىل: (يف قول الشارح) ٦(
 .بل الباري عزوجل وان قصد القربة �لعتقاي من ق) ٧(
 .اي وأما اذا كان املعتق �لكسر مسلما واعتق عبدا كافرا) ٨(
 .اي إىل العبد املعتق �لفتح) ٩(
 .٢٤٧ص  ٦املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١٠(

    



٢٤٩ 

مــن املــدعى، وال  )٢(ســيف مــع ضــعف ســنده اخــص )١(مــن فعــل علــي عليــه الصــالة والســالم، وخــرب
 )٦(مـع حتقـق القربـة )٥(اصـال فـالقول �لصـحة مطلقـا )٤(حينئذ مبـا ال يـدل عليـه للفـظ )٣(ضرورة للجمع

 .)٧(متجه، وهو خمتار املصنف يف الشرح
ريه، ) وال يقـــف العتـــق علـــى اجـــازة املالـــك( مـــن رأس ) بـــل يبطـــل عتـــق الفضـــويل(لـــو وقـــع مـــن غـــ

 : )٨(امجاعا، ولقوله
___________________________________ 

 .٢٤٧ص  ٣املشار اليه يف اهلامش رقم ) ١(
سـواء كـان مشـركا ام ) عتـق العبـد الكـافر(عن عتق املشرك وهو أخص من املـدعى وهـو  حيث إنه سأل االمام ) ٢(

 .يهود� ام نصرانيا
ـــم ) ٣( ــامش، رقـ ـــار اليــــه يف اهلـــ ـــرية املشـ ن عمـ ــ ــرب ســــيف بـــ ــؤمنني . ٢٤٧ص  ٣بــــني خــ ــن االمــــام أمــــري املـــ ــا روي عـــ ـــني مــ وبـ
 .٢٤٧ص  ٦كما يف اهلامش رقم   

 .اي لفط اخلرب ال يدل على هذا اجلمع) ٤(
 .يف النذر وغريه) ٥(
 .كافروهي صورة عتق املوىل الكافر، أو عتق املوىل املسلم العبد ال) ٦(
 ).شرح االرشاد(اي ) ٧(
) كتـب السـنة(لكنهـا موجـودة يف ). الشـيعة والسـنة(هذه الرواية �ذه العبارة مل جندها يف كتب االحاديث املرويـة عـن ) ٨(

 ).ال طالق وال عتقا يف اغالق) (ال طالق قبل النكاح، وال عتاق قبل ملك: (هكذا
 .١٣٧٣نة طبعة مصر س ٢٠٣ص  ٢ا�لد ) جامع الصغري(راجع 
ال عتـاق وال طـالق اال ) (ال عتـق اال بعـد ملـك). (ال طالق قبل نكاح، وال عتـق قبـل ملـك: (هكذا) كتب الشيعة(ويف 

 ).بعد ما ميلك الرجل
 .االحاديث - ٥الباب  ١٩٩و  ١٩٨ص  ٥الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(راجع 

    



٢٥٠ 

إمـا منقطـع، او  )٢(روج عن املتنـازع واسـتثناؤهمن غريه �لسراية خ )١(، ووقوعه"ال عتق إال يف ملك " 
 نذرا، او ما )٦(لغى، إال ان جيعله )٥(، ولو علق غري املالك العتق �مللك)٤(إىل مطلق االنعتاق )٣(نظرا

___________________________________ 
، وبـني القـول بوقـوع العتـق يف )اال يف ملـك ال عتـق: (انه كيف ميكن اجلمع بني قوله : دفع وهم حاصل الوهم) ١(

 .بقية العبد املشرتك لو اعتق بعضه
�لرفع مبتداء خربه ) وقوعه(و ). السر�ن(ان وقوع العتق يف بقية العبد املشرتك قهري واجباري على قاعدة : فاجاب 

 ).خروج(
 .وهو العتق االختياري املباشري، النه املتنازع فيه) ٢(
بناء على أن االستثناء منقطع وخارج عن املستثىن ) ال عتق اال يف ملك(اي استثناء العتق القهري عن تلك القاعدة ) ٣(

فخروجـه عـن تلـك . منه، الن املـراد مـن العتـق املتنـازع هـو العتـق االختيـاري املباشـري، ال العتـق القهـري االجبـاري كمـا هنـا
 .حيث إن الظن خارج عن العلم )ان ي�بعون إال الظن(ىل القاعدة كخروج املستثىن منه كقوله تعا

ــى ان املــراد مــن العتــق مطلــق االنعتــاق الشــامل ) ٤( ن تلــك القاعــدة اســتثناء متصــل، بنــاء عل اي اســتثناء العتــق القهــري عــ
ة الكليـة وامـا خروجـه عـن تلـك القاعـد. فيـدخل العتـق القهـري بنحـو السـر�ن يف املسـتثىن منـه. للعتق القهـري، واالختيـاري

 .فكخروج املستثىن املتصل عن املستثىن منه
 ).� علي عتق هذا العبد لو ملكته: (كما لو قال شخص) ٥(
� علـي عتـق هـذا العبـد لــو : (اي اال ان جيعـل غـري املالـك للعبـد عتقـه بعـد التملـك بنحـو النـذر كـان يقصـد مـن قولـه) ٦(

 .عليق جائزالنذر اي نذرت � عتقه لو ملكته فان الت) ملكته

    



٢٥١ 

ويفتقـر إىل صـيغة العتـق وان  )٢(، كلله علي اعتاقه إن ملكته، فيجب عند حصول الشـرط)١(يف معناه
 .)٤(على االقوى )٣(قال، � علي أنه حر إن ملكته

آ� مث  )٧(�مللــك الضـــمىن كملــك القريـــب )٦(�لصـــيغة االوىل، اكتفــاء )٥(�الكتفـــاء هنــا: ورمبــا قيــل
 )وال جيوز تعليقه على شرط(يعتق 

___________________________________ 
 .كالعهد واليمني فان التعليق فيهما جائز كالتعليق يف النذر) ١(
 .فعليه عتقه لو ملكه) متلك العبد(اي جيب الوفاء �لنذر عند حصول شرطه وهو ) ٢(
ت حـر: (لـو ملكـه �ن يقـول بعـد التملـك اي ويفتقر هذا النـذر إىل صـيغة العتـق �نيـا) ٣( وهـذا هـو املعـرب عنـه بنـذر ). انـ

 .فال يكون حرا مبجرد متلكه، بل حيتاج إىل صيغة �نية. السبب اي اجياد سبب العتق
ىت  ) الشارح(هذا راي ) ٤( يف أنه ال يكتفي يف العتق �لصيغة االوىل بعد التملك، بل البد من اجـراء صـيغة �نيـة حـ

 .حيصل االنعتاق
) � علـي عتقـه لـو ملكتـه: (يف قولـه) صيغة النـذر(�الكتفاء �لصيغة االوىل وهي : اي رمبا قيل هنا وهو نذر النتيجة) ٥(

 .بعد التملك) انت حر: (وال حيتاج إىل صيغة �نية بقوله
هو الجل االكفتاء �مللك الضمين  امنا) صيغة النذر(منصوب على املفعول الجله اي االكتفاء �لصيغة االوىل وهي ) ٦(

 .احلاصل يف ضمن امللكية احلاصلة مبجرد اجراء الصيغة لو متلك
كما أن االنسان ميلـك العمـودين آ�مـا حـىت يصـح عتقهمـا، : تنظري للملكية الضمنية احلاصلة لالنسان آ�ما حاصله) ٧(

 .هذا من �حية. واال مل يصح، النه ال عتق اال يف ملك
ــن �حيــــة ك العمــــودين: اخــــرى ومــ ــ ــق اال يف ملــــك(فجمعــــا بــــني . أن االنســــان ال ميلــ ــان (، وبــــني )ال عتــ ــدم متلــــك االنســ عــ
فالنـاذر ملـا ) نـذر النتيجـة(فكذلك فيمـا حنـن فيـه وهـو . البد من القول �لتملك الضمين اآليت حىت يصح العتق) العمودين
ى حصــول امللكيــة حيصـل العتــق مبجــرد التملــك وال ) � علــي عتقــه لــو ملكتــه: (قـال حيتــاج إىل صــيغة اخـرى �نيــة، بنــاء علــ

 .الضمنية اآلتية
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ت الشــمس، : كقولــه ت حــر إن فعلــت كــذا، او اذا طلعــ يعلــق (جيــوز أن ) إال يف التــدبري فإنــه(انــ
 .ان قلنا به )٣(حيث ال يفتقر إىل صيغة )٢(، وإال يف النذر)١(ال بغريه(كما سيأيت ) �ملوت
ــذر عتــق عبــده ( ق مــع وجــود ) انعقــد( )٤(ســائغ علــى مــا فصــل) عنــد شــرطنعــم لــو ن ــ ــذر وانعت الن
 .)٦(ان كانت الصيغة أنه إن كان كذا من الشروط السائغة فعبدي حر )٥(الشرط

___________________________________ 
 .اي ال جيوز العتليق يف التدبري بغري املوت) ١(
 ).علي أنه حر ان ملكته �: (اي وجيوز التعليق يف نذر النتيجة كقوله) ٢(
وامـا علـى . بنـاء علـى االكتفـاء �مللكيـة الضـمنية احلاصـلة مبجـرد التملـك) انت حر(اي إىل صيغة االعتاق �نية وهو ) ٣(

 .حيث ذهب إىل عدم االكتفاء �لصيغة االوىل فالبد من اجراء صيغة اخرى) الشارح(مذهب 
 .وهو العهد واليمني) ما يف معناهاال ان جيعله نذار، أو ): (الشارح(يف قول ) ٤(
 ).ان رزقت ولدا فعبدي حر: (كما يف نذر النتيجة يف قوله) ٥(
ــى حصــول امللكيــة ) ٦( ــذي هــو نــذر النتيجــة إىل صــيغة �نيــة، بــل يكتفــى �الوىل بنــاء عل ذر ال ذا النــ اي ال حيتــاج مثــل هــ

 .الضمنية اآلنية
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ب عتقــه ــق، ال  )٤(، النــه)٣(االول )٢(طــابق للعبــارةوامل. فللــه علــي أن اعتقــه: ان قــال )١(ووجــ العتــق املعل
 )٥(الثاين

___________________________________ 
� علــي أن اعتــق : (كمــا يف نــذر الســبب اي ووجــب عتــق العبــد �نيــا لــو كــان نفــس االعتــاق معلقــا كمــا يف قولــك) ١(

ــذي يســمى نــذر الســبب حيتــاج) عبــدي لــو رزقــت ولــدا إىل اجــراء صــيغة اخــرى بعــد حتقــق الشــرط وال  فمثــل هــذا النــذر ال
ب اجــراء : والفــرق بـني نــذر السـبب، ونــذر النتيجـة. يكتفـى �لصـيغة االوىل أن يف االول كــان نفـس االعتــاق معلقـا ولــذ جيـ

خبالف الثاين فـان احلريـة فيـه منشـأة عنـد اجـراء الصـيغة االوىل فـال حيتـاج إىل صـيغة �نيـة . صيغة �نية عند حصول الشرط
 .عند حصول الشرظ

 ).نعم لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ انعقد: (يف قوله) املصنف(اي املطابق لعبارة ) ٢(
 ٢املشار اليهـا يف اهلـامش رقـم  ) املصنف(اي عبارة ) � علي أنه حر لو رزقت ولدا: (وهو نذر النتيجة يف قوله) ٣(

، )انـت حـر: (تعطي االكتفـاء �لصـيغة االوىل يف نـذر النتيجـة بعـد حصـول الشـرط مـن دون احتيـاج إىل صـيغة �نيـة بقولـه
 .لكون احلرية منشأة عند اجراء الصيغة

 .شأ بنفس الصيغةهو العتق املعلق على حصول الشرط فهو من اول االمر من) نذر النتيجة(اي الن االول وهو ) ٤(
فان مثله حيتاج إىل صيغة �نية بعد حصول الشـرط  )هللا � أن اعتقه �و رزقت و�ا(: يف قوله) نذر السبب(وهو ) ٥(

� علـي ان : (وال يكتفي �لصيغة االوىل، الن االعتاق مل ينشأ حـني انعقـاد الصـيغة االوىل، حينمـا قـال) انت حر: (بقوله
 ).اعتقه
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او ان يتصـدق بـه،  )٣(القول فيما اذا نذر ان يكون ماله صدقة، او لزيـد )٢(ومثله. اقاالعت )١(فانه
، ويصـري ملكـا لزيـد قهـر�، خبـالف )٥(فإنه ينتقل عن ملكه حبصول الشـرط يف االول )٥(او يعطيه لزيد

إن مل يفعــل بقــي علــى)٧(، فانــه ال يــزول ملكــه بـه)٦(االخـري ب أن يتصــدق، او يعطــي زيـدا فــ  ، وامنــا جيــ
 )٩(ابراؤه )٨(ويتفرع على ذلك. ملكه وإن حنث

___________________________________ 
 .هو االعتاق) نذر السبب(اي الثاين وهو ) ١(
 .يف احتياجه إىل صيغة �نية) نذر السبب(ومثل . يف عدم احتياجه إىل صيغة �نية) نذر النتيجة(اي ومثل ) ٢(
ث) لنــذر النتيجــة(هـذان مثــاالن ) ٣( إن النــاذر مــن اول االمــر انشــأ كــون مالــه صــدقة، وكــون مالــه لزيــد بــنفس الصــيغة  حيــ

 .االوىل وال حيتاج إىل صيغة اخرى بعد حصول الشرط
ىت ينتقـل عـن ) لنذر السبب(هذان مثاالن ) ٤( حيث إن الناذر من �دي االمر مل ينشأ صدقة ماله، أو كـون مالـه لزيـد حـ

 .يغة اخرىملكه حبصول الشرط، بل حيتاج إىل ص
 .أن كون ماله صدقة، أو لزيد حيصل مبجرد اجراء الصيغة يف االول، دون الثاين: فاحلاصل

 ).نذر النتيجة(هو ) ٥(
 ).نذر السبب(هو ) ٦(
 .اي �ذا النذر وهو نذر السبب، بل حيتاج االنتقال عن ملكه إىل صيغة اخرى) ٧(
 .اي على نذر النتيجة، ونذر السبب) ٨(
املـال (ومرجـع الضـمري يف منـه ) املنـذور لـه(وفاعلـه حمـذوف وهـو ). النـاذر(مصدر مضـاف إىل املفعـول املـراد منـه ابراء ) ٩(

ذره لــه قبــل قبضــه للمــال مــن النــاذر) املنــذور ذور لــه ابــراء النــاذر مــن املــال الــذي نــ ىن، أنــه جيــوز للمنــ بنــاء علــى القــول . واملعــ
 .له، واىل زيد ملكا قهر� مبجرد حصول الشرط، النتقال املال إىل املنذور )بنذر النتيجة(

فـال ينتقـل املـال إىل املنـذور لـه، وال إىل زيـد، لعـدم زوال امللـك عـن النـاذر بـل الواجـب ) بنـذر السـبب(أما بناء على القول 
لــه ابــراء فــال ميكــن للمنــذور . علـى النــاذر التصــدق مبالــه، أو اعطائــه لزيــد، فــان فعــل فهــو، واال يفعـل بقــي املــال علــى ملكــه

 .الناذر
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 .)٢(، دون الثاين)١(منه قبل القبض فيصح يف االول
مـــدة مضــــبوطة متصـــلة �لعتـــق، او منفصــــلة، او ) خدمتـــه(يف صــــيغة العتـــق  )٣(ولـــو شـــرط عليـــه(
والن منافعـه املتجـددة " املؤمنون عند شـروطهم " الشرط والعتق، لعموم ) صح(مع الضبط  )٤(متفرقة

املشـرتط مـن املنـافع، وابقـى املشـرتط  )٥(اعتقـه �لشـرط فقـد فـك رقبتـه، وغـريورقبته ملك للموىل فـاذا 
 .استصحا� للملك، ووفاء �لشرط )٦(على ملكه فيبقى

___________________________________ 
 ).نذر النتيجة(وهو ) ١(
 ).نذر السبب(وهو ) ٢(
 .اي لو شرط املعتق �لكسر على العبد) ٣(
 .�لكسر للعبد يف صيغة العتق جيب عليك ان ختدمين سنة مث لنفسك سنة، مث ختدمين سنة اخرى�ن قال املعتق ) ٤(
ك(�لنصـب عطفــا علـى مفعــول ) ٥( وأمـا املنــافع املشــرتطة . اي فقـد فــك رقبتــه، وفـك غــري املنــافع املشـرتطة علــى العبــد) فــ

 .فقد بقيت حتت ملك املوىل
 .ت ملكه، لالستصحاب، وللوفاء �لشرطاي املنافع املشرتطة على العبد �قية حت) ٦(
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ووجـــه اشـــرتاط . )١(وهـــل يشـــرتط قبـــول العبـــد االقـــوى العـــدم، وهـــو ظـــاهر اطـــالق العبـــارة ملـــا ذكـــر�ه
وهـل جتـب . أن االعتاق يقتضي التحرير واملنافع �بعة فال يصح شرط شـئ منهـا، إال بقبولـه )٢(قبوله

�نـه ال يسـتلزم  )٤(ويشـكل. �ا عن التكسـب )٣(، لقطعهنعم: على املوىل نفقته يف املدة املشرتطة قيل
ثبو�ــــا مــــن بيــــت املــــال، او مــــن  )٥(واملناســــب لالصــــل. وجــــوب النفقــــة كــــاالجري، واملوصــــى خبدمتــــه

 )٩(منها، ولالصل )٨(اسباب النفقة مضبوطة شرعا وليس هذا )٧(الن )٦(الصدقات
___________________________________ 

 .فاذا شرط بقاء شئ من منافعه له صح. ومنافعها ملك للمعتق �لكسرمن أن الرقية ) ١(
 .اي وجه اشرتاط قبول العبد) ٢(
فيجـب حينئـذ . بسبب اشـرتاطه عليـه اخلدمـة لـه. اي القطع املوىل العبد عن االكتساب لنفسه) املوىل(مرجع الضمري ) ٣(

 .على املوىل االنفاق عليه
 .اي يشكل كون النفقة على املوىل) ٤(
 ).أن من ال كسب له جيب االنفاق عليه من بيت املال(اي لالصل الشرعي وهو ) ٥(
 .اي الزكوات) ٦(
 .تعليل لعدم وجوب انفاق املوىل على العبد) ٧(
 .اي عتق املوىل العبد املشرتط عليه خدمته يف مدة معينة ليس من اسباب وجوب االنفاق على العبد) ٨(
 .االنفاق على مثل هذا العبداي أصالة عدم وجوب ) ٩(
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 )٣(لكـــن االقـــوى هنـــا )٢(، للعمـــوم)١(وكمـــا يصـــح اشـــرتاط اخلدمـــة يصـــح اشـــرتاط شـــئ معـــني مـــن املـــال
ــز عــن الصــادق  )٥(، ولصــحيحة)٤(اشــرتاط قبولــه، الن املــوىل ال ميلــك اثبــات مــال، يف ذمــة العبــد حري

. 
رقــا السـعي يف الكسـب كمــا يسـتحق اخلدمــة،  عليـه )٧(كاخلدمــة، السـتحقاقه  )٦(ال يشـرتط: وقيـل

 .فإذا شرط عليه ماال فقد استثىن من منافعه بعضها
___________________________________ 

 .كما جيوز له ان يشرتط على العبد خدمته مدة معينة. اي يشرتط املوىل على العبد اعطاء مقدار معني من املال له) ١(
 .حيث مل يقيد الشرط بشئ) املؤمنون عند شروطهم( وآله عليه اهللا صلىاي لعموم قوله ) ٢(
 .اي يف اشرتاط املوىل على العبد اعطاء مقدار معني من املال له) ٣(
 .خبالف اخلدمة فإن املعتق �لكسر كان ميلكها قبل العتق فيبقى بعضها لنفسه �لشرط) ٤(
 .٣٩احلديث  ٢٢٤ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ٥(
ن املــال إىل املــوىل لــو اشــرتط املــوىل املــال عليــه عنــد عتقــهاي ) ٦( كمــا ال . ال يشــرتط قبــول العبــد يف دفــع مقــدار معــني مــ

 .يشرتط ذلك عند اشرتاط اخلدمة
ب رقــا علــى احلاليــة). العبــد(ومرجــع الضــمري يف عليــه ). املــوىل(مرجــع الضــمري ) ٧( ب ســعي علــى انــه مفعــول . ونصــ ونصــ
 ).لالستحقاق(

ىن . املــوىل كمــا يســتحق خدمــة العبــد حالكونــه رقــا وان ســعيه لــه مــن دون اشــرتاط هــذا االســتحقاق بقبــول العبــد أن: واملعــ
 .كذلك يستحق املوىل املقدار املعني من املال لو اشرتطه على العبد من دون توقف هذا االستحقاق على قبول العبد

    



٢٥٨ 

 )٢(تيفائها فــإن وىف �ــا يف وقتهــاوحيــث يشــرتط اخلدمــة ال يتوقــف انعتاقــه علــى اســ. )١(وضــعفه ظــاهر
إىل اجر�ـا، وال فــرق  )٤(اسـتقرت اجـرة مثلهـا يف ذمتــه، ال�ـا مسـتحقة عليـه وقــد فاتـت فريجـع )٣(وإال

 .)٥(بني املعتق، ووارثه يف ذلك
فـــاالقرب بطــــالن (شـــرطه عليـــه يف صـــيغة العتـــق ) ولـــو شـــرط عـــوده يف الـــرق ان خـــالف شــــرطا(
 )٦(ثبت حريته رقا وهو غري جائز وال يرد مثله، لتضمن الشرط عود من ت)العتق

___________________________________ 
 .اي ضعف هذا القول ظاهر) ١(

ب للمــوىل لــو امــره بــه: وجــه الظهــور ب عليــه ان يكتســ ب العبــد حــال الرقيــة وانــه جيــ غــري مســتلزم . ان اســتحقاق املــوىل كســ
ىت حيتـاج إىل القبـول. فيكون كسبه فاشاللوجود املال، اذ من املمكن أن يكتسب وال يستفيد  . فـال تشـتغل ذمتـه بشـئ حـ

فانـــه يســـتحقه عينــا وجيـــب دفعـــه إىل املـــوىل . خبــالف اشـــرتاط املـــوىل علــى العبـــد اعطـــاء مقـــدار معــني مـــن املـــال لــه يف عتقـــه
 .فيشرتط قبول العبد يف هذا االشرتاط

 .فهو املطلوب ليس اال) ٢(
 .طة عليهاي وان مل يف �ملنافع املشرت ) ٣(
 .اي املعتق �لكسر) ٤(
وامـا اذا كـان شـرط اخلدمـة . هذا اذا كان شرط اخلدمة اعم من ان يكـون لـه، او لوارثـه. اي يف استيفاء اخلدمة وبدهلا) ٥(

 .لشخصه املعني فال يشمل الوارث
العبــد إىل الـرق لـو خــالف اي ال يـرد يف املكاتـب املشـروط مثــل مـا ورد يف العبـد املخـالف للشــرط، لعـدم جـواز اعـادة ) ٦(

وهذا خبالف املكاتب املشروط الذي ال يتحرر اال بعد اداء مجيع مال الكتابة . الشرط، الستلزامه اسرتقاق احلر بعد العتق
 .فليس فيه رجوع إىل الرقية. فهو �ق على رقيته ما مل يستوف الشرط. الذي عليه

    



٢٥٩ 

، خبـالف املعتـق )٢(وأن تشـبث �حلريـة بوجـه ضـعيف مل خيـرج عـن الرقيـة )١(يف املكاتب املشـروط، النـه
 .يريد الرق احملض، ال مطلق الرق )٥(فانت رد يف الرق )٤(وقول السيد للمكاتب. )٣(بشرط
اســـحاق بـــن عمـــار عـــن الصـــادق  )٨(، وروايـــة)٧(�الخـــالل للعمـــوم )٦(يصـــح الشـــرط ويرجـــع: وقيــل
 )٩(بنته، ويشرتط عليه إن اغارهاأنه سأله عن الرجل يعتق مملوكه، ويزوجه ا 

___________________________________ 
 ).وال يرد مثله يف املكاتب املشروط: (تعليل لقوله) ١(

كيـف : أن املكاتب املشروط يكون رقا اذا مل يؤد مال الكتابة، وليس معىن كونه رقا أنه يعود إىل الرقيـة حـىت يقـال: واملعىن
 .يةميكن رجوع احلر إىل الرق

 .وهو حترره على تقدير وفاء مال الكتابة املشروط عليه) ٢(
ث إنــه قــد حتــرر وخــرج مــن الرقيــة) ٣( ذا كــان العتــق مــن البدايــة . فلــو خــالف الشــرط ال جيــوز لــه الرجــوع إىل الرقيــة. حيــ وهلــ

 .�طال
 .اي للمكاتب املشروط) ٤(
 ).فان عجزت فانت رد يف الرق: (يف قول املوىل) ٥(
 .العبد املخالف للشرط إىل الرقيةاي ) ٦(
املسـلمون (ويف روايـة . ٢احلديث  ٤٠كتاب النكاح الباب ) الوسائل). (املسلمون عند شروطهم: (وهو قوله ) ٧(

 .نفس املصدر) عند شروطهم
 .٢٨احلديث  ٢٢٢ص  ٨الطبعة اجلديدة ج ) التهذيب) (٨(
والسرية بضم السني وكسر . ليها زوجة �لعقد الدائم، أو املنقطع، أو اخذ عليها سريةاي اوقعها يف الغرية �ن اخذ ع) ٩(

 .واشتقاقها من السر لكو�ا تتخذ سرا. اليت تقام يف البيت) االمة: (الراء وتشديد الياء مع فتحها

    



٢٦٠ 

ول منــاف لالصــول، فـــالق )٢(ومتنهــا )١(وطريــق الروايــة ضــعيف".لــه شــرطه : " قــال. أن يــرده يف الــرق
علـى التغليـب  )٣(�لبطالن اقوي، وذهب بعض االصحاب إىل صحة العتـق، وبطـالن الشـرط، لبنائـه

 .من الشروط )٧(شرط الصحة كغريه )٦(جمردا عن الشرط وهو )٥(بعدم القصد اليه )٤(ويضعف
يف ملـك املـوىل املنـدوب إىل ) اذا اتى عليـه(ذكرا كان ام انثى ) املؤمن(اململوك ) ويستحب عتق(
من كـان مومنـا فقـد عتـق بعـد سـبع سـنني اعتقـه صـاحبه "  ، لقول الصادق )سبع سنني(قه عت

 وهو". )٨(ام مل يعتقه، وال حتل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنني
___________________________________ 

 .الكويف) علي بن ابرهيم بن هاشم(اذ يف طريقها ) ١(
لـو خـالف الشـرط منـاف الصـول ) عودهـا إىل الرقيـة. (وهـو ٢٥٩ص  ٨ار اليهـا يف اهلـامش رقـم اي منت الروايـة املشـ) ٢(

 .حيث إ�ا تنفي رجوع العبد إىل الرقية بعد صريويته حرا. املذهب
 .اي لبناء العتق على التغليب حيث إن الشارع اراد فكه مهما امكن) ٣(
 .اي القول بصحة العتق، وبطالن الشرط) ٤(
 ).ما قصد مل يقع، وما وقع مل يقصد(العتق جمردا عن هذا الشرط وان كان فاسدا فيلزم أن اي إىل ) ٥(
 ).شرط عود العبد إىل الرق لو خالف شرطا(اي كون العتق جمردا عن هذا الشرط وهو ) ٦(
 .اي كغري هذا الشرط من الشروط اذا كان �طال فانه يبطل العقد به) ٧(
 ١احلديث  - ٣٣كتاب العتق �ب   ٢٠٣ص  ٣لد الوسائل الطبعة القدمية ا�) ٨(

    



٢٦١ 

ــق بــدون االعتــاق  ــى �كــد اســتحباب عتقــه، لالمجــاع علــى أنــه يعت ــق ) بــل يســتحب(حممــول عل العت
 .خصوصا للمؤمن )١(مطلقا(

مـن اعتـق مملوكـا : " �النفاق قـال الرضـا ) ويكره عتق العاجز عن االكتساب إال أن يعينه(
يفعـل اذا اعتـق الصـغار،  وكـذلك كـان علـي " عليه ان يعوله حىت يستغين عنـه ال حيلة له فإن 
للحـــق يف االعتقـــاد، للنهـــي عنـــه يف االخبـــار  )٣(عتـــق املخـــالف(كـــذا يكـــره ) و( )٢(ومـــن ال حيلـــة لـــه

 .احملمول على الكراهة مجعا
ون علينـا غـدا، ال جيـوز لكـم ما اغـين هللا عـن عتـق احـدكم تعتقـون اليـوم يكـ: قال الصادق 
الذي ال يعرف احلق وال يعاند فيه، وال يـوايل ) املستضعف(يكره عتق ) وال" ( )٤(ان تعتقوا إال عارفا

ن الصــادق  ت لــه: قــال احــدا بعينــه، لروايــة احللــيب عــ ــ : الرقبــة تعتــق مــن املستضــعفني؟ قــال: قل
 .)٥(نعم

وهو انعتـاق �قـي اململـوك اذا أعتـق بعضـه بشـرائط ) سرايةومن خواص العتق ال(السراية يف العتق 
 )من عبده(بكسر الشني اي جزء ) فمن أعتق شقصا(خاصة 

___________________________________ 
 .ولو كان قبل مضي سبع سنني) ١(
 .١احلديث  ١٤كتاب العتق الباب   ٢٠٣ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٢(
) واخلارجي). (الذين اذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا) (الهل البيت(الذي يظهر العداء ) الناصيب(املراد منه ) ٣(

 ).النهروان(الذي خرج على امام زمانه كاهل 
 .٣احلديث  - ١٧كتاب العتق الباب   ٢٠١ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٤(
 .١نفس املصدر احلديث ) ٥(

    



٢٦٢ 

املعتـق ) إال ان يكـون(وان مل ميلـك سـواه، ) عتـق كلـه(ء سرى العتـق فيـه امجـع و او امته وإن قل اجلز 
ث(اململــوك ) ومل خيــرج(مــن مرضــه الــذي اعتــق فيــه، ) مريضــا ومل يــربأ( اي ثلــث مــال املعتــق ) مــن الثلــ

من الـوارث فيعتـق امجـع ان اجـازه، وإال ) إال مع االجازة(فال يعتق حينئذ امجع، بل ما يسعه الثلث 
 .ما اجازه فبحسب

 )٢(ضـعيف، ومـن مث )١(هذا هو املشهور بني االصحاب، ورمبا كان امجاعا، ومستنده من االخبـار
ــق الــبعض مطلقــا ــن طــاووس إىل عــدم الســراية بعت ، استضــعافا للــدليل )٣(ذهــب الســيد مجــال الــدين ب

 )٧(مع أنه قد روى )٦(، وملوافقته ملذهب العامة)٥(عن حكم االصل )٤(املخرج
___________________________________ 

 .االحاديث ٦٤الباب  -كتاب العتق . ٢٠٨ص  ٣راجع الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ١(
 .اي والجل أن أخبار سراية العتق يف هذا الباب ضعاف) ٢(
 .سواء كان املعتق �لكسر مريضا ام صحيحا، موسرا ام معسرا) ٣(
يت اسـتندوا اليهـا يف ســراية العتـق إىل الكــل وقـد اشــري اليهـا يف اهلــامش ) الضـعاف االخبــار(املـراد مـن الــدليل املخـرج ) ٤( الــ

 .١رقم 
اي بعـد الشـك يف ان عتـق اجلـزء يسـري إىل الكـل ام ال، نستصـحب بقـاء امللـك ) استصحاب بقـاء امللـك(املراد منه ) ٥(

 .يف اجلزء غري املعتق
 .وفقا ملذهبهم ) االمام(فاجاب ) ابناء السنة(لعل السائل كان من ) ٦(

هريـة كتــاب العتـق حيــث جتــد هنـاك مــا يـدل علــى كيفيــة  ١٣٢٣اجلــزء اخلـامس الطبعــة االوىل ســنة ) الدونــة الكـربى(راجـع 
 ).اهل السنة(وفقا ملذهب  ) االمام(جواب 

ق الــبعض ال  ٣احلــديث  ٦٤كتــاب العتــق �ب   ٢٠٨ص  ٣ا�لــد  الوســائل الطبعــة القدميــة) ٧( فالروايــة دالــة علــى أن عتــ
 .يسري إىل اجلميع، النه لو كان يسري لوجب على القاذف متام احلد وهو الثمانون، ال اخلمسون

يت نصــفها مملــوك وحــد قاذ) �خلمســني( ) االمــام(وامــا حكــم  فهــا حينئــذ اربعــون مــع أن الســائل ســأل عــن اجلاريــة الــ
ــى أنــه  ك مخســة امثــان اجلاريــة، ال نصــفها  ســوطا ال مخســون فبنــاء عل ك ميلــ والســائل امنــا قصــد . كــان عاملــا �ن املالــ

ف مســاحمة شــيخ (وللحكــم �خلمســني توجيــه آخــر، افــاده . ومخســة امثــان اجلاريــة يكــون حــد قاذفهــا مخســني ســوطا. النصــ
يان أن القاذف يستحق اربعني سوطا من �حية حتـرر اجلاريـة يف نصـفها، وبقـاء النصـف اآلخـر اعلى هللا مقامه بب) الطائفة

 .ويستحق عشرة سياط تعزيرا ملا يف اجلارية من الرقية يف نصفها اآلخر. على احلرية

    



٢٦٣ 

: سألته عن الرجل اعتق نصـف جاريتـه مث قـذفها �لـز� قـال: قال محزة بن محران عن احدمها 
، ومحلهــا )١(ويف معنــاه خــربان آخــران. احلــديث" ارى أن عليــه مخســني جلــدة ويســتغفر ربــه : " فقــال

 .الشيخ على أنه ال ميلك نصفها اآلخر مع اعساره
مـع (امجـع ) وعتـق) (نصـيبه )٢(شـريك قـوم عليـه(اي اململوك الذي اعتق بعضه ) ولو كان له فيه(
 داره، وخادمه )٣(ز�دة عما يستثىن يف الدين مناي يسار املعتق �ن ميلك حال العتق ) يساره

___________________________________ 
 .١٣ - ١٢احلديث  ٢٠١ص  ١٨كتاب العتق �ب   ٣الطبعة القدمية ج ) الوسائل) (١(
 .أي على العتق االول) ٢(
 ).عما يستثىن: (املوصلة يف قوله) ما(  من بيانية ل) ٣(

    



٢٦٤ 

الشـريك  )٣(يسع قيمة نصـيب )٢(يومه له، ولعياله ما )١(حباله كمية وكيفية وقوتودابته، وثيابه الالئقة 
ففــي كونــه موســرا، او  )٥(ولــو كــان مــديو� يســتغرق دينــه مالــه الــذي يصــرف فيــه. ويعتــق )٤(فتــدفع اليــه

وهــــل تنعتــــق حصــــة الشــــريك بعتــــق املالــــك . )٧(، لبقــــاء امللــــك معــــه)٦(معســــرا قــــوالن اوجههمــــا االول
 .�الداء اقوال )١٠(، او �لعتق مراعى)٩(�داء قيمتها اليه ، أو)٨(حصته

___________________________________ 
 .أي ومن قوت يومه) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ١(
 .أي ميلك ماال يسع قيمة نصيب الشريك) �ن ميلك: (منصوب حمال مفعول لقوله) ٢(
 .بعا ام ثلثا ام مخسا إىل آخرهسواء كان نصيب الشريك نصفا ام ر ) ٣(
 .اي تدفع القيمة إلىالشريك اآلخر) القيمة(و�ئب الفاعل يف تدفع ). الشريك اآلخر: (مرجع الضمري) ٤(
 .أي يف العتق) ٥(
فهـل . أي لو كان للمعتق �لكسر مال حني ان عتـق نصـيبه بقـدر نصـيب شـريكه ولـه ديـون تسـتغرق نصـيب شـريكه) ٦(

 .حينئذ موسرا ام معسرا يعد املعتق �لكسر
 .وهو كون املعتق �لكسر موسرا) ٧(
نعـم ميكــن ان يقـال �عســاره فيمـا اذا مل يكــن . أي مـع الــدين فـإن املــال يعـد ملكــا للمـديون، ال للــدائن فيكـون موســرا) ٨(

 .واما اذا كان حاال ومطالبا به فال خيلو من االشكال. الدين حاال ومطالبا به
 .أي بعد اداء قيمة �قي العبد إىل الشريك اآلخر. اآلخرأي إىل الشريك ) ٩(
ق �لكســـر قيمـــة نصـــيب شـــريكه يســـتمر ) ١٠( زال، فـــان ادى املعتـــ ــ ق لكـــن عتقـــا متزل ىن أن نصـــيب الشـــريك اآلخـــر يعتـــ مبعــ

 .نصيب الشريك اآلخر على حريته، وان مل يؤد رجع نصيب الشريك إىل الرقية

    



٢٦٥ 

 .)٤(طريق اجلمع )٣(واالخري )٢(ما يدل على االولني )١(ويف االخبار
___________________________________ 

مقصـوده مـن االخبـار جممـوع مـا . ٨احلـديث  ٦٤كتـاب العتـق البـاب   ٢٠٨ص  ٣راجع الوسـائل الطبعـة القدميـة ج ) ١(
 .يستفاد هذا املعىن منها، ال أن هذا املعىن موجود يف االخبار الكثرية

 .او بعد اداء قيمة حصة الشريك. يك اآلخر بعتق املالكانعتاق حصة الشر : ومها) ٢(
واال رجــع . ، فــان ادى املعتــق �لكســر قيمــة نصــيب شــريكه عتــق العبــد امجــع)العتــق متزلــزال ومراعــا علــى االداء(وهــو ) ٣(

 .نصيب الشريك إىل الرقية كما كانت
ك نصـيبه، وبـني االخبـار الدالـة علـى عـدم أي االخري طريق اجلمع بني االخبار الدالة على عتق العبد مبجرد عت) ٤( ق املالـ

 .انعتاق العبد اال بعد اداء املعتق �لكسر قيمة نصيب شريكه
 .االخبار ١٨كتاب العتق الباب   ٢٠١ص  ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(راجع 

ث جتــد بعضـها يــدل علـى  ) القــول الثــاين(ل علـى وبعضـها يــد. وهـو االنعتــاق مبجـرد عتــق املالـك حصــته) القــول االول(حيـ
 .وهو االنعتاق لو ادى املعتق االول قيمة حصة شريكه اآلخر

    



٢٦٦ 

ــق الشــريك )١(وتظهــر الفائــدة ، )٤(، دون االول)٣(حصــته قبــل االداء فيصــح علــى الثــاين )٢(فيمــا لــو اعت
 .يوم االداء )٧(يوم العتق، وعلى الثاين )٦(القيمة فعلى االول )٥(ويف اعتبار

___________________________________ 
 ).االنعتاق مبجرد عتق املالك حصته: (أي فائدة االقوال الثالثة وهي) ١(
 ).االنعتاق لو ادى املعتق االول قيمة حصة شريكه اآلخر(
 .كامللكية املتزلزلة يف اخليار) االنعتاق وهي احلرية املتزلزلة مراعا ومتوقفا على االداء(
 .ك اآلخر الذي مل يعتق حصته لو اعتق حصته قبل ان يقبض شيئا من شريكهأي الشري) ٢(
االنعتـــاق لـــو ادى املعتـــق االول قيمـــة (وهـــو ) القـــول الثـــاين(أي صـــح عتـــق الشـــريك اآلخـــر حصـــته قبـــل القـــبض علـــى ) ٣(

 .فعتقه وقع يف حمله. الن حصته �قية على ملكه ومل خترج عنه). نصيب شريكه
النه مل يبق للشريك اآلخر حصة حىت يقع العتق ) وقوع العتق مبجرد اعتاق املعتق حصته(وهو ) ولالقول اال(أي ال ) ٤(

 .منه، النه مبجرد عتق املعتق االول حصته سرى يف البقية
أي وتظهـر فائـدة االقـوال الثالثـة ايضـا يف اعتبـار قيمـة نصـيب الشـريك ) وتظهر الفائدة): (الشارح(عطف على قول ) ٥(

 .اآلخر
أي اعتبار فدع قيمـة حصـة الشـريك هـو اليـوم الـذي عتـق الشـريك ) االنعتاق مبجرد عتق الشريك االول حصته(وهو  )٦(

 .االول حصته
فيجب على . أي اعتبار دفع القيمة إىل الشريك يوم االداء) االنعتاق لو ادى املعتق االول قيمة حصة الشريك(وهو ) ٧(

 .د املساوية لقيمته يوم االداءاملعتق االول ان يعطي لشريكه قيمة العب

    



٢٦٧ 

ـــث  )٤(حـــرا علـــى االول، ويرثـــه )٣(لـــو مـــات قبـــل االداء فيمـــوت )٢(وفيمـــا. كـــاالول  )١(والظـــاهر أن الثال
 .)٥(وارثه، دون الثاين

___________________________________ 
عتق الشريك نصيبه �لسراية يف أن املعتق  فإنه كالقول االول يف انعتاق العبد كله مبجرد) العتق املراعي واملتزلزل(وهو ) ١(

، الن عتـق املعتـق )القـول الثـاين(االول يدفع إىل الشريك اآلخر قيمـة يـوم ان عتـق حصـته، ال قيمـة يـوم االداء كمـا هـو يف 
 .االول حصته سرى يف عتق مجيع العبد وان كان عتق اجلميع متزلزال ومراعا على اداء املعتق االول قيمة حصة شريكه

أي وتظهـر فائـدة االقـوال الثالثـة ايضـا فيمـا لـو مـات العبـد قبـل اداء املعتـق االول ) وتظهر الفائدة: (عطف على قوله) ٢(
 ).العبد(والفاعل يف مات . قيمة نصيب شريكه

وهـو انعتـاق العبـد مبجـرد عتـق املعتـق االول حصـته، الن احلريـة قـد حصـلت ) القـول االول(أي العبد ميوت حرا علـى ) ٣(
 .لسر�ن فاذا مات العبد قبل اداء معتقه قيمة حصة شريكه مات حرا�
 .أي ورث العبد حينئذ وارثه ان كان له مال) ٤(
فاذا مات العبـد قبـل اداء املعتـق االول ) االنعتاق لو ادى املعتق االول قيمة حصة شريكه(أي دون القول الثاين وهو ) ٥(

فلــو مــات مورثــه ومل . وأمــا �لنســبة إىل مورثــه. ثــه هــذا �لنســبة إىل وارث العبــدمــات عبــدا ولــو كــان لــه مــال فلمــواله ال لوار 
فان كان قد حترر منه ثلث يرث ثلث الرتكة، وان كـان . يكن له وارث سواه فالعبد يرث من مورثه مبقدار ما فيه من احلرية

 .دون الباقي من الثلث او النصف، او غريمها. قد حترر نصف الرتكة وهكذا

    



٢٦٨ 

ــ ث )١(رب االداءويعت ــ ب عليــه حــد قبلــه )٢(وفيمــا. يف ظهــور حريتــه علــى الثال علــى  )٤(فكــاحلر )٣(لــو وجــ
 )٥(االول، واملبعض

___________________________________ 
االنعتاق مراعا ومتزلزال (أي ويعترب يف ظهور حرية العبد اداء املعتق االول قيمة حصة شريكه على القول الثالث وهو ) ١(

فان ادى املعتق االول قيمة احلصة قبل موت العبد مث مات العبـد ولـه مـال فلوارثـه، وان كـان لـه مـورث ولـيس ) الداءعلى ا
وكـذا املـال الـذي . وامـا ان مل يؤيـد املعتـق االول قيمـة احلصـة ومـات العبـد فاملـال ملـواله. له وارث سوى العبد فاملال له متاما

 .يرثه من مورثه
أي وتظهر فائدة االقوال الثالثة ايضا فيما لو وجب حد على العبد املعتق بعضـه ) تظهر الفائدةو : (عطف على قوله) ٢(

 ).العبد(ومرجع الضمري يف عليه 
 .أي قبل اداء املعتق االول قيمة نصيب شريكه) ٣(
�لكســـر االنعتـــاق مبجـــرد عتـــق املعتـــق (وهـــو ) القـــول االول(أي كـــاملبعض الـــذي حتـــرر منـــه فحكمـــه حكـــم احلـــر علـــى ) ٤(

 .فيستحق متام احلد لو كان عليه حد) حصته
أي هذا العبد الذي حترر منه بعضه حكمه حكم العبـد املـبعض الـذي عتـق ) كاف اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(

فـان احلـد عليـه يتبـع مقـدار ). االنعتـاق لـو ادى املعتـق االول قيمـة حصـة شـريكه اآلخـر(منه بعضه على القـول الثـاين وهـو 
حلرية اليت فيه فان عتق منه ربعه مثال حيد ربع حد احلر وهي مخسة وعشرون سوطا، وحيد يف الباقي من رقيته ثالثـة ار�ع ا

وأما كيفية ضـرب نصـف . فا�موع اثنان وستون سوطا ونصف سوط. حد الرق وهي سبعة وثالثون سوطا ونصف سوط
 .السوط فهو ان يرفع الضارب السوط ويضرب بنصفه

    



٢٦٩ 

لـو ايسـر املباشـر بعـد العتـق وقبـل االداء، فعلـى  )٢(وفيمـا. نظر )١(الثاين، ويف احلكم على الثالثعلى 
 )٣(االول

___________________________________ 
او اجــراء حــد . علــى هــذا العبــد املــبعض بنــاء علــى القــول الثالــث) القــول االول(متامــا كمــا هــو ) حــد احلــر(أي اجــراء ) ١(

 .على هذا العبد مبعىن أنه حيد �لنسبة إىل حريته، واىل الباقي من رقيته، نظر) القول الثاين(املبعض كما هو 
أنه حيتمل ان يكون هذا العبد احملرر منه بعضه قد انعتق كله وان كان عتقه مراعا ومتزلزال ويرجع إىل الرقيـة لـو : وجه النظر

وحيتمل ان يكون هذا العبد بسبب عدم اداء املعتق . االحرارفيجب ان حيد حد . مل يؤد املعتق االول قيمة نصيب شريكه
 .فيجب عليه حد العبيد. االول قيمة النصيب يرجع إىل الرقية

أي فائدة االقوال الثالثة ايضـا فيمـا لـو ايسـر املعتـق االول الـذي كـان مباشـرا ) وتظهر الفائدة: (�جلر عطفا على قوله) ٢(
 .لكنه بعد االعتاق ايسر. مل يتمكن من اداء قيمة نصيب شريكهلالعتاق وكان معسرا حني االعتاق و 

ق االول حصـــته(أي فعلـــى القـــول االول وهـــو ) ٣( ال يكـــون املعتـــق ) االعتـــاق القهـــري الـــذي يعتـــق العبـــد مبجـــرد عتـــق املعتـــ
يكـن واجبـا عليـه  االول ملزوما بدفع القيمة إىل شريكه بعد اليسار، النه قبل العتق كان معسرا غري متمكن مـن االداء فلـم

 ).عدم وجوب االداء(وبعد اليسار يشك يف جتدد وجوب االداء عليه فيستصحب تلك احلالة السابقة وهو 
ــق االول ابـــدا فكمـــا انـــه جيـــب عليـــه االستســـعاء يف هـــذه احلالـــة،   فعلـــى العبـــد االستســـعاء يف االداء كمـــا اذا مل يســـتغن املعتـ

 ).املعتق االول(الضمري يف عليه ومرجع . كذلك جيب عليه يف تلك احلالة ايضا

    



٢٧٠ 

 .�الول، مطلقا حسن )٣(نظر واحلاقه )٢(ويف الثالث. جيب )١(ال جيب عليه الفك، وعلى الثاين
 )٥(عنـــه )٤(مـــع اعســـاره(جبميـــع ســـعيه، ال بنصـــيب احلريـــة خاصـــة ) وســـعى العبـــد يف �قـــي قيمتـــه(

 ،)٦(امجع، فاذا ادى عتق كاملكاتب املطلق
___________________________________ 

ب ) االنعتاق لو ادى املعتق االول قيمة نصيب شريكه(وهو ) القول الثاين(أي وعلى ) ١( وفرض جتدد اليسار للمعتـق جيـ
 .عليه اداء القيمة

زال(وهـــو ) القـــول الثالـــث(أي وعلـــى ) ٢( ــ ــق اال) االنعتـــاق مراعـــا ومتزلـ ول، وعـــدم واحلكـــم بوجـــوب اداء القيمـــة علـــى املعتـ
 .الوجوب نظر
 .٢٦٩ص  ١ما تقدم يف اهلامش رقم : وجه النظر

ث(أي واحلــاق ) ٣( ق الشــريك االول حصــته يف مجيــع هــذه ) �لقــول االول) (القــول الثالــ وهــو االنعتــاق القهــري مبجــرد عتــ
ث بكـل مـا : الفروض والفوائد املرتتبة علـى االقـوال الثالثـة حسـن مبعـىن حكـم علـى القـول االول أنـه حيكـم علـى القـول الثالـ

ومــن اعتبــار دفــع القيمــة إىل الشــريك يــوم ان عتــق املعتــق ). عــدم صــحة عتــق الشــريك نصــيبه قبــل قــبض قيمــة حصــته(مــن 
ومـن ارث وارث العبـد منـه دون مـواله، وارث العبـد مـن . ومن موت العبد حرا قبل اداء القيمـة إىل الشـريك. االول حصته

 .ومن ثبوت حد احلر عليه متاما، ال حد املبعض. عبدمورثه ان مل يكن له وارث سوى ال
 .أي مع اعسار املعتق االول الذي كان مباشرا للعتق) ٤(
 .أي عن اداء قيمة حصة الشريك مهما كانت القيمة) ٥(
ى أي هذا العبد احملرر منه بعضه يف صورة اعسار املعتق االول حكمه حكم املكاتب املطلق يف انه حيرر منه كلمـا اد) ٦(

 .من بقية قيمته

    



٢٧١ 

وال فــرق يف عتــق . علــى االقــوى وســعى العبــد يف البــاقي )٣(عليــه بقــدره )٢(�لــبعض ســرى )١(ولــو ايســر
مـع حتقـق القربـة املشـرتطة، خالفـا للشـيخ حيـث  )٥(بني وقوعه لالضـرار �لشـريك، وعدمـه )٤(الشريك

 )٩(وحكم )٨(ار معه، وابطل العتق �العس)٧(قصد االضرار )٦(شرط يف السراية مع اليسار
___________________________________ 

 .أي املعتق االول الذي هو املباشر �لعتق لو متكن بدفع بعض قيمة نصيب شريكه االول) ١(
 .أي العتق على العبد) ٢(
 .أي بقدر ما متكن للموىل من عتق نصيب شريكه) ٣(
 .ع من املعتق االول بني وقوعه منه بقصد االضرار بشريكهوهو املعتق االول أي ال فرق يف هذا العتق الواق) ٤(
 .أي وبني عدم قصد االضرار من املعتق االول بشريكه) ٥(
 .أي يسار املعتق االول) ٦(
 .أي قصد االضرار بشريكه) ٧(
 .أي مع قصد املعتق االضرار بشريكه) ٨(
 .بسعي العبد يف صورة اعسار املعتق االول) الشيخ(أي حكم ) ٩(

ان املعتـق االول ان قصـد مـن هـذا العتـق اضـرار شـريكه وكـان موسـرا حـني : يف هذا املقـام ) الشيخ(صة ما افاده وخال
 .االعتاق سرى العتق إىل بقية العبد وضمن لشريكه قيمة نصيبه

ق منــه صــحيحا ابــدا، ال يف حصــته وال يف حصــة شــريكه ان   وامــا اذا مل يكــن املعتــق االول حــال العتــق موســرا فــال يقــع العتــ
 .كان قاصدا من هذا العتق االضرار بشريكه

    



٢٧٢ 

 )٢(�ويلها )١(بسعي العبد مطلقا مع قصد القربة، استنادا إىل اخبار
___________________________________ 

جتـــد االخبـــار هنـــاك بعضـــها ظـــاهرة فيمـــا  ١٨كتـــاب العتـــق البـــاب   ٢٥١ص  ٣راجـــع الوســـائل الطبعـــة القدميـــة ا�لـــد ) ١(
 .) الشيخ(ذهب اليه 

ع(برفــع التاويــل بنــاء علــى انــه مبتــداء خــربه ) ٢( وقــد اشــري ) الشــيخ(أي �ويــل تلــك االخبــار الــيت اســتدل �ــا ) طريــق اجلمــ
مـن حكمهـم بعـدم ): املشـهور(طريـق اجلمـع بينهـا، وبـني االخبـار االخـر الدالـة علـى مـا ذهـب اليـه  ١اليها يف اهلامش رقم 

�لفــرق بــني ): املشــهور(الفــرق يف ســراية العتــق إىل بقيــة العبــد بــني قصــد االضــرار بشــريكه، وبــني عــدم القصــد ومــن حكــم 
ق إىل بقيـة العبــد وضـمان املعتــق ث حكمــوا بسـراية العتــ مــن دون استســعاء . االول بقيمـة حصــة شـريكه املوسـر واملعســر حيـ

وحكموا بسراية العتق إىل بقية العبد ايضا يف صورة االعسار ايضـا، لكـن يستسـعى العبـد يف بقيـة قيمتـه . العبد لبقية قيمته
 .واما مدرك قول املشهور فهي االخبار ايضا. ملواله

يت اسـتدل  يت اسـتدل . مـذكورة هنـاك) الشـيخ(�ـا راجع نفس املصدر السابق جتد االخبار مع االخبار الـ فتاويـل االخبـار الـ
 .�ا الشيخ طريق اجلمع

ب إىل بطــالن العتــق يف صــورة اعســار املعتــق االول حــني  ) الشــيخ(إن : فــيمكن ان يقــال) وامــا كيفيــة التاويــل( ملــا ذهــ
الشريك مضارا وهو مسر فال عتـق لـه، النـه  وان أعتق: (العتق مع قصده االضرار بشريكه كان مستنده قول االمام 
 ).اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم

ــق: (فيحمــل قــول االمــام  زم بـــدفع ) فــال عت ــ علــى أن املعتــق االول يف صــورة االعســار قصــد االضــرار بشــريكه فــال يل
ــى العبـــد . رفــع االلـــزامهنـــا قــد اســـتعملت ل) الء النافيــة(بنــاء علـــى أن . القيمــة إىل شـــركائه فريجــع القـــوم علــى حصصـــهم عل

 .ويستسعونه يف قيمة احلصص

    



٢٧٣ 

عـن السـعي، ) ولـو عجـز العبـد( )٣(دل علـى املشـهور طريـق اجلمـع )٢(وبني مـا )١(مبا يدفع املنافاة بينها
مبعـىن ) يف كسـبه(�هلمـز  )٦(فاملهـا�ة(يف ظـاهر كالمهـم  )٥(ومل ميكن اجباره، او مطلقـا )٤(او امتنع منه

ت ملــن ظهــر لــه �لقســمة  أ�مــا يقتســمان الزمــان حبســب مــا ينفقــان عليــه، ويكــون كســبه يف كــل وقــ
 .)٨(كااللتقاط) والنادر( )٧(كاالحتطاب) املعتاد من الكسب(املها�ة ) وتتناول(

 النادر، )٩(ال يتناول: ورمبا قيل
___________________________________ 

 .٢٧٢ص  ١فيما ذهب اليه كما ذكرت يف اهلامش رقم ) الشيخ(يت استند اليها اي بني هذه االخبار ال) ١(
 .٢٧٢ص  ١وهي االخبار اليت اشري اليها يف نفس اهلامش رقم ) ٢(
 ).و�ويلها(خرب للمبتداء وهو ) ٣(
 .اي من السعي) ٤(
 .سواء امكن اجباره ام ال) ٥(
 .مصدر �ب املفاعلة من ها� مها�ة) ٦(

وافقـــة بـــني العبـــد واملـــوىل يف صـــورة عجـــز العبـــد مـــن الســـعي، أو امتناعـــه منـــه تقســـيم الوقـــت بينهمـــا علـــى قـــدر امل: ومعناهـــا
 .احلصص اليت بينهما

 .مصدر �ب االفتعال من إحتطب حيتطب ومعناه جعل االحتطاب كسبا له) ٧(
 .مصدر �ب االفتعال ايضا من التقط مبعىن مجع احلطب احيا� الجعله كسبا له) ٨(
 .اي املها�ة بني املوىل والعبد يف تقسيم الوقت) ٩(

    



٢٧٤ 

 )٤(، والنفقـة والفطـرة عليهمـا)٣(، واالدلـة عامـة)٢(جلهلت، واملذهب خالفـه )١(ال�ا معاوضة فلو تناولته
 )٨(مل يشاركه املوىل فيه )٧(جبزئه احلر ماال كاالرث والوصية )٦(ولو ملك. )٥(�لنسبة

___________________________________ 
ب يلـتقط فتكـون املهـا�ة جمهولـة فتبطـل، ) النـادر(أي لو تناولت املها�ة ) ١( جلهلـت، النـه ال يـدرى اي مقـدار مـن احلطـ

 .الشرتاط العلم �لعوضني
 .اي املذهب الصحيح والرأي السليم خالف هذا القول) ٢(
ب امل) ٣( ع اي ادلــة املهــا�ة عامــة تشــمل كســ البــاب االول  ٢٢١ص  ٨الطبعــة احلديثــة ج ) التهــذيب(عتــاد والنــادر راجــ

 .١٨احلديث  ٢١٩وص . ٢٦احلديث 
 .اي نفقة العبد، وزكاة الفطرة على العبد واملوىل) ٤(
ولـو  . والبـاقي علـى العبـد. فلـو كـان نصـفه حـرا مـثال فنصـف نفقتـه علـى املـوىل. اي بنسبة ما يستحقونه مـن احلصـص) ٥(

اما لو كان ثلـث العبـد رقـا، وثلثـاه حـرا انعكـس . ه حرا فثلث النفقة، وثلث الفطرة على العبد، وثلثامها على املوىلكان ثلث
ث الفطــرة علــى املــوىل، وثلثامهــا علــى العبــد ــ ث النفقــة وثل ــ ــع . االمــر اي يكــون ثل ولــو كــان ربعــه رقــا، وثالثــة ار�عــه حــرا فرب

 .وهكذا. ولو كان �لعكس انعكس االمر. �ع النفقة والفطرة على العبدالنفقة، وربع الفطرة على املوىل وثالثة ار 
 .اي العبد احملرر بعضه) ٦(
 .�ن أوصى له مال) ٧(
فلـو كـان ربـع . اي يف مال الوصية واالرث، الن ما ملكه العبـد كـان �زاء جزئـه احلـر ولـيس للمـوىل حـق يف هـذا املـال) ٨(

يت بعــده ان وجــدوا وكــانوا احــرارا. لــه العبــد مــثال حــرا وكــان لــه اب فربــع املــال ــ وهكــذا إىل ان يصــل إىل . والبــاقي للطبقــة ال
 .االمام 
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، وكان على املـوىل نصـف )٣(، او احدمها من املها�ة مل جيرب املمتنع)٢(ولو امتنعا. يف نوبته )١(وإن اتفق
 .)٧(اختيارا )٦(من املدة ويفوته نصف أجرة ما يغصبه )٥(، وعلى املبعض)٤(اجرة عمله الذي �مره به

فـــال ينتـــزع إال مبـــا يقولـــه، ) ينتـــزع مـــن يـــده )١٠(، النـــه)٩(حلـــف الشـــريك )٨(ولـــو اختلفـــا يف القيمـــة(
 )١١(الصالة عدم استحقاق ملكه

___________________________________ 
 ).املوىل(لضمري يف نوبته ومرجع ا. اي وان اتفق وصول االرث ومال الوصية إىل العبد يف نوبة املوىل) ١(
أن املوىل يريد متلك مجيع منافع العبد لنفسه، والعبد يريد احراز مجيع منافعه لنفسه، او ميتنـع : اي العبد واملوىل، مبعىن) ٢(

 .احدمها، دون اآلخر
 .سواء كان املوىل ام العبد) ٣(
عليـه حينئـذ اعطـاء نصـف اجـرة عمـل العبـد الـيت ان استوىل على مجيع منافع العبد او على اكثـر ممـا يسـتحقه فيجـب ) ٤(

 .يقدر يف اخلارج وهي اجرة املثل إىل العبد
 .اي وعلى العبد املبعض ان احرز اكثر مما يستحقه من املنافع اعطاء نصف اجرة املثل إىل مواله) ٥(
 .أي ويفوت العبد على املوىل العمل الذي كان يستحقه) ٦(
فانه يف هذه الصورة ليس للموىل . كان للموىل يف صورة االختيار ال يف صورة االظطرار  اي تفويت العبد العمل الذي) ٧(

 .على العبد شئ، ومنا يرجع على الفوت
 .اي القيمة اليت جتب على املعتق االول ادائه للشريك ازاء حصته) ٨(
 .فيعطى للشريك ما يدعيه بعد حلفه) ٩(
 .اي العبد قد انتزع من يد املوىل) ١٠(
 .اي القاعدة عدم متلك شخص ملك اآلخر إال بعوض خيتاره )١١(

    



٢٧٦ 

 .)٢(، للعلة)١(إال بعوض خيتاره، كما حيلف املشرتي لو �زعه الشفيع فيها
�الداء، او االعتــاق فعلـــى  )٤(علــى عتقـــه )٣(ورمبـــا بــين اخلـــالف. حيلـــف املعتــق، النـــه غــارم: وقيــل
وعليــــه املصــــنف يف الــــدروس، لكــــن قــــدم علــــى احللــــف ، )٨(الثــــاين )٧(، وعلــــى الثــــاين)٦(االول )٥(االول
، والنه متلـف فـال يقصـر )١٠(واالقوى تقدمي قول املعتق، لالصل. على املقومني مع االمكان )٩(عرضه

 .)١١(عن الغاصب املتلف
 أي عمى اململوك حبيث ال يبصراصال) وقد حيصل العتق �لعمى(

___________________________________ 
 .هذا اذا مل يكن يف البني طريق اثبات كالبينة. لو �زع الشفيع املشرتي يف القيمة فالقول قول املشرتي اي كما) ١(
 .٢٧٥ص  ١١وهي املذكورة يف اهلامش رقم ) ٢(
 .الشريك، او املعتق: أن ايهما حيلف: اي اخلالف يف املسألة وهي) ٣(
 .تقةاي بين اخلالف على ع) بىن(  اجلار وا�رور متعلق ب) ٤(
 ).عتق العبد لو ادى املعتق االول قيمة حصة شريكه اليه(وهو ) ٥(
 .وهو حلف الشريك، وتقدمي قوله على قول املعتق) ٦(
 ).االنعتاق مبجرد عتق املالك(وهو ) ٧(
 .وهو حلف املعتق االول، وتقدمي قوله على الشريك) ٨(
 .اي قدم املصنف على حلف املعتق االول عرض العبد) ٩(
 .وهي برائة ذمة املعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك، والنه متلف ملال الشريك فيقدم قوله) ١٠(
 .النه يقدم قول الغاصب املتلف على قول املغصوب منه لو اختلفا يف قيمة املال املغصوب التالف) ١١(

    



٢٧٧ 

السـكوين عــن ايب  )٢(وروى"  )١(اذا عمـي اململـوك فقـد أعتـق: " يف حسـنة محـاد لقـول الصـادق 
اذا عمي اململوك فال رق عليه، والعبد اذا جذم فـال رق : " قال رسول هللا : قال عبدهللا 
 )٤(وكأنـــه امجـــاع ومـــن مث مل ينكـــره ابـــن ادريـــس، وإال) واجلـــذام( )٣(، ويف معنامهـــا أخبـــار كثـــرية"عليـــه 

ذكـره االصـحاب ومل نقـف علـى ) واالقعـاد(الـربص ومل يثبـت ابن محـزة  )٥(فاملستند ضعيف، وأحلق به
امجـــاع،  )٨(اشـــارة إىل أنـــه )٧(نســـبه إىل االصـــحاب مشـــعرا بتمريضــه ان مل تكـــن )٦(مســتنده، ويف النـــافع

 .املستند )٩(وكونه
 خارجا )١٠(واسالم اململوك يف دار احلرب سابقا على مواله(

___________________________________ 
 .١احلديث  ٢٣كتاب العتق الباب   ٢٠٢ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ج ) ١(
 .٢نفس املصدر احلديث ) ٢(
ث جتـدها مؤيـدة هلـذين اخلـربين  ٢٣كتاب العتـق البـاب   ٢٠٢ص  ٣راجع الوسائل الطبعة القدمية ج ) ٣( ث حيـ االحاديـ

 .٢ - ١املشار اليهما يف اهلامش رقم 
صــحة هــذا القــول، الن االخبــار املشــار اليهــا اخبــار آحــاد  ) ابــن ادريــس(النكــر  اي وان مل يكــن امجــاع يف البــني) ٤(

 .وهو ال يعمل �ا مطلقا سواء كانت ضعافا ام ال
 .اي �جلذام) ٥(
 .) للمحقق احللى(اي املختصر النافع ) ٦(
 .اي هذه النسبة) ٧(
 .اي احلكم �ن االقعاد موجب للعتق) ٨(
 .هو املستند يف أن االقعاد موجب للعتقاي االمجاع ) ٩(
 .اي على اسالم مواله) ١٠(
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اســالم اململـوك ال ينـايف ملــك الكـافر لــه غايتـه أنــه  )٣(، والن)٢(قبلـه علــى اصـح القــولني للخـرب )١(منهـا
مث إال �خلـروج الينـا قبلـه، ولـو اسـلم  )٥(نفسه �لقهر لسيده، وال يتحقـق )٤(جيرب على بيعه، وامنا ميلك

ان يسـرتق مـواله اذا  )٧(امكـن بعـد ذلـك )٦(لعبد بعده مل يعتق وإن خرج الينا قبلـه، ومـىت ملـك نفسـها
 .إىل سيده ليعتق ويرث) الوارث(اململوك ) قيمة )١٠(ودفع( )٩(فتنعكس املولوية )٨(قهره

___________________________________ 
اسـبقية اسـالم : مواله عنها فعتق هذا العبد مشروط بشرطني مهـااي اذا كان العبد خارجا عن دار احلرب قبل خروج ) ١(

 .وقبلية خروجه على خروج مواله عن دار احلرب. العبد على اسالم مواله
 .١احلديث  - ٤٤كتاب اجلهاد الباب   ٩٠ص  ١١الوسائل الطبعة احلديثة ج ) ٢(
فانـه  ٢الف اخلـرب املشـار اليـه يف اهلـامش رقـم خبـ. دليـل الشـرتاط خـروج العبـد عـن دار احلـرب قبـل خـروج مـواله منهـا) ٣(

 .يشمل اسبقية دخول العبد يف االسالم، وقبلية خروجه عن دار احلرب على مواله
 .اي وامنا ميلك العبد نفسه جربا على مواله، النه البد من عتقه، النه مسلم وال سبيل للكافر عليه) ٤(
 .اخلروج الينا قبل خروج مواله اي وال يتحقق متلك العبد نفسه قهرا اال بعد) ٥(
 .واقدمية خروجه علي خروج مواله عن دار احلرب. اسبقية اسالمه على مواله: �لشرطني املذكورين ومها) ٦(
 .اي بعد خروجه الينا قبل خروج مواله) ٧(
 .اي اذا غلب العبد مواله واستوىل عليه يف احلرب) ٨(
 .اي يكون العبد مواله، واملوىل عبدا) ٩(
اي وحيصل العتـق ايضـا بـدفع قيمـة ) وقد حيصل العتق �لعمى واجلذام واالقعاد): (املصنف(�جلر عطف على قول ) ١٠(

 .العبد إىل مواله لو ورث العبد من مورثه ومل يكن للميت وارث سواه

    



٢٧٩ 

 )٢(انعتاقــــه مبجــــرد دفـــع القيمــــة حيــــث جعلـــه ســــبب العتــــق، وكـــذا يظهــــر منهــــا )١(ويظهـــر مــــن العبـــارة
ق، وميكــن ان  )٤(وســيأيت يف املــرياث )٣(االكتفــاء يف عتقــه بــدفع القيمــة مــن غــري عقــد أنــه يشــرتي ويعتــ

، )٦(كســـببية التــــدبري  )٥(يريـــد كـــون دفـــع القيمــــة مـــن مجلـــة أســــباب العتـــق وإن توقـــف علـــى أمــــر آخـــر
 .والكتابة، واالستيالد

 .يف املشهور) املوىل بعبده )٧(وتنكيل(
 .ومن مث انكره ابن ادريس. جهالة )٩(مرسلة، ويف سند االخرى )٨(احديهما: وبه روايتان

___________________________________ 
 ).وقد حيصل العتق: (حيث قال) املصنف(اي من عبارة ) ١(
 ).وقد حيصل العتق: (يف قوله) املصنف(اي من عبارة ) ٢(
 .اي عقد بيع وشراء) ٣(
فما ذهب اليه هناك خمالف ملـا ذهـب اليـه هنـا مـن عـدم االحتيـاج إىل عقـد ): املصنف(اي يف كتاب املرياث يف قول ) ٤(

 ).بعت وقبلت(البيع من لفظ 
 .من شراء وعتق) ٥(
ث إن التــدبري ســبب للعتــق، لكنــه يتوقــف علــى مــوت املــوىل، وكــذا الكتابــة ســبب للعتــق، لكنهــا متوقفــة علــى اداء ) ٦( حيــ

 .قف على موت املوىل وارث الولداملال، وكذا االستيالد سبب للعتق، لكنه متو 
 .اي وقد حيصل العتق �لتنكيل ايضا) وقد حيصل العتق �لعمى: (يف قوله) �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٧(
 .٣٤الباب احلديث  ٢٢٣ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة ) ٨(

 .٣احلديث  - ٢٣كتاب العتق الباب   ٢٠٢ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد 
 .٢كتاب العتق احلديث   ٣٠٣ص  ٣ويف الوسائل الطبعة القدمية ا�لد  ٣٥نفس املصدر يف التهذيب احلديث ) ٩(

    



٢٨٠ 

نكــل بــه تنكـيال اذا جعلــه نكــاال وعـربة لغــريه مثــل : فعــل االمـر الفظيــع �لغــري، يقـال: واصـل التنكيــل
هنـــا شــــئ حمـــرر، بــــل أن يقطـــع انفــــه، او لســـانه، او اذنيــــه، او شـــفتيه، ولــــيس يف كـــالم االصــــحاب 

واالمـة يف  )١(اقتصروا على جمرد اللفظ فريجع فيه إىل العرف فما يعد تنكيال عرفا يرتتب عليه حكمـه
ــك قــد حيصــل العتــق ) و. (املصــنف كــان اوىل )٤(اململــوك، فلــو عــرب بــه )٣(ومــورد الروايــة. كالعبــد  )٢(ذل

نســـبا، او رضـــاعا، واملـــرأة أحـــد فيمـــا اذا ملـــك الـــذكر احـــد العمـــودين او احـــدى احملرمـــات ) �مللـــك(
 .)٥(حتقيقه يف كتاب البيع) وقد سبق(العمودين 

أي عبيـدك بصـيغة العمـوم ) اعتقـتهم؟ ء: مسائل لو قيـل ملـن اعتـق بعـض عبيـده )٦(ويلحق بذلك(
، الن هـذه الصـيغة ال تكفـي يف )مل يعتـق سـوى مـن اعتقـه. نعـم: فقال(من غري ختصيص مبن اعتقه 

 .)٧(عتق من اعتقه �لصيغة السابقةالعتق، وإمنا حكم ب
___________________________________ 

 .اي يرتتب على التنكيل حكمه وهو االنعتاق) ١(
 .اي االمة يف االنعتاق لو نكل �ا كالعبد) ٢(
 .٢٧٩ص  ٩ - ٨املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .كان اوىل حىت يشمل االمة كما يف الرواية  �ململوك بدال عن العبد ) املصنف(اي لو عرب ) ٤(
 .راجع هناك تستفيد ٣٠٧إىل ص  ٣٠٤يف اجلزء الثالث من طبعتنا احلديثة كتاب البيع ص ) ٥(
 .اي �لعتق) ٦(
 )اعتقت بعض عبيدي: (وهو قوله) ٧(

    



٢٨١ 

 نعـم عقيـب االسـتفهام عـن عتـق عبيـده الـذي: ، أمـا يف الظـاهر فـإن قولـه)١(هذا حبسـب نفـس االمـر
ــع عليــه مــنهم  هــو مجــع مضــاف مفيــد للعمــوم عنــد احملققــني يفيــد االقــرار بعتــق مجيــع عبيــده مــن اوق

عمال بظاهر اقرار املسلم، فـإن االقـرار وان كـان إخبـارا عمـا سـبق ال يصـدق إال مـع  )٢(صيغة، وغريه
رجي، بــل عليــه، إال أنــه ال يشــرتط العلــم بوقــوع الســبب اخلــا )٣(مطابقتــه المــر واقــع يف اخلــارج ســابق

ظــاهرا بعتــق اجلميــع لكــل مــن مل يعلــم بفســاد  )٥(هنــا حاصــل فيلــزم احلكــم عليــه )٤(يكفــي امكانــه وهــو
 .)٦(ذلك

، ونفــس )٧(ولكـن االصـحاب اطلقـوا القـول �نـه ال يعتـق إال مـن أعتقـه مـن غـري فـرق بـني الظـاهر
 .ما ذكره )٩(وهي ضعيفة مقطوعة، وفيها. )٨(االمر تبعا للرواية

___________________________________ 
 .اي عدم عتق الكل امنا هو حبسب الواقع) ١(
 .اي وغري هاؤالء ممن مل يوقع عليهم صيغة العتق) ٢(
 .اي االمر اخلارج سابق على االقرار) ٣(
 .اي االمكان) ٤(
 .اي على عتق اجلميع) ٥(
 .ورااي بفساد االقرار كما لو كان يف مقام اهلزل، أو جمب) ٦(
من أنه يعتـق اجلميـع، وبـني الواقـع ونفـس االمـر مـن : اي من دون فرق بني ظاهر الشرع حينما اقر بعتق مجيع مماليكه) ٧(

 .انعتاق كلما اعتق
 .١احلديث  ٥٨الباب  ٢٠٧ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٨(
) نعـم اعتقـتهم: (أن االقـرار بعتـق مجيـع العبيـد بقولـه: ما ذكر من االشكال وهـو ٨اي ويف الرواية املشار اليها يف رقم ) ٩(

 .يلزم احلكم عليهم بعتق اجلميع

    



٢٨٢ 

مـــن حيـــث  )٣(فـــإن اقـــراره ينافيـــه )٢(لـــو كـــان مـــن اعتقـــه ســـابقا ال يبلـــغ اجلمـــع )١(ويقـــوى االشـــكال
ــف  )٤(اجلمــع والعمــوم، بــل هــو ــى مــا فــوق العشــرة فكي ــق حقيقــة إال عل يف احلقيقــة مجــع كثــرة ال يطل

 .لى الواحد حبسب مدلول اللفظ لو مل يكن اعتق غريه يف نفس االمرحيمل ع
ــق ويــدين بــه، ال حبســب اقــراره لكــن االمــر يف مجــع الكثــرة  )٥(نعــم هــذا ب مــا يعرفــه املعت يــتم حبســ

واشـرتط بعضـهم يف . احملكـم يف هـذا البـاب )٦(سهل، الن العرف ال يفرق بينه، وبـني مجـع القلـة وهـو
حقيقـة  )٨(نظرا إىل مدلول لفظ اجلمع فيلزم عتق ما يصدق عليه اجلمـع )٧(كثرةاحملكوم بعتقه ظاهرا ال

 ويكون يف غري
___________________________________ 

 .، او يقتصر على ما اعتق سابقا على االقرار)نعم اعتقتهم: (وهو احلكم بعتق اجلميع لو قال املقر) ١(
 .كما لو كا� اثنني) ٢(
ث إنــه اتــى بلفــظ اجلمــع يف اقــرارهاي اقــراره ينــايف) ٣( ك ســوى ) نعــم اعــتقهم: ( الواقــع ونفــس االمــر مــن حيــ مــع أنــه ال ميلــ

ــق مجيــع عبيــده، بــل اعتــق بعضــهم. واحــد ث العمــوم، النــه مل يعت ــ فــاالقرار . وينــايف اقــراره ايضــا للواقــع ونفــس االمــر مــن حي
 .مناف للواقع من حيث اجلمع والعموم

 .اي بلفظ العبيد) ٤(
 .عتق البعض اي) ٥(
 .واحملكم بصيغة املفعول اي العرف جيعل حكما لبيان مدلول اللفظ. اي العرف هو احملكم) ٦(
 .اي ما يصدق عليه الكثرة) ٧(
 .وهي الثالثة) ٨(

    



٢٨٣ 

اذا اعتــق ثالثــة مــن مماليكــه يصــدق عليــه  )٤(�نــه )٣(عمــا ذكــر�ه )٢(اعتقــه كاملشــتبه، واعتــذر هلــم )١(مــن
تقتضــــي اعــــادة  )٦(وهــــي. نعــــم: أعتقــــت مماليكــــك؟ فقـــال ء: فــــاذا قيـــل لــــه )٥(هـــؤالء ممــــاليكي حقيقــــة
ريهم، الصـالة الـرباء )٧(السؤال، وتقريره فيكون ة واالقـرار امنـا  اقرارا بعتق املماليك الـذين انعتقـوا دون غـ
: يعلم فساد االعتذار، للفرق بـني قولـه )١٠(ومما قرر�ه. )٩(ال على ما فيه احتمال )٨(حيمل على املتيقن
ت ممـــاليكي هـــؤالء ممـــاليكي، النـــه حينئـــذ يفيـــد عمـــوم : املقتضـــي للعمـــوم، وبـــني قولـــه لثالثــة )١١(اعتقــ

 .)١٣(، دون غريه، خبالف املطلق)١٢(املذكور
___________________________________ 

 .اذا كان اقل من الثالثة) ١(
 .بعدم انعتاق غري ما اعتق: قالوا اي اعتذر لالصحاب الذين) ٢(
 .وهو ان لفظ اجلمع املضاف يفيد العموم فيلزم احلكم عليه بعتق مجع مماليكه حبسب اقراره) ٣(
 .الباء بيانيه لتوجيه اعتذار االصحاب) ٤(
 .لكون الثالثة اقل اجلمع حقيقة) ٥(
 ).عتقت مماليكينعم ا(تصديق تقتضي اعادة السؤال يف اجلواب اي ) نعم(اي كلمة ) ٦(
 .اي نعم وما تقتضيه) ٧(
 ).الثالثة(وهي ) ٨(
 .اي احتمال العتق وهو االكثر عن الثالثة) ٩(
 .أن العبيد مجع مصاف يفيد العموم: وهو) ١٠(
 .وهو اجلمع املضاف) ١١(
 .العموم املشار اليهم) هؤالء مماليكي(اي الثالثة املشار اليهم، فيقصد من ) ١٢(
 مماليكي حيث إنه يفيد العموم املطلق من دون اشارة معينة: وهو قوله) ١٣(

    



٢٨٤ 

ن ميلكــه بطريــق احلقيقــة )١(فإنــه  )٣(فيــه مــن جهــة مــدلول اللفــظ )٢(وهــذا االحتمــال. يفيــده يف مجيــع مــ
نعـــم لـــو كـــان االقـــرار يف حمـــل االضـــطرار كمـــا لـــو مـــر . مبـــا ال دليـــل عليـــه ظـــاهرا )٤(فكيـــف يتخصـــص

يف  )٨(إال مـا اعتقـه عمـال بقرينـة احلـال )٧(لم منه اجته القول �نه ال يعتقليس )٦(فأخرب بعتقهم )٥(بعاشر
 .وردت الرواية )٩(وبه. االقرار
 .أي ولدين يف بطن واحد) ولو نذر عتق اول ما تلده فولدت توأمني(

___________________________________ 
 .اي املطلق ا�رد عن االشارة يفيد العموم) ١(
 ).املطلق(االحتمال هنا مبعىن االفادة اي افادة العموم يف املطلق ومرجع الضمري يف فيه  الظاهر أن) ٢(
 .وهو لفظ املماليك الذي هو مجع مضاف يفيد العموم) ٣(
 .اي فكيف يتخصص مدلول اللفظ الذي هو العموم بشئ ال قرينة له على التخصص) ٤(
 .العشر من قبل احلاكم اجلائر غري الشرعي هذا اذا كان آخذ. من �خذ ضريبة العشر: املراد) ٥(
 .اي بعتق مماليكه كلهم) ٦(
 .اي �ذا االقرار االضطراري) ٧(
 .وهو اخذ احلاكم غري الشرعي العشر لو اقر �لواقع) ٨(
يف اي وبوجود القرينة وهو كون االقرار بعتق مجيع مماليكه الجل أن احلاكم غري الشرعي �خذ للعشـر، وردت الراويـة ) ٩(

 .عدم انعتاق اجلميع لو اقر للعشار بعتقهم
 .١احلديث  ٦٠كتاب العتق الباب   ٢٠٧راجع الوسائل الطبعة القدمية ا�لد الثالث ص 

    



٢٨٥ 

مـــن صـــيغ العمـــوم  )٢(معـــا ان ولـــد�ما دفعـــة واحـــدة، الن مـــا) عتقـــا( )١(تـــوأم علـــى فوعـــل: واحـــدمها
، )٤(�لدفعـــة تبعـــا للروايـــة )٣(والشـــيخ مل يقيـــد. فيشـــملهما، ولـــو ولـــد�ما متعـــاقبني عتـــق االول خاصـــة

هـــذا إن ولدتـــه حيـــا، وإال عتـــق . )٥(وتبعـــه مجاعـــة مـــنهم املصـــنف هنـــا، ومحلـــت علـــى ارادة اول محـــل
 .ايدل على حياته التزام )٦(الثاين، الن امليت ال يصلح للعتق ونذره صحيحا

___________________________________ 
 .اي وزان فوعل) ١(
 ).� علي اول ما تلده جارييت اليت هي زوجة عبدي حر: (يف قول الناذر) ما(اي لفظ ) ٢(
 حيث إ�ا مطلقة سواء خرج التوأمان متعـاقبني. والدة التوأمني �لدفعة الواحدة تبعا للرواية ) الشيخ(اي مل يقيد ) ٣(

 .احدمها عقيب اآلخر او دفعة واحدة
 .١احلديث  ٣١الباب  ٢٠٣كتاب العتق ص   ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل(راجع 

 .ايضا) الطب احلديث(اذ مل يعهد إىل اآلن خروج التوأمني دفعة واحدة كما ثبت يف : وهو الصحيح
 .٣هي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) محلومحلت على ارادة اول : (يف قوله ) الشارح(فما افادة 

 .٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
ت . اي الروايـــة املـــذكورة حممولـــة علـــى ارادة اول محـــل حتمـــل اململوكـــة، ال علـــى ارادة اول مولـــود تلـــده اجلاريـــة) ٥( وقـــد عرفـــ

 .٣خالف ذلك يف اهلامش رقم 
 .البد ان يولد حيا حىت يصح عتقه اي صحة النذر اليت تدل على أن املولود) ٦(

    



٢٨٦ 

 .)٥(فوجهان )٤(، او مستحقا للعتق لعارض)٣(، ولو ولدته حرا)٢(لفوات متعلقه )١(يبطل: وقيل
دفعـة واحـدة �ن قبـل شـرائهم، او متلكهـم يف ) لو نذر عتق اول ما ميلكـه فملـك مجاعـة )٦(وكذا(

 .)٨(امجع، ملا ذكر�ه من العموم) عتقوا( )٧(عقد واحد، او ورثهم من واحد
___________________________________ 

 .اي النذر) ١(
 .اي لفوات متعلق النذر وهي والدة املولود حيا) ٢(
هـذا هـو املـراد مـن عبـارة . كما اذا كان يف املولود احدى العاهات املوجبة لالنتعـاق القهـري كاجلـذام والعمـى واالقعـاد) ٣(
، سـواء كـان اب )كـون اب املولـود حـرا): (ولدتـه حـرا(، ال ما افاده بعض الشراح من االفاضل من أن املـراد مـن )حالشار (

 .احلر موىل هلذا املولود ام غريه
كمــا اذا انعقــدت نطفــة انســان بــدوا يف الرقيــة وكــان للجنــني مــورث، مث بعــد االنقضــاء مــات املــورث ولــيس لــه وارث ) ٤(

 .ي من مال مورثه ويعتقسوى هذا اجلنني فيشرت 
ث إ�ــا ولدتــه حــرا كمــا لــو ولدتــه ميتــا: مهــا) ٥( وبقــاء النــذر ووجــوب . بطــالن النــذر، لفــوات موضــوعه املســتلزم النــذر حيــ

 .الوفاء به يف التوأم الثاين
 .اي مثل املسألة السابقة) ٦(
ك املتعــددة مــن اثنــني أو أكثــر علــى هــو االحــرتاز عمــا لــو ورث املم) واحــد: (مــن قولــه) الشــارح(أن مــراد : الظــاهر) ٧( اليــ

 .اما لو ورثهم من متعدد دفعة واحدة فهو يف حكم الواحد ايضا. التعاقب
 .، وقد وقع متعلقا للنذر)الن ما من صيغ العموم): (الشارح(يف قول ) ٨(

    



٢٨٧ 

ات الن مملوكـا نكـرة واقعـة يف االثبـ) اول مملوك املكه فملك مجاعة عتـق احـدهم �لقرعـة: ولو قال(
ريه، الصـالة الـرباء ) اول مولـود تلـده: لـو قـال )٢(وكـذا(، )١(ة فال يعم، بـل يصـدق بواحـد فـال يتنـاول غـ

نظرا إىل مدلول الصيغة يف العموم، وعدمه، ومـن  )٤(حينئذ بني نذر ما تلده وميلكه فيهما )٣(فال فرق
 )٥(خص احديهما

___________________________________ 
 .يف الزائد) ١(
 ).اول مولود تلده: (اي وكذا يعتق احدهم �لقرعة لو قال) ٢(
ــك) مــا(اي حــني بيــان أن ) ٣( والنكــرة الواقعــة يف ). اول مــا ميلكــه، او اول مــا تلــده: (املوصــولة تفيــد العمــوم كمــا يف قول

ذر مــ). اول مولــود تلــده او اول مملــوك ميلكــه: (االثبــات ال تفيــد العمــوم كمــا يف قولــك ا تلــده ومــا ميلكــه يف فــال فــرق بــني نــ
 .هاتني العبارتني يف العموم وعدمه

ت ولـدا أن اعتـق : (املوصـولة وقـال) مـا(واول ما ميلكه بلفـظ . فلو عرب الناذر يف عتق اول مولود تلده � نـذر علـي لـو رزقـ
 .ويلافادت الصيغة للعموم، لداللة ما عليه وضعا فداللته على العموم مش). اول ما املكه، او اول ما تلده

ت : (ولو عرب الناذر يف عتق اول مولود تلده، واول مملوك ميلكه بلفظ النكرة الواقعة يف االثبـات وقـال � نـذر علـي لـو رزقـ
 .مل تفد الصيغة العموم، لعدم داللة النكرة الواقعة يف االثبات للعموم) ولدا أن اعتق اول مولود تلده، او اول مملوك املكه

 .وان النكرة الواقعة يف االثبات ال تفيد العموم. صولة يف كلتا الصيغتني تفيد العموماملو ) ما(ان : فاحلاصل
 .٣اي يف هاتني العبارتني كما علمت مفصلة يف اهلامش رقم ) ٤(
ن خــص ): هــذه اجلملــة ومــا بعــدها(حاصــل ) ٥( املوصــولة، والنكــرة الواقعــة يف االثبــات �حــدى الصــيغتني �ن ) مــا(ان مــ
 .دون ما املوصولة فا�ا ال ختصها. نكرة الواقعة يف االثبات ختص اول مولود تلده، او اول مملوك ميلكهإن لفظ ال: قال

املوصولة ختص اول ما تلـده، او اول مـا ميلكـه، دون النكـرة الواقعـة يف االثبـات فا�ـا ال ختصـها فقـد ) ما(إن لفظ : او قال
ىن ت علـى ال: قصـد التمثيــل بـذلك مبعــ ذر الـوالدة فكــذلك تـدل علــى العمـوم يف نــذر التملــكأن الصـيغة اذا دلــ . عمــوم يف نــ

 .واذا مل تدل على العموم يف نذر التملك فكذلك ال تدل يف نذر الوالدة

    



٢٨٨ 

 .من الفرق )٤(هذا غاية ما بينهما. فقد مثل )٣(�الخرى )٢(واالخرى )١(�حدى العبارتني
___________________________________ 

 .٢٨٧ص  ٥عتق املولود، او نذر عتق اململوك كما عرفت يف اهلامش رقم نذر : وهو) ١(
 .مفصلة ٢٨٧ص  ٥أي الصيغة االخرى كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٢(
 .وهو نذر عتق املولود، او نذر عتق اململوك) ٣(
واول . ول مـا تلـدهصـيغة ا: غايـة مـا بـني الصـيغتني ومهـا ٢٨٧ص  ٥أي هذا الذي ذكر�ه كما عرفته يف اهلامش رقم ) ٤(

ــى . واول مملــوك ميلكــه. وصــيغة اول مولــود تلــده. مــا ميلكــه ث إن الصــيغة االوىل مشــتملة عل املوصــولة ) مــا(مــن الفــرق حيــ
وهـي تفيـد العمـوم وضـعا عمومـا مشوليـا فتشـمل املتعـددين فـاذا ولــدت اكثـر مـن واحـد، او ملـك اكثـر مـن واحـد مهمـا بلــغ 

الف الصـيغة الثانيـة حيـث إ�ـا مشـتملة علـى لفـظ النكـرة الواقعـة يف االثبـات فـال تفيـد خبـ. العدد الزائد وجب عليـه عـتقهم
 .العموم

    



٢٨٩ 

 )٣(املثبتـــة حتتمـــل اجلنســـية فيلحـــق االول )٢(والنكـــرة. حبـــث، الن مـــا هنـــا حتتمـــل املصـــدرية )١(وفيـــه(
 �الول، )٤(�لثاين والثاين

___________________________________ 
ت ) مــا(أن : لفــرق نظــر حاصــل النظــرأي ويف هــذا ا) ١( ــ كمــا حتتمــل املوصــولة كــذلك حتتمــل املصــدرية ايضــا فــاذا احتمل

وال قرينة على ارادة احـدمها خاصـة . العموم وعدمه: فتكون جمملة فتحتمل الوجهني. املصدرية انتفت داللتها على العموم
 .فحملها على العموم ترجيح بال مرجح

ىن املصـدرأن ما وم: ومعىن كو�ا مصدرية فـاذا . ا بعدها تسبكان مبصدر وتكون النتيجة أن الفعل الواقع بعدها يصـبح مبعـ
اريد من املصدر معىن اسم املفعول يكون املعـىن اول مملـوك ميلكـه فينسـلخ عنـه العمـوم كمـا هـو املـدعى فـال جمـال للتمسـك 

 .�لعموم بعد هذا االحتمال
او مملـوك ميلكـه، واول مولـود تلـده حتتمـل اجلنسـية أي ارادة اجلـنس مـن النكـرة  :أي النكرة الواقعة يف االثبات يف قولـه) ٢(

ك ن هــذه النكــرة فهــي تــدل علــى العمــوم وال اقــل مــن احتمــال ذلــ ىن الشــمول االفــرادي مــ فــال جمــال للتمســك �ــا علــى . مبعــ
ت مشــتملة علــى . اخلصــوص ث كانــ ب، واجلملــة االوىل حيــ تملــة للمصــدرية انســلخ احمل) مــا(فــدلت علــى العمــوم �ــذا التقريــ

 .عنها العموم فلحقت �جلملة الثانية اليت كانت مشتملة على النكرة الواقعة يف االثبات يف عدم داللتها على العموم
: تلحق �لثاين وهـي اجلملـة الثانيـة يف قولـه) اول ما ميلكه، واول ما تلده: (املوصولة يف قوله) ما(اي اجلملة اليت فيها ) ٣(
 .يف عدم داللتها على العموم هو الشان يف اجلملة الثانية) ميلكه واول مولود تلدهاول مملوك (
اول مملـوك ميلكـه واول مولـود تلـده تلحـق �الول : أي اجلملة الثانية وهي اليت كانت مشتملة علـى كلمـة اول يف قولـه) ٤(

ى كلمـــة  ت مشـــتملة علـــ يت كانـــ يف عـــدم داللتهـــا علـــى ) واول مـــا تلـــده. هاول مـــا ميلكـــ: (يف قولـــه) مـــا(أي �جلملـــة االوىل الـــ
 .٢٨٩ص  ٢العموم �لتقريب الذي ذكر�ه يف اهلامش رقم 

    



٢٩٠ 

مشـرتك فـال خيـص �حـد معانيـه  )٣(، النه حينئـذ)٢(عند قصده وامنا الشك مع اطالقه )١(وال شبهة فيه
 )٦(الفــرد املــدعى، وغــري بعيــد ظهــور )٥(فيمــا ادعــوه مــن االفــراد )٤(بــدون القرينــة، إال أن يــدعى وجودهــا

 وإن احتمل
___________________________________ 

وكـذا ال شـبهة عنـد قصـد الواحـد مـن النكـرة املثبتـة . يف داللتها علـى العمـوم) ما(أي وال شبهة عند قصد العموم من ) ١(
مـــا (الضـــمري يف قصـــده ومرجـــع . مـــن العمـــوم، وعدمـــه): مـــا قلنـــاه(فمرجـــع الضـــمري يف فيـــه . يف عـــدم داللتهـــا علـــى العمـــوم

 .من العموم والواحد): قلناه
ت إىل أحـدمها حـىت يقصـده فهنـا يصـدق ) ٢( أي الشك عند عدم القصد إىل احد املعنـني �ن أنشـأ صـيغة النـذر ومل يلتفـ

 .وكذلك يصدق الشك لو نسي القصد إىل احد املعنيني. الشك، المجال الصيغة
قرينة دالة علـى ارادة احـد املعنيـني يكـون مشـرتكا بينهمـا وال يتعـني احـدمها أي الن اللفظ حني االطالق وعدم وجود ) ٣(

 .واملفروض عدم احرازه. اال �لقصد
او اول مـا تلـده فينتفـي . أي يدعى وجود القرينة فيما ذكـروه مـن صـيغ النـذر علـى العمـوم لـو نـذر عتـق اول مـا ميلكـه) ٤(

ذر عتــق اول مملــوم ميلكــهوكــذا لــو وجــدت القرينــة . علــى املصــدرية) مــا(داللــة  او اول مولــود . علــى عــدم ارادة العمــوم لــو نــ
 .تلده فينتفي ارادة اجلنسية من النكرة الواقعة يف االثبات

يف أن االول ) اول مــا ميلكــه، اول مــا تلــده، او اول مملــوك ميلكــه، أو اول مولــود تلــده: (وهــي الصــيغ املــذكوره يف قولــه) ٥(
 .عدمه يدل على العموم، والثاين على

املوصــولة يف العمــوم، وظهــور الثــاين وهــي النكــرة الواقعــة موقــع االثبــات يف ) مــا(اي ال يبعــد ظهــور االول وهــي كلمــة ) ٦(
 .عدم العموم وان شئت فقل عدم ظهور الثاين يف العموم

    



٢٩١ 

 )٤(علـى تقــدير اراد�ـا، او داللتهــا علـى العمــوم )٣(مـرجح، مــع أن يف داللـة اجلنســية )٢(وهــو. )١(خالفـه
واحلمــل علــى الواحــد يســتخرج املعتــق  )٦(مث علــى تقــدير التعــدد. صــاحل للقليــل والكثــري )٥(نظــر، النــه

اول مملــوك املكــه فهــو : يف رجــل قــال احللــيب عــن الصــادق  )٨(، لصــحيحة)٧(�لقرعــة كمــا ذكــر
 .)٩(، واآلخر"يقرع بينهم ويعتق الذي قرع : " حر فورث سبعة مجيعا قال

___________________________________ 
 .أي وان أحتمل ارادة خالف ما هو ظاهر) ١(
 .ومرجح بصيغة املفعول وحيتمل ان يكون املرجح بصيغة الفاعل. أي ظهور الفرد املدعى مرجح يف الواقع) ٢(

مـرجح حلمـل االول علـى  للعموم والنكرة الواقعة موقع االثبـات لـيس للعمـوم) ما(ان ظهور الفرد املدعى وهو كون : واملعىن
 .العموم، وعدم محل الثاين عليه

 .او على فرض داللة الصيغة بنفسها على اجلنسية). النكرة(أو من ) ما(أي على فرض ارادة اجلنس من ) ٣(
 .داللة اجلنسية): الشارح(اجلار وا�رور متعلق بقول ) ٤(

 .اجلنس فاجلنس ال يفيد العموم، النه اعم أنه على تقدير ارادة اجلنس، او داللة الكالم على: فاملعىن
 .أي اجلنس) ٥(
 .أي على تقدير تعدد املماليك) ٦(
 ).ولو قال اول مملوك املكه فملك مجاعة اعتق احدهم �لقرعة): (املصنف(يف قول ) ٧(
 .١احلديث  - ٥٧كتاب العتق �ب   ٢٠٧ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٨(
ذي لــيس مــذكورا يف الصــحيحة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) اول مولــود تلــده(مــن النــذر وهــو اي القســم الثــاين ) ٩(  ٨الــ

) اول مولـود تلـده(حيمل على املذكور يف الصحيحة نفسها فيخرج احد التوأمني �لقرعة، الن غري املذكور وهـو  ٢٩١ص 
ىن اول مملـــوك ميلكـــه يف اخراجـــه �لقرعـــه مـــن غــري فـــرق بينهمـــا ثـــل هـــذا القســم مـــن النـــذر مســـتفاد مـــن نفـــس فحكـــم م. مبعــ

اي واآلخــر وهــو ) املــذكور يف الصــحيحة(ومرجــع الضــمري يف عليــه . ٢٩١ص  ٨الصــحيحة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم 
 .الذي مل يذكر حممول على املذكور يف الصحيحة

    



٢٩٢ 

عـة الخـراج مـا هـو القر  )٤(�ن )٣(ذلـك يف غـري مـورد الـنص )٢(وقـد يشـكل. مبعنـاه )١(حممول عليه، النـه
موضـع  )٦(فال تتوجه القرعـة يف غـري. )٥(معلوم يف نفس االمر مشتبه ظاهرا، وهنا االشتباه واقع مطلقا

 ".إ�ا لكل امر مشتبه : " مبا ذكر نظرا إىل عموم قوهلم  )٧(النص، إال أن مينع ختصيصها
___________________________________ 

 .٢٩١ص  ٩املذكور من دون فرق بينهما كما عرفت يف اهلامش رقم اي غري ) ١(
 .أي يشكل اخراج غري املذكور يف الصحيحة �لقرعة) ٢(
 .٢٩١ص  ٨وهي الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .بيانية لكيفية االشكال الوارد على اخراج غري املذكور �لقرعة) الباء) (٤(
 .له ادلة القرعة املبتنية على ما كان معلوما يف نفس االمر ومشتبها يف الظاهرظاهرا و�طنا فال تشم) ٥(
ال ختـرج ) اول مولـود تلـده(فغـري املـذكور . ٢٩١ص  ٨وهو الذي مل يذكر يف الصـحيحة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٦(

 .�لقرعة
أ�ـا الخـراج مـا هـو (القرعـة مبـا ذكـر وهـو  أي وميكن مشول القرعة لغري املذكور يف الصحيحة بنـاء علـى منـع ختصـيص) ٧(

ن عمــوم كلمــا�م ) معلــوم يف نفــس االمــر ومشــتبه ظــاهرا بــل القرعــة موضــوعة لكــل امــر مشــتبه مطلقــا كمــا هــو املســتفاد مــ
 ).لكل امر مشتيه: (يف قوهلم: عليهم الصالة والسالم

    



٢٩٣ 

 .مل تصل الينا مستندة على وجه يعتمد وإن كانت مشهورة )١(لكن خصوصية هذه العبارة
لكـــن . يف املســـألة بعينهـــا احلســن الصـــيقل عنـــه  )٢(يتخـــري يف تعيـــني مـــن شـــاء، لروايـــة: وقيــل

ومحــل القرعــة علــى االســتحباب طريــق . لكــان القــول �لتخيــري )٣(الروايــة ضــعيفة الســند، ولــوال ذلــك
 .)٦(مع اعرتافه بضعف الرواية )٥(نف يف الشرح اختار التخيري مجعابني االخبار، واملص )٤(اجلمع

 .)٨(، الفادة الصيغة وحدة املعتق ومل توجد)٧(ببطالن النذر: ورمبا قيل
___________________________________ 

 ).لكل امر مشتبه: (وهو قوهلم عليهم الصالة والسالم) ١(
 .٣احلديث  ٥٧كتاب العتق الباب   ٢٠٧ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٢(
 .٢أي ضعف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
أي اجلمع بني االخبار املختلفة حبمل املتعدد مـن املماليـك واملواليـد علـى الواحـد واخراجـه �لقرعـة كمـا يف الصـحيحة ) ٤(

ومحــل القرعــة . حــد شــاء مــن املماليــك، او املواليــدوبــني االخــذ �لتخيــري �ي وا. ٢٩١ص  ٨املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم 
 .٢على االستحباب كما يف رواية احلسن الصيقل املشار اليها يف اهلامش 

 .٤أي مجعا بني االخبار املختلفة كما علمت يف اهلامش رقم ) ٥(
 .٢أي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(
 .دهأي نذر اول مملوك ميلكه، واول مولود تل) ٧(
فال وحدة يف البني حىت يقتضي اجياب . أي مل توجد وحدة املعتق �لفتح، الن املالك ملك مجاعة، او ولد له توأمان) ٨(

 .الوفاء �لنذر، فال موضوع للنذر

    



٢٩٤ 

. من سبق فله كذا فسبق مجاعـة: ورمبا احتمل عتق اجلميع، لوجود االولية يف كل واحد كما لو قال
 .واضح )١(والفرق
مل تعــد (إىل ملكــه ) مث اعادهــا(قبــل الــوطء ) نــذر عتــق امتــه إن وطأهــا فأخرجهــا عــن ملكــهولــو (
ســـألته عـــن الرجـــل تكـــون لـــه االمـــة : قـــال دمحم بـــن مســـلم عـــن احـــدمها  )٢(، لصـــحيحة)اليمـــني

ال �س �ن �تيهــا : " فيقــول يــوم �تيهــا فهــي حــرة، مث يبيعهــا مــن رجــل، مث يشــرتيها بعــد ذلــك قــال
 ليوافق )٥(على النذر )٤(من التعليق )٣(ومحل ما اطلق فيها". فقد خرجت عن ملكه 

___________________________________ 
خص ســبق) ١( . اي الفــرق بــني اجلعالــة يف الســبق، وبــني النــذر واضــح، النــه جيــوز للجاعــل أن جيعــل حــق اجلعالــة الى شــ

 .ميلكه، او جمموع ما تلدهخبالف ما حنن فيه فانه مل يقصد جمموع ما 
 .١احلديث  ٥٩كتاب العتق الباب   ٢٠٧ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٢(
 .٢اى يف الصحيحة املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
 .اى التعليق يف سؤال الراوي) ٤(

حيـث علـق احلريـة علـى يـوم �تيهـا ) يوم �تيها فهي حـرة: (ان التعليق الذي يف سؤال الراوي يف قوله: حاصل معىن العبارة
 .مطلق حيتمل ارادة العتق على االتيان -

ليوافـق احلمـل ) النـذر(وحيتمل ارادة النذر منه �ن النذر يوم �تيها تكون حرة فحينئذ حيمل هذا االطالق على املقيد وهـو 
 .اصول املذهب، النه ثبت يف املذهب عدم جواز تعليق العتق على شئ

 .اي ومحل االطالق على النذر) ومحل: (رور متعلق بقولهاجلار وا�) ٥(

    



٢٩٥ 

االتيان خبروجها عن ملكه، ولو مل يكن منذورا مل يتوقـف  ايضا تعليله  )٢(، ويشهد له)١(االصول
ولــو عمــم النــذر مبــا يشــمل امللــك العائــد فــال اشــكال يف بقــاء . علــى اخلــروج كمــا ال خيفــى )٣(ذلــك
كونـــه قياســـا،   )٦(إىل غـــري الـــوطئ مـــن االفعـــال، واىل غـــري االمـــة وجهـــان مـــن )٥(ويف تعديتـــه )٤(احلكـــم
 وهي مشرتكة )٨(النص إىل العلة )٧(وامياء

___________________________________ 
 ).االمامية(عند ) القواعد الكلية الثابتة(املراد من االصول ) ١(
خبروجهــا عــن ملكــه يف ) جــواز اتيا�ــا( يف تعليــل االمــام ) علــى املقيــدمحــل املطلــق (اى يشــهد هلــذا احلمــل وهــو ) ٢(

النه لو مل تكن احلرية منذوة ملا توقف اتيان االمة على خروجها عـن ملكـه، ) ال �س ان �تيها فقد خرجت: (قوله 
 .بل جيوز وان مل خيرجها عن ملكه، لبطالن العتق املعلق على الشرط

 .ي اتيان املالك مملوكتها) ٣(
 .وهو عدم جواز الوطي) ٤(
 .اي ويف تعدية حكم النذر من حرمة الوطي إىل بقية مقدمات الوطي، واىل غري االمة من العبد) ٥(
 .دليل لعدم جواز التعدية إىل بقية مقدمات الوطي، وعدم احلاق غري االمة �ا) ٦(
إىل العلـة املشـار  ٢٩٤ص  ٢اشارة النص املشار اليه يف اهلامش رقم  اي ومن) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٧(

فهو دليل للتعدية والسر�ن إىل بقية مقـدمات الـوطي، واىل احلـاق ) فقد خرجت عن ملكه( اليها يف النص يف قوله 
 .العبد �المة

 ).فقد خرجت عن ملكه: (وهو قوله ) ٨(

    



٢٩٦ 

ايضا جواز التصرف يف املنذور املعلـق علـى  )٣(، ويتفرع على ذلك)٢(نظرا إىل العلة التعدي، )١(واملتجه
وهـي مســألة اشـكالية، والعالمــة اختـار يف التحريــر عتـق العبــد لـو نــذر إن فعـل كــذا  )٤(شـرط مل يوجــد

فهو حر فباعه قبل الفعل، مث اشرتاه، مث فعل، وولده استقرب عدم جواز التصـرف يف املنـذور املعلـق 
 .حجة عليهما )٥(لى الشرط قبل حصوله، وهذا اخلربع

ـــذر عتـــق كـــل مملـــوك قـــدمي انصـــرف( ) إىل مـــن مضـــى عليـــه يف ملكـــه ســـتة اشـــهر(النـــذر ) ولـــو ن
 .فصاعدا على املشهور

ضـعيفة السـند، واعتمـادهم اآلن علـى االمجـاع، واختلفـوا  )٦(إنـه امجـاع، ومسـتنده روايـة: ورمبا قيل
 إىل نذر الصدقة )٧(يف تعديه

___________________________________ 
 .إىل مقدمات الوطي واىل غري االمة) ١(
 ).فقد خرجت: (وهي اليت يف قول االمام ) ٢(
 ).ال �س أن �تيها فقد خرجت: (اي على احلكم املذكور وهو قوله ) ٣(
ت كــذا: (�ن قــال املالــك) ٤( ت حــر ان فعلــ ك وفعــل العبــد ذلــك فباعــه املــوىل ) انــ قبــل ان يفعــل العبــد، مث اشــرتاه بعــد ذلــ

قلنـا �لتعـدي ) فقد خرجـت: (الفعل الذي اشرتط عليه املوىل يف عتقه فإن اخذ� �لعلة املشار اليها يف قول االمام 
 .لكية موالهفالعبد �ق على عبوديته وم. وان مل �خذ �لعلة فال نقول �لتعدي. من حكم االمة إىل العبد

 ).العالمة وابنه فخر احملققني(على  ٢٩٤ص  ٢املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٥(
 .١احلديث  ٣٠كتاب العتق �ب   ٣٠٣ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٦(
 .بعد مضي ستة اشهر) نذر عتق كل مملوك قدمي(اي يف تعدي احلكم املذكور يف ) ٧(

    



٢٩٧ 

ــك )١(�ملــال القــدمي وحنــوه مــن  )٣(فيتعــدى، ويؤيــده )٢(حيــث إن القــدمي قــد صــار حقيقــة شــرعية يف ذل
فإنـه يقتضـي ثبـوت القـدم �ملـدة  )٤()ح� �د �لعرجـون القـديم(: تعليله يف الرواية بقوله تعـاىل

. )٩(حتققــــه شــــرعا، لضــــعف املســــتند )٨(معارضــــة اللغــــة والعــــرف، ومنــــع )٧(ومــــن )٦(مطلقــــا )٥(املــــذكورة
 )١١(اختص مبورده إن ثبت )١٠(واالمجاع

___________________________________ 
 .دليل لتعدي احلكم املذكور إىل نذر الصدقة اي كما أن احلكم املذكور جيري يف العتق كذلك جيري يف الصدقة) ١(
 .اى يف ان القدمي ما مضى عليه ستة اشهر) ٢(
 .٢٩٦ص  ٦ة املشار اليها يف اهلامش رقم يف الرواي اي ويؤيد هذا التعدى تعليل االمام ) ٣(
 .٣٩اآلية : يس) ٤(
 .وهو مضي ستة اشهر) ٥(
 .سواء كان يف اململوك ام يف غريه، وسواء كان يف نذر العتق ام يف الصدقة) ٦(
 ٦دليل لعدم تعدي حكم العتق إىل نذر الصـدقة اي ومـن معارضـة اللغـة والعـرف مـع الروايـة املـذكورة يف اهلـامش رقـم ) ٧(

 .حيث إ�ما حيكمان يف القدم مبدة اكثر من ستة اشهر ٢٩٦ص 
 .اي ومن منع حتقق احلقيقة الشرعية يف كون القدم يراد منه مضي ستة اشهر) من اجلارة(�جلر عطف على مدخول ) ٨(
 .٢٩٦ص  ٦وهي الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٩(
 .وهو االمجاع املدعى يف التعدي) ١٠(
 .، دون نذر الصدقة)نذر العتق( وهو) ١١(

    



٢٩٨ 

عـن سـتة ففـي عتـق اوهلـم  )٣(لـو قصـر الكـل )٢(وفيـه. إىل العـرف )١(واالقوى الرجوع يف غـري املنصـوص
ــذر وجهــان ــى االول. )٤(متلكــا احتــد ام تعــدد، او بطــالن الن ــع دفعــة ففــي  )٥(وعل ــك اجلمي لــو اتفــق مل
 .)٧(الوجهان )٦(انعتاق اجلميع، او البطالن لفقد الوصف

___________________________________ 
 ).نذر الصدقة(وهو ) ١(
 .وهو نذر العتق) ويف املنصوص(اي ) ٢(
 .اي لو قصر ملكه للعبيد كلهم عن ستة أشهر) ٣(
 .وبطالن النذر من اصله فال ينعقد ابدا. صحة النذر ولكن يعتق اول مملوك ميلكه، سواء احتد ام تعدد: ومها) ٤(
 ).ب عتق اوهلم متلكاوجو (وهو ) ٥(
 .، الن كلهم دون ستة اشهر)القدم(وهو ) ٦(
ــه تـــدرجيا، ســـواء احتــــد اململـــوك ام تعــــدد: اي الوجهـــان الســـابقان ومهــــا) ٧( ــه ان دخلـــوا يف ملكــ ـــق اول مماليكــ . وجـــوب عت

ــذرفلــيس عنــده مملــوك قــدمي فيبطــل . وبطــالن نــذر عتــق اول مماليكــه، لعــدم متلكــه مــن ال ميــر عليــه ســتة اشــهر فهــذان . الن
أمـا وجـه الصـحة فلكـو�م . الوجهان من صحة النذر وبطالنه، آتيـان فيمـا لـو ملكهـم دفعـة واحـدة �رث، او شـراء او هبـة

واما وجه بطالن النذر فلعدم صدق القدمي عليهم . مجيعا اول ما ميلكون فيعتربون كلهم قدماء وان مل متر عليهم ستة اشهر
 .عتربة يف القدم وهو مضي ستة اشهرمجيعا، لعدم جتاوز املدة امل

    



٢٩٩ 

واعلــم أن ظـــاهر . الـــنص )٣(وفقــد )٢(والعـــرف علــى خالفـــه. ، لداللـــة اللغــة)١(واالقــوى الـــبطالن فيهمــا
وهـو الظـاهر، الن مسـتند . كون موضع الوفاق نذر عتق اململـوك، سـواء فيـه الـذكر واالنثـى  )٤(العبارة

 احلكم عرب فيه
___________________________________ 

ريين اللـذين ذكرمهــا ) ١( ك العبيــد تـدرجيا وفــيهم الســابق والالحـق: ومهـا) الشــارح(اى يف الفرضـني االخــ ومتلكهــم دفعــة . متلــ
ذكوران يف قــول . واجلــامع بــني الفرضــني قصــور العبيــد امجــع عــن مــرور ســتة اشــهر. واحــدة وفيــه لــو ): الشــارح(والفرضــان مــ

 .إىل آخر كالمه )قصر الكل عن ستة أشهر ففي عتق اوهلم
، الن العبـد الـذي مضـى عليـه يف ١اي على خـالف القـدم يف الفرضـني االخـريين الـذين اشـري اليهمـا يف اهلـامش رقـم ) ٢(

ال (فمن نذر عتق مماليكه القدامى كمن نذر عتق ما ال ميلـك مـع أنـه . ملك مواله اقل من ستة اشهر غري قدمي لغة وعرفا
 .لفقدان موضوعه فالنذر �طل،) عتق اال يف ملك

اي ولفقد النص على صدق القدم على من مضى عليه اقل من سـتة اشـهر، ) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٣( 
بل النص ورد على عتق من مضى عليه ستة اشهر، مـع أن العـرف واللغـة ال يسـاعدان صـدق القـدم علـى مـن مضـى عليـه 

 ٦هـذا الفـرد عـن اللغـة والعـرف لوجـود الـنص املشـار اليـه يف اهلـامش رقـم وامنـا خـرج . ستة اشهر فكيف مبن ال ميضي عليه
 .١فالنص ال يشمل الفرضني االخريين املشار اليهما يف اهلامش رقم . ٢٩٦ص 

لكـن الشـمول هلـا امـا . تشمل االمة ايضا) ولو نذر عتق كل مملوك قدمي انصرف: (يف قوله ) املصنف(اي عبارة ) ٤(
او وضـعا لكـن وضـعا لغـو� . ل لفظ االخوة لالخوات، واالبناء للبنات كما يف الشمسني، والقمرين، واالبوينتغلبيا كشمو 

. مبعىن أن مثل هذه اجلموع وضعت يف اللغة ملا يشمل الذكر واالنثـى وان كـان املفـرد خيـتص �لـذكور كالعبـد واالخ واالبـن
ب، او الوضـــع اللغـــوي العـــرف يف مشـــول مثـــل هـــذه اجلمـــوع للـــذكر واالنثـــى وان كـــان الفـــرد منـــه خمتصـــا  ويســـاعد هـــذا التغليـــ

 .�لذكر
يت مضـى عليهـا سـتة  ) املصنف(فعلى ظاهر عبارة  لو نذر عتق كل مملوك قدمي مضى عليه سـتة اشـهر لشـمل االمـة الـ
 ).م عرب فيه �ململوكوهو الظاهر، الن مستند احلك: (ايد هذا املذهب بقوله ) والشارح. (اشهر ووجب عتقها

    



٣٠٠ 

من املال، واعتذر له  )٣(يف االمة كغريها )٢(العبد، واستشكل احلكم )١(�ململوك، والعالمة جعل مورده
 )٥(أعم، لضعفه )٤(ولده �ن مورد االمجاع العبد وإن كان النص

___________________________________ 
فعلـى . اململـوك ال يشـمل االمـة، بـل خيـتص �لعبـد، لكـون اللفـظ مـذكرا اي مورد االتفاق يف العبد بناء علـى أن لفـظ) ١(

يت مـر عليهـا سـتة اشـهر مشـكال لعـدم مشـول كلمـة اململـوك هلـا فاالمـة ال تكــون  هـذا يكـون احلكـم يف وجـوب عتـق االمـة الـ
 .فالوفاق ال يشملهما. مع عدم مساعدة اللغة والعرف على ذلك ايضا. قدمية مبرور هذه املدة عليها

 .يف وجوب عتق االمة اذا مر عليها ستة اشهر اذا كان النذر بلفظ اململوك) العالمة(اي استشكل ) ٢(
ت . اي كغري االمة من املال لو نذر صدقة ابله القدمية وقد مضى عليها ستة اشـهر) ٣( فالتصـدق �ـا مشـكل، ال�ـا ليسـ

 .موردا التفاق الفقهاء
 .٢٩٦ص  ٦املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .٢٩٦ص  ٦اي لضعف النص املشار اليه يف اهلامش رقم ) ٥(

    



٣٠١ 

 .من عسر )٣(لو مت ال خيلو )٢(موضع االمجاع يف ذلك )١(واثبات
او (، )٤(كمـــا هـــو مـــورد الروايـــة) ولـــو اشـــرتى امـــة نســـيئة واعتقهـــا وتزوجهـــا وجعـــل عتقهـــا مهرهـــا(
) مث مـــات ومل خيلـــف شـــيئا( الوجـــه يف )٦(الشـــرتاك اجلميـــع )٥(، او مفوضـــة)مبهـــر(بعـــد العتـــق ) تزوجهـــا
 )٧(ليوىف منه

___________________________________ 
ن ) ال خيلــو(�لرفــع مبتــداء خــربه ) ١( . رمحهمــا هللا) العالمــة وولــده فخــر احملققــني(علــى مــا افــاده ) الشــارح(وهــو اشــكال مــ

ومــنهم مــن عــرب . فمــنهم مـن عــرب بلفــظ اململـوك. أن عبــارات االصــحاب رضـوان هللا علــيهم خمتلفــة يف هـذا املقــام: وحاصـله
ــنص امنـــا ورد يف اململـــوك . بلفـــظ العبـــد ن دون ثبـــوت إتفـــاق الكـــل مـــع أن الـ ــ فكيـــف يصـــح ادعـــاء االمجـــاع علـــى حكـــم مـ

واالمجــاع املــدعى امنــا هــو مـــن . فادعــاء االمجــاع علــى ذلـــك ال خيلــو مــن تعســر وتعســف. فتخصــيص العبــد بــه ال وجــه لــه
 .عة كما هو ديدن االصحاب فصارت املسألة مشهورة، ال أ�ا امجاعيةوتبعه اجلما) الشيخ(
 .اي يف وجوب عتق العبد، دون االمة) ٢(
 ).واثبات(اجلملة مرفوعة حمال خرب للمبتداء وهو ) ٣(
 .١احلديث  - ٢٥كتاب العتق الباب   ٢٠٢ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٤(
ذكـر املهـر وتســمى مفوضـة البضـع وقـد مضـى شــرحها يف اجلـزء اخلـامس مـن طبعتنــا  وهـو انشـاء العقـد الـدائم مــن غـري) ٥(

 .٣٥٠احلديثة كتاب النكاح ص 
مـع أن الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم . اي هذه املذكورات من جعل عتقها مهرها، ومن تزوجهـا بعـد العتـق مبهـر) ٦(
 ).عدم جواز رجوع احلر إىل الرق(الوجه وهو  مشرتكة يف) وجعل عتقها مهرها: (يف قوله  ٤
 .اي من هذا الشي ء) ٧(
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، الن احلر ال يطرأ عليه الرقية يف غري )وال تعود رقا( )١(، لوقوعه من اصله صحيحا)نفذ العتق(مثنها 
 .)٣(منه رقاايضا، النعقاده حرا كما ذكر) ولدها(يعود ) وال(، )٢(الكافر
عية، فــإن العتــق والنكــاح صــادقا ملكــا صــحيحا، والولــد انعقــد الشــر ) علــى مــا تقتضــيه االصــول(

 )٤(حرا، فال وجه لبطالن ذلك
رقهــا ورق ولــدها : هشــام بــن ســامل الصــحيحة عــن اىب بصــري عــن ايب عبــدهللا  )٥(ويف روايــة(

وا�  ســئل ابوعبــدهللا : الــذي �عهــا ومل يقــبض مثنهــا ولفــظ الروايــة قــال ابوبصــري) ملوالهــا االول
حاضر عن رجل �ع من رجل جارية بكرا إىل سنة فلما قبضها املشرتي اعتقها من الغـد وتزوجهـا، 

إن كـان للـذي اشـرتاها إىل : " وجعل مهرها عتقها، مث مات بعـد ذلـك بشـهر فقـال ابوعبـدهللا 
 قه ونكاحهحتيط بقضاء ما عليه من الدين يف رقبتها فإن عت )٦(سنة مال، او عقدة

___________________________________ 
 .لكونه ملكا له) ١(
 .حيث إن الكافر لو سيب جيوز ان يسرتق) ٢(
 .وهو عدم جواز رجوعه رقا) ٣(
 .اي العتق والنكاح) ٤(
زء الطبعـــة اجلديــدة اجلـــ) الكــايف. (١احلـــديث  ٢٥كتــاب العتـــق البــاب   ٢٠٢ص  ٣الطبعـــة القدميــة ا�لـــد ) الوســائل) (٥(

ث . ١هجرية كتاب العتـق والتـدبري �ب النـوادر احلـديث  ١٣٧٩املطبوعة  ١٩٣السادس ص  ب االحاديـ واحلـديث يف كتـ
 )ال عن أيب بصري) هشام بن سامل(مروي عن 

 .وهو ما يهيؤه االنسان له وبعده لنفسه من االمالك) العقار: (بضم العني وسكون القاف) ٦(
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عقـدة حتـيط بقضـاء مـا عليـه مـن الـدين يف رقبتهـا فـإن عتقـه ونكاحـه جائزان، وإن مل ميلك مـاال، او 
إن كانـت قــد علقــت مــن : )١(�طـالن، النــه أعتــق مـا ال ميلــك، وارى أ�ــا رق ملوالهــا االول قيـل لــه فــ

 .)٢("الذي يف بطنها مع امه كهيئتها : " الذي اعتقها وتزوجها ما حال الذي يف بطنها؟ فقال
الصـــول بظاهرهـــا، لالمجـــاع علـــى ان املعســـر ميلـــك مـــا اشـــرتاه يف الذمـــة، منافيـــة ل )٣(وهـــذه الروايـــة

ري ولــده حــرا، فــاحلكم بكــون عتقــه ونكاحــه �طلــني، وانــه أعتــق مــا ال ميلــك، ال  ويصــح عتقــه، ويصــ
 .)٦(وإن قل )٥(أنه مىت قصر ماله عن جمموع مثنها يكون احلكم كذلك )٤(يطابق االصول، ومتقضاها

___________________________________ 
 .أي لالمام ) ١(
 .أي اجلنني كأمه يف الرقية فكما ا�ا رق، كذلك ولدها) ٢(
الدالـة علـى بطـالن العتـق والنكـاح يف صـورة عـدم متلـك املشــرتي  ٣٠٢ص  ٥أي الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٣(

ث إن أصــول املــذهب . اجلاريــة، خمالفــة الصــول املــذهبمــاال، أو عقــدة حتــيط بقضــاء مــا عليــه مــن الــدين يف مثــن رقبــة  حيــ
فعليه يصح عتقه ونكاحه ومجيع تصرفاته االخر من البيع واهلبة والوقف والـوهن . تصرح بتملك االنسان ما اشرتاه يف ذمته

 .والعارية وغري ذلك
أي واحلــال أن مقتضــى  ٣٠٢ص  ٥املشــار اليهــا يف اهلـامش رقــم ) الروايــة(ومرجــع الضــمري يف مقتضـاها . الـواو حاليــة) ٤(

 .الرواية خمالف الصول املذهب الدالة على جواز الشراء للمعسر
 .أي العتق والنكاح �طالن) ٥(
 .أي وان كان نقصان املال عن مثن اجلارية قليال) ٦(

    



٣٠٤ 

ـــع  )٣(، وجـــواز)٢(الشـــيخ ومجاعـــة، لصـــحتها )١(لكـــن عمـــل مبضـــمو�ا اســـتثناء هـــذا احلكـــم مـــن مجي
كمــا نبــه   )٦(ال فــرق بــني مــن جعــل عتقهــا مهرهــا، وغريهــا )٥(وعلــى هــذا. غــري معقولــة )٤(االصــول لعلــة

او تزوجهـــا مبهـــر، وال يتقيـــداالجل �لســـنة، وال فـــرق بـــني البكـــر والثيـــب، مـــع : عليـــه املصـــنف بقولـــه
في عبدا قد اشرتاه نسيئة واعتقه ف )٩(قيد يف الرواية، ولو كان بدهلا )٨(مما )٧(احتمال اختصاص احلكم

 )١٠(احلاقه
___________________________________ 

املخالفـة الصـول املـذهب الدالــة علـى جـواز شــراء  ٣٠٢ص  ٥أي مبضـمون هـذه الروايـة املشــار اليهـا يف اهلـامش رقــم ) ١(
 .املعسر

 .٣٠٢ص  ٥أي لصحة هذه الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
بطـالن العتـق والنكـاح وعـود اجلاريــة إىل (أي وجلـواز اسـتثناء هـذا احلكـم وهـو ) رةالم اجلـا(�جلـر عطفـا علـى مـدخول ) ٣(

 ).الرقية يف صورة نقصان املال عن مثن اجلارية وان كان قليال
ذه الروايــة املــذكورة امنــا هــو الجــل علــة غــري مفهومــة عنــد� وان كانــت مفهومــة ) ٤( أي عمــل الشــيخ واجلماعــة مبضــمون هــ

 .عنده، وعند اجلماعة
 .أي وعلى استثناء هذا احلكم وهو عدم عتقها وعدم صحة نكاحها إذا مل يكن للمشرتي مال يفي بثمن رقبتها) ٥(
 ).أو تزوجها مبهر: (أيضا) املصنف(أي وغري هذه الصورة من جعل مهر مستقل للجارية كمانبه على هذا قول ) ٦(
 ).عتقها وتزوجها وجعل مهرها عتقها(وهو ) ٧(
ث سـأل الـراوي ٣٠٢ص  ٥كمـا يف الروايـة يف اهلـامش رقـم ) جلارية بكـراكون ا(وهو ) ٨( عـن رجـل �ع مـن رجـل : (حيـ

 ).جارية بكرا
 .٣٠٢ص  ٥أي بدل اجلارية املذكورة يف الرواية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٩(
ق ان كــان أي ففـي احلــاق هـذا العبــد املشـرتي نســيئة �جلاريـة املــذكورة يف الروايــة يف أ�ـا قــد ا) ١٠( شـرتيت نســيئة وا�ـا تعتــ

 .للمشرتي مال يفي بقضاء ما على الرقبة من الدين

    



٣٠٥ 

ـــق إىل الشـــراء نقـــدا، او بعضـــه ومل يـــدفع املـــال،  )٢(وكـــذا يف تعـــدي احلكـــم. )١(�ـــا وجـــه، الحتـــاد الطري
على موته فاقوى اشكاال يف عوده رقـا، للحكـم  )٤(موته قبل الوالدة، فلو تقدمت )٣(ومضمون الرواية

 .لتبعية احلمل للحامل )٦(من حني والدته، خبالف احلمل، ال مكان توهم كون احلكم )٥(حبريته
___________________________________ 

ق واملـالك يف العبــد واجلاريــة وهـو ) ١( ل املشــرتي وافيــا شــرائهما نســيئة وعتقهمـا بعــد ذلـك وعــدم كــون مـا(أي الحتـاد الطريــ
 ).بقضاء ما عليه من الدين يف رقبتهما

أو اشـرتاه نقـدا ونسـيئة . اذا كان شراء الرجل العبد نقـدا ولكـن مل يـدفع إىل البـايع القيمـة) بطالن العتق والنكاح(وهو ) ٢(
 .خمتص �امبعىن أنه دفع بعض الثمن نقدا، وبعضه نسيئة ففي هذه الصورة هل يلحق هذا �جلارية، أو احلكم 

أي وكــان مــوت املشــرتي قبــل أن تلــد ) املشــرتي(ومرجــع الضــمري يف موتــه . ٣٠٢ص  ٥املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٣(
 ).مث مات بعد ذلك بشهر(اجلارية كما هو املصرح يف الرواية يف قول السائل 

ان العتــق والنكــاح �طــالن أقــوى مــن أي والدة اجلاريـة لــو تقــدمت علــى مــوت املشــرتي فاالشــكال يف رد اجلاريـة رقــا و ) ٤(
 .االشكال يف صورة موت املشرتي قبل والدة اجلارية

 .فاذن كيف ميكن القول برقيته، النفصال احلمل عن أمه حرا. أي حبرية الولد من غري والدته) ٥(
 .وهو العود إىل الرقية) ٦(

    



٣٠٦ 

هــا العالمــة علــى كــون املشــرتي وهــم االكثريــة اختلفــوا يف تنزيلهــا فحمل )١(ومــن خــالف ظــاهر الروايــة
 )٤(، النـه حينئـذ)٣(وصادف عتقـه ونكاحـه وشـراؤه مـرض الوفـاة فيكـون احلكـم مـا ذكـر فيهـا )٢(مريضا

 .ظهر بطالنه )٥(يكون العتق مراعى فاذا مات معسرا كذلك
ال يتم يف الولـد النعقـاده حـال احلكـم حبريـة امـه واحلـر املسـلم ال يصـري  )٦(ورده املصنف �ن ذلك

 .ال يقصر عن من تولد من وطء امة الغري بشهبة او شراء فاسد مع جهله )٧(قا، وهور 
___________________________________ 

 .املخالفة الصول املذهب ٣٠٢ص  ٥أي اختلفوا يف توجيه الرواية املذكورة يف اهلامش رقم ) ١(
 .ه مريضا ومات يف ذاك املرضأي من مجلة التوجيهات كون املشرتي اخذ اجلارية يف حال كون) ٢(
ــق والنكــاح وعودهــا إىل الرقيــة(املشــار اليهــا أي فيكــون احلكــم وهــو ) الروايــة(مرجــع الضــمري ) ٣( مــا ذكــر يف ) بطــالن العت

 .الرواية بعد أن محلنا الرواية يف حال مرض املشرتي
 .أي حني العتق والنكاح وهو يف مرض املوت) ٤(
 .ية، ظهر بطالن العتقأي عن اداء مثن رقبة اجلار ) ٥(
فكيف ميكن القول برقية احلر املسلم . أي بطالن العتق ورد اجلارية رقا ال يالئم مع انعقاد الولد حرا بسبب حرية امه) ٦(

 .بعد انعقاده حرا
مـع أي هذا الولد ايل انعقد حرا ال يقصر عن الولد الذي انعقد من احلر من وطي امة الغـري بشـبهة، او بشـراء فاسـد ) ٧(

 .فكما أن هناك حيكم حبرية الولد، كذلك هنا حيكم حبريته. جهل املشرتي بفساد املعاملة

    



٣٠٧ 

ان كـــان لـــه مـــال فعتقـــه جـــائز،  )٣(قولـــه يف الروايـــة )٢(آخـــرون علـــى فســـاد البيـــع، وينافيـــه )١(ومحلهـــا
ت ف عــن وهــذا احلمــل نقلــه املصــن )٦(مضــارة والعتــق يشــرتط فيــه القربــة )٥(علــى أنــه فعــل ذلــك )٤(ومحلــ

ابـــن ادريـــس  )٨(�نـــه اليــتم ايضـــا يف الولـــد، وردهــا )٧(الشــيخ طومـــان ابــن امحـــد العـــاملي املنــاري، ورده
 .وهو االنسب )١٠(مطلقا )٩(لذلك
، فـال يـدخل احـدمها يف )١١(كما ال يتناوله البيع وغريه، للمغـايرة) وعتق احلامل ال يتناول احلمل(

 مفهوم اآلخر، سواء استثناه ام ال
___________________________________ 

أي ومحــل الروايــة املــذكورة املخالفــة الصــول املــذهب علــى فســاد البيــع مــن اصــله وأن اجلاريــة ترجــع إىل الرقيــة فـــالعتق ) ١(
 .والنكاح �طالن

 .ان العتق جائزاالنه لو كان البيع فاسد ملا ك) ان كان له مال اخل: (أي ينايف هذا احلمل قول االمام ) ٢(
 .املخالفة لالصول) ٣(
 .اي الرواية املذكورة املخالفة لالصول) ٤(
 .أي عتق اجلارية وتزوجيها) ٥(
ى البــايع ال يوجــد فيــه قصــد القربــة، بــل هــذا االقــدام الرضــاء الشــيطان ) ٦( ق اجلاريــة وتزوجيهــا ضــررا علــ واالقــدام علــى عتــ

 .والنفس االمارة اخلبيثة
 .ايضا لعدم متاميته يف الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية امه) املصنف(احلمل أي رد هذا ) ٧(
 .املخالفة الصول املذهب ٣٠٢ص  ٥أي هذه الراوية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٨(
 .أي الجل أ�ا خمالفة لالصول وأنه كيف ميكن القول برقية الولد الذي انعقد حرا بسبب حرية امه) ٩(
 .املعتق االضرار �لبايع ام السواء قصد ) ١٠(
 .اي ملغايرة احلمل مع احلامل) ١١(

    



٣٠٨ 

يف رجـل اعتـق  عـن ابيـه  السـكوين عـن ايب عبـدهللا  )١(إال علـى روايـة(وسواء علم بـه ام ال 
"  االمة حرة وما يف بطنها حر، الن ما يف بطنهـا منهـا: " امة وهي حبلى فاستثىن ما يف بطنها قال

ـــع مـــن العمـــل �ـــا، مـــع أ�ـــا )٣(الشـــيخ ومجاعـــة، وضـــعف ســـندها )٢(وعمـــل مبضـــمو�ا ظـــاهرة يف  )٤(مين
 .التقية

___________________________________ 
 .١احلديث  ٧٠كتاب العتق الباب   ٢٠٨ص  ٣الطبعة القدمية ا�لد ) الوسائل) (١(
 .١م أي مبضمون هذه الرواية املشار اليها يف اهلامش رق) ٢(
 .أي ضعف سند هذه الراوية مينع من العمل �ا) ٣(
 .أي مع أن هذه الراوية) ٤(

   



٣٠٩ 

 كتاب التدبري واملكاتبة واالستيالد
   



٣١٠ 

 :والنظر يف امور ثالثة

 )النظر االول التدبري(
او تعليقـه علـى (فـإن الوفـاة دبـر احليـاة  )٢(مـن الـدبر )١(تفعيـل) بوفاتـه(او أمتـه ) تعليق عتق عبده(

، او االمـة )او علـى وفـاة خمـدوم العبـد(اليت دبرهـا فعلـق عتقهـا علـى وفـاة زوجهـا ) وفاة زوج اململوكة
امجـــاعي، ويف  )٣(وصـــحته يف االول. أيضـــا، جلـــواز اعار�ـــا للخدمـــة، بـــل هـــي املنصوصـــة كمـــا ســـيأيت

ــــأخري كقبولــــه للتنجيــــز، وال تفــــاوت بــــني  ، الن العتــــق ملــــا)علــــى قــــول مشــــهور( )٤(االخــــريين قبــــل الت
 جاز تعليقه بوفاة غري املالك ممن له مالبسة كزوجية،) ٥(االشخاص

___________________________________ 
 .أي التدبري من �ب التفعيل) ١(
: ويقـال ايضـا. عقبهـادبر الصالة، او دبـر الصـالة أي : مؤخر كل شئ يقال: بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما) ٢(

 .جاء دبر الشهر أي يف آخره، مجعه أد�ر
 .وهو تعليق عتق عبده على وفاته) ٣(
 .وتعليق عتق عبده على وفاة خمدوم العبد. تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها: ومها) ٤(
 .لعبدسواء علقه على وفاة نفسه، او وفاة زوج مملوكته او وفاة خمدوم ا. أي يف تعليق العتق) ٥(

    



٣١١ 

   



٣١٢ 

عـن الرجـل يكـون لـه  يعقوب بن شعيب أنه سـأل الصـادق  )٢(، ولصحيحة)١(وخدمة، ولالصل
عـاش فـاذا مـات فهـي حـرة فتـأبق االمـة قبـل ان ميـوت الرجـل  )٣(هـي لفـالن ختدمـه مـا: اخلادم فيقـول

ال، اذا : " الأهلم ان يستخدموها بعـد مـا أبقـت؟ فقـ )٤(خبمس سنني، او ست سنني مث جيدها ورثته
 )٧(وال يتعـــدى إىل غريمهـــا. الزوجيـــة، لشـــدة املشـــا�ة )٦(ومحلـــت عليـــه". فقـــد عتقـــت  )٥(مـــات الرجـــل

 من غري اعتبار املالبسة، ملفهوم )٩(عن النص ورمبا قيل �لتعدي مطلقا )٨(لبعده
___________________________________ 

ق علــى االشــ) ١( ــ خاص مــن غــري فــرق بيــنهم، ســواء كــان املعلــق علــى وفاتــه املـــوىل، او أي االصــل االويل هــو جــواز التعلي
 .الزوج، او املخدوم

 .١احلديث  ١١الباب . كتاب التدبري  ٢١١ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٢(
 .هنا ظرفية زمانية أي ختدمه يف املدة اليت يعيش فيها) ما) (٣(
 .أي ورثة امليت الذي كان خمدوما لالمة) ٤(
 .أي الرجل الذي كان خمدوما) ٥(
واردة يف خصـوص املخـدوم ولـيس  ٢أي محلت الزوجية على املخدوم وان كانـت الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٦(

ث اخلدمــة البيتيــة، او القضــا� . فيهــا ذكــر مــن الزوجيــة ــ ب بينهمــا مــن حي لكنــه ميكــن محلهــا عليهــا، لشــدة التشــابه والتناســ
 .ملوىل للمخدوم التمتع منها �نواعهالزوجية اذا حل ا

 .أي إىل غري الزوجية واملخدومية) ٧(
، لــوروده يف املخــدوم فقــط، ٢أي لبعــد غــري الزوجيــة عــن مــورد الــنص الــذي هــو املخــدوم املشــار اليــه يف اهلــامش رقــم ) ٨(

 .ولعدم املشا�ة واملناسبة بني غري الزوجية واملخدومية
 . الزوجية ام يف غريمهاسواء كان يف املخدوم ام يف) ٩(

    



٣١٣ 

، )٣(بوفــاة املــوىل، عمــال �ملتــيقن )٢(ويف مقابلــة املشــهور قــول ابــن ادريــس �ختصاصــه. )١(الــدليل االول
 .تضمنت خالفه )٦(�ال�ق والرواية )٥(أنه شرعا كذلك، ولبطالنه )٤(ودعوى

___________________________________ 
فكما أنـه ). الن العتق ملا قبل التاخري كقبوله التنجيز، وال تفاوت بني االشخاص واالفراد( :) الشارح(وهو قول ) ١(

 .جيوز يف التدبري التعليق على وفاة املوىل، كذلك جيوز التعليق على وفاة املخدوم والزوج وغريمها
واسـتدل علـى ذلـك . علـى وفـاة املـوىل�ختصاص جواز التدبري معلقـا : ) ابن ادريس(أي يف مقابل املشهور قول ) ٢(

 .٦ - ٥ - ٤ - ٣واليك خالصة ادلته يف اهلامش رقم . بوجوه ثالثة مع رده للرواية الواردة يف صحة التدبري مع اال�ق
أن القدر املتيقن من التدبري هو التدبري املعلق على وفـاة املـوىل، دون غـريه : خالصته) الدليل االول البن ادريس(هذا ) ٣(
 .وذاك مسلم ومتيقن. فهما حمل نظر و�مل. زوج اململوكة، او خمدومها من
أن التـدبري الـوارد يف الشـرع هـو التـدبري املعلـق علـى وفـاة املـوىل وال يتعـدى : خالصـته) الدليل الثاين البن ادريـس(هذا ) ٤(

 .إىل غريه من الزوج واملخدوم
ن ادريــس(هــذا ) ٥( ث البــ ك، ســواء كــان اال�ق مــن أن التــ: خالصــته) الــدليل الثالــ دبري يبطــل �ال�ق وال خــالف يف ذلــ

 .املوىل ام من املخدوم فكما أن التدبري يبطل ��ق العبد عن سيده، كذلك يبطل ��قه عن خمدومه للمالزمة بينهما
يت اســـتدل القــوم �ـــ ) ابـــن ادريــس(رد مــن ) ٦( ا علــى صـــحة تعليـــق علـــى الروايــة الـــواو حاليــة أي واحلـــال أن الروايـــة الــ

التدبري على وفاة املخدوم خمالفة لالمجاع، الن االمجاع قام على بطالن التدبري �ال�ق مطلقا، سواء كان من املوىل ام من 
اذن ال جمال للتمسك . ١احلديث  ١١كتاب التدبري الباب   ٢١١الطبعة القدمية ا�لد الثالث ص ) الوسائل(راجع . غريه
مـع رده للروايـة املشـار اليهـا ) ابـن ادريـس(هـذه هـي االدلـة الثالثـة الـيت اسـتدل �ـا . احلجية واالعتبـار فهي ساقطة عن. �ا

 .٣١٣ص  ٦يف اهلامش رقم 

    



٣١٤ 

بــــني ا�قــــه مــــن امللــــك، ومــــن  )٣(مصــــادرة، واملالزمــــة )٢(الصــــحيح يــــدفع االقتصــــار، والثــــاين )١(والــــنص
 املخدوم ممنوعة، للفرق مبقابلة
___________________________________ 

أن الــنص املشــار اليــه يف : خالصــة الــرد علــى الــدليل االول). ابــن ادريــس(اخــذ يف الــرد علــى ) الشــارح(مــن هنــا كــالم ) ١(
ن شــعيب(وهــي صــحيحة  ٣١٣ص  ٦و  ٣١٢ص  ٢اهلــامش رقــم  مصــرح جبــواز التــدبري علــى وفــاة املخــدوم، ) يعقــوب بــ

ىل وال مقتصر فيه، فكيف ميكن القول �ن القدر املتيقن من التدبري هو التـدبري وان التدبري غري منحصر يف الوفاة على املو 
وامــا الــزوج فيجــوز ايضــا تعليقــه عليــه لشــدة املشــا�ة . هــذا يف املخــدوم). ابــن داريــس(كمــا ادعــاه . املعلــق علــى وفــاة املــوىل

 .واملناسية بينهما
بري يف الشرع معلقا على وفاة املوىل وانه ال يتعدى إىل غـريه مـن أن ادعاء ورود التد: خالصته) الدليل الثاين(رد على ) ٢(

حيث إن املدعى أن التـدبري شـرعا منحصـر علـى وفـاة املـوىل، دون غـريه، . الزوج واملخدوم مصادرة، الحتاد الدليل واملدعى
 .فهذه هي املصادرة. أن التدبري يف الشرع كذلك: ودليله

أن املالزمــة املــدعاة بــني بطــالن التــدبري ��ق العبــد عــن مــواله، وبــني ا�قــه عــن  :خالصــته) الــدليل الثالــث(رد علــى ) ٣(
ن مــواله امنــا هــو الجــل اســائته اليــه بعــد مــا انعــم عليــه تلــك : بيــان ذلــك. خمدومــه �طلــة ان بطــالن التــدبري يف ا�ق العبــد مــ

االحـرار كـي يسـتفيد مـن مـزا� احليـاة ويكـون  املخرجة له مـن الـذل والعبوديـة، وجعلـه يف زمـرة) احلرية(النعمة العظيمة وهي 
نظـري ذلـك مـن يقتـل . فاذا قابل املوىل �لكفران يعامل �لرد إىل الرقية جزاء ملا فعلـه علـى مـواله. له ماهلم، وعليه ما عليهم

ه لـيس فانـ. ولكن هذ خبالف ا�ق العبد عن غري مواله. شخصا حىت يرث فيقتله ولكن حيرم من االرث وينتقض ما اراده
هنا وجود نعمة من املخدوم على العبد حىت حيرم من احلريـة ويقابـل �لـرد إىل الرقيـة جـزاء ملـا فعلـه، ففـرق بـني هـذا اال�ق، 

 .ببطالن التدبري يف كليهما مث يقال �ختصاص التدبري يف الوفاة على املوىل: فال مالزمة بينهما حىت يقال. وذاك

    



٣١٥ 

واعلـم أن القـول . )٢(كقاتـل العمـد يف االرث خبـالف االجنـيب  )١(يضـهنعمة السيد �لكفـران فقوبـل بنق
، وأمـــا احلـــاق الـــزوج فلـــيس )٤(مـــن مـــوت املالـــك املخـــدوم كمـــا هـــو املنصـــوص )٣(املشـــهور هـــو تعديتـــه
 مبشهور كما اعرتف به

___________________________________ 
 .وهو احلرمان عن احلرية) ١(
ىت حيرمــان عــن احلريــة يف صــورة ا�قــه عنهمــا فانــه. وهـو املخــدوم والــزوج) ٢( ى العبــد، او االمــة نعمـة حــ فــال . لــيس هلمــا علــ

 .يصدق الكفران حىت يتوجه احلرمان حنوه مقابلة بعمله
 .أي تعدية التدبري من موت املالك إىل موت املخدوم مبعىن جواز التعليق يف العتق على موت املخدوم) ٣(
 .٣١٢ص  ٢م املشار اليها يف اهلامش رق) ٤(

    



٣١٦ 

وهـو . )٤(دونه )٣(لزم القطع �الول )٢(إن عادت إىل االخري )١(املصنف يف الشرح، فالشهرة احملكية هنا
مل تـتم الشـهرة يف الـزوج إال ان جيعـل لـه  )٧(وان عـادت اليهمـا )٦(، بل ينبغي العكس)٥(خالف الظاهر

قــد (املعلــق عليهــا ) والوفــاة(ن حســ )١٠(والوفــاق )٩(مــع الزوجيــة اخلدمــة والوقــوف علــى موضــع الــنص
�حـدها كهـذه الســنة، ) وقـد تكـون مقيـدة(غـري مقيـدة بوقـت، وال مكـان، وال صـفة ) تكـون مطلقـة

 يف املقيد )١٢(جائز فال يتحرر )١١(او يف هذا البلد، او املرض والتعليق عليهما
___________________________________ 

 ).شهوركما هو امل): (املصنف(أي يف قول ) ١(
 .وهو وفاة املخدوم) ٢(
 .وهو التعليق على وفاة الزوج) ٣(
 .أي دون وفاة االخري وهو املخدوم) ٤(
 .٣١٢ص  ٢اذ الظاهر أن وفاة املخدوم هو املنصوص كما عرفت يف اهلامش رقم ) ٥(
 .وهو كون موت املخدوم موردا للقطع، ال موت الزوج) ٦(
 .وموت املخدوم. موت الزوج: ومها) ٧(
 .أي جيعل للزوج مع زوجية االمة له أ�ا ختدمه فتكون االمة حينئذ زوجة وخادمة معا) ٨(
 .٣١٢ص  ٢كما عرفت يف اهلامش رقم ) موت املخدوم(وهو ) ٩(
 ).موت املوىل(وهو ) ١٠(
 .مبعىن أنه يعلق �رة على املقيد، واخرى على املطلق. أي التعليق على املطلق واملقيد) ١١(
 .عبد يف التعليق املقيد بدون حصول القيدأي ال) ١٢(

    



٣١٧ 

 .من جوازها بعد الوفاة مطلقا ومقيدا )١(كما تقدم يف الوصية(بدون القيد 
): او بعـد وفـاة فـالن(يف املطلـق ) انت حر، او عتيق، او معتق بعد وفايت(يف التدبري ) والصيغة(

، او يف سـفرى هـذا، وحنـو ذلـك يف الزوج، او املخدوم، او بعد وفايت هـذه السـنة، او يف هـذا املـرض
ن حصــر الصــيغة فيمــا ذكــر ت مــدبر مقتصــرا عليــه، وهــو : أنــه ال ينعقــد بقولــه: املقيــد، ويســتفاد مــ أنــ

احــد القــولني يف املســألة، الن التــدبري عتــق معلــق علــى الوفــاة كمــا اســتفيد مــن تعريفــه فينحصـــر يف 
 )٤(شـــرعية يف العتـــق املخصـــوص فيكـــونأن التـــدبري حقيقـــة : )٣(ووجـــه الوقـــوع بـــذلك. )٢(صـــيغة تفيـــده

وال  )٦(، ويف الدروس اقتصر على جمرد نقل اخلـالف، والوجـه عـدم الوقـوع)٥(مبنزلة الصيغة الصرحية فيه
ربة بصـيغة الغافـل، والسـاهي، والنـائم، ) مـع القصـد إىل ذلـك(جمـردا، بـل . يقع �للفظ املـدلول فـال عـ
 .واملكره

___________________________________ 
 .يف اجلزء اخلامس من طبعتنا احلديثة) ١(
 .فانه ال يستفاد منه الوصية �لعتق بعد الوفاة) انت مدبر(اي تفيد التدبري، خبالف ) ٢(
 ).انت مدبر: (أي وقوع التدبري بقوله) ٣(
 ).انت مدبر(أي ) ٤(
 .أي يف التدبري) ٥(
سلم كون التـدبري حقيقـة شـرعية يف العتـق املخصـوص، وهـو بعـد ، الننا ال ن)انت مدبر: (أي عدم وقوع التدبري بقوله) ٦(

ــة االمـــر ــتعمال يف العتــــق املخصـــوص: الوفـــاة غايـ ــدبري كثـــري االسـ ــرض التســـليم نقـــول. أن التـ إن التـــدبري حقيقــــة : مث علـــى فـ
ن الشــارع شخصــا، او نوعــا هنــا لــيس   واالمــر. متشــرعية يف العتــق، ال شــرعية والعقــود وااليقاعــات البــد ان تكــون متلقــاة مــ

ان اسـتعمال التـدبري يف مقـام اسـتعمال الصـيغة ممنـوع كممنوعيـة : وعلى فرض كون التدبري متلقا من الشارع نقـول. كذلك
 ).انت فراق، او انت مسرحة: (استعمال لفظ الفراق والتسريح يف الطالق مع أ�ما يستعمالن يف التطليق فال يقال

    



٣١٨ 

إىل هللا تعــــاىل وإن توقــــف عليــــه حصــــول الثــــواب علــــى ) نيــــة التقــــرب بــــه(يف صــــحته ) وال يشــــرتط(
بنـاء علـى أنـه عتـق، وإال الفتقـر إىل  )٢(يشـرتط: وقيـل )١(االقوى، لالصل، والنه وصية ال عتـق بصـفة

 )٤(القربة، ويتفرع عليهما )٣(صيغة بعد الوفاة وشرطه
___________________________________ 

 .وت حىت حيتاج إىل قصد القربةأي ال أنه عتق بصفة كونه بعد امل) ١(
 .أي قصد القربة يف التدبري) ٢(
 .أي شرط العتق) ٣(
أي على القول �شرتاط القربة يف التدبري، وعلى القول بعـدم االشـرتاط فيـه يتفـرع عليهمـا صـحة تـدبري الكـافر، وعـدم ) ٤(

مضـى يف هـذا اجلـزء يف كتـاب العتـق أن قـد : وقبل اخلوض يف ذلك البد من شرح االقوال عن عتق الكافر فنقـول. صحته
 :االقوال فيه ثالثة

 .صحة عتق الكافر مطلقا، سواء كان مقرا �� ام جاحدا مع اعتبار قصد القربة يف العتق) االول(
 .عدم صحة عتقه مطلقا، سواء كان مقرا �� ام منكرا) الثاين(
. وعـدم صـحته ان كـان جاحـدا لـه. �� يتأتى منه قصد القربـة بناء على أن املقر. صحة عتقه ان كان مقرا ��) الثالث(

إنـــه عتـــق : وأمـــا التـــدبري فـــان قلنـــا. فصـــح يف املقـــر، دون املنكـــر. بنـــاء علـــى أن النـــايف للربوبيـــة ال يتمشـــى منـــه قصـــد القربـــة
را ��، وعـدم صـحته واشرتطنا فيه قصد القربة فـاالقوال الثالثـة مـن اجلـواز مطلقـا، او عدمـه مطلقـا، او صـحته ان كـان مقـ

فيجـــوز التـــدبري مطلقـــا، وال جيـــوز مطلقــا وجيـــوز مـــع االقـــرار، وال جيـــوز مـــع . ان كــان جاحـــدا جتـــري فيـــه حـــذو النعــل �لنعـــل
إن التدبري وصية وال يشرتط فيها قصد القربة وانه يصح مـن الكـافر مطلقـا، سـواء كـان مقـرا �� ام : وأما إن قلنا. االنكار

يف ) وهـو كـون التـدبري وصـية(وبـني هـذا القـول ). وهـي صـحة عتـق الكـافر مطلقـا(رق بـني القـول االول جاحدا فال يبقى ف
وكـذلك التـدبري . صحة العتق والتدبري من الكافر الن االول وان اشرتط فيه قصد القربة، لكنه قد قلنا بصـحة عتقـه مطلقـا

نعـم ). وهـو جـواز العتـق والتـدبري(تيجـة يف اجلميـع واحـدة اذن فالن. فانه يصح منه، النه وصية وال يشرتط فيها قصد القربة
ث )وهو عدم صحة العتق من الكافر مطلقا(يبقى الفرق بني القول الثاين  وهـي صـحة عتـق الكـافر لـو  (، وبـني القـول الثالـ

ب) كان مقرا ��، وعدم صحته لو كان جاحدا به ب . مـن جانـ آخـر، وبـني القـول �لتـدبري بنـاء علـى أنـه وصـية مـن جانـ
الن القول الثاين هو عدم صحة عتق الكافر مطلقا، الشرتاط قصد القربة فيه، والقول الثالث هي صحة العتق من الكافر 

لكن هذا خبالف التدبري فانه يصح من الكـافر مطلقـا، سـواء كـان مقـرا . لو كان مقرا ��، وعدم صحته لو كان منكرا به
 .والوصية ال يعترب فيها قصد القربة. ة فيه بناء على أنه وصية�� ام جاحدا لعدم اشرتاط قصد القرب

    



٣١٩ 

 .)٢(او مع انكاره � تعاىل كما سلف )١(صحة تدبري الكافر مطلقا
___________________________________ 

 .سواء كان مقرا �� ام جاحدا) ١(
 .يف كتاب العتق) ٢(

    



٣٢٠ 

علقها بشرط او صفة كـإن فعلـت كـذا، او طلعـت فلو ) التنجيز(أي شرط صيغة التدبري ) وشرطها(
انـت حـر بعـد وفـايت : وأن يعلق بعد الوفاة بـال فصـل، فلـو قـال(الشمس فأنت حر بعد وفايت بطل 

 .وهو شاذ. وصية بعتقه )٢(ويكون يف الثاين )١(يصح فيهما: وقيل). بطل(مثال ) بسنة
فـال يصـح مـن الصـيب وان ) التصرفواالختيار، وجواز (�لبلوغ والعقل ) وشرط املباشر الكمال(

، وال املكــره، وال احملجــور عليــه لســفه )٤(وال ذي االدوار فيــه )٣(بلــغ عشــرا، وال ا�نــون املطبــق مطلقــا
ويضـعف �ن احلجـر عليـه حيـا . ، النتفاء معىن احلجر بعـد املـوت)٦(ال: وقيل. على االقوى )٥(مطلقا

املـوت، أمـا احملجـور عليـه لفلـس فـال مينـع منـه اذ ال ضـرر  فـال تـؤثر بعـد )٧(مينع العبارة الواقعـة حالتهـا
ربع  )٨(ومثلـه. على الغرماء، فإنه امنا خيرج بعد املـوت مـن ثلـث مالـه بعـد وفـاء الـدين مطلـق وصـية املتـ

 .�ا
___________________________________ 

 .وفصل العتق عن الوفاة. تعليق التدبري على شرط او صفة: ومها) ١(
 .�خري العتق عن الوفاة وهو) ٢(
 .سواء اتصل جنونه �لبلوغ ام انفصل عنه) ٣(
 .أي يف دور اجلنون) ٤(
 .سواء اتصل سفهه �لبلوغ ام انفصل عنه) ٥(
 .أي ال يشرتط عدم حجر املدبر فيصح تدبريه مع السفه) ٦(
 .أي حالة احلياة) ٧(
يت تكــون يف ســب) ٨( يل هللا خاصــة فيشــرتط فيهــا مــا يشــرتط يف التــدبري مــن البلــوغ، أي ومثــل التــدبري الوصــية املتــربع �ــا الــ

 والعقل وجواز التصرف، واالختيار

    



٣٢١ 

مــن اشــرتاط جــواز التصــرف، إال ان يــدعى ان املفلــس جــائز التصــرف  )١(وينبغــي التنبيــه علــى خروجــه
 .لكن ال خيلو من تكلف. يف غريه )٢(�لنسبة إىل التدبري وان كان ممنوعا منه

) فتصــح مباشــرة الكــافر(يف مطلــق الوصــية  )٣(كمــا ال يشــرتط) االســالم(يف املــدبر ) يشــرتطوال (
إن ( )٤(، او جاحــدا للربوبيــة، ملــا تقــدم مــن عــدم اشــرتاط القربــة، ولالصــل)وإن كــان حربيــا(التــدبري  فــ
اق أمــا مــع اســرتق) او كالمهــا بطــل التــدبري(بعــد التــدبري ) مثلــه واســرتق احــدمها(احلــريب حربيــا ) دبــر

اململوك فظاهر، لبطالن ملك احلريب له املنايف للتدبري وإما مـع اسـرتقاق املباشـر فلخروجـه عـن أهليـة 
 .يقتضي بطالن كل عقد وايقاع جائزين )٦(وهو )٥(امللك
 )٧()بيع على الكافر(من كافر ) املدبر(اململوك ) ولو اسلم(

___________________________________ 
، النه خارج عنه موضوعا وليس داخال حتت تلك القاعدة )جواز التصرف(ر عليه لفلس وحنوه من أي خروج احملجو ) ١(

 .حىت تشمله
 .أي من التصرف يف غري التدبري) ٢(
 .أي االسالم) ٣(
 .وهو عدم اشرتاط االسالم يف التدبري) ٤(
 .أي عن ان يكون مالكا) ٥(
 .أي خروجه عن اهلية امللك) ٦(
 .فر الذي دبر هذا اململوكأي على ضرر الكا) ٧(

    



٣٢٢ 

االســالم يعلــو وال : " ، ولقولــه )١(، النتفــاء الســبيل لــه علــى املســلم �آليــة)وبطــل تــدبريه(قهــرا 
ريه)٣(وطاعــة املـوىل علـو منــه"  )٢(يعلـى عليـه . ، والتـدبري مل خيرجــه عـن االسـتيالء عليــه �السـتخدام وغــ
وكسـبه للمـوىل،  )٦(، وبينـه)٥(وبـني احليلولـة بينـه )٤(يف التدبري فيباع عليه يتخري املوىل بني الرجوع: وقيل

نعم لو مات املوىل قبل البيع عتـق مـن ثلثـه، . ضعيف ال دليل عليه )٧(وهو. وبني استسعائه يف قيمته
 .من مسلم )٨(ولو قصر ومل جيز الوارث فاالباقي رق، فان كان الوارث مسلما فله، وإال بيع عليه

) فولـدها مــدبر(بــز�، او بشـبهة، او عقــد علـى جــه ميلكـه الســيد ) محلــت املـدبرة مــن مملـوكولـو (
 .كأمه

___________________________________ 
 .١٤٠اآلية : النساء)ولن �عل اهللا �ل�فر�ن � ا�ؤمن� س�يال() ١(
 .١٢٣اجلزء االول ص ) اجلامع الصغري) (٢(
 .١ن املوىل على العبد وهو ال جيوز، لآلية الشريفة املشار اليها يف اهلامش رقم أي طاعة العبد للموىل علو م) ٣(
 .أي على ضرره) ٤(
 .أي بني املوىل) ٥(
 .لكن كسبه للموىل. أن احلاكم يفرق بني املوىل، وهذا العبد: واملعىن. أي بني العبد املدبر) ٦(
 .أي هذا التخيري) ٧(
 .اي على ضرره) ٨(

    



٣٢٣ 

لكـــن الشـــيخ ومجاعـــة اطلقـــوا احلكـــم، . يف الـــز� مـــع علمهـــا، لعـــدم حلوقـــه �ـــا شـــرعا )١(ويشـــكل
حكـم  )٣(واستشـكل. )٢(واملصنف يف الدروس قيده بكونه من مملوك املدبر فلو كـان مـن غـريه مل يكـن

 .مطلقة يف حلوق اوالدها �ا يف التدبري حيث يكونون ارقاء )٤(الز�، واالخبار
واعلـم . �ا يف النسب حسـن، ليتحقـق النسـب )٦(نعم اشرتاط احلاقهم. اوجه )٥(فالقول �الطالق

على الواحد واجلمع، وقد يكون الثاين مجعـا  )٨(يطلق )٧(ان الولد بفتح الواو والالم وبضمها فسكو�ا
ومل ) ولو محلـت مـن سـيدها صـارت ام ولـد(لولد كأسد وأسد، وجيوز وطء املدبرة وال يكون رجوعا 

 بسبب التدبري) من الثلث(بعد موته ) عتقفت(يبطل التدبري 
___________________________________ 

 .اي حلوق الولد يف التدبري) ١(
 .اي مل يكن احلمل مدبرا) ٢(
 .مؤيدا له فيكون قول املصنف ) الشارح(على ما حنو ما استشكله ) املصنف(اي ) ٣(
الوســــائل الطبعــــة . يف كــــال البــــايني ١احلــــديث  ٥ - ٤التــــدبري البــــاب كتــــاب   ٤٤ص  ٣ا�لــــد ) مســــتدرك الوســــائل) (٤(

 .يف كال البابني ١احلديث  ٧ - ٦كتاب التدبري الباب   ٣١٠ص  ٣القدمية ا�لد 
 .سواء كان احلمل من شبهة، ام من عقد، على وجه ميلكه السيد) ٥(
 .فان نفوا عنها شرعا فال يلحقون �ا يف تدبريها. سبأي احلاق االوالد �الم يف التدبري مشروط �حلاقهم �ا يف الن) ٦(
 .أي وبضم الواو وسكون الالم) ٧(
 .اي كال اللفظني) ٨(

    



٣٢٤ 

 .يعتق الباقي )١(فمن نصيب الولد(قيمتها عن الثلث ) فإن فضلت(
رجوعــــا يف تــــدبري (رجوعــــه يف تــــدبريها ) مل يكــــن( )٢(وهلــــا ولــــد) يف تــــدبريها(املــــوىل ) ولــــو رجــــع(
ولـو ( )٦(عليـه �حـدى الـدالالت )٥(، وعـدم داللتـه)٤(وحتقق االنفكاك )٣(دم املالزمة بينهما، لع)ولدها

كمـا جيـوز الرجـوع يف تـدبريها،   )٧(احـدمها اجلـواز): فقوالن(أي تدبري الولد ) صرح �لرجوع يف تدبريه
هـو الـذي اختـاره  )١٠(والثـاين. ال يزيـد علـى اصـله )٩(، والفـرع)٨(لكون التدبري جائزا فيصـح الرجـوع فيـه

 .الشيخ مدعيا االمجاع ومجاعة منهم املصنف يف الدروس
 عن ا�ن بن تغلب عن الصادق )١١(صحيحا) املروي(هو ) و(

___________________________________ 
 .ان وىف نصيب الولد، واال استسعت يف الباقي) ١(
 .أي الولد صار بعد التدبري) ٢(
 .االم، والرجوع يف تدبري الولدأي بني الرجوع يف تدبري ) ٣(
 .أي لتحقق االنفكاك بني الرجوعني) ٤(
 ).الرجوع يف الولد(أي ولعدم داللة الرجوع يف االم على الرجوع يف الولد ومرجع الضمري يف عليه ) ٥(
 .وااللتزام. والتضمن. أي املطابقة) ٦(
 .وهي صحة الرجوع يف تدبري الولد) ٧(
 .أي يف التدبري) ٨(
 ).تدبري االم(وهو تدبري الولد الذي يكون فرعا من تدبري االم ال يزيد على اصله وهو ) ٩(
 ).عدم جواز الرجوع يف تدبري الولد(وهو ) ١٠(
 .١احلديث  ٧كتاب التدبري الباب   ٢١٠ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ١١(

    



٣٢٥ 

ــ)١(املنــع(  ه شــرعا فــال يباشــر رده يف الــرق، و�ــذا حيصــل ، والنــه مل يباشــر تــدبريه، وإمنــا حكــم ب
 .)٢(الفرق بني االصل والفرع

ــن علــي الوشــا عــن الرضــا  )٣(يف الصــحيح) ودخــول احلمــل يف التــدبري لــالم مــروي( عــن احلســن اب
ان كـــان علـــم حببـــل اجلاريـــة فمـــا يف : " ســـألته عـــن رجـــل دبـــر جاريتـــه وهـــي حبلـــى فقـــال: قـــال 

 )٤(والروايـة كمـا تـرى دالـة علـى اشـرتاط دخولـه". كـان مل يعلـم فمـا يف بطنهـا رق   بطنها مبنزلتهـا، وإن
نعـم ذهـب بعـض . )٧(حيـث نسـبه إىل الروايـة )٦(فكـان علـى املصـنف ان يقيـده )٥(�لعلم به، ال مطلقا

 )٩(كما يدخل لو جتدد، إال أنه  )٨(االصحاب إىل دخوله يف تدبريها مطلقا
___________________________________ 

 .أي عدم جواز الرجوع عن تدبري الولد) ١(
يت هــو االصــل حصــل مبباشــرة املــوىل خبــالف الولــد الــذي هــو الفــرع فإنــه حيصــل �ملتابعــة حبكــم ) ٢( ث إن تــدبري االم الــ حيــ

 .الشارع
 .٣ديث احل - ٥كتاب التدبري الباب   ٢١٠ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٣(
 ).احلمل(اي دخول الولد يف التدبري بعلم املدبر �حلمل فمرجع الضمري يف به ) ٤(
 .حىت مع عدم العلم) ٥(
 .اي يقيد دخول احلمل يف تدبري امه �لعلم �حلمل) ٦(
 .حيث إ�ا قيدت تدبري الولد بعلم املدبر �حلمل ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٧(
 .ل ام العلم املدبر �حلم) ٨(
 .اي االطالق) ٩(
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ري مــروي، ومبضــمون الروايــة ــق احلامــل(افــىت الشــيخ يف النهايــة ومجاعــة  )١(غــ فإنــه يتبعهــا احلمــل ) كعت
ــى مــا اذا  )٥(، ومحلــت هــذه الروايــة)٤(فيهــا مطلقــا )٣(واالظهــر عــدم دخولــه. )٢(علــى الروايــة الســابقة عل

الشـيخ  )٧(وقـد روى. مسـبب عنـه )٦(ازا، النـهقصد تدبري احلمل مع االم واطلق العلم علـى القصـد جمـ
 .طريق اجلمع )٩(مطلقا فاحلمل )٨(عدم دخوله ايضا يف املوثق عن الكاظم 

 كالوصية) من الثلث(بعد املوت ) ويتحرر املدبر(
___________________________________ 

 .قيدوا دخول احلمل يف التدبري بعلم املدبر بهاي الشيخ ومجاعة  ٣٢٥ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ١(
 .اليت ذكرت يف آخر كتاب العتق ) ايب عبدهللا(وهي رواية السكوين عن ) ٢(
 .اي دخول احلمل يف تدبري االم) ٣(
 .سواء علم املدبر �حلمل ام ال) ٤(
 .الوشا املروية عن احلسن بن علي ٣٢٥ص  ٣اي املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .اي القصد مسبب عن العلم) ٦(
 .١٠كتاب التدبري احلديث   ٢٦٠ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة اجلزء ) ٧(
 .اي عدم دخول احلمل يف تدبري االم مطلقا، سواء علم املدبر به ام ال) ٨(
شـا املشـار اليهـا يف اهلـامش رواية احلسـن بـن علـي الو : اي محل العلم على قصد التدبري طريق اجلمع بني الروايتني ومها) ٩(

 .٧واملوثقة املشار اليها يف اهلامش رقم . الدالة على دخول احلمل يف تدبري االم مع العلم ٣٢٥ص  ٣رقم 
وأمـا اذا علـق تـدبريه علـى وفـاة احملـذوم، او . وهو املوىل ان علق عتقه علـى وفاتـه -�لكسر  -اي بعد موت املدبر ) ١٠(

 .من الثلث، لوجود املدبر �لكسر بعد الزوج فيحرر من االصل، ال

    



٣٢٧ 

ب  )٣(إن مل يكــن فيهــا )٢(قــدم االول فــاالول(كــان كأحــدها ) الوصــا� )١(ولــو جــامع( ولــو كــان (واجــ
الوصـــية  )٤(ومنـــه. مـــن االصـــل، ســـواء متقـــدما علـــى التـــدبري ام متـــأخرا) علـــى امليـــت ديـــن قـــدم الـــدين

 ومل يكن هناك )٥(شئ(من الرتكة ) فإن فضل(بواجب مايل 
___________________________________ 

 .اي لو جامع التدبري وصا� متعددة كان التدبري احد الوصا� يف أنه ينفذ من الثلث) ١(
كما لو كانت هناك عدة وصا� ومن مجلتها التدبري، فان ويف الثلث مجيع الوصا� اليت منها التـدبري نفـذت كلهـا مـن ) ٢(

ذ الوصــا� كلهــا يقــدم اول الوصــا� ذكــرا، مث الثــاين، مث الثالــث. دون فــرق بينهــا ذا إىل أن يســتوىف . وان قصــر عــن تنفيــ وهكــ
 .فان كان التدبري من االوائل نفذ، واال بطل. الثلث

وما اذا كان فيها واجب مايل قدم على مجيع الوصا� . اي ان مل يكن يف الوصا� واجب مايل كالزكاة واخلمس واحلج) ٣(
ب املـايل يالحـظ االول فـاالول  . منها التدبري وان كان ذكر الواجب املايل مؤخرا عن تلـك الوصـا� اليت مث بعـد تنفيـذ الواجـ

 .٢كما عرفت يف اهلامش رقم 
ج: اي ومـــن الـــدين) ٤( فـــإن الوصـــية بـــه مقدمـــة علـــى التـــدبري، لكونـــه مـــن . الوصـــية �لواجـــب املـــايل كالزكـــاة واخلمـــس واحلـــ

فان بقـي شـئ بعـد اخـراج الـديون الواجبـة يصـرف ثلثـه يف حتريـر . اء كان التدبري مقدما عليها ام متاخراالديون الواجبة، سو 
فان كان الثلث يفـى بثلثـه عتـق ثلثـه، وان كـان . املدبر �لفتح مث ان كان الثلث مبقدار قيمة العبد يعتق امجع، واال فبحسبه

 .يفى بربعه عتق ربعه
 .ا الواجب املايلبعد تقدمي الديون اليت منه) ٥(

    



٣٢٨ 

ــث مــا بقــي(عليــه  )١(وصــية تقــدم ــق مــن املــدبر ثل ــزد) )٢(عت مــن الوصــا�  )٤(عــن قيمتــه كغــريه )٣(ان مل ي
 )٥(املتربع �ا، حىت لو مل يفضل سواه

___________________________________ 
اذ الواجبة . الوصية املستحبة، ال الواجبة .واملراد من الوصية) التدبري(ومرجع الضمري يف عليه . بصيغة املؤنث ا�هول) ١(

ــى الوصـــية ام مـــؤخرا عنهـــا خبـــالف املســـتحبة فأ�ـــا مقدمـــة علـــى  مقدمــة علـــى التـــدبري مطلقـــا، ســـواء كـــان التـــدبري مقـــدما عل
 .التدبري اذا كان مقدما يف الذكر أي كان التدبري متاخرا عنها، وأما لو كان مقدما عليها فيقدم عليها

فـان الثلـث . انـه بعـد اخـراج الـديون الواجبـة يعتـق مـن املـدبر ثلـث البـاقي مـن الرتكـة: واملقصـود. ن الرتكةاي ما بقي م) ٢(
ث للوصـا� وثلثـان . فمـا يبقـى يثلـث. يعترب بعد اخراج الواجبات املالية اليت على امليت حيث إ�ا خترج من اصـل املـال فثلـ

والتسـعمائة الباقيـة ثلثهـا وهـي . نـار ختـرج املائـة اوال مـن اصـل الرتكـةودينـه مائـة دي. فلو فرض أن للميـت الـف دينـار. للورثة
وثلثاها للورثة، فاذا كان املدبر يسوى مخسمائة دينار يعتق منه ثالثة امخاسه اذ كان العبد مـن مجلـة . ثالمثائة دينار للميت

أن املـدبر يعتـق منـه بقـدر ثلـث مـا بقـي مـن : ) املصـنف(وحاصل مفـاد عبـارة . ويبقى مخساه ار� للورثة. االلف دينار
 .الرتكة

خبـالف مـا لـو . ٢اي مل يزد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد مبعىن أنه نقص عن قيمته كما شـرحناه يف اهلـامش رقـم ) ٣(
 .زاد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد، او ساواها فإنه يعتق العبد كله

 .املستحبةاي كغري التدبري من الوصا� ) ٤(
 .اي لو مل يفضل من الثلث بعد اخراج الديون الواجبة سوى هذا العبد) ٥(

    



٣٢٩ 

بـــدئ �الول  )١(ولـــو تعـــدد املـــدبر والتـــدبري. عتـــق ثلثـــه، فـــإن مل يفضـــل عـــن الـــدين شـــئ بطـــل التـــدبري
 )٤(، او دبرهم بلفـظ واحـد)٣(، وبطل ما زاد عن الثلث إن مل جيز الوارث، وإن جهل الرتتيب)٢(فاالول

هـذا كلـه اذا كـان التـدبري متربعـا بـه وعلـق . استخرج الثلث �لقرعة، و�جلملة فحكمـه حكـم الوصـية
حـال الصـحة، او معلقـا علـى وفـاة  )٥(على وفاة املوىل ليكون كالوصية، فلو كـان واجبـا بنـذر وشـبهه

 )٩(هذا. ايضا بعد املوىل فهو من الثلث )٨(يف حياة املوىل فهو من االصل، ولو مات )٧(فمات )٦(غريه
 اذا كان النذر مثال،

___________________________________ 
 .�ن كان تدبري كل واحد عقيب اآلخر) ١(
وهكذا إىل أن يستوىف الثلث، فان وىف فهو، واال بطـل فيمـا زاد عنـه ان مل . اي �لتدبري االول، مث �لثاين، مث �لثالث) ٢(

 .جيز الوارث
 .دبر �لفتح والتدبريفيما اذا تعدد امل) ٣(
 .كما اذا كان املدبر �لفتح متعددا، والتدبري واحدا) ٤(
 .كالعهد واليمني) ٥(
 .كزوج االمة، أو خمدومها) ٦(
 ).الزوج، او املخدوم(اي املعلق عليه وهو ) ٧(
منـه يف صـورة تعـدد اي املعلق عليه وهو الزوج، او املخدوم مات بعـد فـوت املـوىل فيخـرج مـن الثلـث ايضـا كمـا خيـرج ) ٨(

 .املدبر والتدبري
زوج او املخــدوم فمــات املعلــق عليــه يف ) ٩( ن االصــل لــو كــان معلقــا علــى وفــاة غــري املــوىل وهــو الــ اي كــون التــدبري خيــرج مــ

 .حياة املوىل

    



٣٣٠ 

يف  )٣(ففي احلاقه بـه )٢(� علي أن أدبر عبدي: وأما لو قال. بعد وفايت وحنوه )١(� علي عتق عبدي
فـإذا فعلـه ويف  )٦(هـو ايقـاع التـدبري عليـه )٥(من االصـل نظـر، الن الواجـب مبقتضـي الصـيغة )٤(خروجه

ريه ــذره وصــار التــدبري كغــ ــق التــدبري )٨(، لدخولــه)٧(بن ــذر ان يوصــي بشــئ مث  )٩(ومثلــه. يف مطل مــا لــو ن
 اوصى به، اما لو نذر

___________________________________ 
 .بعتق العبد�ن كان النذر متعلقا ) ١(
 .�ن كان النذر متعلقا بتدبري العبد بعد وفاة املوىل) ٢(
�لصـيغة االوىل الـيت وقعـت علـى عتـق العبـد وهـو نـذر  -اي ففي احلاق مثـل هـذا النـذر الـذي وقـع علـى تـدبري العبـد ) ٣(

 .النتيجة
� علـي عتـق : (ة االوىل يف قولـهاي ويف خروج مثـل هـذا النـذر مـن االصـل كمـا خيـرج النـذر االول الـذي وقـع �لصـيغ) ٤(
 ).عبد

 ).� علي ان ادبر عبدي: وهي الصيغة الثانية يف قوله) ٥(
� : (اي الواجب على هذا املوىل مبقتضى صيغة النذر يف قولـه). التدبري(اي على هذا العبد ومرجع الضمري يف فعله ) ٦(

 .املوىل التدبري فقد وىف بنذره وحصل الواجب وقوع التدبري على هذا العبد، فاذا فعل) علي ان ادبر عبدي
انت حر دبر وفايت، او انت حر ان مات زوجك، : (اي صار هذا التدبري كبقية التدابري اليت تقع على العبيد يف قوله) ٧(

 ).أو مات خمدومك
فـرق بينـه وبـني سـائر  يف مطلـق التـدبري مـن غـري) � علـي ان ادبـر عبـدي: (اي لدخول مثل هذا النـذر الواقـع يف قولـه) ٨(

 .التدابري
وانـه . يف أنه ملحق �لصيغة االوىل أو ليس مبلحـق) � علي ان ادبر عبدي: (اي ومثل هذا النذر الذي وقع يف قوله) ٩(

فمثـل هـذه الوصـية خمتلـف . كما لو نذر ان يوصـي بشـئ مث اوصـى بـه. النذر �لوصية -خيرج من االصل كالصيغة االوىل 
 .تلحق بنذر العتق وخترج من االصل، او ال تلحق به وخترج من الثلثفيها يف ا�ا 

    



٣٣١ 

ونقـــل املصـــنف عـــن ظـــاهر كـــالم . )٣(فكنـــذر العتـــق )٢(صـــدقة بعـــد وفاتـــه، او يف وجـــه ســـائغ )١(جعلـــه
يف اخلروج مـن االصـل، الن الغـرض التـزام احلريـة بعـد الوفـاة، ال جمـرد  )٤(االصحاب تساوى القسمني

ن  ــ  )٨(ال خيــرج )٧(وهــو متجــه، وعلــى التقــديرين. )٦(مبــا حكينــاه )٥(الفــرق منــا الصــيغة، ونقــل عــن اب
 .�لنذر على امللك فيجوز له استخدامه ووطؤه ان كانت جارية

___________________________________ 
 .اي جعل ذاك الشئ) ١(
 .اي جعل ذلك الشئ يف وجه جائز بعد وفاته) ٢(
 ).� علي عتق عبدي: (ل، النه نذر النتيجة كما يف قولهيف أنه خيرج من االص) ٣(
 .نذر العتق، ونذر الوصية بشئ: ومها) ٤(
 ).ان ادبر عبدي: (، ونذر التدبري يف قوله)� علي عتق عبدي: (نذر العتق يف قوله: اي الفرق بني الصيغتني ومها) ٥(
ب مبقتضــى الصــيغة هــو ايقــاع التــدبري: (وهــو قولــه) ٦( وقــد ). فــاذا فعلــه ويف بنــذره وصــار التــدبري كغــريه. عليــه الن الواجــ

 .٣٣٠ص  ٧ - ٦ - ٥عرفت شرح هذه العبارة يف اهلامش رقم 
ث، ونـذر : ومها) ٧( كون النذرين متساويني يف االخراج إما من االصل، أو من الثلث مبعىن أن نذر الوصية خيرج مـن الثلـ

 .النتيجة وهو نذر العتق خيرج من االصل
 .اململوك ال خيرج بواسطة نذر العتق، أو بواسطة نذر الوصيةاي ) ٨(

    



٣٣٢ 

ن ملكــه )٢(صــح ولزمتــه الكفــارة مــع العلــم )١(فلــو فعــل. نعــم ال جيــوز نقلــه عــن ملكــه ، ولــو نقلــه عــ
ولـو . واحلاقـه �لناسـي قـوي. )٤(ويف اجلاهل وجهان. وال كفارة لعدم احلنث )٣(�سيا فالظاهر الصحة

 .)٥(فهو من الثلث مطلقا وقع النذر يف مرض املوت
ربع بـــه مـــا دام) ويصـــح الرجـــوع يف التـــدبري( ـــ حيـــا كمـــا جيـــوز الرجـــوع يف الوصـــية ويف جـــواز  )٦(املت

ب بنـذر وشــبهه ان كانــت صـيغته � علــي عتقـه بعــد  )٨(مـا تقــدم مـن عــدم اجلـواز )٧(الرجـوع يف الواجــ
ق النــذر هــو التــدبري، مــن )٩(وفــايت، وجمــئ الــوجهني خروجــه عــن عهــدة النــذر �يقــاع  )١٠(لــو كــان متعلــ

 )١١(الصيغة كما حققناه، ومن
___________________________________ 

 .اي لو نقل عبده عن ملكه) ١(
 .اي مع العلم �نه ال جيوز له نقل عبده) ٢(
 .اي صحة مثل هذا النقل الذي كان عاملا بعدم جوازه له) ٣(
 .وبطالنه. صحة النقل: ومها) ٤(
ــق كمـــا يف قولـــهســـواء كـــ) ٥( ذر نـــذر عتـ ــ ق عبـــدي: (ان النـ ــ � علـــي ان ادبـــر : (، أو نـــذر تـــدبري كمـــا يف قولـــه)� علـــي عتـ

 ).عبدي
 .اي ما دام املدبر �لكسر) ٦(
 .كاليمني والعهد) ٧(
 .مبعىن حرمة الرجوع، ووجوب الكفارة عليه لو رجع، ال أنه ال يصح الرجوع حىت يكون بيعه �طال) ٨(
 .وعدم الرجوع: الرجوع: ومها) ٩(
 .دليل جلواز الرجوع يف التدبري) ١٠(
 .دليل لعدم جواز الرجوع يف التدبري) ١١(

    



٣٣٣ 

ت يف تـدبريه(والرجـوع يصـح . )١(أنه تدبري واجب وقد اطلقوا لزومه وابطلتـه ونقضـته ) قـوال مثـل رجعـ
مل يفســــخه قبــــل  وإن) بــــه )٢(او يبيــــع، او يوصــــي(املــــدبر وان مل يقــــبض، ) وفعــــال كــــأن يهــــب(وحنــــوه 
بني قبول املوصى له الوصـية، وردهـا،  )٥(وال فرق. الرجوع على اصح القولني )٤(، او يقصد به)٣(ذلك

) لـيس برجـوع )٨(وانكـاره( )٧(مطلقا )٦(الن فسخه جاء من قبل اجياب املالك، وال يعود التدبري بعوده
 ،)١٠(املوىل، لعدم املالزمة )٩(وإن حلف

___________________________________ 
 .اي اطلق االصحاب لزوم التدبري الواجب مبعىن أنه دبر وجو�، ال تربعا فيشمله عدم جواز الرجوع) ١(
 .اي املدبر �لكسر يوصي اعطاء املدبر �لفتح إىل شخص والوصية ابطال للتدبري كاهلبة والبيع مثال) ٢(
 .اي قبل البيع أو اهلبة، أو الوصية) ٣(
 .ذا النقلاي يقصد �) ٤(
 .اي يف بطالن التدبري بسبب الرجوع) ٥(
فانه يف هاتني الصورتني ال . اي بعود العبد املدبر إىل ملك مالكه كا لو رد املوصى له الوصية، واملتهب �لكسر اهلبة) ٦(

 .يعود التدبري، بل يبقى على ملك مالكه
دبري ام بنفس الوصية، أو اهلبة، وعدم قبـول املوصـى لـه سواء كان اخراجه عن ملكه بعد رجوع املدبر �لكسر عن الت) ٧(

 .الوصية، أو املتهب �لكسر اهلبة
 .اي انكار املوىل للتدبري) ٨(
 .اي وان حلف املوىل على انكار التدبري) ٩(
 .اي ال مالزمة بني انكار التدبري، ورجوعه عن التدبري) ١٠(

    



٣٣٤ 

 )٥(، واخـتالف اللـوازم)٢(، وانكـاره يسـتلزم عدمـه)١(بهوالختالف اللوازم فان الوجوع يستلزم االعرتاف 
ابلغ من رفعه  )٧(رفعه مطلقا وهو )٦(رجوعا، الستلزامه )٥(وحيتمل كونه. )٤(يقتضي اختالف امللزومات

فيمــا لــو  )١٠(عتقــا، وتوقــف )٩(لــيس برجــوع ان جعلنــاه )٨(ويف الــدروس قطــع بكونــه. يف بعــض االزمــان
اختيــاره أن انكــار الطــالق  )١٢(وقــد تقــدم. بكونــه رجوعــا إىل الشــيخ وصــية ونســب القــول )١١(جعلنــاه

 رجعة، العالمة حكم
___________________________________ 

 .اي االعرتاف �لتدبري) ١(
 .اي انكار التدبري يسلتزم عدم االعرتاف �لتدبري) ٢(
 . املستلزم النكار التدبريوعدم االعرتاف �لتدبري. وهو االعرتاف �لتدبري املستلزم للرجوع) ٣(
 .وهو الرجوع، وانكار التدبري) ٤(
 .اي كون االنكار رجوعا عن التدبري) ٥(
 .اي الستلزام االنكار رفع التدبري مطلقا يف مجيع االزمان، خبالف الرجوع فانه يستلزم وقوع التدبري ولو آ�ما) ٦(
 .اي رفع التدبري مطلقا اشد من رفعه يف بعض االزمان) ٧(
 .اي بكون االنكار) ٨(
 .اي التدبري) ٩(
 .يف كون االنكار رجوعا، أو ليس برجوع) املصنف(اي ) ١٠(
 .اي التدبري) ١١(
 ).وانكار الطالق رجعة): (املصنف(يف كتاب الطالق من هذا اجلزء يف قول ) ١٢(

    



٣٣٥ 

 . غريه غري واضح، وبني)٢(والفرق بينه. )١(�ن انكار سائر العقود اجلائزة ليس برجوع إال الطالق
ن عنــد خمدومــه ) ويبطــل التــدبري �ال�ق( ــذكر، واالنثــى ال �ال�ق مــ مــن مــواله ســواء يف ذلــك ال

اوالد مـن امـة لسـيده، ) فلـو ولـد لـه حـال اال�ق(مـا يـدل عليـه  )٣(وقد تقـدم. املعلق عتقه على موته
 )٦(واوالده قبلـه( )٥(مثلـه) رقـاءكـانوا ا(بـه الولـد، او حـرة عاملـة بتحـرمي نكاحـه  )٤(او غريه حيث يلحـق

) وال يبطل(للحكم السابق فيهم مع عدم املعارض  )٨(يف حقه، استصحا� )٧(وإن بطل) على التدبري
 عن غري فطرة فيعتق) �رتداد السيد(التدبري 

___________________________________ 
 .اليقاعات ال من العقودواالستثناء هنا منقطع، الن الطالق من ا. اي الطالق الرجعي) ١(
 .اي بني الطالق يف أن انكاره رجوع اليه خبالف العقود اجلائزة يف أن انكارها ليس رجوعا اليها) ٢(
واملالزمـة بـني ا�قـه مـن املالـك، وبـني ا�قـه مـن املخـدوم ممنوعـة، : (٣١٤ص ) قـول الشـارح(يف اول كتاب التـدبري يف ) ٣(

 ).للفرق اخل
 .اي بنحو الفراش) ٤(
 .حيث إنه بعد اال�ق يبطل التدبري فريجع رقا. اي مل يكونوا مدبرين كابيهم) ٥(
 .اي قبل اال�ق) ٦(
 .أي التدبري يف حق االب �ال�ق) ٧(
بيانــه أن احلكـم السـابق وهــو التـدبري يستصــحب يف االوالد، لعـدم معارضــة : تعليـل لكـون االوالد قبــل اال�ق مـدبرون) ٨(

 .ا�ق االب ال يصلح معارضا لالستصحاب اجلاري يف االوالداالستصحاب هنا بشئ و 

    



٣٣٦ 

. انتقــال مالــه عنــه يف حياتــه )١(مــن: لــو مــات علــى ردتــه، أمــا لــو كــان عــن فطــرة ففــي بطالنــه نظــر
منزلـة املـوت يف بعـض  )٤(، وال يلـزم مـن تنزيلهـا)٣(واالقوى االول. تنزيلها منزلة املوت فيعتق �ا )٢(ومن

يف الـدروس، ملـا  )٨(وقد استشكل احلكم. يقتضي الثاين )٧(، واطالق العبارة)٦(طلقام )٥(االحكام ثبوته
 كذا) و( )٩(ذكر�ه

___________________________________ 
 .دليل لبطالن التدبري، الن العبد املدبر من مجلة االموال) ١(
 .فيعتق بسبب هذه الردةفيعتق �لردة اي ومن تنزيل الردة منزلة املوت . دليل لعدم البطالن) ٢(
 .وهو بطالن التدبري، للوجه السابق وهو انتقال املال عنه مبجرد االرتداد ومن مجلة املال العبد فينتقل إىل الوارث) ٣(
أنـه ال يلـزم مـن : حاصل الـرد. على القائل بكون االرتداد منزال منزلة املوت فينعتق العبد بسببه ) الشارح(رد من ) ٤(
ل االرتداد منزلة املوت يف بعض االحكام كتقسـيم اموالـه، وتـزويج زوجتـه تنزيلـه منزلـة املـوت يف مجيـع االحـاكم حـىت يف تنزي

 .التدبري بعتق العبد
 ).تنزيل االرتداد منزلة املوت(مرجع الضمري ) ٥(
 .اي يف مجيع االحكام حىت يف التدبري) ٦(
عـدم بطــالن (عــام يشـمل الثـاين ايضــا وهـو ) وال يبطــل �رتـداد السـيد: (قولـهوهـو : ) املصــنف(أي اطـالق عبـارة ) ٧(

 ).االرتداد لو كان عن فطرة
 ).وهو بطالن التدبري) ٨(
 .من أن تنزيل االرتداد منزلة املوت يف بعض االحكام ال يلزم تنزيله منزلته حىت يف التدبري) ٩(

    



٣٣٧ 

 )٢(النــه ا�ق، ولــو التحــق بعــده )١(قبــل املــوت) �رتــداد العبــد إال أن يلحــق بــدار احلــرب(يبطــل ) ال(
فـاخلروج عنهـا أبلـغ مــن . )٤(مـع أن طاعـة هللا اقــوى )٣(حتـرر مـن الثلـث، والفـارق بــني االرتـداد واال�ق

بغنـــاء هللا تعـــاىل عـــن طاعتـــه لـــه، خبـــالف املـــوىل، مـــع أن اال�ق جيمـــع  )٦(وقـــد يقـــرب )٥(اال�ق الـــنص
 .فقوة االرتداد ممنوعة. )٧(ف االرتدادمعصية هللا تعاىل واملوىل، خبال

 )للموىل، النه رق(أي حياة املوىل ) وكسب املدبر يف احلياة(
___________________________________ 

 .أي قبل موت املوىل، فيبطل تدبريه) ١(
 .اي بعد موت مواله) ٢(
 .يف أنه ال يبطل التدبري �الرتداد، ويبطل �ال�ق) ٣(
 .اخلروج عن طاعة هللا عزوجل اشد واعظم ذنبا من اخلروج عن طاعة املوىلاي ومع أن ) ٤(
كتـاب   ٢٠٦ص  ٣الطبعـة القدميـة ا�لـد ) الوسـائل(النص راجـع  ٣أي الفارق بني املقامني املذكورين يف اهلامش رقم ) ٥(

 .١احلديث  - ٤٦العتق الباب 
�ال�ق مع أن اخلروج عن طاعة هللا اعظم ذنبا من اخلروج عن اي وقد يقرب عدم بطالن التدبري �الرتداد، وبطالنه ) ٦(

ومرجـع الضـمري . خبالف املوىل فانه ال يستغين عن طاعة العبـد لـه. �ن هللا جل ذكره غين عن طاعة العبد له: طاعة املوىل
 ).هللا(ويف له ). العبد(يف طاعته 

وائيـة االرتـداد عـن اال�ق املسـببة عـن اقوائيـة طاعـة هللا كمـا يف أنه ال يشمل اال على جهة واحدة وهي معصية هللا فاق) ٧(
 .ممنوعة): مع أن طاعة هللا اقوى فاخلروج عنها ابلغ من اال�ق: (يف قوله) املقرب(افادها 

    



٣٣٨ 

ــع كســبه ان خــرج مــن الثلــث، وإال )١(ولــو اســتفاده(مل خيــرج �لتــدبري عنهــا   )٣(بعــد الوفــاة فلــه مجي
هذا اذا كان تـدبريه معلقـا علـى وفـاة املـوىل، فلـو  ). للوارث(من كسبه ) باقيفبنسبة ما أعتق منه، وال

لبقائـه  )٥(عن وفاة املوىل فكسبه بعد وفاة مواله ككسبه قبلهـا )٤(كان معلقا على وفاة غريه و�خرت
ــف املــدبر )٦(علــى الرقيــة، ولــو ادعــى بعــد املــوت ، الصــالة عــدم )٧(�خــر الكســب وانكــره الــوارث حل

 .)٨(التقدم
___________________________________ 

 .اي الكسب) ١(
 .�ن عتق مجيعه من الثلث ان وىف) ٢(
ــق مجيــع العبــد، بــل يعتــق بعضــه فيعطــي لــه مــن كســبه بقــدر مــا عتــق منــه) ٣( ث بعت ف الثلــ فــإن عتــق نصــفه . اي وان مل يــ

 .وهكذا. يعطى له نصف كسبه، وان عتق ربعه يعطى له ربعه، وان عتق مخسة يعطى مخسه
 .اي وفاة الغري) ٤(
 .مبعىن أن ما كسبه واستفاده بعد وفات مواله فلورثة املوىل. أي قبل وفاة مواله) ٥(
 .اي ولو ادعى العبد �خر كسبه عن موت مواله حىت يكون الكسب له، ال للوارث) ٦(
 .�لفتح وهو العبد) ٧(
 .أي الصالة عدم تقدم كسب العبد على وفاة مواله) ٨(

 ))٩(ر الثاين يف الكتابةالنظ(
 واشتقاقها من الكتب وهو اجلمع

___________________________________ 
ب لغـة. الكتابة واملكاتبة مصدران مزيدان مشتقان من الثالثي ا�رد وهو الكتب) ٩( : يقـال) الضـم واجلمـع: (ومعـىن الكتـ

ت البغلــة اذا اضــممت بــني شــفريها حبلقــة ت القربــة اذا ا. كتبــ ت راســهاوكتبــ ت راســها اي مجعــ وأمــا وجــه تســمية هــذا . وكيــ
. العقد كتابة فالجل انضمام النجم إىل بعض النجوم فيها او الجل أن العقد يوثق �لكتابة من حيـث إ�ـا منجمـة مؤجلـة

 ).إذا تداينتم بدين إىل اجلى مسمى فاكتبوه(وما يدخله االجل يستوثق �لكتابة كما قال تعاىل 

    



٣٣٩ 

مبين على الغالـب، او االصـل مـن  )٢(وهو. كتبت احلروف  )١(ومنه. نجوم إىل بعضالنضمام بعض ال
 .وضعها �جال متعددة، وإال فهو ليس مبعترب عند� وان إشرتطنا االجل

ب(وهــي الد�نــة ) وهــي مســتحبة مــع االمانــة( ، واقــل )٤(يف اآليــة مــع اخلــري )٣(لالمــر �ــا) والتكســ
 ومـا تفعلـوه(:يف مثل قوله تعاىل )٨(على االول )٧(الطالقه )٦(ااالستحباب وفسر اخلري �م )٥(مراتبه
 من

___________________________________ 
 .حيث إنك تضم بعضها إىل بعض وجتمع بينها) كتبت احلروف: (أي ومن الكتب مبعىن اجلمع والضم قولك) ١(
 .أي اشتقاق الكتابة من الكتب مبعىن الضم واجلمع) ٢(
 .٣٣اآلية : النور )ف�تبوهم ان علمتم فيهم خ�ا(: أي لالمر �لكتابة يف قوله تعاىل) ٣(
 .٢أي اخلري املوجود يف اآلية الكرمية املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٤(
 .وان كان ظاهرا يف الوجوب) االستحباب(اي واقل مراتب االمر ) ٥(
 .الأي �المانة وهي الد�نة، والتكسب، أو امل) ٦(
 .أي الطالق لفظ اخلري) ٧(
 .وهي الد�نة) ٨(

    



٣٤٠ 

: " يف مثـل قولـه تعـاىل )٣(وعلـى الثـاين))٢(ومن يعمل مثقال ذرة خـ�ا يـره(.))١(خ� يعلمه اهللا
، بنـاء علـى جـواز محـل )٦(فحمـل عليهمـا))٥(إن تـرك خـ�ا(و  )٤( )و�نه �ب ا�ـ� �شـديد(

احللــيب عــن ايب  )٩(إمــا مطلقــا، او مــع القرينــة وهــي موجــودة لصــحيحة )٨(علــى كــال معنييــه )٧(املشــرتك
ــا (: قــال )إن علمــتم فــيهم خــ�ا (: يف قــول هللا عزوجــل عبــدهللا  إن علمــتم �ــم دين

 .بسند صحيح )١١(الكليين )١٠(ورواه)وماال
___________________________________ 

 .١٩٧اآلية : البقرة) ١(
 .٧اآلية  :الزلزلة) ٢(
 ).املال(�المانة والد�نة على القول الثاين وهو ) اخلري(أي وفسر ) ٣(
 .٨اآلية : العاد�ت) ٤(
 .١٨٠اآلية : البقرة) ٥(
 .واملال. أي محل اخلري على الد�نة) ٦(
 .وهو اخلري) ٧(
 .واملال. الد�نة: ومها) ٨(
هـذه الصـحيحة قرينـة علـى أن اخلـري . ١احلـديث  ١تبـة البـاب كتـاب املكا  ٢١١ص  ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لـد ) ٩(

 .واملال. فسر �ملعنيني ومها الد�نة
 .١٠كتاب العتق �ب املكاتبة احلديث   ١٨٧ص  ٦اجلزء   هج ١٣٧٩الكايف الطبعة احلديثة سنة ) ١٠(
 .وهو دمحم بن يعقوب رضوان هللا تعاىل عليه) ١١(

    



٣٤١ 

 )٢(نعـم روى. إن استعمال املشرتك يف معنييه مرجوح، او جماز ال يصار اليـه: يندفع ما قيل )١(وحينئذ
بغـري ذكـر )إن علمـتم فـيهم مـاال(: قـال )٣(يف اآليـة يف التهذيب عـن احللـيب صـحيحا عنـه 

 .مقدم )٤(الدين، واملثبت
، او احــدمها )٦(ع عــدمهماللوصــفني أمــا مــ )٥(مــع مجعــه) �لتمــاس العبــد(االســتحباب ) ويتأكــد(
 .ولو كان عاجزا )١٠(تتأكد بسؤال اململوك )٩(أ�ا )٨(يف ظاهر كالم االصحاب، ويف النافع )٧(فال

___________________________________ 
مش والقرينـة صـحيحة احللـيب املشـار اليهـا يف اهلـا. اسـتعمل يف كـال املعنيـني) اخلـري(أي حني أن دلت القرينـة علـى أن ) ١(

 .٣٤٠ص  ١٠، ورواية الكايف املشار اليها يف اهلامش رقم ٣٤٠ص  ٩رقم 
 .٨كتاب العتق �ب املكاتبة احلديث   ٢٦٨ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة اجلزء ) ٢(
 .٣٣٩ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٣(
يب املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٤( ص  ١٠املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ، وروايــة الكــايف ٣٤٠ص  ٩وهـي صــحيحة احللــ

٣٤٠. 
 .واملال. الد�نة: ومها. أي مع مجع العبد الوصفني) ٥(
 .واملال. أي مع عدم الد�نة) ٦(
 .أي فال يتأكد االستحباب) ٧(
 .) املختصر النافع للمحقق احللي(أي ) ٨(
 .اي الكتابة) ٩(
 ن كان عاجزا عن الكسبأي استدعاء اململوك من مالكه يف الكتابة وا) ١٠(

    



٣٤٢ 

ولــو (خاصــة  )٤(�الول )٣(يكتفــي )٢(االســتحباب مــع عــدم ســؤاله مشــروطا �لشــرطني، ومعــه )١(فجعــل
: وقيـــل. علـــى املشـــهور) مباحـــة )٧(فهـــي(، وعـــدمهما معـــا )٦(الصـــادق بعـــدم احـــدمها )٥(عـــدم االمـــران
 .مكروهة

بـــني  )٨(االشـــهر وختـــتص بوقوعهـــابنفســـها علـــى ) مســـتقلة(بـــني املـــوىل، واململـــوك ) وهـــي معاملـــة(
 املالك ومملوكه، وأن العوض واملعوض ملك

___________________________________ 
 .واملال. الد�نة: استحباب الكتابة مع عدم سؤال العبد مشروطا بشرطني ومها) احملقق احللي(أي جعل ) ١(
 .أي ومع سؤال العبد الكتابة) ٢(
 .ييكتف) احملقق احللي(أي ) ٣(
 ).الد�نة(وهي ) ٤(
 .الد�نة واملال: ومها) ٥(
 .وهذا حيصل بعدم احدمها، او عدمهما معا. أن عدم اجتماعهما معا سبب لفقدان الد�نة واملال: مبعىن) ٦(
 .أي الكتابة تكون مباحة) ٧(
 .وهي �ذه االمور تفارق بقية املعامالت. اي ختتص الكتابة اليت هي معاملة �مور) ٨(
خبالف املعامالت االخر فا�ا تقع بني كل . أ�ا تقع بني املالك واململوك فقط: بينها، وبني بقية املعامالت) رق االولالف(

 .شخصني، أو أكثر
فـان العـوض ملـك للبـايع، واملعـوض . أن العوض واملعوض يف الكتابة ملك للسيد، خبالف بقيـة املعـامالت): الفرق الثاين(

 .ملك للمشرتي
ثالفــرق ال( ىت يكــون لــه التصــرفات التامــة مــن دون اذن الســيد كمــا يف ): ثالــ ب لــيس لــه متــام االســتقالل حــ ان العبــد املكاتــ
ث ال جيـوز لـه أي تصـرف مـن التصـرفات نظـري القـن املمحـض يف العبوديـة. احلر بـل . وكذلك ليس له عـدم االسـتقالل حبيـ

 .هو برزخ بني عامل احلرية، وعامل الرقية

    



٣٤٣ 

من بني العبيـد، ويثبـت لـه  )٣(، وأنه ميلك)٢(املكاتب على درجة بني االستقالل وعدمه، وأن )١(السيد
البيـــع �عتبـــار االجــــل يف  )٥(االرش للســـيد ا�ـــين عليـــه، وتفـــارق )٤(ارش اجلنايـــة علـــى ســـيده، وعليـــه

 املشهور،
___________________________________ 

 .أي املوىل) ١(
 .أي عدم االستقالل) ٢(
ت وارث ســوى العبــد فالرتكــة لــه): رق الرابــعالفــ) ٣( ب للعبــد ولــيس للميــ خص قريــ ك فلــو مــات شــ ب ميلــ . ان العبــد املكاتــ

ىن علـى سـيده فعليـه االرش وجيـب دفعـه إىل مـواله، وكـذا لـو جـىن عليـه سـيده  وكذا لو وجد كنزا فله، ال ملواله، وكذا لـو جـ
ىت يرثـواخبالف بقية العبيد فا�م ال ميلكـون . فله االرش وميلكه مث ا�ـم لـو . لـو مـات هلـم قريـب اال بشـرائهم مـن مـواليهم حـ

 .وكذا لو جىن عليهم سيدهم ليس هلم االرش. جنوا على سيدهم ال جيب عليهم ارش اجلناية
 .أي وعلى العبد ارش اجلناية لو جىن عى سيده) ٤(
ب املشـهور) الفـرق اخلـامس) (٥( خبـالف البيـع فـان االجـل لـيس شــرطا . ان هـذه املعاملـة البـد فيهـا مـن ذكـر االجـل حسـ
 .فيه

    



٣٤٤ 

) بيعـا للعبـد مـن نفسـه )٤(وليسـت(قبوهلـا خليـار الشـرط  )٣(وعـدم )٢(خيـار ا�لـس، واحليـوان )١(وسقوط
لـه  )٦(يف البيـع، ملخالفتهـا )٥(وان اشبهته يف اعتبار العوض املعلوم، واالجل املضبوط على تقدير ذكـره

 )٨(وال عتقـا بصـفة(نفسـه بـثمن مؤجـل مل يصـح  )٧(نفسه فلو �عهيف االحكام، ولبعد ملك االنسان 
 وهي شرط عوض معلوم على اململوك

___________________________________ 
 .خبالف البيع فان اخليار موجود فيه و�ق إىل ان يفرتقا. ان خيار ا�لس ساقط عن هذه املعاملة): الفرق السادس) (١(
 .ط خيار احليوان يف املكاتبةسقو ): الفرق السابع) (٢(
 .خبالف البيع فانه يقبل خيار الشرط. عدم قبول هذه املعاملة خيار الشرط): الفرق الثامن) (٣(
 .اي ليست املكاتبة بيعا للعبد إىل نفسه وان كانت شبيهة �لبيع يف اعتبار العوض املعلوم) ٤(
 .أو يف الثمن ومع ذلك فانه ليس بيعاإما يف الثمن، : أي على تقدير ذكر االجل يف البيع) ٥(
تعليـــل ) خمالفتهـــا(والـــالم يف . ٣٤٢ص  ٨أي ملخالفـــة الكتابـــة للبيـــع يف مجيـــع االحكـــام كمـــا عرفـــت يف اهلـــامش رقـــم ) ٦(

 .لعدم كون املكاتبة بيعا
 .أي لو �ع املوىل العبد املكاتب لشخصه واجرى صيغة البيع مل يصح البيع) ٧(
 .أو املدة). شرط العوض(ة عتقا مشروطا بشرط وهو أي ال تكون الكتاب) ٨(

    



٣٤٥ 

 .)٢(، خالفا لبعض العامة)١(وهو وفاق. يف اجل مضبوط
�لبلــوغ، والعقــل، فــال يقــع مــن الصــيب وإن بلــغ عشــرا وجــوز� ) ويشــرتط يف املتعاقــدين الكمــال(

ري وقــت االفاقــة ــق، وال الــدائر جنونــه يف غــ كان بــني املــوىل وهــذان مشــرت . عتقــه، وال مــن ا�نــون املطب
يف املكاتـــب، الن املـــوىل وليـــه فـــيمكن قبولـــه عنـــه، وكـــذا  )٣(وقـــد يتخيـــل عـــدم اشـــرتاطهما. واملكاتـــب

 .وله وجه وإن استبعده املصنف يف الدروس غري مبني وجه البعد. االب واجلد واحلاكم مع الغبطة
دون اذن الغرمـاء، وال فال يقع مـن السـفيه بـدون اذن الـويل، وال املفلـس بـ) وجواز تصرف املوىل(

 )٦(بقـدر قيمتـه، ال�ـا )٥(على الثلث بدون اجـازة الـوارث وإن كـان العـوض )٤(من املريض فيما زاد منه
 .ملك املوىل فليست معاوضة حقيقية، بل يف معىن التربع ترجع إىل معاملة املوىل على ماله مباله

___________________________________ 
 .مستقل برأسها، ال انه فرع على بقية االبواب وهذه مسألة امجاعية أي الكتابة �ب) ١(
 .حيث جوزوا تعليق الكتابة على صفة، ال�ا بيع) ٢(
 .اي عدم اشرتاط البلوغ والعقل) ٣(
يف عبـده الـذي يكاتبـه اذا كـان تصـرفه فيـه اكثـر مـن ثلثـه . أي ال جيوز للمريض ان يتصـرف) التصرف(مرجع الضمري ) ٤(

 .زة من الواة ثاال �جا
ع ذلــك ال جيــوز ) ٥( ب أي وان كــان العــوض الــذي �خــذه مــن العبــد بقــدر قيمتــه فمــ وهــو الــذي �خــذه مــن العبــد املكاتــ

 ).العبد(ومرجع الضمري يف قيمته . للمريض ان يتصرف اكثر من ثلثه
 .أي قيمة العبد ملك للموىل ايضا فال �ثري للعوض، النه ملكه) ٦(

    



٣٤٦ 

�ملــــوىل جـــواز كتابـــة اململـــوك الســــفيه اذ ال مـــال لـــه مينـــع مــــن  )١(الشـــرط ويســـتفاد مـــن ختصـــيص
 .نعم مينع من املعاملة املالية، ومن قبض املال لو ملكه بعد حتقق الكتابة. التصرف فيه

ؤدي ايل كــذا يف (يف الكتابــة ) والبــد( مــن العقــد املشــتمل علــى االجيــاب مثــل كاتبتــك علــى أن تــ
ال يفتقـر إىل : وقيـل). فـاذا اديـت فانـت حـر(إن تعـدد ) اوقـات كـذا او(ان احتد االجـل ) وقت كذا
دالـة عليـه  )٣(، الن التحريـر غايـة الكتابـة فهـي)٢(فاذا اديت إىل آخـره، بـل يكفـي قصـده: اضافة قوله

. بيعـا للعهـد مـن نفسـه )٤(فال جيب ذكره كما ال جيب ذكر غايـة البيـع، وغـريه خصوصـا لـو جعلناهـا
ربا لــزم اعتبــار الــتلفظ مبــا يــدل عليــه)٥(هويضــعف �ن القصــد اليــ ، الن هــذا هــو الــدليل )٦(اذا كــان معتــ

 الدال على اعتبار االجياب والقبول
___________________________________ 

 ).جواز تصرف املوىل(وهو ) ١(
 ).فإذا اديت فانت حر(أي قصد ) ٢(
 ).فاذا اديت فانت حر(ة وهو التلفظ بلفظ أي الكتابة دالة على التحرير فال حيتاج إىل مؤنة زائد) ٣(
 .أي الكتابة) ٤(
 .كاف عن التلفظ) فاذا اديت فانت حر(أي لو كان القصد إىل ) ٥(
ت حـر(أي حبسـب الـتلفظ بلفـظ يـدل علـى ) ٦( ت فانــ ، لعـدم كفايـة القصـد إىل ذلـك، الن الـتلفظ �للفـظ هــو )فـاذا اديـ

 .لفظينيالدليل الدال على اعتبار االجياب والقبول ال

    



٣٤٧ 

ايضـا كمـا يف  )٢(بعـدم اعتبـار قصـده: نعـم لـو قيـل. )١(اللفظيني يف كل عقد، وال يكفي قصد مدلولـه
وتوقـف هـذه . ورضـيت) والقبول مثـل قبلـت(قائل  )٣(غريه من غا�ت العقود اجته، لكن ال يظهر به

الــيت يكفــي فيهــا  املعاملــة علــى االجيــاب والقبــول يلحقهــا بقســم العقــود، فــذكرها يف �ب االيقاعــات
 .للعتق، ولو فصلوها ووضعوها يف �ب العقود كان اجود )٥(تبعا )٤(الصيغة من واحد �لعرض

إن عجـزت فانـت رد: ()٦(املـوىل يف االجيـاب مضـافا إىل ذلـك:) فإن قال( بفـتح الـراء وتشـديد ) فـ
بـل اقتصـر علـى ، )٧(يقـل ذلـك) يف الـرق فهـي مشـروطة، وإال(الدال مصدر مبعىن املفعول اي مـردود 

 .يظهر وجه التسمية )٨(ومن القيد). فهي مطلقة(االجياب السابق 
___________________________________ 

 ).فإذا اديت فانت حر: (أي مدلول اللفظ وهي احلرية املستفادة من قوله) ١(
 .أي قصد التلفظ بلفظ يدل على املراد) ٢(
 .التلفظ بلفظ يدل على املقصودأي �ذا القول وهو عدم اعتبار قصد ) ٣(
 .أي فذكر الكتابة يف �ب االيقاعات �لعرض) فذكرها: (اجلار وا�رور مرفوع حمال خرب للمبتداء وهو قوله) ٤(
 .منصوب النه مفعول الجله أي ذكر الكتابة يف �ب االيقاعات امنا هو الجل أ�ا �بعة للعتق، اذ مآهلا اليه) ٥(
 ).اتبتك على أن تؤدي ايل كذا يف وقت كذا فاذا اديت فانت حرك: (أي إىل قوله) ٦(
 .أي مل يقل هذه االضافة والتكملة، بل اقتصر على االجياب السابق) ٧(
 .اي يظهر وجه تسمية هذه مشروطة، وتلك مطلقة) فان عجزت فانت رد(وهو ) ٨(

    



٣٤٨ 

كاتـب يف املطلقــة ينعتــق ويشـرتك القســمان يف مجيـع الشــرائط واكثــر االحكـام، ويفرتقــان يف أن امل
منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة، واملشروط ال ينعتق منه شئ حىت يؤدي اجلميع، واالمجاع علـى 

 .لزوم املطلقة، ويف املشروطة خالف وسيأيت
ــى أن العبــد ال ميلــك شــيئا فعجــزه حــال  )١(يف الكتابــة مطلقــا) واالقــرب اشــرتاط االجــل( بنــاء عل

بوقـت ميكــن فيــه  )٣(متوقـع جمهــول فـال بــد مـن �جيلــه )٢(ووقـت احلصــولالعقـد عــن العـوض حاصــل، 
التملك عاجال ولـو �القـرتاض كشـراء مـن ال ميلـك شـيئا مـن  )٥(نظر، المكان )٤(وفيه. حصوله عادة

وينــدفع . )٧(بــدفع املــال عنــه بوجــه يف ا�لــس )٦(االحــرار، خصوصــا لــو فــرض حضــور شــخص يوعــده
نعم لـو كـان بعضـه حـرا وبيـده مـال فكاتبـه . وهو املانع )٩(لعقد حاصلكله �ن العجز حالة ا  )٨(ذلك

 ولو كان واقفا على معدن مباح ميكنه. على قدره فما دون حاال فاملتجه الصحة، النه كالسعاية
___________________________________ 

 .سواء كانت مشروطة أم مطلقة) ١(
 .اي حصول العوض) ٢(
 .أي �جيل العوض) ٣(
 .أي يف هذا الوجه الذي قيل يف اشرتاط االجل) ٤(
 .أي لتمكن العبد من التملك) ٥(
 .مبعىن وعد وان كان �يت مبعىن التهديد غالبا -هنا  -أو عد ) ٦(
 .أي بوعده بدفع املال عنه يف ا�لس) بدفع املال: (الظرف متعلق بقوله) ٧(
 .) الشارح(أي هذا النظر الذي افاده ) ٨(
 .وهو عدم متلكه) ٩(

    



٣٤٩ 

ت احلصــول حالــة العقــد  )٢(يصــح و�لعجــز )١(حتصــيل العــوض منــه يف احلــال فعلــى التعليــل جبهالــة وقــ
االمـــر �ـــا، خصوصـــا علـــى القـــول  )٥(، واطـــالق)٤(، لالصـــل)٣(وقيـــل ال يشـــرتط االجـــل مطلقـــا. ميتنـــع

وهــو حاصــل . ا�ــا بعــدهبكو�ــا بيعــا، ومينــع اعتبــار القــدرة علــى العــوض حالــة العقــد، بــل غايتــه امك
مبـــا ال حيتمـــل الـــز�دة والنقصـــان، وال  )٧(يشـــرتط ضـــبطه كأجـــل النســـيئة )٦(وحيـــث يعتـــرب او يـــراد. هنـــا

ــث يتعــذر حصــول  )٨(يشــرتط ز�دتــه عــن اجــل واحــد عنــد�، حلصــول الغــرض، ولــو قصــر االجــل حبي
 بطل )٩(املال فيه عادة

___________________________________ 
فان احلصول هنا ليس جمهـوال، النـه واقـف علـى معـدن الـذهب وميكنـه ان ) ووقت احلصول متوقع جمهول: (قولهوهو ) ١(

 .�يت به حاال فيصح ان يعقد الكتابة بدون االجل
وهو عدم متلكه شيئا لكونه رقا فال تصح مكاتبته حاال بدون ذكر االجل، النه حني العقـد رق ال ميلـك شـيئا فالبـد ) ٢(

 .االجل، واال تبطل الكتابةمن ذكر 
 .ال املشروطة وال املطلقة) ٣(
 .وهي أصالة عدم اشرتاط قيد االجل) ٤(
حيـث  )ف�تبوهم ان علتم فـيهم خـ�ا(: أي والطالق االمر يف قوله تعـاىل) الم اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(

 ". ٣٣اآلية : النور" إن االمر فيها مطلق 
 .يراد ان يوقع العقد على وجه مؤجل أي يعترب االجل، أو) ٦(
 .انسأه البيع، أو انسأه يف البيع أي �عه وأخر املشرتي دفع الثمن: وهو الشراء املؤجب يقال) ٧(
 .أي يف قسط واحد، ال يف قسطني، أو أكثر) ٨(
 .كاشرتاط يوم، أو يومني ميتنع حصول اخلمسني دينارا منه) ٩(

    



٣٥٠ 

�لعقـد قـوالن اجودمهـا العـدم،  )٣(ويف اشـرتاط اتصـاله. )٢(�لعجـز ، وصـح إن علـل)١(إن علل �جلهالـة
 .لالصل

املسـوغ للفسـخ يف املشـروطة مبخالفـة شـرطه، فـإن شـرط عليـه التعجيـز عنـد �خـري ) وحد العجز(
ان يـؤخر (فحـده  )٦(او إىل مـدة مضـبوطة اتبـع شـرطه، وإن اطلـق )٥(، او إىل جنـم آخـر)٤(جنم عن حمله
، )٧(راد �حلـــد هنـــا العالمـــة، او الســـبب الـــدال علـــى العجـــز، ال احلـــد املصـــطلحواملـــ) جنمـــا عـــن حملـــه

ــأخريه)٨(و�لــنجم املــال املــؤدى يف املــدة املخصوصــة، ويطلــق علــى نفــس املــدة عــن حملــه عــدم  )٩(، وبت
 .الصحيحة )١١(هو الوارد يف االخبار )١٠(ادائه يف اول وقت حلوله، وحتديده بذلك

___________________________________ 
 ).ووقت احلصول متوقع جمهول: (أي علل اشرتاط االجل �جلهالة يف قوله) ١(
 ).ويندفع ذلك كله �ن العجز حالة العقد حاصل وهو املانع: (يف قوله) ٢(
 .أي اشرتاط اتصال شرط االجل �لعقد) ٣(
 .طعجزه لو اخر عن دفع القس: مبعىن ان املوىل يشرتط على العبد املكاتب) ٤(
 .ان امد عجزه هو �خريه يف دفع القسط من املوعد االول إىل املوعد الثاين: مبعىن ان املوىل يشرتط على املكاتب) ٥(
 .مبعىن أنه كاتبه، ولكن مل يشرتط عليه التعجيز يف وقت معني) ٦(
 .الذي هو احلد التام، أو احلد الناقص) احلد املنطقي(اي ال ) ٧(
 .وطأي مدة االجل املضب) ٨(
 .أي ويراد بتاخري العوض) ٩(
 ).عدم ادائه القسط عند حلول وقته و�خريه عنه(أي وتعريف التاخري مبا عرفناه هو ) ١٠(
 .�٨ب املكاتبة احلديث  ١٨٧ص  ٦ج  ١٣٧٩الكايف الطبعة اجلديدة لسنة ) ١١(

    



٣٥١ 

غـــري �م، وأمـــا املطلقـــة فـــاذا نفـــذ  )٢(ضـــعيفة، او اعتبـــار )١(ويف املســألة اقـــوال اخـــر مســـتندة إىل اخبـــار
بعــض النجــوم ومل يــؤد قســطه فــك مــن ســهم الرقــاب، فــإن تعــذر أســرتق إن مل يكــن ادى شــيئا، وإال 

 .بوجهه )٤(يصلح له )٣(فبحسب ما عجز عنه، فحد العجز املذكور
ى �نظاره سنة وسنتني وثال� احملمـول علـ )٥(عند العجز، لالمر) الصرب عليه(للموىل ) ويستحب(

ـــــزوم الكتابـــــة مـــــن الطـــــرفني(االســـــتحباب مجعـــــا  ب ) واالقـــــرب ل ـــــ يف املطلقـــــة (طـــــرف الســـــيد واملكات
مبعــىن أنــه لــيس الحــدمها فســخها إال �لتقايــل مــع قــدرة املكاتــب علــى االداء، ووجــوب ) واملشــروطة

مفيـــد  )٨(واجلمــع احمللــى )٧(والكتابــة منهــا )٦(الســعي عليــه يف إداء املــال، لعمــوم االمــر �لوفــاء �لعقــود
 حنو الوديعة، والعارية بنص )٩(للعموم، وخروج

___________________________________ 
 .١كتاب املكاتبة احلديث   ٢٦٦ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ١(
 .أي االستدالل العقلي) ٢(
 ).وحد العجز ان يؤخر جنما عن حمله): (املصنف(أي يف قول ) ٣(
 .ق ايضاأي يصلح للمكاتب املطل) ٤(
 .�٥ب املكاتب احلديث  ٢٦٨ص  ٨راجع التهذيب الطبعة احلديثة ج ) ٥(
 .)اوفوا بالعقود(: يف قوله تعاىل) ٦(
 .أي من العقود) ٧(
 .وهو العقود) ٨(
ن : دفــع وهــم حاصــل الــوهم) ٩( ت العاريــة والوديعــة عــ ب الوفــاء بــه مطلقــا فلمــاذا خرجــ أن االمــر �لوفــاء لــو كــان عامــا حيــ

ت تلـــك : فاجــاب . محتــت العمــو  أن خروجهمـــا امنــا هــو الجــل الـــنص الــوارد يف هــذا البــاب ولـــواله لكــا� داخلــني حتــ
 .القاعدة الكلية

    



٣٥٢ 

وذهـب الشـيخ وابـن ادريـس إىل جـواز املشـروطة مـن جهـة العبـد مبعـىن . علـى االصـل )١(ويبقى الباقى
والبقـاء، ولزومهـا مـن طـرف الســيد، إال أن لـه االمتنـاع مـن اداء مـا عليـه فيتخـري الســيد بـني الفسـخ، 

، واملطلقــة مــن طــرف الســيد )٣(وذهــب ابــن محــزة إىل جــواز املشــروطة مطلقــا. )٢(علــى الوجــه املــذكور
ــب ومــن خــواص العقــود الالزمــة أ�ــا ال تبطــل مبــوت املتعاقــدين وهــو هنــا كــذلك . خاصــة، وهــو غري

ب فإنــه يبطلهــا مــن حيــ ويصــح فيهــا (ث العجــز عــن االكتســاب �لنســبة إىل املــوىل، أمــا مــوت املكاتــ
 .من عقود املعاوضات )٤(كغريها) التقابل
 )٥(بناء على أ�ا) وال يشرتط االسالم يف السيد، وال يف العبد(

___________________________________ 
 ).وجوب الوفاء(أي املكاتبة من مجلة الباقي فهي داخلة حتت اصل ) ١(
 .بة اال �لتقايلوهو عدم جواز فسخ املكات) ٢(
 .أي من طرف كل من املوىل والعبد) ٣(
ن الطـــرفني كـــالبيع واالجـــارة فا�مـــا ال تـــبطالن اال �لتقايـــل مـــن ) ٤( ــ أي كغـــري املكاتبـــة مـــن العقـــود واملعاوضـــات الالزمـــة مـ

 .خ كل منهماوالعقود الالزمة من احد الطرفني تبطل بفسخ هذا دون اآلخر، واجلايزة من الطرفني تبطل بفس. اجلانبني
أ�ـا ليسـت عتقـا وان  : وحيتمل ان يكـون املـراد. أي بناء على أن املكاتبة ليست بيعا، وال ملحقة به هي عقد براسها) ٥(

 .كانت تئول اليه

    



٣٥٣ 

عتقا بين على ما سـلف يف عتـق  )٢(يقتضي جوازها كذلك، ولو جعلناها )١(معاملة مستقلة، واالصل
اشــكل جــواز املكاتبــة مــن  )٣(هــذا اذا مل يكــن املــوىل كــافرا والعبــد مســلما، وإال. الكــافر فــاعال وقــابال
واالقـوى عـدم جوازهـا، لعـدم االكتفـاء . رفع سلطته عنـه خصوصـا املشـروطة )٤(حيث عدم استلزامها

مبنزلـــة الـــرق يف كثـــري مـــن  )٦(، وهـــو)٥(لســـبيل�ـــا يف رفـــع يـــد الكـــافر عـــن املســـلم ال�ـــا ال ترفـــع اصـــل ا
 االحكام

___________________________________ 
فعلـى هـذا ). اصـل العـدم(أي االصل يقتضي عدم اشرتاط االسالم، الن القيد املشكوك اعتباره ينتفـي �الصـل وهـو ) ١(

 .ذن تكون ثالثةفالفروض ا. تصح الكتابة يف غري املسلم، سواء كان يف املوىل ام يف العبد
 .كون املوىل والعبد كافرين) االول(
 .كون املوىل كافرا، والعبد املكاتب مسلما) الثاين(
 .كون العبد املكاتب كافرا، واملوىل مسلما) الثالث(
ن جــواز عتــق الكــافر وعدمــه) ٢( ىن علــى مــا مضــى مــ وبنــاء علــى اشــرتاط القربــة يف العتــق . أي ولــو جعلنــا املكاتبــة عتقــا بــ

 .ومن القابل العبد املكاتب �لفتح. واملراد من الفاعل املوىل املكاتب �لكسر. هوعدم
 .أي ان كان املوىل كافرا، والعبد املكاتب مسلما) ٣(
ولن �عـل (: وعدم الرفع مناف مـع قولـه تعـاىل. أي عدم استلزام املكاتبة رفع سلطنة املوىل الكافر عن العبد املسلم) ٤(

 ).العبد املسلم(ومرجع الضمري يف عنه . ١٤١االية : النساء )�ؤمن� س�يالاهللا �ل�فر�ن � ا
 .٤املطلوب يف اآلية الكرمية كما اشري اليها يف اهلامش رقم ) ٥(
 .أي العبد املسلم) ٦(

    



٣٥٤ 

إن كـان عــن فطــرة فعــدم صـحة كتابتــه واضــح، النتقــال  بـل هــو رق، ولــو كــان كفـر املــوىل �الرتــداد فــ
عــن ملــة ففــي صــحتها مطلقــا او مراعــا بعــوده إىل االســالم، او الــبطالن أوجــه  مالــه عنــه، وإن كــان

 )٢(يشــرتط اســالم العبــد مطلقــا: وقيــل. )١(اوجههــا اجلــواز مــا مل يكــن العبــد مســلما بتقريــب مــا ســلف
الذي هو شرطها، والن املكاتب يـؤيت مـن الزكـاة ويتعـذر  )٣(نظرا إىل أن الدين داخل يف مفهوم اخلري

، ال يف اصل شـرعيتها، وااليتـاء مـن الزكـاة مشـروط )٦(�ن اخلري شرط يف االمر �ا )٥(ضعفوي. )٤(هنا
 .مع عدم حاجته اليها )٧(�ستحقاقه هلما وهو منفي مع الكفر كما ينتفي

لليتـيم يف املكاتبـة كمـا يصـح بيعـه وعتقـه معهـا، ) وجيوز لويل اليتيم أن يكاتـب رقيقـه مـع الغبطـة(
ـــع، الن : وقيـــل. يف مكاتبـــة جاريـــة االيتـــام ن وهـــب عـــن الصـــادق معاويـــة بـــ )٨(ولصـــحيحة �ملن

 .الكتابة شبيهة �لتربع من حيث إ�ا معاملة على ما له مباله
___________________________________ 

 .وهو عدم رفع سبيل املوىل الكافر عن العبد املسلم املكاتب) ١(
 .فراسواء كان املوىل مسلما ام كا) ٢(
 .)و�تبواهم ان علمتم فيهم خ�ا(: يف قوله تعاىل) ٣(
 .فيما اذا كان كافرا) ٤(
 .أي هذا الوجه) ٥(
 .مبعىن أ�ا ال تقع مستحبة، لو مل يكن العبد مسلما) ٦(
 .اي اعطاء الزكاة للعبد املكاتب) ٧(
 .�١ب املكاتب احلديث  ٢٦٥ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة اجلزء ) ٨(

    



٣٥٥ 

جنومـــا متعـــددة �ن يـــؤدي يف كـــل جنـــم قـــدرا مـــن ماهلـــا  )٢(وجيـــوز تنجيمهـــا( )١(واخلـــرب حجـــة عليـــه
حذرا من الغرر، سواء تساوت النجوم اجـال ومـاال ام  )٣(واالجل(يف كل اجل ) بشرط العلم �لقدر(

 )٧(وليس )٦(، وهذا هو االصل فيها)٥(، لالصل)٤(اختلفت
___________________________________ 

 .أي رد على هذا القول) ١(
 .أي جعل مال الكتابة اقساطا) ٢(
 .أي يشرتط العلم �الجل ايضا) ٣(
 .الصور العقلية هنا اربعة) ٤(
 .ما تساوت فيه النجوم واالقساط كأن يدفع رأس كل شهر مخسة د�نري) االوىل(
والـــنجم الثـــاين عشـــرين يومـــا، والـــنجم الثالـــث  ان ختتلـــف النجـــوم واالقســـاط كـــان يكـــون الـــنجم االول عشـــرة ا�م،) الثانيـــة(

واملال فيه ايضا خمتلف �ن جيعل يف النجم االول عشرة د�نري، ويف النجم الثـاين عشـرين دينـارا، ويف . ثالثني يوما، وهكذا
 .النجم الثالث ثالثني دينارا

مجيـــع املراحـــل، واملـــال خمتلفـــا يف مجيـــع  مـــا اتفـــق الـــنجم واختلـــف املـــال كـــان يكـــون الـــنجم ثالثـــني يومـــا يف) الصـــورة الثالثـــة(
 .املراحل

 ).الصورة االوىل(، واتفق املال كما يف )يف الصورة الثانية(ما اختلف النجم كما ) الصورة الرابعة(
 .وهو عدم اشرتاط التساوي يف النجوم، واملال املؤدى يف النجوم) ٥(
 .جيل املال يف النجومأي الننجيم اصل يف الكتابة، الن الكتابة عبارة عن �) ٦(
 .أي التنجيم املتعدد ليس موضع االختالف واالشتباه) ٧(

    



٣٥٦ 

، )٣(عليـه )٢(الـنجم الواحـد، وال جيـوز محـل مطلقـه )١(موضع االشتباه حىت خيـص �لـذكر، وامنـا موضـعه
 .من اشرتاط االجل )٤(للعلم به

وإن كـــــان عرضـــــا  كالنســـــيئة،  )٥(، بــــل يعتـــــرب ضـــــبطه)مـــــع جهالـــــة العـــــوض(الكتابـــــة ) وال تصــــح(
، ال�ـا ان كانـت للسـيد فـال معاوضـة، وإن )٨(وال علـى عـني(مـا ميتنـع فيـه  )٧(، وميتنع فيها)٦(فكالسلم

ت لغـــريه فهــي كجعـــل مثـــن املبيــع مـــن مــال غـــري املشـــرتي، ولــو أذن الغـــري يف الكتابــة علـــى عـــني  كانــ
 )٩(ميلكها فهي يف قوة بيع العبد �ا فإن جعلناها

___________________________________ 
ــن النجــــوم ) ١( ــنجم الواحــــد ام البـــد مــ ــد يف أنـــه هــــل تصــــح الكتابـــة يف الــ أي موضـــع اخــــتالف الفقهــــاء هـــو الــــنجم الواحــ

 .املتعددة
علـى  -الـذي هـو مطلـق وال خيـتص �لـنجم الواحـد  -) وجيـوز تنجيمهـا: (يف قولـه) املصنف(أي وال جيوز محل كالم ) ٢(

 .مراده من تنجيم الكتابة جنما واحداالنجم الواحد �ن يكون 
 .أي على النجم الواحد) ٣(
 ).واالقرب اشرتاط االجل): (املصنف(أي للعلم جبواز النجم الواحد يف الكتابة يف قول ) ٤(
 .أي ضبط العوض) ٥(
 .أي جيب ضبطه ايضا) ٦(
إىل  ٤٠٢طبعتنـا احلديثـة كتـاب التجـارة ص أي ميتنع يف الكتابة كل ما كان ممتنعا يف السلف راجع اجلزء الثالث من ) ٧(

٤٢٤. 
 .أي عني خارجية كا�ث، أو دار، أو شجر) ٨(
 .أي الكتابة) ٩(

    



٣٥٧ 

خـــالف املعهـــود شـــرعا كمـــا علـــم مـــن اشـــرتاط  )٢(وكونـــه. )١(مـــن االصـــل: بيعـــا صـــح، وإال فوجهـــان
 .االجل
) االيتـاء(علـى مـواله ) وجيـب(يـوم املكاتبـة ) قيمة العبـد(مال الكتابة ) ويستحب ان ال يتجاوز(

وآتوهم مـن مـال ( :، لالمر به يف قوله تعاىل)على املوىل(الزكاة ) من الزكاة إن وجبت(للمكاتب 
اسـتحب (جتب عليـه الزكـاة ) وإال(ولكن من سهم الرقاب إن اوجبنا البسط، ))٣(اهللا ا�ي آتا�م

 .ي ما يطلق عليه اسم املال، بل يكف)قلة(أي للمؤتى ) وال حد له(وهو اعطاؤه شيئا ) له االيتاء
ب علــى العبــد القبــول(، النــه يف معنــاه، )٤(ويكفـي احلــط مــن النجــوم عنــه( إن آ�ه مــن عــني ) وجيــ

 ،)٥(مال الكتابة، او من جنسه
___________________________________ 

 .ذلك الشخص دليل لصحة الكتابة لو اذن للعبد شخص بكتابة مواله على العني اخلارجية اليت ميلكها) ١(
فهو دليل لعدم صحة الكتابة أي ومن كـون جعـل العـني مـاال للكتابـة خـالف ) من اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٢(

 .والعني املوجودة اخلارجية ال تتحمل االجل. املعهود، الشرتاط االجل فيها
راجـع الوسـائل الطبعـة القدميـة ). �لصـدقة(يف االخبـار الشـريفة  )وآتوهم من مال اهللا(: قد فسر املال يف قوله تعاىل) ٣(

 .�١ب جواز اعطاء املكاتب من مال الصدقة والزكاة احلديث  ٢١٤ا�لد الثالث ص 
 .أي ويكفي يف االعطاء احلط من االقساط عن العبد املكاتب) ٤(
 .أي يكون نظريه يف النوع والصفة) ٥(

    



٣٥٨ 

دينـا علـى املـوىل وجـه رجحــه  )٣(، وكونـه)٢(قضـاءففـي وجـوب ال )١(ال مـن غـريه، ولـو أعتـق قبـل االيتـاء
ففـي وجـوب  )٥(فعجـزه )٤(املصنف يف الدروس وجعله كالـدين ولـو دفـع اليـه مـن الزكـاة وكـان مشـروطا

لو كان مـن الغـري تربعـا،  )٨(وحيتمل ذلك. إىل دافعها لو كان غريه قول )٧(اوردها )٦(اخراج الزكاة لغريه
إىل املـــوىل إحـــداث، ال  )١١(ة ذمـــة الـــدافع، وعـــوده لـــه وقـــت الـــدفع، وبـــراء )١٠(فيهمـــا، مللكـــه )٩(وعدمـــه

 )١٢(ابطال ما سلف، ومن مث
___________________________________ 

 .أي قبل اعطاء املوىل الزكاة الواجبة عليه للعبد املكاتب) ١(
 .أي قضاء ايتاء الزكاة للعبد بعد العتق) ٢(
ب دفعــه اليــه كبقيــة الــديون الواجــب ) اجلــارة يف(�جلــر عطفــا علــى مــدخول ) ٣( أي ويف كــون االيتــاء دينــا علــى املــوىل جيــ

 .دفعها إىل صاحبها
 .أي العبد املكاتب ان مشروطا) ٤(
 .أي املوىل عجز العبد مبعىن انه مل يقبل منه القسط ليتسلط عليه) ٥(
 .أي لغري هذا العبد املكاتب من املكاتبني لفك رقبتهم) ٦(
 .رد هذه الزكاة اليت اعطيت إىل العبد املكاتب لو كان دافعها غري املوىلأي ) ٧(
 .أي اخراجها لغري املكاتبني، او ردها إىل دافعها) ٨(
 .اي وحيتمل عدم الوجوب يف التربع، والزكاة) ٩(
 ).املال(ويف له ) العبد(فمرجع الضمري يف ملكه . أي مللك العبد للمال) ١٠(
 . املوىل إحداث ملك جديد للموىل، ال أن العود ابطال للمكاتبة اليت كانت قبلأي عود العبد إىل) ١١(
 .أي ومن اجل أن عود العبد إىل املوىل احداث ملك جديد له، ال ابطال للمكاتبة السابقة) ١٢(

    



٣٥٩ 

 .حباهلا وإن مل يرض �ا املوىل )١(بقيت املعاملة السابقة
وملك املوىل ما وصـل اليـه ) بطلت(ملال الكتابة ) ءولو مات املكاتب املشروط قبل كمال االدا(

حتــرر منــه (شــيئا ) ، وإن ادى)٢(ولــو مــات املطلــق ومل يــؤد شــيئا فكــذلك(مــن املــال ومــا تركــه املكاتــب 
بـــني الســـيد،  )٥(وكـــان مرياثــه(بنســبة املتخلـــف  )٤(مـــن اجلميـــع، وبطــل منـــه )٣(أي بنســبته) بقــد املـــؤدى
) ويـــؤدي الـــوارث التـــابع لـــه يف الكتابـــة( )٨(وارث حـــرا فـــال شـــئ عليـــهفـــإن كـــان الـــ )٧(�لنســـبة )٦(ووارثـــة

 ،)�قي مال الكتابة( )٩(كولده من أمته
___________________________________ 

 .وهي املعامالت اليت اوقعها العبد قبل عوده رقا) ١(
 .أي تبطل الكتابة وملك املوىل ما تركه العبد املكاتب) ٢(
 .فلو كان املؤدي عشرا يعتق منه عشر، وهكذا. ما اداه إىل مجيع املال يعتق من العبد أي مبقدار نسبة) ٣(
 .أي وبطل من مجيع العبد) ٤(
 .أي مرياث العبد املكاتب احملرر منه شئ) ٥(
 .أي وارث العبد) ٦(
والبـاقي بعـد . لـث املـالفان عتق نصفه يعطى لورثته نصف املال، وان حترر ثلثه يعطـى لورثتـه ث. أي بنسبة ما حترر به) ٧(

 .اعطاء الثلث، والنصف للموىل
 .أي على هذا الوارث احلر من اداء مال الكتابة) ٨(
ب ايضـــا: أي كولــد العبـــد مــن امتـــه كمــا لـــو قـــال املــوىل للعبـــد املكاتــب حـــني املعاملـــة) ٩( ك مكاتــ او العبـــد . إن الولــد منـــ

منا اضاف االمة إىل نفسه، لعدم �بعيـة ولـد العبـد مـن امـة غـري وا. املكاتب يشرتط على مواله ان يكون ولده مكاتبا ايضا
 .مواله يف الكتابة
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كمــا (للبــاقي ) وللمـوىل اجبــاره علــى االداء(الزمــا لــه  )٢(بنســبة ابيـه وبقــي البــاقي )١(النـه قــد حتــرر منــه
املعاملــة معــه، ويف ، لعــدم وقوعــه )٤(ال: وقيــل. ، النــه ديــن فلــه اجبــاره علــى ادائــه)اجبــار املــورث )٣(لــه

ــن ســنان، ومجيــل )٥(صــحيحة يقضــى مــال الكتابــة مــن االصــل،  بــن دراج عــن أيب عبــدهللا  )٦(اب
 .)٩(بعض االصحاب واملشهور االول )٨(، واختاره)٧(ويرث وارثه ما بقي

 دمحم بـن قـيس عـن البـاقر  )١٠(، لرواية)وتصح الوصية للمكاتب املطلق حبساب ما حترر منه(
أنـه يـرث حبسـاب مـا أعتـق  )١١(يف مكاتب كان حتته امرأة حرة فأوصت لـه عنـد مو�ـا بوصـية فقضـى

 .منه
___________________________________ 

 .وهكذا. أي من هذا الولد التابع بنسبة ما حترر من ابيه ان عشرا فعشر) ١(
 .يف الكتابةأي الباقي من مال الكتابة على ذمة الوارث التابع ) ٢(
 .أي كما كان للموىل اجبار املورث وهو العبد املكاتب) ٣(
 .أي ليس للموىل اجبار الوارث على اداء مال الكتابة، وان كان للموىل اجبار املورث) ٤(
 .�٢٤ب املكاتب احلديث  ٢٧٢ص  ٨التهذيب الطبعة احلديثة ا�لد ) ٥(
 .٢٥نفس املصدر احلديث ) ٦(
 .بعد مال الكتابة. الرتكةأي ما بقي من ) ٧(
 .٦ - ٥أي واختار مضمون هاتني الصحيحتني املشار اليهما يف اهلامش رقم ) ٨(
 .وهو انتقال املال إىل الوارث واداء مال الكتابة على الولد) ٩(
 .٣٣احلديث  ٢٧٥نفس املصدر السابق ص ) ١٠(
 .عليه الصالة والسالم) امري املؤمنني(أي ) ١١(

    



٣٦١ 

واســـتقرب . علـــى املشـــهور )١(منـــه شـــئ، او كـــان مشـــروطا مل تصـــح الوصـــية لـــه مطلقـــا ولـــو مل يتحـــرر
. اهـل لـه )٤(نـوع اكتسـاب وهـو )٣(، الن قبوهلـا)٢(املصنف يف الـدروس جـواز الوصـية للمكاتـب مطلقـا

ويعتـــق منـــه بقـــدر  )٦(هـــذا اذا كـــان املوصـــي غـــري املـــوىل، امـــا هـــو فتصـــح وصـــيته مطلقـــا. قـــوة )٥(وفيـــه
 )٩(فالزائـد لـه، وال فـرق بـني كـون قيمتـه )٨(ن كانـت بقـدر النجـوم عتـق امجـع، وإن زادت، فـإ)٧(الوصية

 اآلن هو املال، مع احتمال اعتبار )١١(، الن الواجب)١٠(بقدر مال الكتابة، او اقل
___________________________________ 

 .ة تصح بنسبة ما حترر من العبدأي تبطل الوصية يف مجيع املال املوصى به، خبالف االول فإن الوصي) ١(
 .سواء كان املكاتب مشروطا ام مطلقا، وسواء ادى شيئا ام ال) ٢(
 .اي قبول الوصية) ٣(
 .اي العبد املكاتب اهل لالكتساب) ٤(
ب مطلقـا(من ) املصنف(أي وفيما استقربه ) ٥( قـوة، لضـعف الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ). جـواز الوصـية للمكاتـ
 .بني الثقة والضعيف) دمحم ابن قيس(، الشرتاك ٣٦٠ ص ١٠

 .أي للمطلق واملشروط) ٦(
 .فان كان مال الوصية يفي بعتقه امجع عتق كله، واال فبقدر ما بفي) ٧(
 ).العبد(ومرجع الضمري يف له . أي الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له) ٨(
 .أي قيمة العبد املكاتب) ٩(
 .الكتابة أي اقل من مال) ١٠(
 .أي الواجب على العبد حني ان كاتب مواله دفع مال الكتابة إىل ورثة املوصي) ١١(

    



٣٦٢ 

الزائــد وإن مل تــف مبــال الكتابــة، الن  )٣(ولــه. مــن الوصــية )٢(لــو نقصــت مــن الوصــية فيعتــق )١(القيمــة
 .ذلك حكم القن، واملكاتب ال يقصر عنه

، الن الشـــرط يف العقـــد يصـــري  )املشـــروع الزموكـــل مـــا يشـــرتط يف عقـــد الكتابـــة ممـــا ال خيـــالف (
 )٥(ولــو خــالف" املؤمنــون عنــد شــروطهم : " يتناولــه، ولقولــه  )٤(كــاجلزء منــه، فــاالمر �لوفــاء بــه

املطلــق  )٩(، او يــرتك التكســب، او رد)٨(املكاتــب مطلقــا )٧(املكاتبــة، او أمــة )٦(املشـروع كشــرط أن يطــأ
 )١٠(وهيف الرق حيث شاء، وحن

___________________________________ 
 .أي مع احتمال ان املعترب دفع قيمة العبد إىل الورثة يف صورة نقصان قيمة العبد عن مال الوصية) ١(
 .الفاء تفريع على اعتبار قيمة العبد لو نقصت عن مال الوصية أي يعتق العبد يف هذه الصورة من مال الوصية) ٢(
 .ملكاتب يف صورة نقصان قيمته عن مال الوصية الزائد من مال الوصيةأي وللعبد ا) ٣(
 .يتناول الشرط الشرعي )اوفوا بالعقود(: أي االمر �لوفاء �لعقد يف قوله تعاىل) ٤(
 .أي لو خالف الشرط املشروع املشرتط يف ضمن العقد الالزم) ٥(
 .وهو شرط خمالف للشرع) ٦(
وأمـا قبلـه . خمـالف للشـرع وال خيفـى أن ملـك العبـد لالمـة امنـا يتصـور بعـد عقـد الكتابـةأي يطأ امة العبـد، وهـو شـرط ) ٧(

 .فال ميلك
 .سواء كان املكاتب مطلقا ام مشروطا، وسواء دفع إىل املوىل شيئا ام مل يدفع) ٨(
 .أي شرط املوىل على املكاتب رده يف الرقية مىت شاء) ٩(
 .من الشروط غري املشروعة) ١٠(
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 .ط ويتبعه بطالن العقد على االقوىبطل الشر 
كــالبيع نســيئة   )٢(ينــايف االكتســاب) التصــرف يف مالــه ببيــع( )١(أي للمكاتــب بنوعيــه) ولــيس لــه(

او بغنب، ال مطلق البيع فإن لـه التصـرف �لبيـع والشـراء، وغريمهـا  )٣(بغري رهن، وال ضمني، او حما�ة
ن املوهــوب، ) وال هبـة( )٤(مـن انــواع التكسـب الــيت ال خطــر فيهـا، وال تــربع ال تســتلزم عوضــا زائـدا عــ

كـالبيع بـثمن املثـل   )٧(، ويف صحة العوض املساوي وجه، اذ ال ضرر حينئـذ)٦(فال منع، للغبطة )٥(وإال
 )١١(، وله قبول هبته)١٠(شراء من ينعتق عليه )٩(، النه تربع حمض، ومنه)وال عتق( )٨(والشراء به

___________________________________ 
 .واملشروط. املطلق: ومها) ١(
 .أي االكتساب للموىل) ٢(
 .وهو البيع �قل من مثن املثل) ٣(
 .أي وكذا ليس له ان يتربع) ٤(
 .أي وان استلزم عوضا زائدا عن املوهوب) ٥(
 .تعليل جلواز اهلبة املستلزمة للعوض الزائد عن املوهوب أي لوجود املنفعة يف هذه اهلبة) ٦(
 .حني ان كان العوض مساو�أي ) ٧(
 .أي بثمن املثل) ٨(
 .أي ومن العتق احملض وهو التربعي) ٩(
كالعمودين، أو احدى احملرمات نسبا، أو رضاعا وقد مضى شرح ذلك مفصال يف اجلزء الثالث من طبعتنا احلديثـة  ) ١٠(

 .فراجع ٣٠٤كتاب البيع ص 
ـــق عليـــه(مرجـــع الضـــمري يف هبتـــه ) ١١( والفاعـــل العبـــد ). مـــن ينعتـــق عليـــه(اضـــيف إىل املفعـــول وهـــو  واملصـــدر) مـــن ينعت

 .املكاتب أي العبد املكاتب قبول اهلبة اذا كان من ينعتق عليه

    



٣٦٤ 

 .مكتسبا قدر مؤنته فصاعدا )٢(�ن يكون )١(مع عدم الضرر
مع عدم الغبطة، فلو كان يف طريق خطر يكون االقراض فيه اغبط مـن بقـاء املـال، ) وال اقراض(
إال ( )٣(ف تلفه قبل دفعه، او بيعـه وحنـو ذلـك فاملتجـه الصـحة، ولكـنهم اطلقـوا املنـع فمـا ذكـراو خا

، )٥(الن احلق هلمـا وحيـث يعتـق �ذنـه فـالوالء لـه إن عتـق. جاز )٤(فلو أذن يف ذلك كله) �ذن املوىل
 )٨(تبعه، وإال )٧(فللموىل، ولو اشرتى من ينعتق عليه مل يعتق يف احلال فإن عتق )٦(وإال

___________________________________ 
ب) ١( ــ عليــه إىل النفقــة فــال جيــوز ) مــن ينعتــق(فلــو توجــه حنــوه ضــرر كاحتيــاج . أي مــع عــدم توجــه ضــرر إىل العبــد املكات

 .القبول
ب العبــد اكثــر ممــا يلــزم دفعــه إىل مــواله �ن اســتف) كــان(حيتمــل ان يكــون اســم ) ٢( ب أي اكتســ اد راجعــا إىل العبــد املكاتــ

علـى العبـد ) مـن ينعتـق(راجعا إىل العبـد املوهـوب وهـو ) كان(وحيتمل ان يكون اسم . عليه) من ينعتق(بقدر مؤنته ومؤنة 
 .فاملعىن أن من ينعتق عليه كان قادرا على االكتساب بقدر مؤنته فصاعاد، والثاين أظهر. املكاتب

 .وعدمهاوهو البيع، واهلبة، واالقراض بتمام اقسامه مع الغبطة ) ٣(
 .أي يف البيع، واهلبة، واالقراض) ٤(
 .أي آل امره إىل العتق) ٥(
 .أي وان مل يعتق العبد املكاتب �ن عجز عن دفع مال الكتابة فوالء املعتق �لفتح من قبل العبد املكاتب للموىل) ٦(
ب �ن ادى مــال الكتابــة، أو اعتقــه املــوىل عتــق ) ٧( أن : فاحلاصــل. بعــد عتقــه) عليــه مــن ينعتــق(أي ان عتــق العبــد املكاتــ

 .عتق من ينعتق عليه �بع لعتقه
 .أي وان مل يعتق العبد املكاتب كما لو خالف شرطا سائغا) ٨(

    



٣٦٥ 

 )٥(وحيـث )٤(توقعا لعتق املكاتب )٣(يف زمن الكتابة وقف مرياثه )٢(املوىل، ولو مات العتيق )١(اسرتقهما
 )٨(كالفضــويل  )٧(، لــزوال املــانع)٦(ال �ذن املــوىل فيمــا ال غبطــة فيــه ومل يبطلــه حــىت عتــق املكاتــب نفــذ

 )١١(وهو. على غري الوجه املشروع )١٠(لوقوعه )٩(ال: وقيل
___________________________________ 

 .أي اسرتق املوىل العبد املكاتب، ومن كان ينعتق على العبد املكاتب) ١(
 .الذي عتق من قبل العبد املكاتب �ذن مواله )٢(
 .اي مرياث العتيق الذي عتق من قبل العبد املكاتب) ٣(
ب بـــرزخ بـــني العـــاملني عـــامل . فلـــو عتـــق ورث، واال فـــال) ٤( ــ وال خيفـــى ان هـــذا خمـــالف ملـــا مضـــى آنفـــا مـــن أن العبـــد املكاتـ

ــ. وعـــامل عـــدم االســـتقالل. االســـتقالل موانـــع (تعرف يف كتـــاب االرث مـــن طبعتنـــا احلديثـــة يف فالظـــاهر أنـــه يـــرث الرتكـــة وسـ
ن الرتكـة وأعتـق وورث): (املصـنف(يف قول ) االرث أن العبـد يشـرتي ): واذا مل يكـن للميـت وارث سـوى اململـوك أشـرتى مـ

 .فكيف �لعبد املكاتب احملتاج إىل املال ليدفعه إىل مواله. من مواله قهرا عليه حيث يرث
 .لبرجوع إىل اصل املط) ٥(
 .سواء كان بيعا، أو عتقا، أو هبة، أو اقراضا) ٦(
 .وهي الرقية) ٧(
 .اذا اذن املالك) ٨(
 .أي ال ينفذ ما تصرفه العبد حالة الكتابة) ٩(
 .أي تصرف العبد) ١٠(
 .غاية االمر أنه كالفضويل تتوقف على االجازة. أي عدم مشروعية تصرفات العبد املكاتب ممنوع) ١١(

    



٣٦٦ 

مطلقـة  ) مبـا يتعلـق �السـتيفاء )٢(إال(مبـا ينـايف االكتسـاب ) ايضـا )١(تصرف املوىل يف مالـهوال ي(ممنوع 
 .كانت ام مشروطة

�ذ�ـــا وغـــريه فلـــو وطأهـــا فعليـــه املهـــر وإن  )٣(املكاتبـــة عقـــدا، وملكـــا(االمـــة ) وحيـــرم عليـــه وطء(
الـوطء اوجـه �لثهـا تكـرره  ببغيهـا، ويف تكـرر املهـر بتكـرر )٥(مبلكه ليسـقط )٤(طاوعته، ال�ا مل تستقل

وعليها شئ من  )٧(فال، وتصري ام ولد لو ولدت منه، فإن مات )٦(مع ختلل االداء بني الوطئني، وإال
 )٩(ولـــه( )٨(مـــال الكتابـــة عتـــق �قيهـــا مـــن نصـــيب ولـــدها، فـــإن عجـــز النصـــيب بقـــي البـــاقي مكاتبـــا

 أن امللك له غري )١١(، وبني املوىل)١٠(والفرق بينه) �ذ�ا(من غريه ) تزوجيها
___________________________________ 

 .أي يف مال العبد املكاتب، كما ال جيوز للمكاتب التصرف يف مال نفسه) ١(
 .أي جيوز للموىل التصرف يف مال العبد وهو املال الذي يتعلق �الستيفاء) ٢(
 .وان كانت ملكا له أي ال جيوز للموىل وطؤ االمة املكاتبة ال �لعقد، وال �مللك) ٣(
 ).ال مهر لبغي(أي ليس هلا استقالل بنفسها حىت يسقط مهرها اذا طاوعت موالها ويشملها ) ٤(
 .حراما) مطاوعتها ملوالها(أي املهر ببغيها وهو ) ٥(
 .أي وان مل يتخلل االداء بني الوطئني فال يتكرر املهر) ٦(
 .أي املوىل) ٧(
 .أي يؤدي اقساطا) ٨(
 .وللموىل تزويج االمة املكاتبة من غريه �ذ�ا، وال جيوز بغري اذ�اأي ) ٩(
 .أي الفرق بني الغري حيث جيوز للموىل تزوجيها منه �ذ�ا) ١٠(
 .حيث ال جيوز له تزوجها، لعدم متامية امللك املوىل فال جمال لوطئها �مللك) ١١(

    



٣٦٧ 

ال يتـبعض، أمـا االجنـيب فلمـا كـان  )٢(استقالهلا والبضـع، لعدم )١(�م، لتشبثها �حلرية، والعقد كذلك
 .بوجه واحد )٥(�ذ�ا فقد ا�حه )٤(وعقد له )٣(احلق منحصرا فيهما

ـــع مـــال الكتابـــة بعـــد حلولـــه )٦(وجيـــوز( ـــب  )٧(، ونقلـــه بســـائر وجـــوه النقـــل)بي ـــى املكات فيجـــب عل
 )١٠(واطالقه. عن بيع ما مل يقبض )٩(إىل من صار اليه، خالفا للمبسوط استنادا إىل النهي )٨(تسليمه

___________________________________ 
 .أي وكذا ال جيوز وطؤها �لعقد، الن املكاتبة ال متلك نفسها ملكا �ما حىت يصح منها اجياب العقد) ١(
فـاذا حصــل . مــاأن املــوىل مبـا أنــه ال ميلكهـا ملكــا �مـا، كـذلك هــي ال متلـك نفســها ملكـا �: دفـع وهـم حاصــل الـوهم) ٢(

أن البضع ال ميكن تبعضه : واجلواب. الرضا بني الطرفني �لعقد جاز وطؤها حينئذ فيرتكب جواز وطئها من امللك، والعقد
 .امللكية، والعقد: من سببني

 .أي يف املوىل واالمة املكاتبة) ٣(
 .أي عقد املوىل لالجنيب) ٤(
 .أي ا�ح البضع االجنيب بوجه واحد وهو العقد) ٥(
 .ال قبل حلوله. أي جيوز للموىل بيع مال الكتابة قبل قبضه وبعد حلول االجل وهو القسط) ٦(
 .من بيع، أو هبة، أو وقف، أو صلح) ٧(
 .أي تسليم مال الكتابة) ٨(
 .٥ - ٢احلديث  ٣٧٥ - ٣٧٤ص  ٧كتاب التجارة الباب ) الوسائل) (٩(
 .ممنوع) مال الكتاب(حبيث يشمل ما حنن فيه وهو ) ما مل يقبض( أي اطالق هذا النهي الوارد يف عدم جواز بيع) ١٠(

    



٣٦٨ 

، الن قبضـه كقـبض )إىل املشرتي عتق(املكاتب ) فإذا اداه(�نتقاله إىل البايع �لبيع  )١(ممنوع لتقييده
أنــه   )٤(مــن. لــه يف القــبض وجهــان )٣(ففــي عتقــه بقــبض املشــرتي مــع اذنــه )٢(ولــو قيــل �لفســاد. املــوىل

الوجهـــان اختارمهـــا . )٦(أن قبضـــه لنفســـه وهـــو غـــري مســـتحق ففـــارق الوكيـــل بـــذلك )٥(ومـــن. كالوكيـــل
 .العالمة يف التحرير

وهـي اآلجـال إمـا يف قـدر كـل اجـل مـع ) النجوم(قدر ) ولو اختلفا يف قدر مال الكتابة، او يف(
وهــو  )٧(قــدم قــول املنكــر(اتفاقهمــا علــى عــددها، او يف عــددها مــع اتفاقهمــا علــى مقــدار كــل اجــل 

 ،)٨(املكاتب يف االول
___________________________________ 

. �النتقال الذي يكون بنحو البيع فحينئذ ال جيوز بيع مال الكتابة) بيع ما مل يقبض(أي لتقييد هذا النهي الوارد يف ) ١(
 .مله النهي الواردأما اذا كان االنتقال بوجه آخر كاالنتقال �لكتابة وحنوها مما ال يكون بيعا فال يش

 .حىت يف مال الكتابة) ما مل يقبض(أي بفساد بيع ) ٢(
 .أي مع اذن املوىل للمشرتي بقبض مال الكتابة الذي قبضه �لبيع الفاسد) ٣(
 .دليل لعتق املكاتب، الن املشرتي قد قبض املال �ذن املوىل فيكون كالوكيل وان كان البيع فاسدا) ٤(
 .دليل لعدم عتقه) ٥(
 .أي بسبب أنه قبضه لنفسه فيفارق الوكيل) ٦(
 .أي املنكر للز�دة) ٧(
 .فيقدم قول العبد، النه منكر للز�دة) صورة اختالف السيد والعبد يف مال الكتابة(وهي ) ٨(

    



٣٦٩ 

، الصـالة )٣(يقـدم قـول السـيد مطلقـا: وقيـل. ة من الزائـد ، الصالة الرباء)٢(مع ميينه( )١(واملوىل يف الثاين
 .العتق، إال مبا يتفقان عليه عدم

___________________________________ 
 .، النه ينكر الز�دة)االختالف يف قدر النجوم الذي حيصل بسبب املوىل(وهو ) ١(
 .أي مع ميني املنكر ا� كان منهما) ٢(
 .سواء كان اختالف املوىل والعبد يف مال الكتابة، أو يف قدر النجوم) ٣(

 )لث يف االستيالدالنظر الثا(
لالمـــاء مبلـــك اليمـــني ويرتتـــب عليـــه احكـــام خاصـــة كإبطـــال كـــل تصـــرف �قـــل للملـــك عنـــه إىل 

مبوت املوىل قبلهـا مـع خلـو ذمتـه  )٧(للنقل كالرهن، وعتقها )٦(، او مستلزم)٥(غري مستلزم للعتق )٤(غريه
 )٩(وحياة )٨(من مثن رقبتها، او وفاء الرتكة

___________________________________ 
 .أي إىل غري مواله) ٤(
 .اما لو استلزم التصرف فعتق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز) ٥(
 .أي كان التصرف مستلزما للنقل) ٦(
 .أي كعتقها مبوت املوىل قبل االمة املستولدة) كاف اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٧(
وهذا من املوارد اليت جيـوز فيهـا بيـع االمـة . تنعتق، واال تباع يف مثن رقبتها فان كانت تركة املوىل بعد وفاته وافية لثمنها) ٨(

 .أي ومع حياة الولد فهو قيد آخر لعتقها مبوت املوىل) مع(�جلر عطفا على مدخول ) ٩(املستولدة

    



٣٧٠ 

مبـــا يكــون مبــدء نشــوء آدمــي ولـــو ) أمتــه منــه يف ملكــه )٢(حيصـــل بعلــوق )١(وهــو(الولــد، وغــري ذلــك 
وإن ولدتـــه حــــرا، او ملكهمـــا بعـــد علــــى  )٤(، وال املوطـــوء بشـــبهة)٣(مضـــغة، ال بعلـــوق الزوجـــة االمــــة

ـــق العلـــوق منـــه  )٦(، وال حـــل الـــوطء اذا كـــان التحـــرمي)٥(االشـــهر وال يشـــرتط الـــوطء، بـــل يكفـــي مطل
، )٨(بتـزويج االمـة مـع العلـم �لتحـرمي فـال )٧(أمـا االصـليعارضا كالصـوم، واالحـرام، واحلـيض والـرهن، 

بـوطء املكاتـب امتـه  )١١(احلكـم حبريـة الولـد، فـال حيصـل )١٠(ويشـرتط مـع ذلـك. )٩(لعدم حلوق النسب
 ،)١٢(قبل احلكم بعتقه

___________________________________ 
 .أي االستيالد) ١(
 .عقاد النطفة يف رمحهاواملراد ان. �لضم وزان قعود مصدر علق) ٢(
 .االمة صفة للزوجة أي ال حيصل االستيالد بعلوق االمة اذا كانت زوجة) ٣(
 .أي ال حيصل االستيالد بعلوق املوطوئة بشبهة) ٤(
 .كما لو كان املوىل ضعيف البينة ال يستطيع وطئها فيدخل منيه يف رمحها بطريق من الطرق) ٥(
 .أي حترمي الوطء) ٦(
  !التحرمي االصلي كما لو كانت مزوجة أي ) ٧(
 .أي فال حيصل االستيالد �ذا العلوق احملرم) ٨(
 .النه ز�ء) ٩(
 .أي مع اشرتاط علوق امته يف ملكه) ١٠(
 .أي االستيالد ال حيصل لو وطأ العبد املكاتب امة نفسه قبل ان يعتق) ١١(
 .أي بعتق املكاتب) ١٢(
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صـارت ام ولـد ولـيس لـه بيعهـا قبـل عجـزه وعتقـه،  )٣(نعم لو عتق )٢(اسرتق املوىل اجلميع )١(فلو عجز
جيــوز ) مملوكـة )٥(وهــي(بــوطء العبـد امتــه الـيت ملكـه ا�هــا مـواله لــو قلنـا مبلكـه  )٤(لتشـبثها �حلريـة، وال

 .بغري رضاها، واجار�ا، وعتقها )٦(استخدامها، ووطؤها �مللك، وتزوجيها
ث مالــه، او اجــازه أي مبجــر ) وال تتحــرر مبــوت املــوىل( د موتــه كمــا يتحــرر املــدبر لــو خــرج مــن ثلــ

عـن قيمتهـا كمـا ) فـإن عجـز النصـيب(من مرياثه مـن ابيـه، ) من نصيب ولدها(تتحرر ) بل(الوارث 
ــف وار� ســواه مــن قيمتهــا عــن نصــيبه، وال ) يف املتخلــف(هــي ) ســعت( )٧(لــو مل خيلــف ســواها وخل
 )٩(ن عتقها عليه، ال)٨(اعتبار مبلك ولدها من غري االرث

___________________________________ 
 .أي العبد املكاتب عن فك نفسه �داء مال الكتابة) ١(
 .أي العبد واالمة والولد) ٢(
ت امتـه منـه صـارت هـذه االمـة ام ولـده فـال جيـوز لــه ) ٣( أي لـو عتـق العبـد املكاتـب بعـد اداء مـال الكتابـة، وبعـد ان علقــ

 .بيعها
 .حيصل االستيالدأي وال ) ٤(
 .أي ام الولد العالقة من موالها) ٥(
 .أي الغري) ٦(
 .أي سوى هذا الولد) ٧(
 .كما لو ملك ولد هذه االمة ماال من غري جهة ارث ابيه فال تعتق من مال ابنها، بل من نصيبها من االرث) ٨(
ن قبــل الشـارع ومل يكــن هــو الســبب) ٩( يف عتــق بعضــها ليســرى يف بقيــة االم  أي عتـق االم علــى هــذا الولــد قهــري جــاء مــ

 .حىت يؤدي نصيب شركائه يف االرث فيقال إن عتق البعض موجب لعتق الكل للسراية
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وال ( )٢(يقوم عليه البـاقي بنـاء علـى السـراية مبطلـق امللـك: وقيل. يف املشهور )١(قهري فال يسري عليه
ــعيف كتــاب ) جيــوز بيعهــا مــا دام ولــدها حيــا، إال فيمــا اســتثين فــاذا مــات او ولدتــه ســقطا زال  )٣(البي

احلكـــم بـــه بوضـــع العلقـــة واملضـــغة ومـــا فوقهـــا ابطـــال التصـــرفات  )٤(حكـــم االســـتيالد رأســـا، وفائـــدة
ت اجلنايــة ) واذا جنــت(الســابقة الواقعــة حالــة احلمــل، وإن جــاز جتديــدها حينئــذ  ام الولــد خطــأ تعلقــ

علـى االقـوى، الن ) ن مـن قيمتهـا، وارش اجلنايـة�قـل االمـري(املـوىل ) فكهـا(برقبتها علـى املشـهور و 
ت القيمـة فهـي البـدل مـن العـني فيقـوم مقامهـا، وإال مل  )٥(االقل ان كـان هـو االرش فظـاهر، وان كانـ

 ،)٦(تكن بدال، وال سبيل إىل الزائد
___________________________________ 

بل ذاك على نفس االمة فهي تسعى يف الباقي، الن العتق أي ال يسري عتق البعض يف عتق الباقي على هذا الولد، ) ١(
 .قهري على الولد

 ).العتق(كما تقدم يف كتاب ) ٢(
 .٢٥٧يف اجلزء الثالث من طبعتنا احلديثة كتاب البيع ص ) ٣(
ربه ) ٤( ال فمــا فائــدة زو : أي لــو قيــل) زوال حكــم االســتيالد(ومرجــع الضــمري يف بــه ). إبطــال التصــرفات(�لرفــع مبتــدأ خــ

: قلنــا. االســتيالد لــو وضــعت االمــة العلقــة، أو املضــغة، أو اجلنــني املشــتمل علــى العظــام واللحــم ســواء وجل فيــه الــروح أم ال
وان كان جيوز جتديد تلك . الفائدة يف زوال االستيالد هو احلكم �بطال كل تصرف وقع حالة احلمل وقبل االسقاط فقط

 .التصرفات حينئذ أي بعد االسقاط
 .ي وان مل تقم القيمة مقام العني مل تكن بدال من العنيأ) ٥(
 .أي الزائد عن القيمة) ٦(

    



٣٧٣ 

 )٣(بل يفكها: وقيل. ال خيتص �م الولد، بل لكل مملوك )٢(وهذا احلكم. مملوكا )١(الن املوىل ال يعقل
) شـــاء، وإال إن(، بـــل يفكهـــا )٧(ذلـــك )٦(وال يتعـــني عليـــه. برقبتهـــا )٥(، لتعلقهـــا)٤(�رش اجلنايـــة مطلقـــا

حينئـــذ بيعهـــا،  )٨(إىل ا�ـــين عليـــه، او وارثـــه ليتملكهـــا فيبطـــل حكـــم االســـتيالد ولـــه) ســـلمها(يفكهـــا 
 )١٠(إن مل تسـتغرق) ما قابل اجلناية )٩(او يسلم(والتصرف فيها كيف شاء ان استغرقت اجلناية قيمتها 

 .قيمتها
___________________________________ 

 .ة جنايتهأي ال يتحمل دي) ١(
 .ومن أرش اجلناية. من قيمته. وكون املوىل خمتارا يف فكه �قل االمرين. وهو تعلق جناية اململوك برقبته) ٢(
 .أي أم الولد) ٣(
 .سواء كان االرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر) ٤(
 .أي اجلناية برقبة أم الولد) ٥(
 .أي وال يتعني على املوىل) ٦(
 .أي الفك) ٧(
 .ي ا�ين عليه، أو الوارثأ) ٨(
 .أي يسلم املوىل للمجين عليه مبلغا جتاه جناية أم الولد) ٩(
 .أي اجلناية مل تستغرق قيمة أم الولد) ١٠(

 كتاب االقرار
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 )١(كتاب االقرار
 "وفيه فصول " 

___________________________________ 
وعلـى الشـئ أو . بكسـر القـاف" املقـر " ويطلق على الذي يقـر اسـم . االعرتافمبعىن . مصدر �ب االفعال: االقرار) ١(

بفــتح القــاف " املقــر لــه " بفــتح القــاف، وعلــى الــذي يكــون اقــرار املقــر لصــاحله اســم " املقــر بــه " االمــر الــذي أقــر بــه اســم 
 .أيضاً 

 )الصيغة وتوابعها - الفصل االول (
تبــة علــى الصــيغة، وينــدرج فيــه بعــض شــرائط املقــر بــه، شــرائط املقــر، ومجلــة مــن احكامــه، املرت  )٢(مــن

اهليتــه للتملــك، وأن ال يكــذب املقــر، : )٥(، وهــي)٤(ان يــدرج شــرائط املقــر لــه ايضــا فيــه )٣(وكــان عليــه
فلــو اقــر للحــائط، او الدابــة لغــا، ولــو اكذبــه مل يعــط، ولــو مل يصــلح  )٦(وأن يكــون ممــن ميلــك املقــر بــه

 .مللكه، كما لو اقر ملسلم خبنزير، او مخر غري حمرتمة بطل، وإمنا ادرجنا ذلك ليتم الباب
___________________________________ 

 .بيان للتوابع) ٢(
 .أي على املصنف ) ٣(
 .أي يف هذا الفصل االول) ٤(
 .الشرائط املعتربة يف املقر له) ٥(
 .أن يكون املقر به مما يصلح ملكا للمقر له) ٦(
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) لــه(الشــئ كهــذا البيــت، او البســتان ) او هــذا(او علــي ) لــه عنــدي كــذا: (أي الصــيغة) وهــي(
 )٢(يف املشـــهور المتنــاع اجتمــاع مـــالكني مســتوعبني علــى شـــئ واحــد، واالقـــرار )١(دون بيــيت وبســتاين

 .يقتضي سبق ملك املقر له على وقت االقرار فيجتمع النقيضان
نعـــم لـــو قـــال بســـبب صـــحيح كشـــراء وحنـــوه صـــح، جلـــواز ان يكـــون لـــه حـــق وقـــد جعـــل داره يف 

، الن االقــــرار )٤(، المكــــان تنزيــــل اخلــــايل مــــن الضــــميمة عليهــــا)٣(واالقــــوى الصــــحة مطلقــــا: مقابلتــــه
غــريه، والن التنــاقض امنــا يتحقــق مــع ثبــوت امللــك ينــزل علــى الســبب الصــحيح مــع امكــان  )٥(مطلقــا

هلما يف نفس االمر، أما ثبـوت احـدمها ظـاهرا، واآلخـر يف نفـس االمـر فـال، واحلـال هنـا كـذلك فـإن 
إىل نفســه حيمــل علــى الظــاهر،  )٦(االخبــار مبلــك املقــر لــه يقتضــي ملكــه يف الواقــع، ونســبة املقــر بــه

 )٧(فإنه
___________________________________ 

 .الن االول مجع بني متهافتني. بل يقول هذا البيت أو هذا البستان له. أن بييت أو بستاين له: أي ال يقول) ١(
يت لــه : " ان قولــه: حاصــل الــوهم. دفــع وهــم) ٢( ك" بيــ ت بيتــا للمقــر قبــل ذلــ مث يقــر لــه �نتقالــه اليــه . جيــوز أن يكــون البيــ

ى حــال االقــرار وهــذا ال أن مق: وحاصــل الــدفع. حينئــذ، أو بعــد ذلــك تضــى االقــرار أن يكــون املقــر بــه للمقــر لــه ســابقا علــ
 .بييت: جيتمع مع قوله

 .سواء ذكر سببا صحيحا أم ال) ٣(
 .أي حيمل اللفظ املطلق على املقيد. أي على الضميمة) ٤(
 .سواء ذكر معه السبب أم ال) ٥(
 .وهو بييت وبستاين) ٦(
 .البستان والدار له أي احلمل على الظاهر وهو كون) ٧(
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من كون املقر به حتت يد املقر، وهي تقتضي ظاهرا كونه ملكـا  )١(املطابق حلكم االقرار، أذ البد فيه
بيـــوت : لـــه، والن االضـــافة يكفـــي فيهـــا ادىن مالبســـة مثـــل، فـــال خترجـــوهن مـــن بيـــو�ن، فـــإن املـــراد

ن ملــــا جــــاز اخــــراجهن عنــــد االزواج واضــــيفت إىل الزوجــــات مبالبســــة الســــكىن، ولــــو كــــان ملكــــا هلــــ
. )٣(، وشـــهادة هللا، ودينـــه)٢(خـــذ طرفـــك وككوكـــب اخلرقـــاء: الفاحشـــة، وكقـــول احـــد حـــاملي اخلشـــبة

 )٤(وهذه االضافة لو كانـت جمـازا لوجـب احلمـل عليـه، لوجـود القرينـة الصـارفة عـن احلقيقـة واملعينـة لـه
ملـك واالسـتحقاق قرينـة علـى أن نسـبة الن احلكم بصحة اقرار العقالء، مع االتيان �لالم املفيدة لل

 ملكي لفالن، وداري، فحكم �لبطالن: وفرق املصنف بني قوله. املال إىل املقر حبسب الظاهر
___________________________________ 

 .أي يف االقرار) ١(
ىت اذا طلـع ): اخلرقـاء) (٢( ت تضــيع أوقا�ــا طـول الصــيف حــ ب يقــرب ال) ســهيل(امــرأة كانـ قطـب اجلنــويب يطلــع وهـو كوكــ

ربد، وتـــداركا للكســـوة -عنـــد ابتـــداء الـــربد  فســـمي كوكـــب . اســـتعجلت �ـــئ الشـــتاء فتفـــرق غزهلـــا بـــني أقر�ئهـــا اســـتعدادا للـــ
 .سهيل أذاعت غزهلا يف االقارب* اذا كوكب اخلرقاء الح بسحرة : بكوكب اخلرقاء �ذه املناسبة قال الشاعر) سهيل(
ذه االضــافات وهــي ) ٣( واضــافة . إىل الزوجــات املطلقــات واضــافة طــرف إىل كــاف اخلطــاب) البيــوت(اضــافة فــان كــل هــ

 .واضافة الشهادة والدين إىل هللا عزوجل مبتنية على كفاية أدىن مالبسة بني املضاف واملضاف اليه. الكوكب إىل اخلرقاء
 .سة فقطمل تكن اضافة مالكية، بل للمالب) بييت(أي هلذا املعىن وهو كون االضافة يف ) ٤(
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مســـكين لـــه، فإنـــه : ولـــيس منـــه مـــا لـــو قـــال. )٢(واالقـــوى عـــدم الفـــرق. )١(يف االول، وتوقـــف يف الثـــاين
 .يقتضي االقرار قطعا، الن اضافة السكىن ال تقتضي ملكية العني، جلواز ان يسكن ملك غريه

شـئت، او ان ان : كقولـه) ولو علقـه �ملشـيئة(له قبلي كذا : كقوله) او له يف ذميت كذا وشبهه(
الشرط، الن االقرار إخبـار جـازم عـن حـق الزم ) إن اتصل(االقرار ) بطل(شاء زيد، او ان شاء هللا 

ســابق علــى وقــت الصــيغة فــالتعليق ينافيـــه، النتفــاء اجلــزم يف املعلــق، إال ان يقصــد يف التعليــق علـــى 
ربك فــال يضــر قبــل التعليــق �مــة االفــادة �ن الصــيغة  )٣(وقــد يشــكل الــبطالن يف االول. مشــيئة هللا التــ

. فيكون التعليق بعدها كتعقيبه مبا ينافيه فينبغي أن يلغو املنـايف، ال أن يبطـل االقـرار. ملقصود االقرار
 بكون الكالم كاجلملة الواحدة ال يتم إال �خره، )٤(واالعتذار

___________________________________ 
والظاهر يـرتك . فظاهر يف كو�ا ملكا له) داري(وهي ) الثاين(نه ملكا له أما صريح يف كو ) ملكي(وهو ) االول(الن ) ١(

 .�لقرينة، دون الصريح
 .بناء على أن االضافة مبتنية على التسامح مطلقا) ٢(
 .أي صورة التعليق على غري مشيئة هللا) ٣(
. �لتعليق ليس يف معىن كالمني مستقلنيان تعقيب االقرار : وحاصل الوهم: وهو دفع وهم. وارد: مبتداء، خربه قوله) ٤(

ى الكـــالم ان هـــذا االعتـــذار بعينـــه وارد يف مجيـــع صـــور : وحاصـــل الـــدفع. بـــل ا�مـــوع كـــالم واحـــد ولـــذلك يـــؤثر التعليـــق علـــ
ب ان حيكمـوا . تعقيب االقرار �ملنايف ب، كـذلك جيـ فكما ان الفقهاء يف تلك املوارد حيكمـون بصـحة االقـرار والغـاء التعقيـ

 .من غري فرق. حنن فيه �لغاء التعقيبفيما 

    



٣٨١ 

�ن املـراد �ملنـايف الــذي ال  )٢(وقــد يفـرق بـني املقـامني. )١(وارد يف تعقيبـه �ملنـايف مـع حكمهـم بصـحته
لـــيس كـــذلك الن مـــن مجلـــة  )٣(مـــا وقـــع بعـــد متـــام الصـــيغة جامعـــة، لشـــرائط الصـــحة، وهنـــا: يســـمع

 .و الصيغةالشرائط التنجيز وهو غري متحقق �لتعليق فتلغ
ري عمــا يف الضــمري، والداللــة علــى )ويصــح االقــرار �لعربيــة، وغريهــا( ــ ، الشــرتاك اللغــات يف التعب

املعـاين الذهنيـة حبسـب املواضـعة، لكـن يشـرتط يف حتقيــق اللـزوم علـم الالفـظ �لوضـع، فلـو اقـر عــريب 
لعلـم، إن أمكـن يف �لعجمية، او �لعكـس وهـو ال يعلـم مـؤدى اللفـظ مل يقـع، ويقبـل قولـه يف عـدم ا

عـدم جتـدد العلـم بغـري لغتـه، واملعتـرب يف  )٦(مـن )٥(واالصـل )٤(حقه، او صـدقه املقـر لـه، عمـال �لظـاهر
يف غـريه  )٧(االلفاظ الدالة على االقرار افاد�ا له عرفا، وإن مل يقع على القانون العريب، وقلنـا �عتبـاره

ري العربيــــة مــــع  علــــى )٨(مـــن العقــــود وااليقاعــــات الالزمــــة لتوقــــف تلــــك النقــــل، ومــــن مث ال يصــــلح بغــــ
 .امكا�ا

___________________________________ 
 .أي بصحة الكالم املتعقب �ملنايف) ١(
ث يبطـل االقـرار بسـببه، النـه تعليـق: ومهـا) ٢( ومقــام تعقيـب االقـرار مبـا ينافيـه مـن ســائر . مقـام تعقيـب االقـرار �ملشـية حيــ

 .التعقيب يف هذا القسم الثاين يقع لغوا: حيث حكموا فيه �لصحة وقالوا انواع الكالم غري املشية
 .أي فيما حنن فيه من تعقيب االقرار �ملشية الذي يقع �طال) ٣(
 .من انه ال يعرف اللغة) ٤(
 .أي عمال �الصل) �ء اجلارة(�جلر عطفا على مدخول ) ٥(
 ).لالصل(بيان ) ٦(
 .أي �عتبار القانون العريب) ٧(
 .أي العقود وااليقاعات على النقل من الشارع، ال�ا توقيفية) ٨(

    



٣٨٢ 

إن شهد لك فالن علي بكذا فهو لك يف ذميت، أو لك علي كـذا : فقال) ولو علقه بشهادة الغري(
، او فهـو صـدق او )فهـو صـادق(علـي بكـذا ) إن شـهد لـك فـالن: او قـال(إن شهد لك به فـالن 

كـــان قـــد علـــق ثبـــوت احلـــق علـــى الشـــهادة،   )١(وإن) قرب الـــبطالنفـــاال(حـــق، او الزم لـــذميت وحنـــوه 
ال يصــــدق إال إذا كـــــان �بتــــا يف ذمتـــــه اآلن، وحكــــم بصــــدقه علـــــى تقــــدير شـــــهادته، وال  )٢(وذلــــك
رب الصــادق ملخــربه )٣(يكــون ب  )٤(صــادقا إال إذا كــان املشــهود بــه يف ذمتــه، لوجــوب مطابقــة اخلــ حبســ

الصـدق وال عدمـه، فلـوال حصـول الصـدق عنـد املقـر ملـا علقـه الواقع اذ ليس للشـهادة أثـر يف ثبـوت 
ري يف  علــى الشــهادة، الســتحالة أن جتعلــه الشــهادة صــادقا ولــيس بصــادق، واذا مل يكــن للشــهادة �ثــ

 )٥(حصول الصدق وقد حكم به
___________________________________ 

"   ثبـت للصـحة، ولكـن بصـورة مجلـة معرتضـة مصـدرة بالوجـه الـذي تعلـق بـه امل: ويذكر الشـارح هنـا. وصلية" ان ) " ١(
ــذكره الشــارح هنــا.. ". جلــواز: " الوصــلية لــريد عليــه عنــد املصــنف" إن  ــى الشــهادة يقتضــي : وخالصــة مــا ي ان التعليــق عل

ب الواقــع عمـــا هــو عليـــه، فالبــد مــن ثبـــوت احلــق واقعـــا حــىت تكـــون  ثبــوت احلــق واقعـــا، النــه علـــى تقــدير الشــهادة ال ينقلـــ
عال . فهــذا منــه اعــرتاف واقـــرار. شــهادة علــى تقــديرها منطبقــة للواقــع، �عــرتاف املقــر أن الشــهادة صــادقة اي مطابقــة للواقــ

 .فهو من �ب التعليق على احملال. ان هذا التعليق لعله من �ب علم املتكلم �ن فال� ال يشهد أبدا: وخالصة الرد
 .أي ثبوت احلق على تقدير الشهادة) ٢(
 .املقرأي ) ٣(
 ).ما اخرب به(بصيغة املفعول واملراد ) ٤(
 .أي �لصدق) ٥(

    



٣٨٣ 

وامنــا مل يــؤثر هــذا  . وجــب أن يلزمــه املــال، وإن انكــر الشــهادة فضــال عــن شــهادته، او عــدم شــهادته
 ).جلواز أن يعتقد استحالة صدقه، الستحالة شهادته عنده(كله 

فــالن أين لســت اليب فهــو صــادق، وال إن شــهد : ومثلــه يف حمــاورات العــوام كثــري، يقــول احــدهم
 )١(يريد منه إال أنه ال تصدر عنـه الشـهادة، للقطـع بعـدم تصـديقه ا�ه علـى كونـه لـيس البيـه، وغايتـه
ة  قيام االحتمال وهو كاف يف عـدم اللـزوم وعـدم صـراحة الصـيغة يف املطلـوب، معتضـدا �صـالة بـراء

 )٣(، وكـذا)٢(قرار املعلق على شرط بتقريب ما ذكـرالذمة، مع أن ما ذكر يف توجيه اللزوم معارض �ال
 إنه: قوهلم

___________________________________ 
ن االقــرار اذا مل يكــن �مــا) ١( ذي ذكــره املصــنف ســببا لــبطالن هــذا النحــو مــ فــال أقــل يكــون إحتمــاال . أي هــذا الوجــه الــ

 ).واذا جاء االحتمال بطل االستدالل. (حيتمل
ق يف ذمتــهمــن انــه علــى ت) ٢( ق احلــ ب حتقــ ويســتحيل ان يتحقــق احلــق مبجــرد املعلــق عليــه، بــل . قــدير حتقــق املعلــق عليــه جيــ

 .الالزم ثبوته اآلن، فهو إقرار فعال، سواء حتقق املعلق عليه ام ال
ت. أي وكـذا ينــدفع) ٣( ك بــه املثبــ وخالصــته تشــكيل قيــاس اســتثنائي مــع وضــع املقــدم، لينــتج وضــع . هــذا وجــه آخــر متســ
ب االســـتدالل كمــا يلـــي. ايلالتــ هـــذه ". كلمـــا مل يكــن املـــال �بتـــا يف ذمتــه مل يكـــن صـــادقا علــى تقـــدير الشـــهادة : " وتقريـــ

وهـذه ". كلمـا كـان صـادقا علـى تقـدير الشـهادة كـان �بتـا يف ذمتـه وان مل يشـهد : " وكـذا عكـس نقيضـها. اجلملة صادقة
اذا كـان حقـا فالتـايل وهـو " كلما كان صادقا على تقدير الشـهادة : " اما املقدم وهو قولنا. اجلملة هي القياس االستثنائي

يكـون حقـا ايضـا، الن وضـع املقـدم يتبـع وضـع التـايل فثبـت أن احلـق �بـت يف " كان �بتا يف ذمته وان مل يشـهد : " قولنا
 .ذمته مطلقا، وهو املطلوب

    



٣٨٤ 

ويــنعكس بعكــس " ر الشــهادة كلمــا يكــن املــال �بتــا يف ذمتــه، مل يكــن صــادقا علــى تقــدي" يصــدق 
" " كلمـا كـان صـادقا علـى تقـدير الشـهادة كـان �بتـا يف ذمتـه وإن مل يشـهد : " إىل قولنا )١(النقيض

وقـــد أقـــر بصـــدقه علـــى تقـــدير " " حـــق، لعمـــوم اقـــرار العقـــالء علـــى أنفســـهم جـــائز  )٢(لكـــن املقـــدم
معــــارض �ملعلــــق، ومنقــــوض  )٤(فإنــــه"  )٣(وهــــو ثبــــوت املــــال يف ذمتــــه، مثلــــه" فالتــــايل " " الشــــهادة 

 .)٥(�حتمال الظاهر
___________________________________ 

كلمـا مل يكـن : " فقولنـا -علـى أحـد الـرأيني  -عكس النقيض هو ان جيعل نقيض املقدم �ليـا ونقـيض التـايل مقـدما ) ١(
�ل، " مل يكـن صـادق علـى تقـدير الشــهادة : " وقولنــا" كـان املـال �بتـا يف ذمتـه : " ونقيضــه. مقـدم" املـال �بتـا يف ذمتـه 

فيجعل نقيض املقدم �ليا، ونقيض التايل مقـدما ليتشـكل عكـس النقـيض ". كان صادقا على تقدير الشهادة : " ونقيضه
 ".كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان �بتا يف ذمته : " على اصطالح املنطقيني، إىل قولنا

 ".ان صادقا على تقدير الشهادة كلما ك: " وهو قولنا) ٢(
 .أي حق ايضا) ٣(
أن هـــذا النحـــو مـــن االســـتدالل �يت يف كـــل تعليـــق، فكمـــا : هـــذا رد مـــن الشـــارح علـــى االســـتدالل املـــذكور وخالصـــته) ٤(

 .حكمتم يف التعليق �لبطالن، فينبغي احلكم �لبطالن هنا ايضا، ال�ما من واد واحد
أمثـال هـذه اجلمــل تصـدر عـن املتكلمــني بقصـد بيـان اســتحالة املفـاد، وعـدم وقوعــه،   أي هـذا االسـتدالل ينــتقض �ن) ٥(

كما يشهد بذلك احملـاورات املتعارفـة، وعليـه فـال ميكـن االسـتدالل �كـذا مجـل . كأ�م يعلقون كالمهم على ممتنع الصدور
 .عرفية اليت مل يقصد منها سوى املعىن العريف

    



٣٨٥ 

أمــا احلجــر للفلــس فقــد ) خاليــا مــن احلجــر للســفه(لبلــوغ والعقــل �) وال بــد مــن كــون املقــر كــامال(
اختيار املصنف أنـه مـانع مـن االقـرار �لعـني، دون الـدين، فلـذا مل يـذكره هنـا،  )١(تقدم يف �ب الدين

إن مل جنــز وصــيته ووقفــه . ويعتــرب مــع ذلــك القصــد، واالختيــار فــال عــربة �قــرار الصــيب وان بلــغ عشــرا
إن  )٢(قــراره �ــا، الن مــن ملــك شــيئا ملــك االقــرار بــهوصــدقته، وإال قبــل ا ولــو اقــر �لبلــوغ أستفســر فــ

يف الدروس �ن  )٤(ودفع املصنف له. )٣(فسره �المناء قبل مع امكانه، وال ميني عليه حذرا من الدور
منـدفع �ن  )٥(ميينه موقوف على امكان بلوغـه، واملوقـوف علـى ميينـه هـو وقـوع بلوغـه فتغـايرت اجلهـة

ــيت منهــا ميينــهام ري كــاف شــرعا يف اعتبــار افعــال الصــيب واقوالــه واقوالــه ال ومثلــه اقــرار . كــان البلــوغ غــ
 �لسن )٧(او �حليض، وان ادعاه )٦(الصبية به

___________________________________ 
 .يف اجلزء الرابع من طبعتنا احلديثة) ١(
 .االقرار �ا ايضا أي لو كان الصيب جيوز له الوصية لكان جيوز له) ٢(
 .فلو ثبت بلوغه بيمينه كان دورا. فقبول ميينه متوقف على ثبوت بلوغه. الن ميني الصيب لغو) ٣(
 .أي للدور) ٤(
 .أما املتوقف على ميينه فهو ثبوت بلوغه. ان قبول ميينه متوقف على جمرد امكان بلوغه: توضيحه) ٥(
 .أي �لبلوغ) ٦(
 .إدعى البلوغ بسبب بلوغ سنه احلد الشرعي -أو الصبية  -أي الصيب ) ٧(

    



٣٨٦ 

ـــذكرة حيـــث احلقهمـــا )١(كلـــف البينـــة، ســـواء يف ذلـــك الغريـــب واخلامـــل  )٣(فيـــه )٢(وغريمهـــا، خالفـــا للت
اعتـرب، فــإن حملـه لــيس مـن العــورة،  )٤(مبـدعي االحــتالم، لتعـذر اقامــة البينـة عليهمــا غالبـا او �النبــات

وال �قرار ا�نون إال من ذي الـدور وقـت الوثـوق بعقلـه، وال . ولو فرض انه منها فهو موضع حاجة
ففــي تقــدمي  )٥(ولــو ادعــى املقــر احــد هــذه. �قــرار غــري القاصــد كالنــائم، واهلــازل، والســاهي، والغــالط

ومثله دعواه بعد البلوغ وقوعـه حالـة . وجهان )٧(رعمال �لظاه )٦(قوله عمال �الصل، او قول اآلخر
 .فلو مل يعلم له حالة جنون حلف �فيه )١٠(مع العلم به )٩(وا�نون حالته. )٨(الصىب

___________________________________ 
 .منهم ان االول غريب عن البلد واما الثاين فهو من اهل البلد ولكن من غري ان يعرفه احد: الفرق بينهما) ١(
 .أي الغريب واخلامل) ٢(
 .أي يف ادعاء البلوغ) ٣(
 .أي وان ادعى البلوغ بسبب االنبات) ٤(
 .أي يدعي أنه حال االقرار كان هازال أو غالطا أو ساهيا وحنو ذلك) ٥(
 .أي تقدمي قول خصمه يف إنكار كونه هازال أو ساهيا حال االقرار) ٦(
 .كلمه مطلقا أنه جاد ملتفت متوجهالن الظاهر من حال االنسان عند ت) ٧(
 .ان اقراره قبل ذلك كان حالة صباوته -بعد ان ابلغ  -أي ادعى ) ٨(
 .أن اقراره قبل ذلك وقع حالة جنونه -بعد صحوه  -أي ادعى ا�نون االدواري ) ٩(
 .أي علم منه حالة جنون) ١٠(

    



٣٨٧ 

ــع اكــره علــى االقــرار بــه، إال مــع ظهــور ، وال �قــرار املكــره فيمــا )١(واالقــوى عــدم القبــول يف اجلمي
واما اخللو من السفه فهـو شـرط يف االقـرار املـايل، . امارة اختياره، كأن يكره على امر فيقر �زيد منه

فلـــو اقـــر بغـــريه كجنايـــة توجـــب القصـــاص، ونكـــاح، وطـــالق قبـــل، ولـــو اجتمعـــا قبـــل يف غـــري املـــال  
ه ما بطل قبله، وكذا يقبل اقرار املفلـس يف غـري كالسرقة �لنسبة إىل القطع، وال يلزم بعد زوال حجر 

 .)٢(املال مطلقا
الظـن الغالـب �نـه إمنـا يريـد �القـرار ختصـيص املقـر : وهـي) واقرار املريض مـن الثلـث مـع التهمـة(

 )٤(فعلــى املــدعي هلــا )٣(لــه �ملقــر بــه، وأنــه يف نفــس االمــر كــاذب، ولــو اختلــف املقــر لــه والــوارث فيهــا
وعلـــى منكرهـــا اليمـــني ويكفـــي يف ميـــني املقـــر لـــه أنـــه ال يعلـــم التهمـــة، ال�ـــا . عـــدمهاالبينـــة، الصـــالة 

ليست حاصلة يف نفس االمر، البتناء االقرار على الظاهر، وال يكلف احللف على اسـتحقاق املقـر 
به من حيث إنه يعلم بوجه استحقاقه، الن ذلك غري شرط يف استباحة املقر به، بل لـه اخـذه مـا مل 

 هذا كله مع موت املقر يف مرضه، فلو برئ من مرضه نفذ. اد السببيعلم فس
___________________________________ 

 .أي يقع االقرار يف مجيع هذه الصور �طال) ١(
يت تعلـق �ـا حـق الغرمـاء، أو مقيـد مبوافقـة . أي أي شئ كان، خبالف اقـراره �ملـال) ٢( فإنـه مقيـد مبـا إذا مل يكـن �لعـني الـ
 .رماء وحنو ذلكالغ
ويـدعي املوصـى لـه أن . �ن يدعي الوارث أن مورثه أوصى للموصى له لغايـة حرمـان الورثـة عـن الرتكـة. أي يف التهمة) ٣(

 .الوصية وقعت خالية عن كل �مة
 .أي للتهمة) ٤(

    



٣٨٨ 

 .)٣(بني الوارث واالجنيب )٢(وال فرق يف ذلك. )١(من االصل مطلقا
 .على اصح االقوال )٤(مطلقا) فمن االصل( يكن هناك �مة ظاهرة) وإال(
) حيمل على(له عندي كيل حنطة، او رطل مسن : يف االقرار كأنه قال) واطالق الكيل، والوزن(

إن تعـدد(اي بلد املقر وإن خالف بلد املقر لـه ) املتعارف يف البلد(الكيل والوزن  املكيـال وامليـزان ) فـ
ب احـدمهاما (ما شاء منها؟ ) عني املقر(يف بلده  فيحمـل علـى (يف االسـتعمال علـى البـاقي ) مل يغلـ
 .)٥(ولو تعذر استفساره فاملتيقن هو االقل وكذا القول يف النقد) الغالب

كاملـــال، والشـــئ، واجلزيـــل، (، واللفـــظ املـــبهم )وألـــزم تفســـريه(اقـــراره ) ولـــو اقـــر بلفـــظ مـــبهم صـــح(
ه مبـــا قـــل، الن كـــل مـــال عظـــيم خطـــره ، والنفـــيس، ومـــال أي مـــال، ويقبـــل تفســـري )والعظـــيم، واحلقـــري
 )٧(كفر مستحله، فيقبل يف هذه االوصاف  )٦(شرعا كما ينبه عليه

___________________________________ 
 .سواء كان متهما يف وصيته أم ال) ١(
 .أي يف عدم صحة الوصية مع التهمة، وصحتها مع عدمها) ٢(
 .أجنبياأي بني أن يكون املوصى له أحد الورثة أم ) ٢(
 .سواء مات يف مرضه أم ال) ٤(
 .اخل. أي لو أقر بنقد حيمل على النقد الغالب يف بلد املقر) ٥(
ى خطــورة املــال مطلقــا وإن قــل) ٦( أن مــن إســتحل ســلب مــال الغــري يصــبح مرتــدا النكــاره ضــرور� مــن : أي ممــا يــدل علــ

 .مطلقاضرور�ت الدين، سواء كان استحالله مقصورا على املال اليسري أم 
 .يعين أن املال اليسري يقبل اتصافه �جلزيل والعظيم �لنظر إىل اجلهة املعنوية كما ذكر� يف التعليقة السابقة) ٧(

    



٣٨٩ 

، او )١(ال كقشـــرة جــوزة، او حبـــة دخـــن(أي يعـــد مــاال عرفـــا ) البـــد مــن كونـــه ممـــا يتمــول(لكــن ) و(
ك شرعا، واحلقيقة الشـرعية مقدمـة علـى يقبل بذلك، النه مملو : وقيل. حنطة اذ ال قيمة لذلك عادة

�ن امللـك ال يسـتلزم اطـالق اسـم  )٢(ويشـكل. العرفية، ولتحرمي أخـذه بغـري اذن مالكـه، ووجـوب رده
تفســـريا للشـــئ، وإن وصـــفه �الوصـــاف العظيمـــة ملـــا  )٣(نعـــم يتجـــه ذلـــك. املـــال شـــرعا، والعـــرف ��ه

بـــرد الســـالم، والعيـــادة،  )٦(بـــول تفســـريمهاويف ق. لـــه علـــي حـــق: مـــا لـــو قـــال )٥(، ويقـــرب منـــه)٤(ذكـــر
 )٧(من اطالق احلق عليها: وتسميت العطاس وجهان

___________________________________ 
 .أرزن: ويقال هلا �لفارسية. دخنة: الواحدة. نبات حبه صغري أملس: -بضم الدال  -الدخن ) ١(
 .م يف االقرارمن قبول لفظ املبه: أي فيما أفاده صاحب هذا القول) ٢(
 .أي التفسري مبا ال يطلق عليه املال عرفا، ولكن يطلق عليه اسم اململوك شرعا) ٣(
 .من أن كل مملوك للغري ولو كان يسريا وال يطلق عليه اسم املال عرفا، فان خطره عظيم، وغضبه معصية كبرية) ٤(
 .صح تفسريه �ليسري من املال أو اململوكالشئ، الذي يصلح تفسريه �ليسري فان احلق أيضا ي: أي من قوله) ٥(
 .أي الشئ واحلق) ٦(
 .اخل. رد السالم والعيادة: أي على املذكورات) ٧(

    



٣٩٠ 

أنـه خـالف املتعـارف وبعـدمها عـن الفهـم يف معـرض  )٣(ومـن. )٢(فيطلـق الشـئ النـه اعـم )١(يف االخبار
ب عليــه،. )٤(االقــرار، وهــو االشــهر ري، حــبس وعوقــ ن التفســ . حــىت يفســر، لوجوبــه عليــه ولــو امتنــع مــ

طولـب الـوارث بـه إن علمـه، وخلـف تركـة، فـإن انكـر العلـم، وادعـاه عليـه املقـر لـه،  )٥(ولو مات قبلـه
 .حلف على عدمه

، الشـــرتاكهما يف )عظـــيم، او كثـــري: بـــني قولـــه(يف اال�ـــام والرجـــوع اليـــه يف التفســـري ) وال فـــرق(
 .االحتمال

ري مثــانون(ق، وأن والقائــل الشــيخ ومجاعــة �لفــر ) وقيــل( ــذر، للروايــة) الكثــ الــواردة بــه فيــه،  )٦(كالن
 لقد(واالستشهاد بقوله تعاىل

___________________________________ 
 .االحاديث ٥٨الباب  ٤٦٠كتاب احلج ص   ٨الطبعة اجلديدة اجلزء ) الوسائل(راجع ) ١(
 .١٦احلديث  - ١٥لباب كتاب العشرة ا  ٢٢٥ص  ٧٤الطبعة اجلديدة اجلزء ) حبار االنوار(
ب أن جيــوز اطالقــه علــى ) ٢( أي فــاذا كــان اطــالق احلــق علــى هــذه املــذكورات جــائزا وصــح تفســريه �ــا فكــذلك الشــئ جيــ

 .وتفسريه �ا، الن الشئ أعم من احلق، وإذا صح اطالق االخص صح اطالق االعم. هذه املذكورات
 .هذا وجه عدم صحة تفسريمها �ملذكورات) ٣(
 .وهو عدم صحة تفسريمها �ملذكورات: لثاينأي ا) ٤(
 .أي قبل التفسري) ٥(
البـاب  ٢٢٨كتـاب النـذر ص   ٣الطبعـة القدميـة ا�لـد ) الوسـائل(راجـع . أي الواردة بتفسري الكثري �لثمانني يف النذر) ٦(
 .االحاديث ٣

    



٣٩١ 

والسـتعمال الكثـري ، )٣(بـبطالن القيـاس )٢(ويضـعف مـع تسـليمه. ))١(ن��م اهللا � �واطن كثـ�ة
فـال  )٦(ودعـوى انـه عـرف شـرعي. ))٥(وذكـرا كثـ�ا(.)٤( )فئـة كثـ�ة(يف القرآن لغري ذلك مثـل
 .)٨(، واحلاق العظيم به غريب)٧(قياس، خالف الظاهر

وادعــى ظــن  )٩(فســره بدونـه(لـو ) و(لزمـه بقــدره وز�دة ) لـه علــي اكثـر مــن مـال فــالن: ولـو قــال(
وزاد ) وفسـر مبـا ظنـه(مع ظهور ان املال مـن شـأنه ان خيفـى  )١٠(مه به، الصالة عدم عل)القلة حلف
 ،)١١(عليه ز�دة

___________________________________ 
 .٢٥اآلية : التوبة) ١(
 .أي تسليم صحة الرواية الواردة يف النذر) ٢(
 .النه قياس لباب الوصية بباب النذر) ٣(
 .٢٤٩اآلية : البقرة) ٤(
 .٤١ية اآل: االحزاب) ٥(
 .أي محل الكثري على ارادة الثمانني) ٦(
أي أن الدعوى املذكورة امنا هـي جمـرد ادعـاء علـى خـالف ظـاهر اللفـظ، " ودعوى : " خرب لقوله" خالف الظاهر ) " ٧(

 .حيث ال ظهور للفظ الكثري يف ارادة الثمانني كلما استعمل شرعا
ارادة الثمـانني قياسـا علـى �ب النـذر، مث احلـاق لفـظ العظـيم �لكثـري أي كان محل لفظ الكثري الوارد يف الوصية على ) ٨(

 .يف هذا التفسري يكون قياسا يف قياس
 .وادعى انه كان يزعم ان ماله كان بذاك املقدار. أي فسر كالمه �قل مما ملكه ذلك الشخص) ٩(
 .أي عدم علم املقر بكمية مال ذلك الشخص الواقعية) ١٠(
خص الـذي ظنـه الـف دينـار مـثال ز�دة علـى مـا ظنـه، ملكـان قولـهعلى  (أي وزاد ) ١١( لـه علـي اكثـر مـن : كميـة مـال الشـ

 ).مال فالن

    



٣٩٢ 

إين اعلــم مــال : وال فــرق يف ذلــك بــني قولــه قبــل ذلــك. �مكــان اجلهــل بــه يف حقــه )١(وينبغــي تقييــده
انكـاره �نيـا، ولـو �ول ، مل يقبـل )٢(نعم لو كان قد أقر �نه قدر يزيد عما ادعـى ظنـه. فالن، وعدمه
اكثر  )٣(مال فالن حرام، او شبهة، او عني وما اقررت به حالل، او دين، واحلالل والدين: �ن قال

وهــي مقدمــة  )٥(أن املتبــادر كثــرة املقــدار فيكــون حقيقــة فيهــا )٤(مــن: نفعــا، او بقــاء ففــي قبولــه قــوالن
دة ا�ـاز وال يعلـم قصـده إال مـن لفظـه فريجـع امكـان ارا )٦(ومـن. على ا�از مع عدم القرينة الصارفة

 وال خيفى قوة )٧(اليه فيه
___________________________________ 

خص ممكنــا يف حقــه كــان ال ) ١( خص �ملبلــغ الــذي ظنــه، مبــا اذا كــان اجلهــل بكميــة مــال الشــ أي تقييــد تفســري مــال الشــ
 .ن اجلهل يف حقه فانه ال يقبل منه تفسري املال مبا ظنهخبالف ما اذا مل ميك. يكون له اي اطالع على تلك الكمية

. مث اقر �ن لفالن علي اكثر من مـال ذلـك الشـخص. أي كان قبل ذلك قد اقر �ن ذلك الشخص ميلك كذا وكذا) ٢(
 .فعند ذلك مل يقبل انكاره االخري. وبعد هذا االقرار فسر مال ذلك الشخص �قل مما اقر به اوال

ن العــني إمــا �عتبــار الثــواب االخــروي املزيــد علــى أصــل املــال، او �عتبــار أر�حــه املســتفادة كــون الــدين ا ) ٣( كثــر نفعــا مــ
 .�لتداول، دون العني املتجمدة يف الصندوق

 .دليل لقبول قوله) ٤(
 .أي يف كثرة املقدار) ٥(
 .دليل لعدم قبول قوله) ٦(
 .أي يرجع إىل املقر يف قصده) ٧(

    



٣٩٣ 

 .)٢(اتصل التفسري �القرار مل يبعد القبولنعم لو . )١(االول
�لســكون، ) والوقــف(الرفــع والنصــب واجلـر ): لـه علــي كــذا درهـم، �حلركــات الـثالث: ولـو قــال(

، الشـرتاكه بـني الواحـد فمـا زاد وضـعا فيحمـل علـى االقـل، النـه املتـيقن اذا )فواحد( )٣(وما يف معناه
: " فمع الرفع يكون الـدرهم بـدال منـه، والتقـدير". شئ ال" كناية عن " كذا " مل يفسره �زيد، فإن 

كأنـه قطـع   )٤(ومع النصب يكون متييزا له، وأجاز بعض اهـل العربيـة نصـبه علـى القطـع". شئ درهم 
. والتقـدير شـئ هـو درهـم )٦(كحب احلصـيد  )٥(ومع اجلر تقدر االضافة بيانية. ما ابتدأ به وأقر بدرهم

 نه ميكن تقدير ما هو اقل منه�ن ذلك وان صح إال ا )٧(ويشكل
___________________________________ 

ب املــتكلم قرينــة حاليــة، أو ) ١( ــى معانيهــا املتبــادرة منهــا عرفــا، إال ان ينصــ ن املتكلمــني حتمــل عل الن االلفــاظ الصــادرة مــ
 .مقالية على خالف الظاهر واملفروض انه مل ينصبها

 .ة فال ظهور لللفظ يف معناه احلقيقي، أو العريف مع القرينةالنه حينئذ آت �لقرينة املقالي) ٢(
 .كاالمشام، واالبدال، واحلاق هاء السكت اليت هي يف معىن السكون الوقفي) ٣(
 .أي اعين درمها. فيكون نصبه بتقدير فعل) ٤(
 .فيكون املضاف اليه بيا� للمضاف كخامت فضة) ٥(
 .٩اآلية : سورة ق) ٦(
 .االضافة بيانيةأي يشكل تقدير ) ٧(

    



٣٩٤ 

املتـــيقن،  )٣(جـــزء يرجـــع يف تفســـريه اليـــه، النـــه )٢(اضـــيف اليـــه فيلزمـــه )١(جبعـــل الشـــئ جـــزء مـــن الـــدرهم
. محــل الرفــع والنصــب علــى الــدرهم مــع احتماهلمــا ازيــد منــه )٥(، ومــن مث)٤(والصــالة الربائــة مــن الزائــد

وقـــف فيحتمـــل الرفـــع واجلـــر لـــو وأمـــا ال. فيلزمـــه حكمهمـــا )٦(إن اجلـــر حلـــن حيمـــل علـــى اخويـــه: وقيـــل
ـــف فيـــه وقفـــا فيحمـــل علـــى مـــدلول مـــا احتملـــه ـــى مـــا . اعـــرب، ال النصـــب لوجـــوب اثبـــات االل فعل

يلزمــه جــزء درهــم خاصــة،  )٨(وعلــى مــا حققنــاه. يشــرتكان يف احتمــال الــدرهم فيحمــل عليــه )٧(اختــاره
املتــيقن وهــو مــا دلــت �حتمالــه الرفــع واجلــر حصــل الشــك فيمــا زاد علــى اجلــزء فيحمــل علــى  )٩(النــه

 .عليه االضافة
يف محله على الـدرهم مـع احلركـات الـثالث، والوقـف، ) وكذا كذا درمها، وكذا وكذا درمها كذلك(

 الثاين �كيدا لالول" كذا " الحتمال كون 
___________________________________ 

 ).جزء درهم(يفيد أي حيتمل ان يراد من لفظ شئ معىن اجلزء فاضافته إىل الدرهم ) ١(
 .أي يلزم املقر جزء من الدرهم فريجع يف تفسري الشئ إىل املقر) ٢(
 .أي اجلزء) ٣(
 .أي عن اجلزء الزايد) ٤(
 .أي الجل االقتصار على املتيقن) ٥(
 .الرفع والنصب: ومها) ٦(
 .وهو كون اقل املراد هو الواحد) ٧(
 .من إحتمال ارادة اجلزء من لفظة الشئ) ٨(
 .الوقف أي) ٩(

    



٣٩٥ 

" وكــون . )٣(، ويف الوقــف ينــزل علــى اقــل االحتمــاالت)٢(واحلكــم يف االعــراب مــا ســلف. )١(يف االول
وميـزا بـدرهم علـى تقـدير النصـب، وابـدال  )٧(يف الثاين )٦(معطوفا عليه )٥(شيئا مبهما، والثاين )٤("كذا 
مـــع الوقـــف، او  )١٠(احـــدمهاونـــزل علـــى . )٩(علـــى تقـــدير الرفـــع، وبينـــا معـــا �لـــدرهم مـــع اجلـــر )٨(منـــه

 اجلزء إىل جزء الدرهم )١١(اضيف
___________________________________ 

 .االول" كذا "   الثاين �كيدا ل" كذا " فيحتمل ان يكون " كذا كذا درمها : " أي يف قوله) ١(
 .من أن النصب هنا للتمييز، أو القطع أي بتقدير فعل) ٢(
 .على ما اختاره الشارح �رادة اجلزء من الشئ) ٣(
ــذا " أي والحتمـــال كـــون ) ٤( ــذا وكـــذا : " االول يف قولـــه -" كـ " كـــذا " مث عطـــف عليـــه . مـــرادا بـــه شـــيئا مبهمـــا -" كـ

 .ليكون املراد بكل منهما نصف الدرهم مثال. مث فسرا جمتمعني �لدرهم. فكالمها يراد �ما شيئان مبهمان. الثاين
 ".كذا وكذا : " قولهالثاين يف " كذا " أي ) ٥(
 .كلمتان أي الثاين معطوف على االول) فمعطوفا عليه. (أي على االول) ٦(
 ".كذا وكذا : " أي يف قوله) ٧(
 .فان حمله الرفع على االبتداء -على االحتمال  -الذي تكرر �كيدا . االول" كذا " أي من ) ٨(
 .جلر حممول على النصبالن ا". كذا وكذا " بيا� �موع " درهم " فيكون ) ٩(
 .أي الرفع، أو النصب) ١٠(
االول مضـافا إىل الثـاين، والثـاين مضـافا " كـذا " فيحتمـل ان يكـون " كذا كذا درهم : " هذا يف االول أي يف قوله) ١١(

 ".جزء جزء درهم : " فيكون املعىن. اجلزء" كذا "   إىل الدرهم، ويراد ب

    



٣٩٦ 

 .ايضا )١(قف عليهيف اجلر على ما اخرت�ه، ومحل الو 
، المكانه وضعا جبعل الشئ )ببعض درهم جاز(من االقسام الثالثة ) اجلر(يف حالة ) ولو فسر(
أن قبول تفسريه به يقتضي صـحته حبسـب  )٤(وفيه. )٣(كناية عن اجلزء  )٢(وما أحلق به" كذا "   املراد ب

 )٦(قـــل، فاحلمـــل عليـــهمـــع امكـــان اال )٥(الوضـــع، فكيـــف حيمـــل مـــع االطـــالق علـــى مـــا هـــو اكثـــر منـــه
 .اقوى )٧(مطلقا
، وكـذا  ] )٩(درهـم[ كـذا : )٨(املـذكور مـن قولـه) يتبـع يف ذلـك: (والقائل به الشيخ ومجاعة) وقيل(

 كذا، وكذا وكذا درهم
___________________________________ 

 .أي على اجلر) ١(
 .من صور التكرار أو العطف) ٢(
 .جزء درهم أي بعضه: ليصري املعىن" اجلزء " مث املراد من الشئ ". الشئ " " كذا " فيكون املراد من ) ٣(
على اجلزء بصورة تفسريه بـه، بـل هـذا احلمـل " كذا " �عتبار اختصاصه جواز محل  هذا اعرتاض على املصنف ) ٤(

 .ان احتمله فيجوز مطلقاو . وذلك النه لو مل حيتمل اللفظ هذا احلمل فكيف جيوز تفسريه به؟. جائز على االطالق
 .وهو احلمل على الدرهم الكامل) ٥(
 .أي على بعض الدرهم) ٦(
 .سواء فسر بذلك ام ال) ٧(
 ).املصنف(أي من قول ) ٨(
 .ما بني املعقوفتني موجودة يف بعض النسخ) ٩(

    



٣٩٧ 

ــثالث، والوقــف ــك اثنتــا عشــرة صــورة. �حلركــات ال جعــال لكــذا كنايــة ) مــن االعــداد )٢(موازنــه( )١(وذل
عــن العــدد، ال عــن الشــئ فيكــون الــدرهم يف مجيــع احوالــه متييــزا لــذلك العــدد، فينظــر إىل مــا يناســبه 

 .حبسب ما تقتضيه قواعد العربية من اعراب املميز للعدد وحيمل عليه
___________________________________ 

كـذا    - ٦. كـذا كـذا درهـم  - ٥. كـذا درهـم  - ٤. كـذا درهـم  - ٣. رمهاكذا د  - ٢. كذا درهم  - ١: واليك الصور) ١(
كـذا وكــذا   - ١١. كـذا وكـذا درمهـا  - ١٠. كـذا وكـذا درهـم  - ٩. كـذا كـذا درهـم  - ٨. كـذا كـذا درهـم  - ٧. كـذا درمهـا
 .كذا وكذا درهم  - ١٢. درهم

فقـول . كناية عن العدد) كذا(فيكون . يزةأي حتمل كل صورة من الصور االثنيت عشرة على نظري�ا من االعداد املم) ٢(
 .كذا درمها حيمل على العشرين، النه اقل عدد مفرد يكون مميزه مفردا منصو�، وهكذا: القائل

    



٣٩٨ 

ورفــع الــدرهم درهــم، الن املميــز ال يكــون مرفوعــا فيجعــل بــدال كمــا مــر،  )٢(مــع إفــراد املــبهم )١(فيلزمــه
مفـرد ينصـب مميـزه اذ فوقـه ثالثـون إىل تسـعني فيحمـل  عشرون درمها، النـه اقـل عـدد )٣(ومع النصب

على االقل، ومع اجلر مئة درهم، النه اقل عدد مفرد فسـر مبفـرد جمـرور اذ فوقـه االلـف، ومـع الوقـف 
 )٤(ومع تكريـره بغـري عطـف ورفـع الـدرهم]. االقل [ درهم، الحتماله الرفع واجلر فيحمل على االول 

ومــع نصــبه أحــد عشــر، النــه اقــل عــدد . كــون الثــاين �كيــدا لــالولدرهــم، ملــا ذكــر� يف االفــراد مــع  
مركب مع غريه ينصب بعده مميزه اذ فوقه اثنا عشر إىل تسعة عشـر فيحمـل علـى املتـيقن، ومـع جـره 
ثالمثأة درهم، النه أقل عـدد أضـيف إىل آخـر، وميـز مبفـرد جمـرور، اذ فوقـه اربعمائـة إىل تسـعمائة، مث 

ال يتأتى، الن مميـز املركـب  )٥( الف الف فيحمل على املتيقن، والرتكيب هنامئة مئة، مث مئة الف، مث
ومـع الوقـف حيتمـل الرفـع : ولكنـه الزم لـه )٧(مل يصـرح بـه صـاحب القـول )٦(وهذا القسـم. مل يرد جمرورا

 .واجلر فيحمل على االقل منهما وهو الرفع
___________________________________ 

 .أي املقر) ١(
 ).كذا: (هو قولهو ) ٢(
 .أي نصب درمها) ٣(
 .أي يلزمه درهم واحد) ٤(
 ).درهم(أي يف صورة جر ) ٥(
 ).كذا كذا(أي يف صورة جر درهم مع تكرار ) ٦(
 ).الشيخ واجلماعة(وهو ) ٧(

    



٣٩٩ 

معطوفــا ورفــع الــدرهم يلزمــه درهــم، ملــا ذكــر يف االفــراد جبعــل الــدرهم بــدال مــن جممــوع  )١(ومــع تكريــره
وحيتمــــل أن يلزمــــه درهــــم وز�دة، النــــه ذكــــر شــــيئني متغــــايرين �لعطــــف . عطــــوف عليــــهاملعطــــوف وامل

ب منهمــا وهــو املعطــوف ريا للقريــ علــى ا�امــه فريجــع  )٣(فيبقــى املعطــوف عليــه )٢(فيجعــل الــدرهم تفســ
 .)٥(يف تفسريه، واصالة الربائة تدفعه )٤(اليه

عطــف احــدمها علــى اآلخــر،  ومــع نصــب الــدرهم يلزمــه احــد وعشــرون درمهــا، النــه أقــل عــددين
ــز بعــدمها، اذ فوقــه اثنــان وعشــرون إىل تســعة وتســعني فيحمــل علــى االقــل ب املمي ومــع جــر . وأنتصــ

الــدرهم يلزمــه الــف ومائــة، النــه أقــل عــددين عطــف احــدمها علــى اآلخــر وميــز مبفــرد جمــرور، اذ فوقــه 
ــف مــا ال �ايــة لــه ــزا للمعطــوف وحيتمــل جعــ. مــن االعــداد املعطــوف عليهمــا املئــة واالل ل الــدرهم ممي

درمهــا ملناســبة االعــداد  )٧(يف تفســريه، وجعلــه )٦(فيكــون مئــة ويبقــى املعطــوف عليــه مبهمــا فريجــع اليــه
 فيكون )٨(املميزة

___________________________________ 
 ).كذا وكذا درهم: (حال كونه معطوفا �لواو، مع رفع درهم كما يف قولك) كذا(أي ومع تكرير ) ١(
 ).وكذا: (وهو قوله) ٢(
 .االول) كذا(وهو ) ٣(
 .أي إىل املقر نفسه) ٤(
 .أي هذا االحتمال وهو احتمال الز�دة على الدرهم الواحد) ٥(
 .اي نفس املقر) ٦(
 .أي وحيتمل جعل املعطوف عليه درمها واحدا) ٧(
". مائــة : " مــرادا بــه العــدد -املعطــوف  -وكــذا الثــاين . مــرادا بــه الــدرهم -املعطــوف عليــه  -االول " كــذا " فيكــون ) ٨(

 .درهم ومائة درهم: ويصري املعىن. وجيعل الدرهم االخري املذكور متيزا لالخري

    



٤٠٠ 

ايضا مل يصرحوا حبكمه، ولكنـه  )٢(وهذا القسم. )١(ة من الزائد التقدير درهم ومئة درهم، الصالة الرباء
وإمنـــا محلنـــا . ر فيحمــل علـــى االقـــل وهــو الرفـــعومـــع الوقـــف عليــه حيـــتم اللرفـــع واجلـــ. )٣(الزم للقاعــدة

وكـذا وكـذا درمهـا  . كـذا وكـذا درمهـا" مع احتمـال ان يريـد بقولـه  )٥(على مجيع هذه االقسام )٤(العبارة
، ويكـــون حكمهمـــا يف غـــري حالـــة النصـــب )٧(، النـــه امللفـــوظ)٦(حكمهـــا يف حالـــة النصـــب" كـــذلك 

وذلـك يقتضـي كـون مـا " ر يف اجلـر بـبعض درهـم جـاز ولـو فسـ: " عقبه بقوله )٩(النه )٨(مسكو� عنه
 .لبعده )١٠(ولو فسر يف اجلر تتميما حلكم كذا املفرد: " سبق شامال حلالة اجلر اذ يبعد كون قوله

___________________________________ 
درهـم اذا دار االمـر بـني وهذه الصورة توجب درمهـا واحـدا ومائـة . الن الصورة السابقة كانت توجب الفا ومائة درهم) ١(

 .درهم يقتضي احلكم �لربائة) ١٠١(احتمال الصورتني، فالشك يف ارادة الزائد من
 .أي اجلر بنوعيه) ٢(
 .أي قاعدة مراعاة النظري من االعداد) ٣(
 .اخل. وكذا كذا درمها وكذا كذا: " أي عبارة املصنف من قوله) ٤(
 .حتماالت املذكورةمن الرفع واجلر والنصب والوقف على اال) ٥(
 .أي جيوز ان يريد املصنف حكم املثالني يف حالة النصب فقط) ٦(
 .تعليل الحتمال ارادة املصنف حالة النصب فقط) ٧(
 .أي يف كالم املصنف ) ٨(
 .تعليل حلمل الشارح عبارة املصنف على مجيع االحتماالت من الرفع والنصب واجلر والوقف) ٩(
 .قبل تلك العبارةاملذكور ) ١٠(

    



٤٠١ 

 .يرتتب عليه قوله )١(وعلى التقديرين
مـن : إىل اثنيت عشرة، وهي احلاصلة )٣(تتشعب )٢(فعلى ما ذكر�ه" يتبع يف ذلك موازنه : وقيل" 

ــثالث وهــي )٤(ضــرب اقســام االعــراب االربعــة ري عطــف، ومــع : يف املســائل ال كــذا املفــرد، واملكــرر بغــ
على نصف املميز فتنتصف  )٨(ما زاد )٧(يسقط من القسمني االخريين )٦(، وعلى االحتمال)٥(العطف
 )١٢(ضعيف، فان هذه االلفاظ )١١(فهذا القول )١٠(وكيف كان. )٩(الصور

___________________________________ 
 .تقدير ارادة العموم، وتقدير ارادة خصوص حالة النصب) ١(
 .من العموم) ٢(
 .موازنهيتبع يف ذلك : أي قوله) ٣(
 .الوقف. اجلر. النصب. الرفع) ٤(
 .٣٩٧ص  ١كما عرفت الصور كلها مفصال يف اهلامش رقم ) ٥(
 .أي احتمال اراده حالة النصب فقط يف صورة التكرار، وصورة العطف) ٦(
 .وصورة العطف. صورة التكرار بغري عطف: ومها) ٧(
 .لعطف ثالث صورفيسقط من كل من التكرار وا. وهو الرفع واجلر والوقف) ٨(
مـع ) كـذا(تكـرار : واثنتـان لالخـريني ومهـا. مفـردا ال مكـررا) كـذا(أي اتيـان . اربع لصورة االفراد: اذ يبقى ست صور) ٩(

 .العطف وبال عطف
 .سواء محل على العموم أو على خصوص النصب) ١٠(
 .من مراعاة النظري) الشيخ ومن تبعه(وهو قول ) ١١(
 .ا ومكررا ومعطوفامفرد" كذا " أي لفظ ) ١٢(

    



٤٠٢ 

علـــى الوجـــه املـــذكور ال يوجـــب اشـــتغال  )٢(لغـــة، وال اصـــطالحا، ومناســـبتها )١(مل توضـــع هلـــذه املعـــاين
 )٥(، وال فـرق يف ذلـك)٤(مـع أصـالة الربائـة، واحتماهلـا لغريهـا علـى الوجـه الـذي بـني )٣(الذمة مبقتضـاها

يف غـــري مـــا  )٧(الوجـــه املناســـب للعربيـــة علـــى )٦(بـــني كـــون املقـــر مـــن اهـــل العربيـــة وغـــريهم، الســـتعماهلا
خالفا للعالمة حيث فرق، فحكم مبا ادعاه الشيخ على املقر اذا كان من . استعماال شهريا )٨(ادعوه

 .)٩(وقد ظهر ضعفه: اهل اللسان
ــى القصــد( )١٠(القــول) ميكــن هــذا(امنــا ) و( ــى قصــد املقــر وأنــه اراد مــا ) مــع االطــالع عل أي عل

 ومع االطالع ال اشكال، )١١(ادعاه القائل
___________________________________ 

 .أي احلمل على النظري من االعداد) ١(
 .أي مراعاة املناسبة اللفظية استحسا�) ٢(
 .أي مبقتضى تلك املناسبات اللفظية) ٣(
 .عند شرح كالم املصنف قبل هذا القول) ٤(
 ).الشيخ واجلماعة(االحتماالت املذكورة يف شرح قول يف عدم جواز محل اللفظ املذكور على تلك ) ٥(
 .تعليل لعدم التفرقة) ٦(
 .حبيث مل يكن خمالفا لقواعد العربية) ٧(
 .من احلمل على النظري) ٨(
فأصـل . واالستعمال يف غريها شايع وليس خمالفا للقواعد. الن ما ذكر من التوجيهات ال توافق اللغة وال االصطالح) ٩(

 .وما بين عليه من الفرق اضعف القول ضعيف،
 ).الشيخ و�بعيه(وهو قول ) ١٠(
 ).الشيخ و�بعوه(وهو ) ١١(

    



٤٠٣ 

أمــا جوابــه . االلــف) نعــم، او اجــل، او بلــى، او ا� مقــر بــه لزمــه: يل عليــك الــف، فقــال: ولــو قــال(
بنعم فظاهر، الن قول ا�اب إن كـان خـربا فهـي بعـده حـرف تصـديق، وان كـان اسـتفهاما حمـذوف 

". ال "   ونفيــه ب" نعــم "   الن االســتفهام عــن املاضــي اثباتــه ب. اهلمــزة فهــي بعــده لالثبــات واالعــالم
وأمــا بلــى فا�ــا وان كانــت البطــال النفــي، إال أن االســتعمال العــريف جــوز وقوعهــا يف . )١(وأجــل مثلــه

ـــى دقـــائق اللغـــة، ولـــو قـــدر   )٢(جـــواب اخلـــرب املثبـــت كـــنعم، واالقـــرار جـــار عليـــه  )٣(كـــون القـــولال عل
ـــع اســـتعماهلا ـــيب  )٦(لغـــة وإن قـــل، ومنـــه )٥(يف جوابـــه )٤(اســـتفهاما فقـــد وق : " الصـــحابه قـــول الن

ا� مقـر بـه : وامـا قولـه. والعـرف قـاض بـه )٧("بلـى : " قالوا" أترضون أن تكونوا من ارفع اهل اجلنة؟ 
�القــرار، مــن حيــث إن مقــرا اســم فاعــل حيتمــل  وعــدا )٨(فانــه وان احتمــل كونــه مقــرا بــه لغــريه، وكونــه

 االستقبال
___________________________________ 

 .أي مثل نعم يف مجيع ما ذكر) ١(
 .أي على االستعمال العريف) ٢(
 .ليس عليك الف: أي قول القائل) ٣(
 .أي اسعمال بلى) ٤(
 .أي يف جواب االستفهام) ٥(
 .الستفهام لغرض االثباتيف جواب ا) بلى(أي ومن وقوع ) ٦(
اجلزء الثاين كتاب الزهد ص  ١٣٧٣طبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب سنة ) سنن ابن ماجه(راجع ) ٧(

 .٤٢٨٣رقم احلديث  ١٤٣٢
. مــا بعــدا� مقــر لــك �ملبلــغ في) الثــاين. (ا� مقــر لغــريك �ملبلــغ) االول. (فاالحتمــاالت ثالثــة. أي احتمــل كونــه وعــدا) ٨(
 .ا� مقر لك �ملبلغ حاال) الثالث(

ا� مقــر بــه، هــو الرجــوع إىل مــا ذكــره : الظــاهر مــن الضــمري يف قولــه) االول. (لكــن االحتمــال االخــري هــو الــراجح لــوجهني
 .الظاهر من كل اقرار بل من كل اسناد هي الفعلية) الثاين. (املدعي أي املقر له

    



٤٠٤ 

عائـدا إىل مـا ذكـره املقـر لـه وكونـه اقـرارا �لفعـل عرفـا، واملرجـع " بـه " إال أن املتبادر منه كـون ضـمري 
أنـه ال  )٣(وفيـه مـع مـا ذكـر. لـك: أنه ليس �قرار حىت يقـول )٢(وقوى املصنف يف الدروس. )١(فيه اليه
 .واردة على االمرين )٥(لوال داللة العرف وهي )٤(يدفع

___________________________________ 
فهو املرجع . أي احلاكم يف تشخيص املرادات يف االقرار هو العرف) العرف(ويف اليه ). االقرار(ضمري يف فيه مرجع ال) ١(

 .يف فهم املراد من اللفظ
 ).لك(أ� مقر به من دون ضميمة : أي جمرد قوله) ٢(
. عائدا إىل ما ذكره املقـر لـه ا� مقر به كون ضمري به: من ان املتبادر من قوله: مع ما ذكر) املصنف(أي وفيما قواه ) ٣(

 .وكونه اقرارا �لفعل عرفا
ك بـه حيتمـل االسـتقبال وكونـه وعـدا ) لك(أي ضميمة ) ٤( ال تدفع احتمال عدم االقرار للمقر حاال، الن قوله ا� مقـر لـ

ك اقـرارا يف احلــال. فيمـا �يت مـن الزمــان  العــرف فـال يفــرق واذا وقعـت احلاجـة إىل. اال �السـتعانة بفهــم العـرف يف كـون ذلــ
 .وعدمها) لك(بني صورة ز�دة 

 .وعدمها). لك(ز�دة : أي داللة العرف واردة على االمرين ومها) ٥(

    



٤٠٥ 

ا� مقـــر بـــدعواك، أو مبـــا ادعيـــت، أو لســـت منكـــرا لـــه، لداللـــة العـــرف، مـــع احتمـــال أن ال  )١(ومثلـــه
 .)٣(اقرارا، النه اعم )٢(يكون االخري

أمــا االوالن فالنتفــاء ) مل يكــن شــيئا" (بــه : " ومل يقــل) انتقــده، أو ا� مقــرزنــه، أو : )٤(ولــو قــال(
داللتهمـــا علـــى االقـــرار، المكـــان خروجهمـــا خمـــرج االســـتهزاء فانـــه اســـتعمال شـــائع يف العـــرف، وأمـــا 

احتماله الوعد حيتمل كون املقر به املدعى وغريه، فانه لـو وصـل بـه قولـه  )٦(فالنه مع انتفاء )٥(االخري
الن املقـر بـه غـري مـذكور، فجـاز تقـديره مبـا  )٧(مل خيتـل اللفـظ" بـبطالن دعـواك " أو " لشـهادتني �" 

عقيــب الــدعوى  )٩(، وحيتمــل عــده إقــرارا، الن صــدوره)٨(يطــابق املــدعى وغــريه معتضــدا �صــالة الربائــة
 قرينة

___________________________________ 
 .املذكورة والتوجيهات العرفية أي مثل ا� مقر به يف مجيع االحكام) ١(
 .لست منكرا: وهو قوله) ٢(
 .الن عدم االنكار اعم من االقرار والسكوت) ٣(
انتقـده مـن نقـد الـدرهم والـدينار : زنـه مـن الـوزن، أو قـال: وقال املـدعى عليـه. يل عليك الف: أي عندما قال املدعي) ٤(

 .مبعىن صرفهما
 ).به(يمة جمردا عن ضم) ا� مقر: (وهو قوله) ٥(
 .أي مع تسليم انتفاء احتمال الوعد) ٦(
 .ا� مقر �لشهادتني، أو مقر ببطالن دعواك مل يكن كالمه كالما فاسدا: يعين لو كان تقدير كالمه) ٧(
 .ة ذمة املدعى عليه مما ادعى عليه املدعي فإن االصل براء) ٨(
 ".ا� مقر " أي وقوع لفظ ) ٩(

    



٤٠٦ 

اقررتم وأخذتم � ذل�م ا�ى  ء(: كما يف قوله تعاىل  )٢(لغة كذلك وقد استعمل )١(صرفه اليها
 )٦(وفيــه منــع القرينــة. لكــان هـذرا )٤(والنــه لــواله )قــال فاشــهدوا(: وقولــه تعــاىل )٣()قــا�وا اقررنــا

امنـا يـتم  )٨(ودعـوى اهلذريـة. منـدفع عـن اآليـة )٧(لوقوعه كثريا على خـالف ذلـك، واحتمـال االسـتهزاء
ــق االســتهزاء، وال شــبهة يف كونــهلــو مل يكــن اجلــ مــن االمــور املقصــودة  )٩(واب بــذلك مفيــدا ولــو بطري

 .)١٠(للعقالء عرفا املستعمل لغة، وقيام االحتمال مينع لزوم االقرار بذلك
___________________________________ 

 .أي صرف االقرار إىل الدعوى) ١(
 ".به " ي جمردا عن يف االعرتاف احلقيق" االقرار " أي استعمل ) ٢(
 .٨١سورة آل عمران آية ) ٣(
ب  : وهــو. علــى االقــرار" ا� مقــر " هــذا وجــه آخــر حلمــل ) ٤( انــه لــوال ارادة االقــرار مبــا يدعيــه املــدعى، لكــان وقوعــه عقيــ

الـه اال ا� مقـر �ن ال : مث اجبتـه. يل عليـك الـف: كالمـه لغـوا وهـذرا، اذ ال مناسـبة لـذلك حينئـذ فـان القائـل اذا قـال لـك
 .كان كالمك أشبه �لسخرية ومل يكن واقعا على حقيقته. هللا
 .هذا رد على االحتمال املذكور) ٥(
 .عقيب الدعوى قرينة على انه اقرار" ا� مقر " أي ال نسلم كون وقوع ) ٦(
ن فيــه �آليــة املــذكورة، الن احتمــال االســتهزاء موجــود فيمــا حنــن فيــه) ٧( ين ال جيــوز قيــاس مــا حنــ أمــا اآليــة فــال جمــال  .يعــ

 .الحتمال االستهزاء فيها
 .يعين أن اهلذر هو صدور الكالم بال فائدة، أما صدروه بقصد االستهزاء فال حمذور فيه، وليس معدودا من اهلذر) ٨(
 .أي االستهزاء) ٩(
 .أي جمرد احتمال ذلك مينع من نفوذ االقرار مبا ادعاه املدعى) ١٠(

    



٤٠٧ 

، الن بلى حرف يقتضـي ابطـال النفـي، )بلى، كان اقرارا: كذا؟ فقالأليس يل عليك  : ولو قال(
ام مقـرو� �السـتفهام  )٢( )زعم ا�ين �فروا ان لن يبعثوا قل بـ� ور�(حنـو )١(سـواء كـان جمـردا
 )أ�ست بر��م قا�وا ب�()٤( )ا�م يأن�م نذير قا�وا ب� (، ام التقريـري حنـو )٣(احلقيقـي كاملثـال

" ليس يل عليك كـذا : " بلى، رد لقوله: ، فقوله)٧(بلى، بل، زيدت عليها االلف اصل، )٦(والن. )٥(
 .فانه الذي دخل عليه حرف االستفهام، ونفي له، ونفي النفي اثبات فيكون اقرارا

، وأمـا اللغـة )٨(، لقيامها مقام بلـى لغـة وعرفـا أمـا العـرف فظـاهر)نعم على االقوى: وكذا لو قال(
وقـول " نعـم : " ألسـتم تـرون هلـم ذلـك، فقـالوا: لالنصـار وآلـه عليه اهللا صـلىفمنها قول النـيب 

 :)٩(بعضهم
___________________________________ 

 .أي عن االستفهام) ١(
 .٧اآلية : التغابن) ٢(
 .املذكور يف كالم املصنف ) ٣(
 .٨اآلية : امللك) ٤(
 .١٧١اآلية : االعراف) ٥(
 .ل على االقرارهذا وجه �ن للحم) ٦(
 .مبالغة يف املعىن) ٧(
 .حيث شاع استعمال احدمها مكان اآلخر) ٨(
ك) ٩( فقــال لــبعض مــن يريــد . أنشــد هــذين البيتــني ضــمن ابيــات حــني أمــر بــه احلجــاج إىل الســجن. هــو اجلحــدر بــن مالــ

 .يف جواب إستفهام النفياثبا� " نعم " والشاهد يف وقوع . حتمل عين شعرا، فأنشد االبيات: اخلروج إىل اليمامة

    



٤٠٨ 

نعــم، وأرى اهلــالل كمــا تــراه ويعلوهــا النهــار كمــا  )١(الــيس الليــل جيمــع ام عمــرو وا�� فــذاك بنــا تــداين
، وحكــى عــن مجاعــة مــن "ألســت " يف جــواب " نعــم " ونقــل يف املغــىن عــن ســيبويه وقــوع  )٢(عــالين

حـرف تصـديق كمـا مـر " نعم " قرارا، الن أنه ال يكون ا: والقول اآلخر. املتقدمني واملتأخرين جوازه
فينايف االقرار، وهلـذا قيـل ونسـب إىل  )٣(فاذا ورد على النفي الداخل عليه االستفهام كان تصديقا له

فيكـون . نعـم كفـروا: لـو قـالوا)ا�ست بر��م قـا�وا بـ�(: ان املخـاطبني بقولـه تعـاىل: ابن عبـاس
 .، ال اقراراليس لك علي، فيكون انكارا: )٤(التقدير حينئذ
لغــــة كمــــا  )٦(، لكــــن قــــد اســــتعملت يف املعــــىن اآلخــــر)٥(ا� ال ننــــازع يف اطالقهــــا كــــذلك: وجوابــــه

 )٨(مقدم واشتهرت فيه عرفا، ورد احملكي عن ابن عباس )٧(واملثبت. اعرتف به مجاعة
___________________________________ 

واكتفــى �ــذا . ليــل ســوف جيمعــه وا�هــا بشــمول ظالمــه لكليهمــاان ال: صــاحبة الشــاعر، قــال مســليا نفســه: ام عمــرو) ١(
 .االجتماع والتداين يف ظل الليل

 .ا�ا ترى اهلالل كما يرى هو اهلالل ويعلوها ضوء النهار كما يعلوه ايضا: ومما جيتمعان عليه ايضا) ٢(
 .أي للنفي) ٣(
 .حني كون نعم تصديقا للنفي) ٤(
 .تصديقا للنفي ايضاأي يف جواز استعمال نعم ) ٥(
 ".بلى " وهو اثبات النفي نظري ) ٦(
 .وهو القول االول �نه إقرار) ٧(
 .�ن االستفهام التقريري خرب موجب وليس نفيا، فيجوز وقوع نعم يف جوابه ايضا ومل يكن كفرا) ٨(

    



٤٠٩ 

ـــى أنـــه مل يكـــن اقـــرارا كافيـــا، الحتمالـــه )١(وجـــوز اجلـــواب بـــنعم، ومحلـــه ـــث ظهـــر . )٢(يف املغـــىن عل وحي
 .عرفا ووافقته اللغة رجح هذا املعىن وقوي كونه اقرارا )٣(ذلك

___________________________________ 
علـى أنـه مل " مل يكـن اقـرارا : " فحمـل ابـن هشـام قـول ابـن عبـاس -علـى تقـدير صـحة النسـبة  -أي قول ابن عبـاس ) ١(

 .يكن اقرارا كامال، لوجود االحتمال
 .القرار وعدمهأي الحتمال ا) ٢(
 .أي كونه إقرارا) ٣(

 )يف تعقيب االقرار مبا ينافيه -الفصل الثاين (
، ســواء، بقــي أقــل ممــا )واملقبــول منــه االســتثناء إذا مل يســتوعب الســمتثىن منــه(مقبــول ومــردود : وهــو قســمان

بكثرتـه وقلتـه، ولوقوعـه  ، والن املسـتثىن واملسـتثىن منـه كالشـئ الواحـد فـال يتفـاوت احلـال)٤(اخرج ام اكثر ام مساو
 .وغريه من اللفظ الفصيح العرىب )٥(يف القرآن

فيغتفـــر التـــنفس بينهمـــا والســـعال ) مبـــا جـــرت بـــه العـــادة(�ملســـتثىن منـــه ) اتصـــل(امنـــا يصـــح االســـتثناء إذا ) و(
 كان املستثىن  )٧(لدخل يف اللفظ )٦(وغريمها مما ال يعد منفصال عرفا وملا كان االستثناء اخراج ما لواله
___________________________________ 

لـه عنـدي عشـرة اال : ومثال املسـاوي. له عندي عشرة اال اربعة: ومثال االكثر. له عندي عشرة اال ستة: مثال االقل) ٤(
 .مخسة

 )ك من الغاو�نإن عبادي ل�س �ك عليهم سلطان اال من اتبع (: مثال وقوع استثناء االكثر يف القرآن قولـه تعـاىل) ٥(
 ).٤٢: احلجر(
 .أي ولوال االخراج) ٦(
 .كاكرم كل انسان اال من عصى ربه. أي يف عموم لفظ املستثىن منه) ٧(

    



٤١٠ 

 .)١(واملستثىن منه متناقضني
فالنه  )٥(فعليه امجاع العلماء، وأما الثاين )٤(أما االول )٣()، ومن النفي اثبات)٢(فمن االثبات نفي(

ونفيهــا  )٧(ال يــتم اال �ثبــات االهليــة � تعــاىل )٦(يــتم بــه التوحيــد، النــه" ال الــه إال هللا " لــواله مل يكــن 
وعلــى مــا ذكــر . مل يــتم التوحيــد )١٠(، فلــو مل حيصــل االثبــات)٩(والنفــي هنــا حاصــل )٨(عمــا عــداه تعــاىل

، الن املسـتثىن منـه اثبـات للمائــة، )ةلـه علـي مئـة اال تسـعني فهـو اقـرار بعشـر : فلـو قـال(مـن القواعـد 
 .واملستثىن نفي للتسعني منها فبقي عشرة

، النــه مل يســتثن منهــا شــيئا، الن االســتثناء مــن )فهــو اقــرار مبئــة(�لرفــع ) اال تســعون: ولــو قــال(
 ، فيه مبنزلة غري يوصف �ـا"إال " املوجب التام ال يكون إال منصو� فلما رفعه مل يكن استثناء وإمنا 

 وبتاليها
___________________________________ 

 .و�لعكس. فاذا كان املستثىن منه مثبتا كان املستثىن منفيا) ١(
 .فاثبت ا�ئ للقوم ونفيته عن زيد. كقولك جاء القوم اال زيدا. أي فاالستثناء من االثبات نفي) ٢(
 .بته لزيدفنفيت ا�ئ عن القوم واث. كقولك مل جيئ القوم اال زيد) ٣(
 .وهو كون االستثناء من االثبات نفيا) ٤(
 .وهو كون االستثناء من النفي اثبا�) ٥(
 .أي التوحيد) ٦(
 .وهو مفاد املستثىن) ٧(
 .وهو مفاد املستثىن منه) ٨(
 .ال اله: بقوله) ٩(
 .اال هللا: بقوله) ١٠(

    



٤١١ 

لـه علـي : مرفوعـة صـفة للمرفـوع واملعـىن، وملا كانت املئة مرفوعة �البتداء كانـت التسـعون )١(ما قبلها
وهذه الصفة مؤكـدة صـاحلة . مئة موصوفة ��ا غري تسعني، فقد وصف املقر به ومل يستثن منه شيئا

 .)٢("يف نفخة واحدة " مثلها . لالسقاط اذ كل مئة فهي موصوفة بذلك
�ــو (: ، كو�ـا وصــفا جلمـع منكـر كقولــه تعـاىل)٣(واعلـم أن املشـهور بــني النحـاة يف، إال الوصــفية

واملائـة ليسـت مـن هـذا البـاب، لكـن الـذي اختـاره مجاعـة مـن  )٤( ) �ن فيهما آ�ة اال اهللا لفسدتا
لـو كـان معنـا رجـل اال زيـد، لغلبنـا " املتأخرين عدم اشرتاط ذلك، ونقـل يف املغـين عـن سـيبويه جـواز 

 .، أي غري زيد"
، الن املســـتثىن مـــن املنفـــي التـــام )ائـــة اال تســـعون فهـــو اقـــرار بتســـعنيلـــيس لـــه علـــي م: ولـــو قـــال(

فلمـا رفــع التسـعني علـم أنــه اسـتثناء مـن املنفــى فيكـون اثبـا� للتســعني بعـد نفـي املئــة  )٥(يكـون مرفوعـا
ـــاء ) اال تســـعني: ولـــو قـــال( ، الن نصـــب املســـتثىن دليـــل علـــى كـــون املســـتثىن منـــه )فلـــيس مقـــرا(�لي

اهره النفــي محــل علــى أن حــرف النفــي داخــل علــى اجلملــة املثبتــة املشــتملة علــى موجبــا، وملــا كــان ظــ
املقـدار : فكأنـه قـال" لـه علـي مائـة اال تسـعني " االستثناء اعين جممـوع املسـتثىن واملسـتثىن منـه وهـي 

كــذا قــرره املصــنف يف . الــذي هــو مئــة اال تســعني لــيس لــه علــى اعــين العشــرة الباقيــة بعــد االســتثناء
 .رشاد على نظري العبارة، وغريهشرح اال

___________________________________ 
 .أي له علي مائة غري تسعني) ١(
 .حيث إن التاء يف نفخة دالة على الوحدة) ٢(
 .اليت هي مبعىن غري) ٣(
 .٢٢اآلية : االنبياء) ٤(
 .بدال من املستثىن منه) ٥(

    



٤١٢ 

نظــر، الن ذلــك ال يــتم اال مــع امتنــاع النصــب علــى تقــدير كــون املســتثىن منــه منفيــا �مــا،  )١(وفيــه
فقـد . النصـب عـريب جيـد: قـال ابـن هشـام )٢(لكن النصب جائز حينئذ اتفاقـا وان مل يبلـغ رتبـة الرفـع

فـاالوىل يف . )٤()وال يلتفت من�م احد إال ا�رأتك()٣()ما فعلوه إال قليال(قـرئ بـه يف السـبع 
ــزوم شــئ يف املســألةتو  حيتمــل كونــه علــى االســتثناء مــن : ان يقــال علــى تقــدير النصــب )٥(جيــه عــدم ل

ت والنفــي موجــه إىل جممــوع اجلملــة ــ فــال يكــون اقــرارا  )٦(املنفــي فيكــون اقــرارا بتســعني، وكونــه مــن املثب
 )٨( الثـاينمع ان محلـه علـى املعـىن. واشرتاك مدلول اللفظ لغة )٧(بشئ فال يلزمه شئ، لقيام االحتمال

وخالفـــه حيتـــاج إىل  )١٠(واملتبـــادر مـــن صـــيغ االســـتثناء هـــو االول. خـــالف الظـــاهر )٩(مـــع جـــواز االول
 ال يتبادر من االطالق، وهو قرينة ترجيح احد املعنيني املشرتكني، إال )١١(تكليف

___________________________________ 
 ).املصنف(أي فيما افاده ) ١(
 .أي يف الشهرة) ٢(
 .٥٦اآلية : النساء) ٣(
 .٨١اآلية : هود) ٤(
 .ليس له علي مائة اال تسعني: وهي مسألة قوله) ٥(
 .كما ذكره الشارح نقال عن املصنف) ٦(
 .بني االقرار بشئ وعدم االقرار بشئ) ٧(
 .وهو كون النفي موجها إىل اجلملة) ٨(
 .وهو كونه على االستنثاء من املنفي) ٩(
 .استثناء من املنفيأي كونه ) ١٠(
 .وهو فرض دخول النفي على اجلملة بعد إكماهلا) ١١(

    



٤١٣ 

 .)١(ة وقيام االحتمال يف اجلملة يعني املصري إىل ما قالوه أن فتواهم املنضم إىل أصالة الرباء
) او كـــان(لـــه علـــي عشـــرة إال أربعـــة، وإال ثالثـــة : كقولـــه) ولـــو تعـــدد االســـتثناء وكـــان بعـــاطف(

كقوله يف ) او مساو� له(كقوله له علي عشرة إال اربعة إال مخسة ) ين ازيد من االولالثا(االستثناء 
اما مع العطف فلوجوب اشـرتاك املعطـوف ). رجعا مجيعا إىل املستثىن منه(إال اربعة إال أربعة : املثال

وال واملعطوف عليـه يف احلكـم فهمـا كاجلملـة الواحـدة، وال فـرق بـني تكـرر حـرف االسـتثناء وعدمـه، 
ـــــه، ونقصـــــانه عنـــــه ـــــى االول، ومســـــاواته ل وأمـــــا مـــــع ز�دة الثـــــاين علـــــى االول . بـــــني ز�دة الثـــــاين عل

عــن اهلــذر بعودمهــا  )٣(فالســتلزام عــوده إىل االقــرب االســتغراق وهــو �طــل فيصــان كالمــه )٢(ومســاواته
 .معا إىل املستثىن منه

يسـتغرق اجلميـع املسـتثىن منـه صــح   ، بـل ان مل)٤(واعلـم انـه ال يلـزم مـن عودمهـا معـا اليــه صـحتهما
ــزم االســتغراق مــن الثــاين خاصــة كمــا لــو قــال)٥(كاملثــالني لــه علــي عشــرة إال : ، وإال فــال، لكــن ان ل

ب الفسـاد، وكـذا العطـف، سـواء كـان الثـاين  مخسة إال مخسة لغا الثـاين خاصـة، النـه هـو الـذي اوجـ
سـبعة، ام نقـص كمـا لـو قـدم السـبعة علـى  مساو� لالول كما ذكر ام ازيد كله عشـرة إال ثالثـة وإال

 .الثالثة
___________________________________ 

 .من عدم لزوم شئ) ١(
 .أي بال عطف) ٢(
 .أي كالم املقر) ٣(
 .على االطالق) ٤(
 .واال أربعة إال أربعة: له علي عشرة إال أربعة إال مخسة: ومها) ٥(

    



٤١٤ 

لـه علـي : وال ازيـد منـه بـل كـان انقـص بغـري عطـف كقولـهبعاطف، وال مسـاو� لـالول، ) وإال يكن(
ـــايل إىل متلـــوه(عشـــرة اال تســـعة اال مثانيـــة  لقربـــه اذ لـــو عـــاد إىل البعيـــد لـــزم ترجيحـــه علـــى ) رجـــع الت

االقـرب بغـري مــرجح، وعـوده اليهمــا يوجـب التنــاقض اذ املسـتثىن واملســتثىن منـه متخالفــان نفيـا واثبــا�  
اقـــرار بعشـــرة حيـــث إنـــه إثبـــات واالســـتثناء  )٣(ثـــال تســـعة، الن قولـــه االوليف امل )٢(فيلزمـــه )١(كمـــا مـــر
اثبــات للثمانيــة،  )٥(نفــي للتســعة منهــا، النــه وارد علــى اثبــات، فيبقــى واحــد واســتثناؤه الثــاين )٤(االول

وهــو الواحــد وذلــك  )٦(النــه اســتثناء مــن املنفــي فيكــون مثبتــا فيضــم مــا اثبتــه وهــو الثمانيــة إىل مــا بقــي
ــك قولــه .تســعة لزمــه مخســة، النــه  )٧(اال ســبعة اال ســتة حــىت وصــل إىل الواحــد: ولــو انــه ضــم إىل ذل

ت ســتة فبقــي مثانيــة،  ــع اثبــ ــث نفــي ســبعة ممــا اجتمــع وهــو تســعة فبقــي اثنــان، و�لراب �الســتثناء الثال
و�خلـــامس يصـــري ثالثـــة، و�لســـادس يصـــري ســـبعة، و�لســـابع اربعـــة، و�لثـــامن ســـتة، و�لتاســـع وهـــو 

 .واحد ينتفي منها واحد فيبقى مخسةال
___________________________________ 

 .فيكون املستثىن مثبتا ومنفيا يف حالة واحدة) ١(
 .أي بناء على رجوع كل استثناء إىل متلوه) ٢(
 ..له علي عشرة: وهو قوله) ٣(
 .إال تسعة: وهو قوله) ٤(
 .إال مثانية: وهو قوله) ٥(
 .من العشرة) ٦(
ذا) ٧( إال . إال اثنــني. إال ثالثــة. إال أربعــة. إال مخســة. إال ســتة. إال ســبعة. إال مثانيــة. إال تســعة. لــه عنــدي عشــرة: " هكــ

ث واخلــامس والســابع والتاســع �فيــات والثــاين والرابــع والســادس والثــامن . ات فوقــع هنــا تســع اســتثناء". واحــدا  االول والثالــ
 .مث استثنيت املنفيات عن ا�موع بقي مخسة. شرةفاذا انضمت املثبتات إىل الع. مثبتات
 ٣٠=  ٢+  ٤+  ٦+  ٨+  ١٠: املثبتات
 ٢٥=  ١+  ٣+  ٥+  ٧+  ٩: املنفيات
 ٥=  ٢٥ ٣٠الباقي 

    



٤١٥ 

أن جتمع االعداد املثبتة وهي االزواج على حدة واملنفية وهي االفراد كذلك وتسقط مجلـة : والضابط
ولـو . ثون، واملنفي مخسة وعشرون، والباقي بعـد االسـقاط مخسـةاملنفي من مجلة املثبت، فاملثبت ثال

ولــو بــدأ . )١(إال اثنــني، إال ثالثــة إىل ان وصــل إىل التســعة لزمــه واحــد: أنــه ملــا وصــل إىل الواحــد قــال
 )٢(�ستثناء الواحد وختم به

___________________________________ 
إال اثنـــني، إال . إال ثالثـــه. إال أربعـــة. إال مخســـة. إال ســـتة. إال ســـبعة .إال مثانيـــة. لـــه عنـــدي عشـــرة إال تســـعة: هكـــذا) ١(

 .إال تسعة. إال سبعة إال مثانية. إال ستة. إال مخسة. إال أربعة. إال ثالثة. إال اثنني. واحدا
 ٥٠=  ٨+  ٦+  ٤+  ٢+  ٢+  ٤+  ٦+  ٨+  ١٠: فاملثبتات
 ٤٩=  ٩+  ٧+  ٥+  ٣+  ١+  ٣+  ٥+  ٧+  ٩: واملنفيات
 .١=  ٤٩+  ٥٠: = والباقي

ــرة إال اثنـــني: هكـــذا) ٢( ــة. لـــه عنـــدي عشـ ــعة. اال مثانيـــة. اال ســـبعة. اال ســـتة. إال مخســـة. إال أربعـــة. إال ثالثـ اال . اال تسـ
ــة ــبعة. مثانيــ ــتة. اال ســ وال خيفــــى ان االســــتثناء االول والثــــاين . اال واحــــدا. اال اثنــــني. اال اربعــــة اال ثالثــــة. اال مخســــة. اال ســ

ذا املثــال منفيــات ث يف هــ الن العشــرة بعــد اخــراج الواحــد منهــا ال يصــلح الدخــال اثنــني عليهــا النــه يلــزم ان يكــون . والثالــ
 .ات فهي على رسلها مندرج مع املنفيات واما سائر االستثناء -مع انه زوج  -اذن فالثاين . الداخل اقل من اخلارج

 .٤٨ = ٢+  ٤+  ٦+  ٨+  ٨+  ٦+  ٤+  ١٠: فاملنفيات
 .٤٣=  ١+  ٣+  ٥+  ٧+  ٩+  ٧+  ٥+  ٣+  ٢+  ١: واملثبتات
 .٥=  ٤٣ ٤٨: والباقي

    



٤١٦ 

، وهــو )٣(فبــدأ �ســتثناء الواحــد وخــتم �لتســعة لزمــه واحــد )٢(، ولــو عكــس القســم االول)١(لزمــه مخســة
 .واضح بعد االحاطة مبا تقدم من القواعد ورتب عليه ما شئت من التفريع

 وإن كان جمازاً، لتصرحيه) صح )٤(اجلنسولو استثىن من غري (
___________________________________ 

=  ٤٣ ٤٨:(فالبـاقي بعـد اسـقاط املنفيـات مـن املثبتـات مخسـة. واملنفيـات ثـالث واربعـون. الن املثبتات مثان واربعـون) ١(
 .وذلك بناء على عد الثالثة االول من النفيات، كما سيذكر) ٥
 .ما كان بدأ �لواحد وختم �لتسعة: فعكسه. دأ �ستثناء التسعة وختم �لواحدوهو الذي كان ب) ٢(
 .�ن قال له عندي عشرة اال واحدا اال اثنني اال ثالثة اال اربعة اال مخسة اال ستة اال سبعة اال مثانية اال تسعة) ٣(

 .٢٧=  ٩+  ٧+  ٥+  ٣+  ٢+  ١: فاملنفيات
 .٢٨=  ٨+  ٦+  ٤+  ١٠: واملثبتات
 .١=  ٢٧ ٢٨: والباقي

 .وذلك بناء على كون الثالثة االول من املنفيات كما سيأيت ايضا
لـه : فلو فرضنا ان الثـوب يسـاوي مخسـة دراهـم، فكانـه قـال. أي اال قيمة ثوب. له على مائة درهم اال ثو�: �ن قال) ٤(

 .تصالفهذا التأويل خيرجه عن االنقطاع إىل اال. على مائة درهم اال مخسة دراهم

    



٤١٧ 

�ن يضــــمر قيمــــة املســــتثىن وحنوهــــا ممــــا يطــــابق املســــتثىن منــــه  )١(�رادتــــه، او المكــــان �ويلــــه �ملتصــــل
ت ) بقيــة(منــه ) مــن املســتثىن منــه فــاذا بقــي(املســتثىن �عتبــار قيمتــه ) واســقط( ت، وإال (وان قلــ لزمــ

االســتثناء مــن غــري  هــذا مثــال) لــه علــي مائــة إال ثــو�: كمــا لــو قــال(االســتثناء، لالســتغراق ) بطــل
فيصح ويطالب بتفسري الثوب، فإن بقي من قيمته بقية مـن املئـة بعـد اخـراج القيمـة  )٢(اجلنس مطلقا

ــزم �ملئــة وقيــل ري خاصــة فيطالــب : قبــل، وإن اســتغرقها بطــل االســتثناء علــى االقــوى وال بطــل التفســ
 .)٣(بغريه
وال حيمـــل علـــى ) مائـــة إال مائـــة(ي علـــ) لـــه: كمـــا لـــو قـــال(اتفاقـــا ) واالســـتثناء املســـتغرق �طـــل(

هـذا اذا مل يتعقبـه اسـتثناء آخـر يزيـل اسـتغراقه، كمـا لـو عقـب ذلـك . الغلط، ولو ادعاه مل يسمع منـه
آن، ويلزمــه تســعون، الن الكــالم مجلــة واحــدة ال يــتم إال �خــره  إال تســعني فيصــح االســتثناء: بقولــه

اة منفيـــة ال�ـــا اســـتثناء مـــن مثبـــت، والتســـعني وآخـــره يصـــري االول غـــري مســـتوعب، فـــإن املئـــة املســـتثن
ري مجلــة الكــالم يف قــوة وكأنــه اســتثىن مــن اول " لــه تســعون : " مثبتــة، ال�ــا اســتثناء مــن منفــي، فيصــ

 .االمر عشرة
لــه علــي مئــة، بــل تســعون فيلزمــه يف : ببــل، مثــل(عــن الكــالم االول ) االضــراب(يبطــل ) وكــذا(

. ، لالســتغراق)٤(لــبطالن املتعقــب يف االول) مــأة(ومــع االضـراب ومهــا االســتثناء املســتغرق ) املوضـعني
 )٥(ويف الثاين

___________________________________ 
 .كما اولنا يف املثال) ١(
 .مبنيا على تفسريه. أي صورة عدم االستغراق، وصورة االستغراق) ٢(
 .النه من قبيل تعقيب االقرار مبا ينافيه فيبطل التعقيب فقط) ٣(
 .يف صورة االستغراق) ٤(
 .يف صورة االضراب ببل) ٥(

    



٤١٨ 

مـــن  )١(لالضـــراب املوجـــب النكـــار مـــا قـــد اقـــر بـــه فـــال يلتفـــت اليـــه، ولـــيس ذلـــك كاالســـتثناء، النـــه
، خبـالف االضـراب فإنـه )٢(متممات الكالم لغة، واحملكوم بثبوته فيه هو الباقي من املستثىن منه بعده

 .سكوت عنه بعد االقرار به فال يسمع، والفارق بينهما اللغةبعد االجياب جيعل ما قبل بل كامل
ومل يلتفـت إىل دعـواه عـدم قـبض ) له علي عشـرة مـن مثـن مبيـع مل أقبضـه ألـزم �لعشـرة: ولو قال(

عـدم اسـتحقاق املطالبـة بثمنـه  )٣(علـي، وكونـه مل يقـبض املبيـع، الن مقتضـاه: املبيع، للتنـايف بـني قولـه
إن البــائع ال يســتحق املطالبــة �لــثمن إال مــع تســليم املبيــع)٤(مــع ثبوتــه يف الذمــة وفيــه نظــر، اذ ال . ، فــ

منافاة بنب ثبوته يف الذمة، وعدم قبض املبيع، إمنا التنايف بـني اسـتحقاق املطالبـة بـه مـع عـدم القـبض 
 وهو امر آخر، ومن مث ذهب الشـيخ إىل قبـول هـذا االقـرار، المكـان أن يكـون عليـه العشـرة مثنـا وال

ة الذمة من املطالبة به، والن لالنسان ان خيـرب  جيب التسليم قبل القبض، والصالة عدم القبض وبراء
مبا يف ذمته، وقد يشرتي شيئا وال يقبضه فيخرب �لواقع، فلو الزم بغري ما أقـر بـه كـان ذريعـة إىل سـد 

 .�ب االقرار وهو مناف للحكمة
�ملنايف، بل هـو اقـرار �لعشـرة، لثبو�ـا يف الذمـة،  والتحقيق ان هذا ليس من �ب تعقيب االقرار

وان سلم كالمه فهو اقـرار منضـم إىل دعـوى عـني مـن اعيـان مـال املقـر لـه، أو شـئ يف ذمتـه فيسـمع 
 االقرار

___________________________________ 
 .أي االستثناء) ١(
 .أي بعد االستثناء) ٢(
 ".مل اقبض : " أي مقتضى قوله) ٣(
 .سبب االشرتاء مبجرد العقدب) ٤(

    



٤١٩ 

 .)٢(وذكره يف هذا الباب ملناسبة ما. )١(وال تسمع الدعوى
، لتعقبـــه االقـــرار مبـــا )مـــن مثـــن مخـــر او خنزيـــر(يلـــزم �لعشـــرة لـــو اقـــر �ـــا مث عقبـــه بكو�ـــا ) وكـــذا(

نعــم لــو . يقتضــي ســقوطه، لعــدم صــالحية اخلمــر واخلنزيــر مبيعــا يســتحق بــه الــثمن يف شــرع االســالم
كـــان ذلـــك مــــن مثـــن مخـــر، أو خنزيـــر فظننتـــه الزمــــا يل وأمكـــن اجلهـــل بـــذلك يف حقــــه : ل املقـــرقـــا

ال اعلـم : )٣(توجهت دعواه وكان له حتليف املقر له على نفيه إن ادعى العلم �الستحقاق، ولو قـال
ت إىل  ـــذلك يف حـــق املقـــر مل يلتفـــ ـــى عـــدم العلـــم �لفســـاد، ولـــو مل ميكـــن اجلهـــل ب احلـــال، حلـــف عل

 .دعواه
قفيـــز احلنطـــة والشـــعري، لثبـــوت االول ): بـــل قفيـــز شـــعري لزمـــاه. لـــه علـــي قفيـــز حنطـــة: ولـــو قـــال(

ومهـا ) فعليـه قفيـزان(حنطـة ) قفيـز حنطـة، بـل قفيـزان(له علـي ): ولو قال(�قراره، والثاين �الضراب 
 .االكثر خاصة

االضـراب بـدرهم آخـر  ، العرتافـه يف)له هذا الدرهم، بـل هـذا الـدراهم فعليـه الـدرمهان: ولو قال(
 .مع عدم مساع العدول

 .)٥(، واملطلق)٤(، لعدم حتقق املغايرة بني املعني)له هذا الدرهم، بل درهم فواحد: ولو قال(
___________________________________ 

 .اال �لبينة) ١(
ت دعـواه بعـد. وهو تعقيب اقراره مبا حيتمل معه عدم الزامـه مبـا اقـر) ٢( م قـبض املبيـع مل يكـن اقـرارا وال موجبـا فانـه لـو مسعـ

 .اللزامه بدفع العشرة
 .أي املقر له) ٣(
 .له هذا الدرهم: وهو قوله) ٤(
 .بل درهم: وهو قوله) ٥(

    



٤٢٠ 

ــق معــىن بــل، وخالصــته ا�ــا . )١(المكــان محلــه عليــه وحاصــل الفــرق بــني هــذه الصــور يرجــع إىل حتقي
جعلت مـا قبلهـا كاملسـكوت عنـه فـال حيكـم عليـه حرف اضراب، مث إن تقدمها اجياب وتالها مفرد 

. اقرارا صـحيحا اسـتقر حكمـه �الضـراب عنـه )٣(، وحيث كان االول)٢(بشئ وأثبت احلكم ملا بعدها
مــع  )٥(نفــي فهــي لتقريــر مــا قبلهــا علــى حكمــه، وجعــل ضــده ملــا بعــدها، مث ان كــا� )٤(وان تقــدمها

  فـاالول ك. نه انكـار لالقـرار االول وهـو غـري مسـموعاالجياب خمتلفني، او معينني مل يقبل اضرابه، ال
ـــز شـــعري "  ـــز حنطـــة، بـــل قفي فيلزمـــه  )٧("لـــه هـــذا الـــدرهم، بـــل هـــذا الـــدرهم "   والثـــاين ك. )٦("لـــه قفي

 )٨(وان كـــــا�. القفيــــزان والــــدرمهان، الن احــــد املختلفــــني، واحــــد الشخصــــني غــــري داخــــل يف اآلخــــر
 مقدار مطلقني، او احدمها لزمه واحد إن احتد

___________________________________ 
 .أي المكان محل املطلق على املعني) املطلق(ويف محله ). املعني(مرجع الضمري ) ١(
 .له علي هذا الدرهم، بل درهم: كما يف قولك) ٢(
 .له علي هذا الدرهم: وهو قولك) ٣(
ــى ) بــل(فهنــا لفــظ . بــل درهــملــيس لــه علــي مخســة دراهــم، : كمــا يف قولــك) بــل(أي تقــدم كلمــة ) ٤( تقــرر مــا قبلهــا عل

 ).وهو اثبات الدرهم يف ذمته(وجتعل ضد ما قبلها ملا بعدها . وهو عدم اشتغال ذمته خبمسة دراهم. (حكمه
 .وما بعدها) بل(أي ما قبل ) ٥(
 .وما بعدها مع االجياب خمتلفني) بل(مثال ملا اذا كان ما قبل ) ٦(
 .وما بعدها مع االجياب معينني) بل(ل مثال ملا اذا كان ما قب) ٧(
 .وما بعدها غري معينني) بل(أي ما قبل ) ٨(

    



٤٢١ 

درهـم، بـل " او "  )٢(هـذا الـدرهم بـل درهـم" او "  )١(لـه درهـم، بـل درهـم"   ما قبـل بـل ومـا بعـدها ك
 )٥(لـه قفيـز، بـل قفيـزان"   كميـة ك  )٤(لكن يلزمه مع تعيني احدمها املعني، وان اختلفـا"  )٣(هذا الدرهم

، لزمه االكثر، لكن ان كان املعني هو االقـل تعـني، )٧(او �لعكس"  )٦(هذا القفيز، بل قفيزان" او " 
 .ووجب االكمال

وغـرم لعمـرو (عمـال مبقتضـى اقـراره االول ) هذه الدار لزيد، بل لعمـرو دفعـت إىل زيـد: ولو قال(
ــ)قيمتهــا اال ان (ني املقــر بــه �قــراره االول فيغــرم لــه، للحيلولــة املوجبــة للغــرم ، النــه قــد حــال بينــه، وب

 .يف أ�ا لعمرو فتدفع إىل عمرو من غري غرم) يصدقه زيد
ــثمن(لزيــد ) �لبيــع(شــاهدي عــدل ) ولــو اشــهد( بينــه وبــني  )٨()مث ادعــى املواطــاة(منــه ) وقــبض ال

 املقر له على االشهاد، من غري أن يقع
___________________________________ 

 .وما بعدها مطلقني) بل(مثال ملا اذا كان ما قبل ) ١(
 .متعني، وما بعدها مطلق) بل(مثال ملا اذا كان ما قبل ) ٢(
 .مطلق، وما بعدها متعني) بل(مثال ملا اذا كان ما قبل ) ٣(
ن مــا بعــده) بــل(أي مــا قبــل ) ٤( ث الكميــة �ن كــان مــا قبلهــا اقــل مــ ا، أو كــان مــا قبلهــا متعــني، ومــا ومــا بعــدها مــن حيــ

 .بعدها مطلق واكثر، أو كان ما قبلها مطلق واكثر، وما بعدها متعني واقل
 .وما بعدها خمتلفني كمية) بل(مثال ملا اذا كان ما قبل ) ٥(
 .متعني، وما بعدها مطلق واكثر) بل(مثال ملا اذا كان ما قبل ) ٦(
 .متعني واقل كقولك، له قفيزان، بل هذا القفيز) بل(وما بعد  مطلق واكثر،) بل(كما اذا كان ما قبل ) ٧(
 .أي االتفاق اخلارجي) ٨(

    



٤٢٢ 

علـى االقبـاض، او ) واحلـف املقـر لـه( )١(، جلـر�ن العـادة بـذلك)مسعـت دعـواه(بينهما بيع وال قـبض 
ويضــعف �ن . وحيتمــل عــدم الســماع فــال يتوجــه اليمــني، النــه مكــذب القــراره. علــى عــدم املواطــاة

ــك واقــع، تعــم بــه البلــوى فعــدم مساعهــا يفضــي إىل الضــرر املنفــيذ هــذا اذا شــهدت البينــة علــى . )٢(ل
طــاعن فيهــا فــال يتوجــه  )٥(النــه مكــذب هلــا )٤(امــا لــو شــهدت �لقــبض مل يلتفــت اليــه )٣(اقــراره �مــا
 .)٦(بدعواه ميني

___________________________________ 
 .أي �مثال هذه املواطاة) ١(
كتــاب احيــاء املــوات �ب   ٣٢٩ص  ٢٠الوســائل الطبعــة القدميــة ا�لــد ) ال ضــرر وال ضــرار: (وســلم يف قولــه  )٢(
 .٥ - ٤ - ٣احلديث  ١٢

 .أي �لبيع وقبض الثمن) ٣(
 .أي إىل دعواه املواطاة) ٤(
 .فال تقبل دعواه. أي مدعي املواطاة مكذب للبينة وطاعن فيها) ٥(
 .لى املقر لهأي ع) ٦(

 )يف االقرار �لنسب - الفصل الثالث (
فلـو اقـر (�ملقـر شـرعا ): وامكان احلاق املقر به(لالقرار، ببلوغه وعقله ) ويشرتط فيه اهلية املقر(

ببنـوة مـن هـو (اقـر ) او(، او اخوتـه او غريمهـا ممـا يغـاير ذلـك النسـب الشـرعي، )ببنوة املعـروف نسـبه
االقــرار، ) مبـا مل جتــر العـادة بتولــده منـه بطــل(منــه ) او انقـص(لــه، ) سـاواو م(مـن املقــر، ) اعلـى ســنا

 .وكذا املنفي عنه شرعا كولد الز� وان كان على فراشه، وولد اللعان وان كان االبن يرثه
    



٤٢٣ 

ذكـرا  ) فيمـا عـدا الولـد الصـغري(أي تصديق املقر به للمقر يف دعواه النسب ) ويشرتط التصديق(
فـال  )٣(أمـا الثالثـة )٢(وان كـان �لغـا عـاقال ومل يكـن ولـدا) وامليـت( )١(كـذلك) نونوا�(كان ام انثى، 

يعترب تصديقهم، بل يثبت نسبهم �لنسبة إىل املقر مبجرد اقراره، الن التصـديق إمنـا يعتـرب مـع امكانـه 
 )٨(اطـــالقومــن . )٧(كبـــريا ممــا تقــدم  )٦(ورمبــا اشــكل حكمــه )٥(وكــذا امليـــت مطلقــا )٤(وهــو ممتنــع منهمــا

�خري االستلحاق إىل املوت بوشك ان يكون خوفـا  )٩(اشرتاط تصديق البالغ العاقل يف حلوقه، والن
 )١٠(من انكاره، إال أن فتوى االصحاب على القبول، وال يقدح فيه

___________________________________ 
 .أي ذكرا كان ام انثى) ١(
 .أي مل يكن امليت طفال أو صبيا) ٢(
 .أي الصغري وا�نون وامليت )٣(
 .أي من الصغري وا�نون) ٤(
 .يف مقابل الصغري وا�نون حيث ميكن منهما التصديق �عتبار ما بعد البلوغ، أو االفاقة. أي اصال وابدا) ٥(
 .أي يشكل حكم نفوذ االقرار يف حق امليت اذا كان كبريا) ٦(
 .فاالقرار �فذ. وهنا ممتنع يف حق امليت. يعترب مع االمكاندليل لنفوذ االقرار وهو ان التصديق امنا ) ٧(
 .دليل لعدم نفوذ االقرار) ٨(
 .دليل �ن لعدم نفوذ االقرار) ٩(
ت قـد : أي يف القبول هذا دفع اعرتاض مقدر حاصل االعرتاض) ١٠( أن دعوى املقـر بنسـب الصـغري، أو ا�نـون، أو امليـ

فاجــاب (فينبغــي ان تــرفض الــدعوى املــذكورة، ملكــان التهمــة . نــون وإرث امليــتتكــون لغايــة تســلطه علــى مــال الصــغري وا�
ــق يشــمل مــا اذا مل يكــن . ) الشــارح أن هــذه التهمــة غــري قادحــة يف قبــول الــدعوى املــذكورة، الن احلكــم �لقبــول مطل

 .فاذا صح القبول يف هذا صح يف غريه ايضا. للطفل ا�نون وامليت مال ايضا

    



٤٢٤ 

واملـراد �لولـد هنـا الولـد الصـلب فلـو أقـر ببنـوة ولـد . ، وإرث امليـت)٢(مال النـاقص )١(مة �ستيثاقالته
ن االقــارب ريه مــ ــرب التصــديق كغــ واطــالق الولــد يقتضــي . نــص عليــه املصــنف وغــريه. ولــده فنــازال اعت

ه وأصـــحهما وهـــو الـــذي اختـــار . عـــدم الفـــرق بـــني دعـــوى االب واالم وهـــو أحـــد القـــولني يف املســـألة
ـــرب التصـــديق هلـــا،  )٣(وأن ذلـــك. املصـــنف يف الـــدروس الفـــرق خمصـــوص بـــدعوى االب، أمـــا االم فيعت

 ممنوع، المكان )٥(واحتاد طريقهما. على الرجل فال يتناول املرأة )٤(لورود النص
___________________________________ 

 .ى ماهلماأي جيعل مال الطفل وا�نون وثيقة عنده فيكون هو املتسلط عل) ١(
 .أي الصغري وا�نون) ٢(
 .أي القبول بال تصديق) ٣(
 .�٦٣ب حلوق االوالد �ال�ء احلديث  ١٨٣ص  ٨الطبعة احلديثة اجلزء ) التهذيب) (٤(
انه ال فرق بني االب واالم فـان نسـبتهما إىل الولـد : أي طريق الرجل واملرأة هذا دفع العرتاض مقدر تقدير االعرتاض) ٥(

بوجــود الفــرق بينهمــا وهــو امكــان اقامــة االم للبينــة : ) الشــارح(اجــاب . يــف خيــتص القبــول �الب دون االمســواء فك
 .اما االب فال ميكنه اقامة البينة على والدة الولد منه. على والدة الولد منها

    



٤٢٥ 

ــى الــوالدة دونــه ري معلــوم علــى خــالف االصــل يق)١(اقامتهــا البينــة عل تصــر فيــه ، الن ثبــوت نســب غــ
 .)٢(على موضع اليقني

فيـه ) فلـو تنازعـا(لـه يف نسـب املقـر بـه ) عـدم املنـازع( )٣(يشرتط أيضا يف نفوذ االقرار مطلقـا) و(
وحكم ملـن شـهدت لـه فـان فقـدت فالقرعـة، ال�ـا لكـل أمـر مشـكل، أو معـني عنـد ) اعتربت البينة(

أو . علـــى تقـــدير دعـــوى البنـــوة )٦(لفـــراشيف ا )٥(هـــذا اذا اشـــرتكا. )٤(هللا مـــبهم عنـــد� وهـــو هنـــا كـــذلك
انتفى عنهما كواطئ خالية عن فراش لشبهة، فلو كانت فراشـا الحـدمها، حكـم لـه بـه خاصـة، دون 

وال عـربة يف ذلـك كلـه  )٨(ولو كا� زانيني انتفى عنهما، أو أحدمها فعنه )٧(اآلخر وان صادقه الزوجان
 .)٩(بتصديق االم

___________________________________ 
 .أي دون االب) ١(
 .وهو دعوى االب اليت كانت تقبل بال تصديق) ٢(
 .يف حق الصغري وا�نون وامليت، مع تصديق املقر به، وعدمه) ٣(
 .أي معلوم يف الواقع عند هللا مبهم عند�) ٤(
 .أي املتنازعان يف الولد) ٥(
 .واحتمل والدة الولد زمن هذا أو ذاك. كال يف وقت�ن كانت زوجة كل منهما  ) ٦(
فـــان الولـــد للفـــراش حبكـــم . وكـــذا الزوجـــة صـــدقته. فنازعـــه الـــزوج ابتـــداء مث صـــدقه. �ن ادعـــى االجنـــيب كـــون الولـــد منـــه) ٧(

 .�ملالعنة النه مبعىن نفي الولد، وال ينتفى الولد عن صاحبه اال. وال أثر القرار الزوجني كون الولد لغري الفراش. الشرع
 .أي عن احدمها الذي هو زان) ٨(
 .إذ ال حق هلا فيه فال يسمع اقرارها يف حقه) ٩(

    



٤٢٦ 

، الن )وتـوار�(تصـادقهما ) صـح(كاالخوة   )١()على نسب غري التولد(فصاعدا ) ولو تصادق اثنان(
تصــــديق، إىل ورثتهمــــا الن حكــــم النســــب امنــــا ثبــــت �القــــرار وال) ومل يتعــــدامها التــــوارث(احلــــق هلمــــا 

أن " غـــري التولـــد " ومقتضـــى قـــوهلم . فيقتصـــر فيـــه علـــى املتصـــادقني إال مـــع تصـــادق ورثتهمـــا أيضـــا
التصادق يف التولد يتعدى، مضافا إىل ما سبق من احلكم بثبـوت النسـب يف احلـاق الصـغري مطلقـا، 

صـادق غـري والكبري مـع التصـادق، والفـرق بينـه وبـني غـريه مـن االنسـاب مـع اشـرتاكهما يف اعتبـار الت
 .بني

بنسب املعرتف به صغريا، وكـذا ا�نـون بعـد كمالـه، لثبـوت ) وال عربة �نكار الصغري بعد بلوغه(
ب قبلــه فــال يــزول �النكــار الالحــق، ولــيس لــه إحــالف املقــر أيضــا، الن غايتــه  )٣(اســتخراج )٢(النســ
 .نئذ صرحيارجوعه، أو نكوله وكالمها اآلن غري مسموع، كما ال يسمع لو نفى النسب حي

 )٥(، العرتافــه)املــال )٤(دفــع اليــه(للميــت وارث ) �خ(احملكــوم بكونــه وار� ظــاهرا ) ولــو اقــر العــم(
 بكونه اوىل منه �الرث

___________________________________ 
 .�ن ادعى زيد ان عمرا اخوه وصدقه عمرو) ١(
ان قبــول انكــار الصــغري وا�نــون : نــون بعــد افاقتــه توضــيحههــذا وجــه عــدم االعتبــار �نكــار الصــغري بعــد بلوغــه، وا�) ٢(

ن الـيمن املوجـه اليـه . حينئذ ال أثر له شرعا، الن غاية القبول هو إجبار املقـر علـى الرجـوع عـن اقـراره السـابق، أو نكولـه عـ
 .حيث الرجوع بعد االقرار ال اثر له شرعا. وكال االمرين ال يؤثر بعد نفوذ اقراره االول

 .احلصول على رجوع املقر عن اقراره السابق أي) ٣(
 .أي إىل االخ الذي اقر به العم) ٤(
 .أي العم) ٥(

    



٤٢٧ 

ــك بولــد( ت وارث ) فلــو اقــر العــم بعــد ذل ــ ، العرتافهمــا بكونــه )املــال )١(وصــدقه االخ دفــع اليــه(للمي
 .اوىل منهما

ـــــه( ـــــت ) وان اكذب ـــــدا للمي ـــــه �نيـــــا ول  )٢()يـــــدفع اليـــــه مل(اي اكـــــذب االخ العـــــم يف كـــــون املقـــــر ب
، الن العـــم حينئـــذ )٥(ومل تعلـــم اولويـــة الثـــاين )٤(املـــال �عـــرتاف ذي اليـــد لـــه وهـــو العـــم )٣(الســـتحقاقه
مــا دفــع إىل (اي ملــن اعــرتف بكونــه ولــدا ) وغــرم العــم لــه( )٧(فــال يقبــل اقــراره يف حــق االخ )٦(خــارج
 .)٩(املال�قراره االول مع مباشرته لدفع  )٨(من املال، التالفه له) االخ

غــرم مـا دفــع، علـى انــه لـو مل يـدفع اليــه مل يغـرم مبجــرد اقـراره بكونــه أخـا الن ذلــك ال : ونبـه بقولـه
مـا  )١٠(ويف معنـاه. يستلزم كونه وار�، بل هو اعم وامنا يضمن لو دفع اليه املال ملباشرته اتالفـه حينئـذ

 لو اقر �حنصار االرث فيه، النه �قراره �لوالد
___________________________________ 

 .أي إىل الذي اقر به العم وصدقه االخ املذكور) ١(
 .أي إىل الولد) ٢(
 .أي استحقاقا االخ املذكور) ٣(
 .فاقراره حينذاك يف حق االخ كان �فذا، النه اقرار على نفسه. النه كان ذا اليد قبل اعرتافه �الخ املذكور) ٤(
 .العمأي الولد الذي أقر به ) ٥(
 .حيث زالت يده بعد اقراره �الخ املذكور) ٦(
 .النه اقرار على ضرر غريه) ٧(
 .أي التالف العم للمال على الولد الذي اقر به بسبب اقراره االول �الخ) ٨(
 .كان العم هو املباشر لدفع املال إىل االخ: يعىن) ٩(
 .أي يف معىن مباشرة دفع املال إىل االخ) ١٠(

    



٤٢٨ 

ون رجوعــا عــن اقـراره االول فــال يســمع ويغــرم للولــد حبيلولتـه بينــه، وبــني الرتكــة �القــرار بعـد ذلــك يكــ
االول، كما لو اقر مبال لواحد مث اقر بـه آلخـر وال فـرق يف احلكـم بضـمانه حينئـذ بـني حكـم احلـاكم 

 نعــم لــو كــان دفعــه يف. عليــه �لــدفع إىل االخ، وعدمــه، النــه مــع اعرتافــه �رثــه مفــوت بــدون احلكــم
حبكـم احلـاكم اجتـه عـدم الضـمان، لعـدم اختيـاره يف الـدفع، وكـذا  )١(صورة عدم اعرتافه بكونه الـوارث

وختصـيص االخ والولـد مثـال، ولـو كـان . احلكم يف كل من اقـر بـوارث اوىل منـه، مث اقـر �وىل منهمـا
ة علــى الوجــه االقــرار االول مبســاو للثــاين كــأخ آخــر فــإن صــدقه تشــاركا وإال غــرم للثــاين نصــف الرتكــ

 .الذي قرر�ه
) اخـذ(علـى الولـد ) فصدقها االخوة(للزوج املتوىف، ووارثه ظاهراً اخوته ) ولو اقرت الزوجة بولد(
 .، العرتافهم �ستحقاقه ذلك)٣(الذي بيد االخوة امجع، ونصف ما يف يدها) املال(الولد 
ت اليــه( ، الن )الــثمن(ر الولــد وهــو مــا بيــدها زائــدا عــن نصــيبها علــى تقــدي )٤()وإن اكــذبوها دفعــ

، وحيتمــل ان تــدفع اليــه ســبعة )٥(بيــدها ربعــا نصــيبها علــى تقــدير عــدم الولــد، فتــدفع إىل الولــد نصــفه
 .فيستحق يف كل شئ سبعة امثانه مبقتضى اقرارها )٦(امثان ما يف يدها، تنزيال لالقرار على االشاعة

___________________________________ 
 .أي املنحصر) ١(
 .الواو حالية) ٢(
مث بعد اعرتافها �لولد للميت استحقت مثـن الرتكـة فيجـب عليهـا رد نصـف مـا يف . ال�ا كانت قد اخذت ربع الرتكة) ٣(

 .يدها إىل الولد
 .أي إىل الذي أقرت به) ٤(
 .أي نصف الربع وهو الثمن) ٥(
 .يكون ار�، فثمنه هلا، وسبعة امثانه للولدوالباقي الذي بيد الزوجة . فالذي اخذه االخوة مبنزلة املغصوب) ٦(

    



٤٢٩ 

ثالثـة (مجيع ما �يـديهم وهـو ) دفعوا اليه(الفرض �ن اعرتف االخوة �لولد دو�ا ) ولو انعكس(
هو الزم ارث الولـدين املتسـاويني ذكوريـة  )١(، الن ذلك)ار�ع، ولو اقر الولد �خر دفع اليه النصف

إن اقــرا(وانوثيــة  وعلــى . اي دفــع كــل واحــد منهمــا ثلــث مــا بيــده) عهــا اليــه الثلــثبثالــث دف(معــا ) فــ
 .هذا لو اقر الثالثة برابع دفع اليه كل منهم ربع ما بيده

، الن النسـب امنـا يثبـت بشـاهدين )يثبـت النسـب واملـرياث(من الورثة املقرين ) ومع عدالة اثنني(
بفـامل(يكــن يف املعرتفـني عــدالن ) وإال( )٢(عـدلني، واملــرياث الزمـه ، النـه ال يتوقــف علــى )رياث حســ

 .)٣(العدالة بل االعرتاف كما مر
غـري (�لـزوج ) ان كـان املقـر( )٦(، أي نصـف مـا يف يـده)٥()بزوج للميتة اعطاه النصف )٤(ولو اقر(
يكــــن كــــذلك �ن كــــان املقــــر ولــــدها ) وإال(، الن نصــــيب الــــزوج مــــع عــــدم الولــــد النصــــف )ولــــدها

أن املقــر يــدفع الفاضــل ممــا يف يــده عــن نصــيبه علــى : والضــابط. ، النــه نصــيب الــزوج معــه)فــالربع(
 تقدير

___________________________________ 
 .أي دفع النصف) ١(
 .أي الزم النسب) ٢(
 .يف االمثلة املذكورة من اقرار الزوجة، أو االخوة، أو الولد يولد آخر وحنو ذلك) ٣(
 .أي الوارث، كأخ امليتة مثال) ٤(
 .كان الوارث اخذ الكلان  ) ٥(
 .كأحد اخوة امليت مثال. ان كان الوارث اخذ سهما من الرتكة) ٦(

    



٤٣٠ 

ـــع ـــع النصـــف، وان كـــان ولـــدا دفـــع الرب ويف . وجـــود املقـــر بـــه، فـــان كـــان أخـــا للميتـــة وال ولـــد هلـــا دف
ري ولـــدها : " قصـــور عـــن �ديـــة هـــذا املعـــىن، النـــه قولـــه )١(العبـــارة " اعطاهـــا النصـــف ان كـــان املقـــر غـــ

يشـــتمل اقـــرار بعـــض الورثـــة ا�ـــامعني للولـــد كـــاالبوين فـــإن احـــدمها لـــو أقـــر �لـــزوج مـــع وجـــود ولـــد، 
وقـد ال يـدفع شـيئا فـإن  )٢(يصدق أن املقر غري ولدها مع أنه ال يدفع النصف، بل قد يدفع ما دونه

الن نصـيبه ال يـزاد علـى السـدس علـى  )٣(لد إن كان ذكرا واملقر احد االبوين ال يدفع شيئا مطلقـاالو 
وإن كـان انثـى واملقـر االب يـدفع الفاضـل  )٤(تقدير وجود الزوج وعدمه، وإمنا حصـة الـزوج مـع االبـن

ب ال تــدفع شــي )٦(، وكــذا إن كــان االم ولــيس هلــا حاجــب)٥(ممــا يف يــده عــن الســدس ئا، ومــع احلاجــ
ولـو كـان املقـر احـد االبـوين مـع عـدم وجـود الولـد الـذي هـو . )٧(لعدم ز�دة ما يف يـدها عـن نصـيبها

 احد
___________________________________ 

 .أي عبارة املنصنف ) ١(
ثال اكثــر مــن الســدس فهــذا الزائــد يدفعــه إىل) ٢( الــزوج، النــه مــع  هــذا إذا كــان الولــد انثــى، فحينئــذ يكــون مــا بيــد االب مــ

 .اذن فهذه الز�دة تكون اقل من الربع الذي يستحقه الزوج حينئذ. الزوج ال يكون له ز�دة على السدس
 .أي أصال، ال نصفا، وال ربعا، وال دون ذلك) ٣(
 .خرب للحصة أي قد حصلت عند االبن الذي ال يقر به" مع ) " ٤(
 .٢كما ذكر� يف اهلامش رقم ) ٥(
 .كون ما بيدها اكثر من السدس، فيجب دفع الز�دة إىل الزوج الذي أقرت بهفحينئذ ي) ٦(
 .وهو السدس) ٧(

    



٤٣١ 

، )٣(أو هو االب مطلقا )٢(كما لو مل يكن وار� غريه. فقد يدفع نصف ما يف يده )١(ما تناولته العبارة
يصـــحح  علـــى االشـــاعة )٥(وتنزيـــل ذلـــك. االم مـــع احلاجـــب )٤(وقـــد ال يـــدفع شـــيئا كمـــا لـــو كـــان هـــو

 ، لكن يفسد ما سبق)٦(املسألة
___________________________________ 

 .أي عبارة املصنف ) ١(
أي مل يكن هناك وارث سـوى االب وحـده، أو االم وحـدها، فانـه قـد ورث مجيـع املـال فعنـد إقـراره �لـزوج جيـب عليـه ) ٢(

زوج حينئــذ النصــف. دفــع نصــف مــا بيــده ــ ت هــي االم وحــدها، فا�ــا تــرث مجيــع املــال  وكــذا لــو. اذ حصــة ال الثلـــث : كانــ
 .وبعد اقرارها �لزوج جيب عليها دفع نصف ما بيدها إليه. والباقي ردا. �لفريضة

بـل . فاذا اقـر �لـزوج فـال يضـرها شـئ. أي سواء كانت معه االم ام ال، فان له على تقدير جودها الثلثني، وهلا الثلث) ٣(
وج يكون يف سهم االب فيجب عليه دفع النصف ويكون له السدس اما اذا مل تكن معـه االم النصف الذي هو حصة الز 

 .٢فقد مر يف اهلامش رقم 
فان االخوة حتجـب االم . مثال اذا كان للميتة اب وام واخوة. مع وجود احلاجب هلا عن السدس. أي كان املقر االم) ٤(

ك اذا اقـرت �لـزوج فـال شـي ء عليهـا، النـه لـيس بيـدها  .والباقي لالب. عن ز�دة السدس، فلها السدس خاصة وعنـد ذلـ
 .من حصة الزوج شئ اذ على تقدير وجود الزوج وعدمه يكون نصيبها السدس ال غري

 .أي االقرار) ٥(
حيـث . فانه على تقدير االشاعة جيب ان يدفع املقر نصف مـا بيـده إىل الـزوج. وهو املسألة االخرية املذكورة يف املنت) ٦(

 .فيكون املوجود يف يد املقر كانه جمموع الرتكة فنصفه يكون للزوج. إن االشاعة تنزل املال الذي بيد غري املقر كاملعدوم

    



٤٣٢ 

ــزل عليهــا ري هــذا الفــرع. مــن الفــروع، ال�ــا مل تن ــ ن االصــحاب يف تعب ري مــ فتأملــه يف   )١(ولقــد قصــر كثــ
 .كالمهم

ريه ) وإن اقر( ) االول أغـرم لـه(الـزوج ) �خـر واكـذب نفسـه يف(ذلك املقر �لزوج ولدا كان ام غـ
فـــال شـــئ (يكـــذب نفســـه ) وإال(اي لآلخـــر الـــذي اعـــرتف بـــه �نيـــا، التالفـــه نصـــيبه �قـــراره االول، 

ب عليــه أثــر) عليــه واالقــوى أنــه . يف املشــهور، الن االقــرار بــزوج �ن اقــرار �مــر ممتنــع شــرعا فــال يرتتــ
مـع امكـان كونـه هـو الـزوج، وأنـه " رار العقـالء علـى انفسـهم صحة اقـ" الصالة  )٢(يغرم للثاين مطلقا

ظنــه االول فــأقر بــه مث تبــني خالفــه، والغــاء االقــرار يف حــق املقــر مــع امكــان صــحته منــاف للقواعــد 
نعــم لــو أظهــر لكالمــه �ويــال ممكنــا يف حقــه كتزوجــه ا�هــا يف عــدة االول فظــن أنــه يرثهــا . الشــرعية

 .الدروس القبول، وهو متجهزوجان فقد استقرب املصنف يف 
هـذا علـى . ان كان املقر الولد) او الثمن(ان كان املقر غري الولد ) ولو اقر بزوجة للميت فالربع(

 )٥(يتم يف الولد خاصة )٤(وعلى ما حققناه. )٣(تنزيله يف الزوج
___________________________________ 

 .واملراد �لفرع هي املسألة االخرية املذكورة يف كالم املاتن .) الشارح(أي مل يفصلوه كما فصله ) ١(
 .سواء أكذب نفسه يف اقراره االول ام ال) ٢(
واملراد  -وهو االقرار �لزوج  -على نفس تنزيل الفرع السابق  -وهو االقرار �لزوجة  -أي تنزيل املصنف هذا الفرع ) ٣(

 .�لتنزيل هو التنزيل على االشاعة
 .م التنزيل على االشاعةمن عد) ٤(
فلو اقـر �ـا يـدفع . أي يتم ما ذكره املصنف هنا يف صورة كون املقر هو الولد خاصة فانه قد ورث مجيع املال �لقرابة) ٥(

 .اليها مثن الرتكة الذي كان بيده

    



٤٣٣ 

ريه ولــو كــان بيــده اكثــر مــن نصــيب . يــدفع اليهــا الفاضــل ممــا يف يــده عــن نصــيبه علــى تقــديرها )١(وغــ
أن غري الولد يدفع أقل االمـرين مـن نصـيب الزوجـة ومـا : فاحلاصل. لزوجة اقتصر على دفع نصيبهاا

، ومـــع )٢(زاد عــن نصــيبه علــى تقـــديرها ان كــان معــه ز�دة، فاحـــد االبــوين مــع الـــذكر ال يــدفع شــيئا
 .كما ذكر  )٥(والولد الثمن )٤(، واالخ يدفع الربع)٣(االنثى يدفع االقل

 الربع،) االوىل اقتسماه(الزوجة ) وصدقته �خرى )٦(فإن اقر(
___________________________________ 

فـان . أي لو كان املقر غري الولد، فان اقراره، �لزوجة قد ال يؤثر مثال لو كـان املقـر �ـا االب مـع وجـود الولـد للميـت) ١(
فال يدفع . فإقراره �ا ال أثر له. ت ام الاالب مل يرث حينئذ سوى السدس وهو حصته مطلقا سواء كانت معه زوجة للمي

 .اما على االشاعة فريد عليها مما يف يده شيئا. من عدم االشاعة) الشارح(بناء على ما حققه . شيئا اليها مما يف يده
 .كما ذكر� يف اهلامش املتقدم) ٢(
فالزائـــد يف يـــد االب علـــى  -ع الـــرد اعـــين اصـــل الســـهو مـــ -الن االنثـــى ورثـــت ثالثـــة ار�ع املـــال، واالب ورث الربـــع ) ٣(

 .فاذا اقر �ا دفع اليها هذا الزائد. تقدير الزوجة نصف سدس وهو اقل من الثمن
فـاذا أقـر �ـا . الن االخ يرث اجلميع على تقدير عدم الزوجة أما مع وجودها فالربع هلـا، اذن فالزائـد يف يـده هـو الربـع) ٤(

 .دفعه اليها
فـاذا . ميع على تقدير عدم الزوجة، أما مع وجودها فالثمن هلا، اذن فالزائد يف يـده هـو الـثمنالن ولد امليت يرث اجل) ٥(

 .اقر �ا دفعه اليها
 .أي الوارث) ٦(

    



٤٣٤ 

وهــو نصـف مـا غـرم لــالوىل ان  ) هلـا نصـيبها(املقـر ) وان اكـذبتها غــرم(، )٢(، او مـا حصـل)١(او الـثمن
 .واال فال. )٣(كان �شر تسليمها كما مر

لو اقر بثالثة، ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب االوليني ثلث ما لزمـه دفعـه، وللرابعـة مـع ) وهكذا(
ولـو اقـر خبامسـة فكـاالقرار بـزوج �ن فيغـرم هلـا مـع اكـذاب نفسـه، او مطلقـا . تكذيب الـثالث ربعـه

نقضــاء اخلامســة الوارثــة يف املــريض اذا تــزوج بعــد الطــالق وا )٤(علــى مــا ســبق، بــل هنــا اوىل، المكــان
وميكـن فيـه اسرتسـال االقـرار وال يقـف عنـد حـد اذا مـات  )٥(العدة ودخل ومـات يف سـنته كمـا تقـدم

 .)٦(يف سنته مريضا
___________________________________ 

 .الربع على تقدير عدم الولد، والثمن على تقدير الولد) ١(
الـيهن هـو الفاضـل الـذي بيـد املقـر وقـد يكـون اقـل مـن الـثمن كمـا فـان مـا يـدفع . على تقدير اقرار بعـض الورثـة دون بعـض) ٢(

 .اتضح ذلك من األمثلة السابقة
 .يف مسألة االقرار �لزوج) ٣(
 .هذ وجه االولوية هنا) ٤(
ق زوجتــه يف مــرض موتــه فمــا بينــه إىل ســنة تكــون املطلقــة حبكــم الزوجــة فرتثــه ان مــات فيهــا) ٥( ــ . يف مســألة أن املــريض اذا طل
 .فرتثه املطلقة واجلديدة معا. لو تزوج �اخرى بعد عدة املطلقة فمات قبل انقضاء السنة وحينئذ
 .فاالقرار بزوجات كثرية ممكن يف حقه. �ن يطلق ويتزوج مث يطلق ويتزوج وهكذا مراراً ) ٦(

   



٤٣٥ 

  الفهرس
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