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كتاب النكاح
وأقسامه ثالثة:

القسم األول :يف النكاح الدائم
ً
والنظر فيه يستدعي فصوال:

الفصل األول :يف آداب العقد ،واخللوة ،ولواحقهما
أما آداب العقد :فالنكاح مستحب ملن تاقت نفسه ،من الرجال والنساء .ومن
ً
َ َ ُْ َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
اس ِإنا خلقناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأنثى
لم تتق مستحب أيضا؛ لقوله تعالى﴿ :يا أيها الن
َ ُ
َْ ُ ُ ً َ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ٌ َ
يم خ ِب ٌير﴾
َو َج َعلناك ْم ش ُعوبا َوق َبا ِئ َل ِلت َع َارفوا ِإن أكرمكم ِعند الل ِه أتقاكم ِإن الله ع ِل
[الحجرات ،]3 :أي لتناكحوا.
ولقوله (عليه السالم)( :تناكحوا تناسلوا).
ولقوله (صلى هللا عليه وآله)( :شرار موتاكم العزاب).
ولقوله (عليه السالم)( :ما استفاد امرؤ فائدة بعد اإلسالم ،أفضل من زوجة
مسلمة ،تسره إذا نظر إليها ،وتطيعه إذا أمرها ،وتحفظه إذا غاب عنها ،في نفسها
وماله).
ً
ويس ــتحب مل ــن أراد العق ــد :أن يتءي ــر م ــن النس ــاء م ــن ت م ــع ص ــفات أر ع ــا :ك ــرم
ً
ً
األص ــل ،وكوبه ــا لك ــرا ،ول ــودا ،عفيف ــة .وال يقتص ــر عل ــى الجم ــال وال عل ــى ال ــروة فربم ــا
حرمهما.
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وصالة ركعتـين والـدعاء بعـدهما لمـةثورة( :اللهـم إنـي أريـد أن أتـزو ،،فقـدر لـي مـن
ً
ً
النساء أعفهن فرجا ،وأحفظهن لي في نفسها ومالي ،وأوسعهن رزقـا ،وأعظمهـن لركـة)،
أو غير ذلك
ً
من الدعاء .واإلعالن (إذا أشهد) ،والخطبة أمام العقد ،وإيقاعه ليال.
الثاني :يف آداب اخللوة باملرأة ،وهي قسمان:
األول :يستحب ملن أراد الدخول أن يصلي ركعتين ويدعو بعـدهما ،وإذا أمـر املـرأة
ً
لاالنتقــال إليــه ،أمرهــا أن تصــلي أيضــا ركعتــين وتــدعو ،وأن يكونــا علــى هــر ،وأن يضــع
ي ــده عل ــى ناص ــيلها إذا دخل ــت علي ــه ،ويق ــول( :الله ــم عل ــى كتال ــك تزوجله ــا ،وف ــي أمانت ــك
ً
ً
أخــا،ها ،وبكلماتــك اســتحللت فرجهــا ،ف ـ ن قضــلت لــي فــي رحمهــا شــلاا فاجعلــه مســلما
ً
ً
ســويا ،وال ت علــه شــر شــيطان) ،وأن يكــون الــدخول لــيال ،وأن يســمي عنــد الجمــا ،
ً
ً ً
ويسةل هللا تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا.
ً
ويستحب :الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين ،وأن ُيـدعى لهـا املنمنـون ،وال ت ـب
ً ً
اإلجالـة لــل تســتحب ،وإذا حضــر فاألكـل مســتحب ولــو كــان صــائما نـدلا .وأكــل مــا ين ــر فــي
ً
األعراس جائز ،وال ي وز أخاه إال ل ذن أرباله؛ نطقا أو بشاهد الحال.
الثـ ــاني :يكـ ــره الجمـ ــا فـ ــي أوقـ ــات ثمانيـ ــة :ليلـ ــة خسـ ــوف القمـ ــر ،ويـ ــوم كسـ ــوف
الشــم  ،وعنــد الــزوال ،وعنــد غــروب الشــم حقــى يــاهب الشــفق ،وفــي املحــاق ،و عــد
لو الف ر إلى لو الشم  ،وفي أول ليلة من كل شهر إال في شهر رمضـان ،وفـي ليلـة
النص ــف ،وف ــي الس ــفر إذا ل ــم يك ــن مع ــه م ــاء يودس ــل ل ــه ،وعن ــد هب ــوب ال ــري الس ــوداء
والصفراء ،والزلزلة ،وعقيب االحتالم قبل الوسل أو الوضوء .وال لةس أن ي امع مرات
ً
مــن غيــر غســل يتءللهــا ،ويكــون غســله أخيــرا .وأن ي ــامع وعنــده مــن ينظــر إليــه ،والنظــر
إلـى فــر ،املــرأة فــي حــال الجمــا وغيــره ،والجمــا مســتقبل القبلــة أو مســتدلرها ،والكــالم
عند الجما بوير ذكر هللا.

الثالث :يف لواحقهما ،وهي:
األول :ي ـ ــوز أن ينظـ ــر إلـ ــى وجـ ــه امـ ــرأة يريـ ــد نكاحهـ ــا وإن لـ ــم يسـ ــتةذبها .ويءـ ــت
الجواز لوجهها وكفيها ،وله أن يكرر النظر إليها ،وأن ينظرها قائمة وماشية.
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وكاا ي وز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها .وي وز النظر إلى
نس ــاء أه ــل الكت ــاب وش ــعورهن ،لك ــن ال ي ــوز ذل ــك لتل ــاذ وال لريب ــة .وي ــوز أن ينظ ــر
ً
ً
ً
ً
الرجل إلـى مثلـه مـا خـال عورتـه ،شـيءا كـان أو شـالا ،حسـنا أو قبيحـا ،مـا لـم يكـن النظـر
ً
ً
لريبة أو تلاذ ،وكاا املرأة .وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته لا نا وظاهرا ،وكاا املرأة.
ً
وال ينظر الرجل لقصـد إلـى األجنةيـة أصـال إال لضـرورة ،وي ـوز أن ينظـر إلـى وجههـا
وكفيها على كراهية فيه مرة ،وال ي وز معاودة النظر .وكاا الحكم في املرأة .وي وز عند
الضــرورة ،كمــا إذا أراد الشــهادة عليهــا ،ويقتصــر النــاظر منهــا علــى مــا يضــطر إلــى اإل ــال
عليه ،كالطبلب إذا احتاجت املـرأة إليـه للعـال .،أمـا النظـر االتفـا ي غيـر املقصـود ندي ـة
تواجد رجال ونساء في مكان ما فال إشكال فيه.
والكالم لين الرجل واملرأة جائز إال إن كان فيه ريبة وخوف من الفتنة في ب
َ
صاره َّن َو َي ْح َف ْظ َن ُف ُر َ
اجتناله ،قال تعالىَ ﴿ :و ُقل ل ْل ُم ْنم َن َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
وج ُه َّن َوال
ِ ِ ِ
ات يوضضن ِمن أل ِ ِ
ُ ْ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َّ
يب ِدين ِزينلهن ِإال ما ظهر ِمنها وليض ِربن ِلءم ِر ِهن على جي ِوب ِهن وال يب ِدين ِزينلهن ِإال
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ َ َ
َ َ َ
ِل ُب ُعول ِل ِه َّن أ ْو َآل ِائ ِه َّن أ ْو َآلاء ُب ُعول ِل ِه َّن أ ْو أ ْلن ِائ ِه َّن أ ْو أ ْلناء ُب ُعول ِل ِه َّن أ ْو ِإخ َو ِاب ِه َّن أ ْو َل ِني
ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ
اإل ْرَب ِة ِم َن
ِإخو ِاب ِهن َ أو ل ِني أخو ِاِ ،هن أو ِنس ِائ ِهن أو ما ملكت أيمابهن أ ِو الت ِاب ِعين غ َي ِر أو ِلي ِ
َ
ين َل ْم َي ْظ َه ُروا َع َلى َع ْو َرات الن َساء َوَال َي ْ
الر َجال أو الط ْفل َّالا َ
ض ِرْب َن ِلة ْر ُج ِل ِه َّن ِل ُي ْعل َم َما
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ ُ ُ َ َّ َ ً َ ُّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ُ ْ َ
يء ِفين ِمن ِزين ِل ِهن وتوبوا ِإلى الل ِه ج ِميعا أيها املن ِمنون لعلكم تف ِلحون﴾ [النور.]31 :
مــا ي ــوز أن تظهــره املــرأة أمــام األجانــب هــو الوجــه والكفــان والقــدمان .ومــا ي ــوز
أن تظهره املرأة أمـام املحـارم هـي القـالدة ومـا فوقهـا ،ومـا تحتـا ،كشـفه فـي الوضـوء مـن
اليدين ،ومنتصف الساق وما دونه ،وللزو ،جسدها كله.
الثاني :في مسائل تتعلق في هاا الباب ،وهي خمسة:
األولى :يحرم وطء الزوجة في الدلر من غير رضاها ،ويكره مع رضاها.
الثانيــة :العــزل عــن الحــرة إذا لــم يشــقرط فــي العقــد ولــم تــةذن محــرم ،وي ــب معــه
دية النطفة عشرة دنانير.
الثالثة :ال ي وز للرجل أن يقر وطء امرأته أك ر من أر عة أشهر.
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ً
الرابعــة :الــدخول لــاملرأة قبــل أن تبلــم تســعا محــرم .ولــو دخــل لــم تحــرم ،لكــن لــو
أفضاها حرمت ولم تءر ،من حباله.
ً
ً
الخامسة :يكره للمسافر أن يطرق أهله ليال (أي أن يواقع زوجته في السفر ليال).

الفصل الثاني :يف العقد
والنظر :في الصيوة ،والحكم.
أما األول :فالنكاح يفتقر إلى إي اب وقبول ،دالين على العقد الرافع لالحتمال.
والعب ــارة ع ــن اإلي ــاب :زوجت ــك وأنكحت ــك ،ومتعت ــك .والقب ــول أن يق ــول :قبل ــت
القزويج ،أو قبلت النكاح ،أو ما شابهه .وي وز االقتصار على( :قبلت).
واألفضـل وقوعهمـا للفـمل املا ـ ي الـدال علـى صـري اإلنشـاء .ولـو أتـى للفـمل األمـر
وقصد اإلنشاء كقوله :زوجنيها أو زوجيني نفسك ،فقال أو قالت :زوجتك ،يصح.
ول ــو أت ــى للف ــمل املس ــتقبل كقول ــه :أتزوج ــك ،فتق ــول :زوجت ــك ،ج ــاز ،وال حاج ــة
لتلفظــه بعــد ذلــك لــالقبول .ولــو قــال الــولي أو الزوجــة :متعتــك لكــاا ،ولــم يــاكر األجــل
ً
انعقد دائما.
وال يشقرط في القبول مطالقته لعبارة االي اب ،لل يصح اإلي اب للفمل والقبـول
ل ــ،خر ،فل ــو قال ــت :زوجت ــك ،فق ــال :قبل ــت النك ــاح ،أو أنكحت ــك ،فق ــال :قبل ــت الق ــزويج،
صح .ولو قال :زوجت لنتك من فالن ،فقال :نعم ،فقال :الزو ،قبلت ،صح.
وال يشقرط تقديم اإلي اب ،لل لو قال :تزوجت ،فقال الولي :زوجتك ،صح.
وال ي وز العدول عـن اللفـمل إلـى ترجمتـه بويـر العربيـة إال مـع الاجـز عـن العربيـة.
ً
ولو عجز أحد املتعاقدين تكلم كل واحد منهما لما يحسنه  ،ولو عجزا عن النطق أصال
أو أحدهما اقتصر العاجز على اإلشارة إلى العقد وااليماء .
وال ينعقـد النكــاح للفـمل البيــع ،وال الهبــة ،وال التمليـك ،وال اإلجــارة سـواء ذكــر فيــه
املهر أو جرده.
وأما الثاني ،ففيه مسائل:
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ً
ً
األولى :ال عبرة في النكاح بعبارة الصبي إي الا وقبوال ،وال بعبارة امل نون.
والســكران الــاي ال يعقــل يصــح لــو أفــاق فةجــاز .وإذا زوجــت الســكر نفســها ثــم
ً
أفاقت فرضلت ،أو دخل بها فةفاقت وأقرته كان ماضيا.
ً
الثانية :ال يشقرط في نكاح الرشيدة (من أتمت  18عاما عاقلة) حضور الولي ،وال
ً
إذنه وإن كانت لكرا.
الثالثة :إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه لطل حكـم اإلي ـاب ،فلـو قبـل بعـد
ً
ً
ذلــك كــان لوــوا .وكــاا لــو ســبق القبــول وزال عقلــه ،فلــو أوجــب الــولي بعــده كــان لوــوا.
وكاا في البيع.
الرابعة :يصح اشقراط الخيار في الصداق خاصة ،وال يفسد له العقد.
الخامســة :إذا اعقــرف الــزو ،لزوجيــة امرأتــه فصــدقته ،أو اعقرفــت هــي فصــدقها
ً
قضـ ـ ي لالزوجي ــة ظ ــاهرا وتوارث ــا .ول ــو اعق ــرف أح ــدهما قضـ ـ ي علي ــه لحك ــم العق ــد دون
اآلخر.
السادســة :إذا كــان للرجــل عــدة لنــات فــزو ،واحــدة ولــم يســمها عنــد العقــد ،لكــن
قصدها لالنية ،واختلفا في املعقود عليها ،ف ن كان الزو ،رآهن فـالقول قـول األب؛ ألن
الظـاهر أنــه وكـل التعيــين إليـه ،وعليــه أن يســلم إليـه القــي نواهـا .وإن لــم يكـن رآهــن كــان
ً
العقد لا ال.
الس ــابعة :يش ــقرط ف ــي النكـ ـاح امتي ــاز الزوج ــة ع ــن غيره ــا لاإلش ــارة أو الدس ــمية أو
الصفة ،فلو زوجه إحد لنديه ،أو هاا الحمل لم يصح العقد.
الثامن ــة :ل ــو ادع ــى زوجي ــة ام ــرأة ،وادع ــت أخله ــا زوجيت ــه ،وأق ــام ك ــل واح ــد منهم ــا
للنة ،ف ن كـان دخـل لاملدعيـة كـان القـرجي لبلنلهـا؛ ألنـه مصـدق لهـا لظـاهر فعلـه ،وكـاا
لو كان تاريخ للنلها أسبق .ومع عدم األمرين يكون القرجي لبينته.
التاســعة :إذا عقــد علــى امــرأة ،فــادعى آخــر زوجيلهــا ،لــم يلتفــت إلــى دعــواه إال مــع
البلنة.
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العاش ــرة :يش ــقرط ف ــي عق ــد النك ــاح حض ــور ش ــاهدين أو اإلش ــهار (اإلع ــالن) ،ف ــان
حضر شاهدان استحب اإلشهار ،وإن لم يحضر شـاهدان وجـب اإلشـهار قبـل الـدخول،
ً
وبـدون اإلشــهاد يكـون عقــد النكـاح متوقفــا علـى اإلشــهار ،ويرتكبـان الحــرام إن دخـل بهــا
من دونه ،وتتكرر املعصية مع تكرر املواقعة حقى يتم اإلشهار ،أما الولـد فيندسـب كمـا
في الشبهة.

الفصل الثالث :يف أولياء العقد
وفيه فصالن:

األول :يف تعيني األولياء
ال واليـ ــة فـ ــي عقـ ــد النكـ ــاح لويـ ــر األب والجـ ــد لـ ـ ب وإن عـ ــال ،والوصـ ـ ي ،والحـ ــاكم.
ً
ويشقرط في واليلهم جميعا اإليمان والعدالة.
وال يشقرط في واليـة الجـد لقـاء األب ،وتثةـت واليـة األب والجـد لـ ب علـى الصـويرة
وإن ذهبــت لكار،هــا لــوطء أو غيــره ،وال خيــار لهــا بعــد للوغهــا .وكـاا لــو زو ،األب أو الجــد
الولد الصوير لزمه العقد ،وال خيار له مع للوغه ورشده.
وتثة ــت والي ــة األب والج ــد (بش ــرط االيم ــان والعدال ــة) عل ــى البالو ــة دون س ــن 18
ً
ً
ً
ً
عاما سواء كانت ثلبا أم لكرا .وال تثةت واليلهما على البكر الرشيدة (من أتمت  18عامـا
عاقلة) ،وتثةت الوالية لنفسها في الدائم واملنقطع.
ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إال لرضاها ،ولكن يكره تزوي ها نفسها دون
إذن الولي.
والبالوة إذا عضلها الولي ،وهو أن ال يزوجها من كفء مع رغبلها ،ف نه ي ـوز لهـا
ً
أن تزو ،نفسها ولو كرها.
وال والي ــة لهم ــا عل ــى الثل ــب م ــع البل ــو والرش ــد ،وال عل ــى الب ــالم العاق ــل .ويثة ــت
واليلهمـ ــا علـ ــى الجميـ ــع مـ ــع الجنـ ــون ،وال خيـ ــار ألحـ ــدهم مـ ــع اإلفاقـ ــة .وللمـ ــولى أن يـ ــزو،
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مملوكتــه ،صــويرة كانــت أو كبيــرة ،عاقلــة أو م نونــة ،وال خيــار لهــا معــه .وكــاا الحكــم فــي
العبد.
والحاكم (املعين مـن اإلمـام) :لـه واليـة علـى مـن للـم فاسـد العقـل ،أو ت ـدد فسـاد
ً
عقله إذا كان النكاح صالحا.
وال والي ــة للوص ـ ي وإن ن ـ ل ــه املوص ـ ي عل ــى النك ــاح .وللوص ـ ي أن ي ــزو ،م ــن لل ــم
فاسد العقل إذا كان له ضرورة إلى النكاح.
واملحجــور عليــه للتبــاير ال ي ــوز لــه أن يقــزو ،غيــر مضــطر ،ولــو أوقــع كــان العقــد
ً
فاسدا .وإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أن يةذن له ،سواء عين الزوجة أو أ لق .ولو
لادر قبل اإلذن  -والحال هاه  -صح العقد ،ف ن زاد في املهر عن املثل لطل في الزائد.
واإلم ـ ــام أول ـ ــى م ـ ــن األب والج ـ ــد ،ول ـ ــه الوالي ـ ــة عل ـ ــى الص ـ ــوير والص ـ ــويرة ،والب ـ ــالم
والبالوة ،والرشيد والرشيدة ،وعلى البكر والثلب.

الثاني :يف اللواحق
وفيه مسائل:
ً
األولــى :إذا وكلــت البالو ــة الرشــيدة ف ــي العقــد مطلقــا ل ــم يكــن ل ــه أن يزوجهــا م ــن
ً
نفسه ،إال مع إذبها .ولو زوجها الجد من الن النه اآلخر ،أو األب من موكله كان جائزا.
الثانية :إذا زوجها الولي لدون مهر املثل لها أن تعقرض.
الثالثــة :عب ــارة امل ــرأة معتبــرة ف ــي العق ــد مــع البل ــو والعق ــل ،في ــوز له ــا أن ت ــزو،
ً
ً
نفسها ،وأن تكون وكيلة لويرها ،إي الا وقبوال.
الرابع ــة :عق ــد النك ــاح يق ــف عل ــى اإلج ــازة ،فل ــو زو ،الص ــةية غي ــر أليه ــا أو ج ــدها،
ً
ً
ً
ً
قريبــا كــان أو بعيـدا ،لــم يمــض إال مــع إذبهــا أو إجاز،هــا بعــد العقــد ،ولــو كــان أخــا أو عمــا.
ويقنــع مــن البكــر بســكو،ها عنــد عرضــه عليهــا ،وتكلــف الثلــب النطــق .ولــو كانــت مملوكــة
وقف على إجازة املالك .وكاا لو كانت صويرة فةجاز األب أو الجد ،صح.
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الخامسة :إذا كان الولي غير منمن فال والية له ،ولو كان األب كالك تثةت الوالية
ً
للجــد خاصــة (إن كــان منمنــا) .وكــاا لــو جــن األب أو أغمــي عليــه ،ولــو زال املــانع عــادت
ً
الواليــة .ولــو اختــار األب زوجــا والجــد آخــر ،فمــن ســبق عقــده صــح ،وبطــل املتــةخر .وإن
تشاحا قدم اختيار الجد ،ولو أوقعاه في حالة واحدة ثةت عقد الجد دون األب.
السادسة :إذا زوجها الولي لامل نون أو الخص ي صح ،ولها الخيار إذا للوت .وكاا
لــو زو ،الطفــل لمــن بهــا أحــد العيــوب املوجبــة للفبــل .ولــو زوجهــا لمملــو لــم يكــن لهــا
الخيار إذا للوت ،وكاا لو زو ،الطفل.
الس ـ ــابعة :ال ي ـ ــوز نك ـ ــاح األم ـ ــة إال ل ـ ـ ذن مالكه ـ ــا ول ـ ــو كان ـ ــت الم ـ ــرأة ،ف ـ ــي ال ـ ــدائم
واملنقطع.
الثامنة :إذا زو ،األلوان الصويرين لزمهما العقد ،ف ن مات أحدهما ورثه اآلخر.
ولو عقد عليهما غير ألويهـا ومـات أحـدهما قبـل البلـو لطـل العقـد وسـقا املهـر واإلر .
ولو للم أحـدهما فر ـ ي لـزم العقـد مـن جهتـه ،فـ ن مـات عـزل مـن تركتـه نصـلب اآلخـر،
ف ن للم فةجاز ور  .ولو مات الاي لم ي ز لطل العقد وال ميرا .
التاسعة :إذا أذن املولى لعبده فـي إيقـا العقـد صـح ،واقتضـ ى اإل ـالق االقتصـار
علــى مهــر املثــل ،ف ـ ن زاد علــى الزائــد فــي ذمتــه يدبــع لــه إذا تحــرر ،ويكــون مهــر املثــل علــى
مواله ،وكاا القول في نفقلها.
العاشرة :من تحرر بعضه لل ملواله إجباره على النكاح.
َ َّ
ملولى عليه كان نكاحها ليد وليه ،ف ذا زوجها لزم،
الحادية عشرة :إذا كانت األمة
َ َّ
للمولى عليه مع زوال الوالية فبخه.
ولل
ً
ً
ويستحب للمرأة :أن تستةذن ألاها في العقد وإن كانت رشيدة ،لكرا كانت أو ثلبا،
وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب وال جد ،وأن تعول على األكبر إذا كانوا أك ر من أخ.
ً
ولو تءير كل واحد من األكبر واألصور زوجا ،تءيرت خيرة األكبر .ويكره أن يزو ،األب
النته إذا لم تكن رشيدة بوير رضاها.
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مسائل ثالث:
األولى :إذا زوجها اإلخوان لرجلين أجازت عقد أيهما شاءت ،واألولى لها إجازة
عقد األكبر ،وبةيهما دخلت قبل اإلجازة كان العقد له.
الثانية :ال والية ل م على الولد ،فلو زوجته فر ي لزمه العقد ،وإال لطل العقد.
الثالثـ ــة :إذا زو ،األجنبـ ــي امـ ــرأة ،فقـ ــال الـ ــزو :،زوجـ ــك العاقـ ــد مـ ــن غيـ ــر إذنـ ــك،
فقالت :لل أذنت ،فالقول قولها مع يمينها؛ ألبها تدعي الصحة.

الفصل الرابع :يف أسباب التحريم
وهي ستة:

السبب األول :النسب
ويحــرم لالنســب ســبعة أصــناف مــن النســاء :األم والجــدة وإن علــت ألب كانــت أو
ألم .والبنت للصـلب وبنا،هـا وإن نـزلن ،وبنـات االلـن وإن نـزلن .واألخـوات ألب كـن أو ألم،
أو لهمــا ،وبن ــا،هن ،وبنــات أوالده ــن .والعم ــات ،ســواء ك ــن أخ ــوات أليــه أللي ــه أو ألم ــه ،أو
لهما ،وكاا أخوات أجداده وإن علون .والخاالت ل ب أو ل م أو لهما ،وكاا خاالت األب
واألم وإن ارتفعــن .وبنــات األخ ،س ـواء كــان األخ ل ـ ب أو لـ م أو لهمــا ،وســواء كانــت لنتــه
لصــلبه أو لنــت لنتــه ،أو لنــت النــه وبنــا،هن وإن ســفلن .ومــثلهن مــن الرجــال يحــرم علــى
النســاء ،فيحــرم األب وإن عــال ،والولــد وإن س ــفل ،واألخ والنــه والــن األخــت والع ــم وإن
ارتفع ،وكاا الخال.
ثالثة فرو :
األول :النسب يثةت مع النكاح الصحي  ،ومع الشبهة .وال يثةت مع الزنا ،فلو زنـى
ً
ف ــانءلق م ــن مائ ــه ول ــد عل ــى ال ــرحم ل ــم يندس ــب إلي ــه ش ــرعا ،ولك ــن يح ــرم عل ــى الزان ــي
ً
والزانية؛ ألنه مءلوق من مائه فهو يسمى ولدا لوة.
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الثــاني :لــو لــق زوجتــه فو اــت لالشــبهة ،فـ ن أتــت لولــد لــه ألقــل مــن ســتة أشــهر
ُ
من وطء الثاني ،ولستة أشهر من وطء املطلق الحق لاملطلق .أما لو كان الثـاني لـه أقـل
من ستة أشهر وللمطلق أك ر من أقص ى مدة الحمل لم يلحق لةحدهما .وإن احتمل أن
يكون منهما استءر ،لالفح الطبي الدقيق .وحكم اللبن تابع للنسب.
ً
الثالث :لو أنكر الولد والعن انتفى عن صاحب الفراش ،وكان اللبن تابعا له .ولـو
أقـر لــه بعــد ذلـك عــاد نســبه وإن كـان هــو ال يــر الولـد ،هــاا إذا لــم يمكـن معرفــة نســب
ً
الولد لالفح الطبي الدقيق ،أما مع الفح فيثةت الولد أو ينتفي تبعا له.

السبب الثاني :الرضاع
والنظر في :شرو ه ،وأحكامه.
اندشار الحرمة لالرضا يتوقف على شروط:
األول :أن يكــون اللــبن عــن نكــاح فلــو در لــم يندشــر حرمتــه .وكــاا لــو كــان عــن زنــا .و
نكـ ــاح الشـ ــبهة لمحزلـ ــة النكـ ــاح الصـ ــحي  .ولـ ــو لـ ــق الـ ــزو ،وهـ ــي حامـ ــل منـ ــه ،أو مرضـ ــع
ً
فةرضعت ولدا ،نشر الحرمـة كمـا لـو كانـت فـي حبالـه ،وكـاا لـو تزوجـت ودخـل بهـا الـزو،
الثاني وحملت .أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني ،كان لـه دون األول.
ولــو اتصــل حقــى تضــع الحمــل مــن الثــاني كــان مــا قبــل الوضــع ل ـ ول ،ومــا بعــد الوضــع
للثاني.
الشرط الثاني :الكمية ،وهو ما أنةت اللحم وشد العظم .وينشر الحرمة إن للم
ً
خم عشرة رضعة ،أو رضع يوما وليلة .ويعتبر في الرضعات املاكورة قيود ثالثة :أن
تكون الرضعة كاملة ،وأن تكون الرضعات متوالية ،وأن يرتضع من الثدي.
ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف ،فلـو الـتقم الثـدي ثـم لفظـه وعـاود ،فـ ن كـان
ً
أعـرض أوال فيــي رضـعة ،وإن كــان ال لنيــة اإلعـراض كــالنف أو االلتفـات إلــى مالعــب ،أو
االنتقال من ثدي إلى آخر ،كان الكل رضعة واحدة ،ولو منع قبل استكمال الرضعة لم
يعتبر في العدد.
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واللد من توالي الرضعات لمعنـى أن املـرأة الواحـدة تنفـرد ل كمالهـا ،فلـو رضـع مـن
واحدة بعض العدد ،ثم رضع من أخر  ،لطل حكم األول.
ول ــو تناوب ــت علي ــه ع ــدة نس ــاء ل ــم ينش ــر الحرم ــة م ــا ل ــم يكم ــل م ــن واح ــدة خم ـ
ً
ً
عشرة رضعة والء .وال يصير صاحب اللبن مع اخـتالف املرضـعات ألـا ،وال ألـوه جـدا ،وال
ً
املرضــعة أمــا .واللــد مــن ارتضــاعه مــن الثــدي ،فلــو وجــر فــي حلقــه ،أو أوصــل إلــى جوفــه
ً
لحقنــة ،ومــا شــاكلها لــم ينشــر .وكــاا لــو جــبن ،فةكلــه جبنــا .وكــاا ي ــب أن يكــون اللــبن
ُ
ً
لحاله ،فلو مز ،لةن القـي فـي فـم الصـبي مـائع ورضـع ،فـامقز ،حقـى خـر ،عـن كونـه لبنـا،
لم ينشر.
ولو ارتضـع مـن ثـدي امليتـة ،أو رضـع بعـض الرضـعات وهـي حيـة ،ثـم أكملهـا ميتـة،
لم ينشر.
الش ــرط الثال ــث :أن يك ــون ف ــي الح ــولين ويراع ــى ذل ــك ف ــي املرتض ــع ،لقول ــه (علي ــه
الســالم)( :ال رضــا بعــد فطــام) ،وال يراعــى فــي ولــد املرضــعة .فلــو مضـ ى لولــدها أك ــر مــن
حولين ،ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة.
ول ــو رض ــع الع ــدد إال رض ــعة واح ــدة ف ــتم الح ــوالن ،ث ــم أكمل ــه بع ــدهما ل ــم ينش ــر
الحرمـة .وكــاا لــو كمــل الحــوالن ولــم يــرو مــن األخيــرة ،وينشــر إذا تمــت الرضــعة مــع تمــام
الحولين.
الشــرط الرابــع :أن يكــون اللــبن لفحــل واحــد ،فلــو أرضــعت للــبن فحــل واحــد ماــة
ً
ً
حرم بعضهم على بعض .وكاا لو نك الفحل عشرا وأرضعت كـل واحـدة واحـدا أو أك ـر
ً
حرم التناك لينهم جميعا.
ولــو أرضــعت اثنــين للــبن فحلــين لــم يحــرم أحــدهما علــى اآلخــر ،ويحــرم أوالد هــاه
ً
املرضعة نسبا على املرتضع منها.
ويسـتحب أن يءتـار للرضــا  :العاقلـة ،املسـلمة ،العفيفــة ،الوضـلاة .وال تسقرضــع
الكـ ــافرة ،ومـ ــع االضـ ــطرار يسقرضـ ــع الكتاليـ ــة ،ويمنعهـ ــا مـ ــن شـ ــرب الخمـ ــر ،وأكـ ــل لحـ ــم
الخحزي ــر .ويك ــره أن يس ــلم إليه ــا الول ــد لتحمل ــه إل ــى محزله ــا ،وتتةك ــد الكراهي ــة ف ــي ارتض ــا
امل وسية .ويكره أن يسقرضع من والد،ها عن زنا.

 ........................................................................... ................ 18إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم)

وأما أحكامه ،فمسائل:
األولـ ــى :إذ حصـ ــل الرضـ ــا املحـ ــرم اندشـ ــرت الحرمـ ــة لـ ــين املرضـ ــعة وفحلهـ ــا إلـ ــى
ً
ً
ً
املرتضـ ــع ،ومنـ ــه إليهمـ ــا ،فصـ ــارت املرضـ ــعة لـ ــه أمـ ــا ،والفحـ ــل ألـ ــا ،وآلاؤهمـ ــا أجـ ــدادا،
ً
ً
وأمها،هما جدات ،وأوالدهما أخوة ،وأخوا،هما أخواال وأعماما.
ً
الثانيــة :كــل مــن يندســب إلــى الفحــل مــن األوالد ،والدة ورضــاعا يحرمـون علــى هــاا
املرتضــع .وكــاا مــن يندســب إلــى املرضــعة لــالبنوة ،والدة وإن نزلــوا .وال يحــرم عليــه مــن
ً
يندسب إليها لالبنوة رضاعا.
ً
الثالثة :ال ينك ألو املرتضـع فـي أوالد صـاحب اللـبن ،والدة وال رضـاعا ،وال فـي أوالد
زوجتــه املرض ــعة والدة؛ ألبهــم ص ــاروا ف ــي حكــم ول ــده .وي ــوز أن يــنك أوالده ال ــاين ل ــم
يرتضعوا من هاا اللبن في أوالد هاه املرضعة ،وأوالد فحلها.
ً
ً
أما لو أرضعت امرأة النـا لقـوم ،وبنتـا آلخـرين جـاز أن يـنك إخـوة كـل واحـد منهمـا
في إخوة اآلخر؛ ألنه ال نسب لينهم وال رضا .
الرابعـة :إذا قـال :هـاه أخقــي مـن الرضـا  ،أو لنقــي علـى وجـه يصــح ،فـ ن كـان قبــل
ً
العقـد حكـم عليــه لـالتحريم ظــاهرا ،وإن كـان بعــد العقـد ومعـه للنــة حكـم بهــا .فـ ن كــان
قبل الدخول فال مهر ،وإن كان بعده كان لها املسـمى .وإن فقـد البلنـة وأنكـرت الزوجـة
لزمــه املهــر كلــه مــع الــدخول ،ونصــفه مــع عدمــه .ولــو قالــت املــرأة ذلــك بعــد العقــد لــم
يقبل دعواها في حقه إال لبلنة ،ولو كان قبله حكم عليها لظاهر اإلقرار.
الخامس ــة :ال تقب ــل الش ــهادة إال مفص ــلة ،وأم ــا إخب ــار الش ــاهد لالرض ــا فيكف ــي
ً
ً
مشاهدته ملتقما ثدي املرأة ،ماصا له على العادة حقى يصدر.

السبب الثالث :املصاهرة
وهــي تتحقــق مــع الــوطء الصــحي  ،ويتحقــق بعــض مــا يقرتــب عليهــا مــن تحــريم فــي
الزنا والوطء لالشبهة.
حيناا في أمور ثالثة:
والبحث
ٍ
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أما النكاح الصحي  :فمن و ئ امرأة لالعقد الصحي أو امللك حـرم علـى الـوا ئ
أم املو ــوءة وإن علــت ،وبنا،هــا وإن ســفلن ،تقــدمت والد،هــن أو تــةخرت ،ولــو لــم تكــن فــي
ً
حج ــره .وعل ــى املو ــوءة أل ــو ال ــوا ئ وإن ع ــال ،وأوالده وإن س ــفلوا ،تحريم ــا منب ــدا .ول ــو
ً
ت رد العقد عن الوطء حرمت الزوجـة علـى أليـه وولـده ،ولـم تحـرم لنـت الزوجـة ،عينـا
ً
على الزو ،لل جمعا .ولو فارقها جاز له نكاح لنلها ،وتحـرم أمهـا لـنف العقـد .ولـو و ـئ
األب زوجة النه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل.
ً
ً
ومــن توابــع املصــاهرة :تح ــريم أخــت الزوجــة جمعــا ال عين ــا ،وبنــت أخــت الزوج ــة
وبنت أخيها إال لرضا الزوجة ،ولو أذنت صح .وله إدخال العمة والخالة على لنت أخيها
وأخله ــا ،ول ــو ك ــره امل ــدخول عليهم ــا .ول ــو ت ــزو ،لن ــت األخ أو لن ــت األخ ــت عل ــى العم ــة أو
ً
الخالة من غير إذبهما كان العقد لا ال.
ً
وأمــا الزنــا :ف ـ ن كــان ارئــا لــم ينشــر الحرمــة ،كمــن تــزو ،لــامرأة ثــم زنــى لةمهــا أو
النلهــا ،أو الط لةخيهــا أو النهــا أو أليهــا ،أو زنــى لمملوكــة أليــه املو ــوءة أو النــه ،فـ ن ذلــك
ً
كلــه ال يحــرم الســالقة .والزنــا إذا كــان ســالقا علــى العقــد ينشــر حرمــة املصــاهرة كــالوطء
الصحي .
ً
والوطء لالشبهة :إذا كان سالقا على العقد فةنه يحزل محزلة النكاح الصحي
وينشر الحرمة ويلحق معه النسب .وأما النظر واللم املحرم ف نه ال ينشر الحرمة،
ولكنه يثمر كراهية.
ومن مسائل التحريم مقصدان:
األول :مسةلتان:
األولى :لو تـزو ،أختـين كـان العقـد للسـالقة ،وبطـل عقـد الثانيـة ،ولـو تزوجهمـا فـي
عقد واحد لطل نكاحهما.
ً
الثانية :إذا دخل لصةية لم تبلم تسعا فةفضاها حرم عليه و نها ولم تءر ،مـن
حباله ،ولو لم يفضها لم تحرم.
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املقصد الثاني :في مسائل من تحريم العين ،وهي ستة:
ً
ً
األولـ ــى :مـ ــن تـ ــزو ،امـ ــرأة فـ ــي عـ ــد،ها عاملـ ــا حرمـ ــت عليـ ــه ألـ ــدا ،وإن جهـ ــل العـ ــدة
ً
والتحريم ودخل حرمت أيضا .ولو لم يدخل لطل ذلك العقد ،وكان له استئنافه.
ً
الثانية :إذا تزو ،في العدة ودخل فحملت ،ف ن كان جاهال لحق له الولـد إن كـان
هنا مـا يـدل إنـه لـه ،وفـرق لينهمـا ولزمـه املسـمى ،وتـتم العـدة لـ ول بعـد الوضـع ،ولهـا
مهرها على األول ،ومهر على اآلخر إن كانت جاهلة لالتحريم ،ومع علمها فال مهر.
الثالثة :من زنى لامرأة لم يحرم عليه نكاحها .ولو زنى لاات بعل ،أو في عدة
ً
رجعية حرمت عليه ألدا .وال ي وز الزوا ،من املشهورة لالزنا إال أن تظهر توبلها.
الرابعة :من ف ر بوالم فةوقبه حرم على الـوا ئ العقـد علـى أم املو ـوء ،وأختـه،
ً
وبنته .وال يحرم إحداهن لو كان عقدها سالقا.
ً
ً
الخامســة :إذا عقــد املحــرم علــى امــرأة عاملــا لــالتحريم حرمــت عليــه ألــدا ،ولــو كــان
ً
جاهال فسد عقده ولم تحرم.
السادســة :ال تحــل ذات البعــل لويــره ،إال بعــد مفارقتــه ،وانقضــاء العــدة إذا كانــت
ذات عدة.
السبب الرابع :استيفاء العدد ،وهو قسمان:
ً
القسم األول :إذا استكمل الحر أر عا لالعقد الدائم حـرم عليـه مـا زاد غبطـة .وال
ً
يحــل لــه مــن اإلمــاء لالعقــد أك ــر مــن اثنتــين مــن جملــة األر ــع .وإذا اســتكمل العبــد أر عــا
م ــن اإلم ــاء لالعق ــد ،أو ح ــرتين أو ح ــرة وأمت ــين ح ــرم علي ــه م ــا زاد .ولك ــل منهم ــا أن ي ــنك
لالعقد املنقطع ما شاء ،وكاا لملك اليمين.
مسةلتان:
األولى :إذا لق واحدة من األر ع حرم عليه العقد على غيرها حقى تنقضـ ي عـد،ها
ً
ً
إن كان الطالق رجعيا ،ولو كان لائنا جاز له العقد على أخر في الحال .وكاا الحكم في
نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البلنونة.
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ً
الثاني ــة :إذا ل ــق إح ــد األر ــع لائن ــا وت ــزو ،اثنت ــين ،فـ ـ ن س ــبقت إح ــداهما ك ــان
العقد لها ،وإن اتفقتا في حالة لطل العقدان.
القســم الثــاني :إذا اســتكملت الحــرة ثــال لقــات حرمــت علــى املطلــق حقــى تــنك
ً
زوجــا غيــره ،ســواء كانــت تحــت حــر أو تحــت عبــد .وإذا اســتكملت األمــة لقتــين حرمــت
ً
ً
عليــه حقــى تــنك زوجــا غيــره ،ولــو كانــت تحــت حــر .وإذا اســتكملت املطلقــة تســعا للعــدة
ً
ينكحها لينهما رجالن حرمت على املطلق ألدا.

السبب اخلامس :اللعان
ً
ً
وهو سةب لتحريم املالعنة تحريما منبـدا .وكـاا قـاف الزوجـة الصـماء والخرسـاء
لما يوجب اللعان لو لم تكن كالك.

السبب السادس :الكفر
والنظر فيه يستدعي ليان مقاصد:
ً
ً
األول :ي ـ ــوز للم ـ ــنمن ال ـ ــزوا ،ل ـ ــةي ام ـ ــرأة حك ـ ــم لطه ـ ــارة ظاهره ـ ــا نكاح ـ ــا دائم ـ ــا
ً
ومنقطعا وملك يمين ،وأما القي لـم يحكـم لطهـارة ظاهرهـا كـاملنكرة لوجـود هللا (وللسـت
الالأدري ـ ــة) والناص ـ ــةية الق ـ ــي ت ـ ــبوض أح ـ ــد األئم ـ ــة أو أح ـ ــد امله ـ ــديين أو ش ـ ــيعلهم ألبه ـ ــم
يشايعوبهم ،فال ي وز له الزوا ،منها.
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول إلى حال ال يصح معه العقد وقع الفبل في
الحال ،وسقا املهر إن كان من املرأة ،ونصفه إن كان من الرجل .ولو وقع بعد
الدخول وقف الفبل على انقضاء العدة من أيهما كان ،وال يسقا ش ئ من املهر؛
الستقراره لالدخول.
وإذا أسلم زو ،الكتالية أو غيرها ممن يصح نكاحهن فهو على نكاحه ،سواء كان
قبل الدخول أو بعده .ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفبل العقد وال مهر .وإن كان
بعد الدخول وقف الفبل على انقضاء العدة.
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وأما من ال يصح نكاحهم كاملنكرين لوجود هللا ف سالم أحد الزوجين موجب
النفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول ،وإن كان بعده وقف على انقضاء
العدة.
ً
وإذا أسلم الكتا ي على أك ر من أر ع من املنكوحات لالعقد الدائم استدام أر عا
ً
من الحرائر ،أو أمتين وحرتين .ولو كان عبدا استدام حرتين ،أو حرة وأمتين ،وفارق
ً
سائرهن .ولو لم يزد عددهن عن القدر املحلل له كان عقدهن ثالتا.
ولل للمسلم إجبار زوجته الكتالية على الوسل؛ ألن االستمتا ممكن من
دونه .ولو اتصفت لما يمنع االستمتا كالنقن الوالب ،و ول األظفار املنفر كان له
إلزامها ل زالته .وله منعها من الخرو ،إلى الكنائ والبيع ،كما له منعها من الخرو،
من محزله .وعليه منعها من شرب الخمر ،وأكل لحم الخحزير ،واستعمال الن اسات.
املقصــد الثــاني :فــي كيفيــة االختيــار وهــو إمــا لــالقول الــدال علــى اإلمســا  ،كقولــه:
اخقرتك أو أمسكتك وما أشبهه .ولو رتب االختيار ثةت عقد األر ع األول ،واندفع البوا ي.
ول ــو ق ــال :مل ــا زاد عل ــى األر ــع اخق ــرت ف ــراقكن ان ــدفعن ،وثة ــت نك ــاح الب ــوا ي .ول ــو ق ــال
ً
لواحدة :لقتك ،صح نكاحهـا و لقـت وكانـت مـن األر ـع .ولـو لـق أر عـا انـدفع البـوا ي،
وثة ــت نك ــاح املطلق ــات ث ــم لق ــن ل ــالطالق؛ ألن ــه ال يواج ــه ل ــه إال الزوج ــة ،إذ موض ــوعه
إزالة قيد النكاح.
والظهار واإليالء لل لهما داللة على االختيار؛ ألنه قد يواجه له غير الزوجة.
ً
وأما لالفعل فمثل أن يطة إذ ظاهره االختيار .ولو و ئ أر عا ثةت عقدهن واندفع
البوا ي .ولو قبل ،أو مل بشهوة فهو اختيار ،كما هو رجعة في حق املطلقة.
املقصد الثالث :في مسائل مقرتبة على اختالف الدين:
األولى :إذا تزو ،امرأة وبنلها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا ،وكاا لو كان دخل
لاألم .أما لو لم يكن دخل لواحدة لطل عقد األم دون البنت ،وال اختيار .ولو أسلم عن
أمــة وبنلهــا ،ف ـ ن كــان و ةهمــا حرمتــا ،وإن كــان و ــئ إحــداهما حرمــت األخــر  ،وإن لــم
يكن و ئ واحدة تءير .ولو أسلم عن أختين تءيـر أيلهمـا شـاء ولـو كـان و ةهمـا .وكـاا لـو
كان عنده امرأة وعملها أو خاللها ،ولم ت ـز العمـة وال الخالـة الجمـع .أمـا لـو رضـلتا صـح
الجمع ،وكاا لو أسلم عن حرة وأمة.
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الثانية :إذا أسلم غير املسلم وعنده حرة وثال إماء لالعقد ،فةسلمن معه ،تءير
مع الحرة أمتين ،إذا رضلت الحرة .ولو أسلم الحر وعنده أر ع إماء لالعقد تءير أمتين،
ولو كن حرائر ثةت عقده عليهن .وكاا لو أسلمن قبل انقضاء العدة .ولو كن أك ر من
أر ع فةسلم بعضهن كان لالخيار لين اختيارهن وبين القرل  ،ف ن لحقن له أو بعضهن
ً
ولم يزدن عن أر ع ثةت عقده عليهن ،وإن زدن عن أر ع تءير أر عا .ولو اختار من سبق
إسالمهن لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن له قبل العدة.
الثالثة :اختالف الدين فبل ال الق ،ف ن كان من املرأة قبل الـدخول سـقا لـه
امله ــر ،وإن ك ــان م ــن الرج ــل فنص ــفه .وإن ك ــان بع ــد ال ــدخول فق ــد اس ــتقر ول ــم يس ــقا
ً
لالعــارض .ولــو كــان املهــر فاســدا وجــب لــه مهــر املثــل مــع الــدخول ،وقبلــه نصــفه إن كــان
ً
الفبــل مــن الرجــل .ولــو لــم يســم مهــرا والحــال هــاه كــان لهــا املتعــة كاملطلقــة .ولــو دخــل
ً
الكتا ي وأسلم وكان املهر خمرا ولم تقبضه  ،يلزمه قيمته عند مستحليه.
الرابعــة :إذا ارتــد املســلم بعــد الــدخول حــرم عليــه وطء زوجتــه املســلمة ،ووقــف
نكاحها على انقضاء العدة.
الخامسة :إذا أسلم وعنده أر ـع ينكـرن وجـود هللا مـدخول بهـن لـم يكـن لـه العقـد
على أخر  ،وال على أخت إحد زوجاته حقى تنقض ي العدة مع لقائهن على الكفر .ولـو
أســلمت الكــافرة فقــزو ،زوجهــا لةخلهــا قبــل إســالمه ،وانقضــت الع ــدة وهــو علــى كفــره،
صح عقد الثانية .فلو أسلم قبل انقضاء عدة األولى تءير ،كما لو تزوجها وهي كافرة.
السادســة :إذا أســلم الكــافر ثــم ارتــد وانقضــت عــد،ها علــى الكفــر فقــد لانــت منــه.
ولــو أســلمت فــي العــدة ورجــع إلــى اإلســالم فــي العــدة فهــو أحــق بهــا ،وإن خرجــت وهــو كــافر
فال سةيل له عليها.
الســابعة :لــو ماتــت إحــداهن بعــد إســالمهن قبــل االختيــار لــم يبطــل اختيــاره لهــا،
ً
ف ـ ن اختارهــا ور نصــلبه منهــا .وكــاا لــو مــقن كلهــن كــان لــه االختيــار .ف ـ ذا أختــار أر عــا
ورثهــن؛ ألن االختيــار لــل اســتئناف عقــد ،وإنمــا هــو تعيــين لــاات العقــد الصــحي  .ولــو
مـات ومـقن قبـل الخيــار احدسـبن زوجـات ألجــل اإلر  .ولـو مـات الــزو ،قـبلهن كـان علــيهن
االعتــداد منــه؛ ألن مــنهن مــن تلزمــه العــدة ،وملــا لــم يحصــل االمتيــاز ألــزمن العــدة لةبعــد
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األجلين ،إذ كل واحـدة يحتمـل أن تكـون هـي الزوجـة وإن ال تكـون ،فالحامـل تعتـد بعـدة
الوفاة ووضع الحمل ،والحائل تعتد لةبعد األجلين من عدة الطالق والوفاة.
ً
الثامنــة :إذا أســلم وأســلمن لزمــه نفقــة الجميــع حقــى يءتــار أر عــا فدســقا نفقــة
البــوا ي؛ ألبهــن فــي حكــم الزوجــات .وكــاا لــو أســلمن أو بعضــهن وهــو علــى كفــره .ولــو لــم
ي ــدفع النفق ــة ك ــان له ــن املطالب ــة به ــا ع ــن الحاض ــر واملا ـ ي ،س ــواء أس ــلم أو لق ــي عل ــى
الكف ــر ،وال يلزم ــه النفق ــة ل ــو أس ــلم دوبه ــن لتحق ــق من ــع االس ــتمتا م ــنهن .ول ــو اختل ــف
ً
الزوج ــان ف ــي الس ــالق إل ــى اإلس ــالم ول ــم تك ــن للن ــة حك ــم ل س ــالمهما مع ــا .ول ــو م ــات قب ــل
ً
الخيار ورثنه جميعا .ولو مات قبل إسالمهن لم يوقف ش يء ؛ ألن الكافر ال ير املسلم.

مسائل من لواحق العقد ،وهي سبع:
األولى :الكفاءة شرط في النكاح ،وهي الدساوي في اإلسالم لالنسبة للمنمنة .ومن
اإلسالم مودة قر ى الرسول محمد (صلى هللا عليه وآله) وهم آل محمد األئمة
واملهديون ،ومن يبوضهم فهو ناصبي.
ال يصـ ــح نكـ ــاح الناصـ ــب املعلـ ــن بعـ ــداوة أهـ ــل البلـ ــت (علـ ــيهم الصـ ــالة والسـ ــالم)؛
الرتكاله ما يعلم لطالنه من دين اإلسالم.
وال يشــقرط تمكنــه مــن النفقــة .ولــو ت ــدد عجــز الــزو ،عــن النفقــة ال تدســلا علــى
الفبـ ــل ،وي ـ ــوز إنكـ ــاح الحـ ــرة العبـ ــد ،والعربيـ ــة الاجمـ ــي والهاشـ ــمية غيـ ــر الهاشـ ــمي،
وب ــالعك  .وك ــاا أرب ــاب الص ــنائع الدني ــة ل ــاوات ال ــدين والبيوت ــات .ول ــو خط ــب امل ــنمن
ً
ً
القــادر علــى النفقــة وجــب إجالتــه وإن كــان أخفــض نســبا .ولــو امتنــع الــولي كــان عاصــيا.
ولو اندسب الزو ،إلى قبيلة فبان من غيرها ،كان للزوجة الفبل.
ويكــره :أن يــزو ،الفاســق ،ويتةكــد فــي شــارب الخمــر ،وأن تــزو ،املنمنــة لاملءــالف
ً
وإن كان مستضعفا ،وهو الاي ال يعرف بعناد.
الثاني ــة :إذا ت ــزو ،ام ــرأة ،ث ــم عل ــم أبه ــا كان ــت زن ــت ل ــم يك ــن ل ــه فب ــل العق ــد ،وال
الرجو على الولي لاملهر.
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الثالثة :ال ي وز التعريض لالخطبة لاات العدة الرجعية؛ ألبها في حكم الزوجـة،
ً
وي ــوز للمطلقــة ثالثــا مــن الــزو ،وغيــره ،وال ي ــوز التصــري لهــا منــه وال مــن غيــره .أمــا
ً
املطلقة تسعا للعدة ينكحها لينها رجالن ،فال ي وز التعريض لها من الزو ،،وي وز من
غيره .وال ي وز التصري في العدة منه وال من غيره.
وأما املعتدة البائنة ،سواء كانت عن خلع أو فبل ،ي وز التعريض من الزو،
وغيره ،والتصري من الزو ،دون غيره  .وصورة التعريض أن يقول :رب راغب فيك أو
حري عليك وما أشبهه .والتصري أن يءا بها لما ال يحتمل إال النكاح ،مثل أن
يقول :إذا انقضت عدتك تزوجتك .ولو صرح لالخطبة في موضع املنع  ،ثم انقضت
العدة فنكحها ،لم تحرم.
الرابع ــة :إذا خط ــب فةجال ــت ح ــرم عل ــى غي ــره خطبله ــا ،ول ــو ت ــزو ،ذل ــك الوي ــر ك ــان
ً
العقد صحيحا.
ً
الخامسة :إذا تزوجت املطلقة ثالثا ،فلو شر ت في العقد أنه إذا حللها فال نكاح
لينهما لطل العقد ،ولو شر ت الطالق يصح النكاح ويبطل الشرط .وإن دخـل بهـا فلهـا
مهر املثل .أما لو لم يصرح لالشرط في العقد وكان ذلك في نلتـه أو نيـة الزوجـة أو الـولي
لــم يفســد .وكــل موضــع يصــح العقــد ،فمــع الــدخول تحــل للمطلــق مــع الفرقــة وانقضــاء
العدة .وكل موضع يفسد ال تحل له؛ ألنه ال يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحي .
السادسـة :نكـاح الشــوار لا ـل ،وهـو أن تقــزو ،امرأتـان لـرجلين علــى أن يكـون مهــر
كل واحدة نكاح األخر .
السابعة :يكره العقد على القاللة إذا ربته ،وبنلها .وأن يزو ،النه لنت زوجته من
غيره إذا ولد،ها بعد مفارقته ،وال لةس لمن ولد،ها قبل نكاح األب .وأن يقزو ،لمن كانت
ضرة ألمه قبل أليه .وبالزانية قبل أن تتوب.

القسم الثاني :يف النكاح املنقطع
وهو سائم في دين اإلسالم؛ لتحقق شرعيته ،وعدم ما يدل على رفعه.
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والنظر فيه يستدعي ليان :أركانه ،وأحكامه.
فأركانه أربعة :الصيوة  ،واملحل  ،واألجل ،واملهر.

أما الصيغة:
ً
فيي اللفمل الاي وضعه الشر ِوصلة إلى انعقاده ،وهو إي اب وقبول.
وألفاظ اإلي اب ثالثة :زوجتك ومتعتك وأنكحتك ،وأيها حصل وقع اإلي ـاب لـه،
وال ينعقد بويرها ،كلفمل التمليك والهبة واإلجارة.
والقبــول :هــو اللفــمل الــدال علــى الرضــا لــالك اإلي ــاب ،كقولــه :قبلــت النكــاح أو
املتع ــة .ول ــو ق ــال :قبل ــت واقتص ــر ،أو رض ــلت ج ــاز .ول ــو ل ــد ل ــالقبول فق ــال :تزوج ــت،
فقالت :زوجتك ،صح.
واللد من اإلشهاد أو اإلشهار (اإلعالن) .ويكون اإلشهاد بشاهدين .وأما اإلشهار
ً
واإلعالن فيكون بعد إيقا العقد وقبل الدخول ،ويتحقق لما يسمى عرفا إشهار
وإعالن كالدعوة إلى وليمة العرس ،أو تعريف الناس لالوسيلة املتاحة.

وأما احملل:
فلشــقرط أن تكــون الزوجــة غيــر منكــرة لوجــود هللا (مســلمة كانــت أو غيــر مســلمة).
ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب املحرمات.
ً
وأما املسلمة فال تقزو ،منقطعا إال لاملسلم خاصة .وال ي وز لاملنكرة لوجود هللا،
ً
وال الناصةية املعلنة لالعداوة كالخوار .،وال يقزو ،منقطعا لةمة وعنده حرة إال ل ذبها،
ً
ولو فعل كان العقد لا ال .وكاا ال يدخل عليها لنت أخلها وال لنت أخيها إال مع إذبها،
ً
ولو فعل كان العقد لا ال.
ويستحب أن تكون منمنة عفيفة ،وأن يسةلها عن حالها مع اللهمة ،ولل
ً
شر ا في الصحة .ويكره أن تكون زانية ،ف ن فعل فعليه منعها من الف ور ،ويكره أن
ً
يقزو ،منقطعا لبكر ،وإن اضطرا إليه فال كراهة.
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فرو ثالثة:
األول :إذا أسـ ــلم غيـ ــر املسـ ــلم ،وعنـ ــده مـ ــن يصـ ــح نكاحهـ ــا لالعقـ ــد املنقطـ ــع ،كـ ــان
ً
عقدها ثالتا .وكاا لو كن أك ر .ولو سبقت هي .وقف على انقضاء العدة ،إن كـان دخـل
بها .ف ن انقضت ولم يسلم ،لطل العقد .وإن لحق بها قبل العدة ،فهو أحق بها مـا دام
أجله لاقيا فلو انقض ى األجل قبل إسالمه لم يكن له عليها سةيل.
الث ــاني :ل ــو كان ــت مم ــن ال يص ــح نك ــاحهن ،فةس ــلم أح ــدهما بع ــد ال ــدخول ،وق ــف
الفبل على انقضـاء العـدة ،وتبـين منـه لانقضـاء األجـل ،أو خـرو ،العـدة .فةيهمـا حصـل
قبل إسالمه ،انفبل له النكاح .
الثالــث :إن أســلم وعنــده حــرة وأمــة ،ثةــت عقــد الحــرة ،ووقــف عقــد األمــة ،علــى
رضاء الحرة.

وأما املهر:
فهو شرط في عقد الزوا ،املنقطع خاصة ،يبطل لفواته العقـد .ويشـقرط فيـه أن
ً
ً
يكون مملوكا معلوما ،إما لالكيل أو الوزن أو املشـاهدة أو الوصـف .ويتقـدر لاملراضـاة،
ً
قل أو ك ر ،ولو كان كفا من لر ،ويلزم دفعه لالعقد.
ول ــو وهبه ــا امل ــدة قب ــل ال ــدخول لزم ــه النص ــف ،ول ــو دخ ــل اس ــتقر امله ــر .ول ــو تب ــين
فساد العقد ،إما لـةن ظهـر لهـا زو ،،أو كانـت أخـت زوجتـه ،أو أمهـا ،ومـا شـاكل ذلـك فـي
موجبــات الفبــل ،ولــم يكــن دخــل بهــا ،فــال مهــر لهــا .ولــو قبضــته كــان لــه اســتعادته .ولــو
تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخات ،ولل عليه تسليم ما لقي.

وأما األجل:
ً
فهــو شــرط فــي عقــد الــزوا ،املنقطــع ،ولــو لــم يــاكره انعقــد دائمــا .وتقــدير األجــل
ً
ً
إليهمــا ،ــال أو قصــر ،وأقلــه ســتة أشــهر .وال لــد أن يكــون معينــا ،محروســا مــن الزيــادة
ً
والنقصان .ولو عينا أجال دون ستة أشهر لطـل العقـد ،ولـو كـان مـن نيـة الـزو ،أن يهبهـا
ً
املدة قبل العقد لطل أيضا.
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وال يحصل فك رباط الزوجية لينهما إال لانقضاء املدة ،أو أن يهبها الزو .،وللزو،
أن يعقد عليها مرة أخر في العدة.

وأما أحكامه فثمانية:
األول :إذا ذكر األجل واملهر صح العقد ،ولو أخل لاملهر مع ذكر األجل لطل
ً
ً
العقد ،ولو أخل لاألجل حسب لطل منقطعا وانعقد دائما.
الثاني :كل شرط يشقرط فيه فاللد أن يقرن لاإلي اب والقبول ،وال حكم ملا ياكر
قبل العقد ما لم يستعد فيه ،وال ملا ياكر بعده ،وال يشقرط مع ذكره في العقد إعادته
بعده.
ً
الثالث :للبالوة الرشيدة (وهي من أتمت  18عاما ال من للوت سن التكليف
ً
ً
عاقلة فقا) أن تزو ،نفسها ،ولل لوليها اعقراض ،لكرا كانت أو ثلبا.
ً
ً
الرابع :ي وز أن يشقرط عليها اإلتيان ليال أو بهارا.
الخام  :ي وز العزل للزو ، ،وال يقف على إذبها ،ويلحق الولد له لو حملت
وإن عزل؛ الحتمال سبق املني من غير تنبه.
السادس :ال يقع بها الق ،وتبين لانقضاء املدة .ويقع لعان ،ويقع بها ظهار
وإيالء ،ويحرم تر و ئها أك ر من أر عة أشهر كالدائمة.
السابع :ال يثةت بهاا العقد ميرا لين الزوجين ،ولو شر ا التوار أو شرط
ً
أحدهما يلزم عمال لالشرط.
الثامن :إذا انقض ى أجلها بعد الدخول فعد،ها حيضتان ،وإن كانت ال تحيض
ً
ولم تيئ فءمسة وأر عون يوما .وتعتد من الوفاة ،ولو لم يدخل بها ،لةر عة أشهر
ً
ً
وعشرة أيام إن كانت حائال ،وبةبعد األجلين إن كانت حامال .ولو كانت أمة كانت عد،ها
ً
حائال شهرين وخمسة أيام.
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القسم الثالث :يف نكاح اإلماء
وهو إما لامللك أو العقد.
والعقد ضربان :دائم ومنقطع.
وقد مض ى ذكر كثير من أحكامهما.
وأعرض عن التفصيل؛ لعدم الحاجة في الوقت الحاضر.

ويلحق بالنكاح النظر يف أمور مخسة:

النظر األول :ما يرد به النكاح
وهو يستدعي ليان ثالثة مقاصد:

األول  :يف العيوب
وهي إما في الرجل ،وإما في املرأة ،فعيوب الرجل ثالثة :الجنون ،والخصاء،
والعحن.
ً
ً
فالجنون :سةب لدسليا الزوجة على الفبل ،دائما كان أو أدوارا ،وكاا املت ـدد
بعد العقد وقبل الوطء ،أو بعد العقد والوطء.
والخصــاء :وهــو ســل األنويــين ،وفــي معنــاه الوجــاء .وإنمــا يفبــل لــه مــع ســبقه علــى
العقد.
والعــحن :مــرض تضــعف معــه القــوة عــن نشــر العضــو ،لحيــث ياجــر عــن اإليــال،،
ويفبل لـه وإن ت ـدد بعـد العقـد  ،لكـن بشـرط أن ال يطـة زوجتـه وال غيرهـا .فلـو و ةهـا
ولو مرة ،ثم َّ
عن أو أمكنه وطء زوجة غيرها مع عننه عنها لم يثةت لها الخيـار .وكـاا لـو
ً
ً
دلرا َّ
وعن قبال ،وتفبل لالجب؛ لتحقق الاجز عن الوطء ،بشرط أن ال يبقى له
و ةها
ما يمكن معه الوطء .ولو حد الجب لم يفبل له ،ولو لان خنثـى لهـا الفبـل حقـى مـع
إمكان الوطء .وال يرد الرجل بعيب غير ذلك.
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وعيــوب املــرأة ســبعة :الجنــون والجــاام والبــرر والقــرن (تشــوه الفــر )،واإلفضــاء
والعر ،والعمى.
أما الجنون :فهو فساد العقل ،فـال يثةـت الخيـار مـع السـهو السـريع زوالـه ،وال مـع
اإلغماء العارض مع غلبة املرة ،وإنما يثةت الخيار فيه مع استقراره .
وأمــا الجــاام :فهــو الــاي يظهــر معــه يــة
االحقراق ،وال تاجر الوجه ،وال استدارة العين.

األعضــاء ،وتن ـاثر اللحــم .وال ت ــزي قــوة

وأما البرر :فهو البياض الاي يظهـر علـى صـفحة البـدن وال يقضـ ي لالدسـلا مـع
االشدباه.
وأما تشوه الفر :،ف ذا منع من االستمتا ولم يمكن عالجه يفبل له.
ً
وأما االفضاء :فهو تصيير املسلكين واحدا.
وأما العر :،فيدخل في أسباب الفبل ،إذا للم اإلقعاد.

املقصد الثاني :يف أحكام العيوب
وفيه مسائل:
األولى :العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفبل ،وما يت دد بعد العقد.
ً
وال ــوطء ال يفبـ ــل لـ ــه .واملت ـ ــدد بعـ ــد العق ــد وقبـ ــل الـ ــدخول ال يةـ ــي الفبـ ــل ،تمسـ ــكا
لمقتض ى العقد السليم عن معارض.
الثاني ــة :خي ــار الفب ــل عل ــى الف ــور ،فل ــو عل ــم الرج ــل أو امل ــرأة لالعي ــب فل ــم يب ــادر
لالفبل لزم العقد ،وكاا الخيار مع التدلل .
الثالث ــة :الفب ــل لالعي ــب ل ــل
الثلث.

لط ــالق ،ف ــال يط ــرد مع ــه تنص ــيف امله ــر وال يع ــد ف ــي

الرابعــة :ي ــوز للرجــل الفبــل مــن دون إذن الحــاكم ،وكــاا املــرأة .نعــم ،مــع ثبــوت
العحن يفتقر إلى الحاكم لضرب األجل .ولها التفرد لالفبل عند انقضائه وتعار الوطء.

شرائع اإلسالم  -اجلزء الثالث  /السيد أمحد احلسن 31 .........................................................................

الخامسة :إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البلنة.
السادســة :إذا فبــل الــزو ،لةحــد العيــوب ،ف ـ ن كــان قبــل الــدخول فــال مهــر وإن
ً
كان بعده فلها املسمى؛ ألنه ثةت لالوطء ثبوتا مستقرا فال يسقا لالفبل .وله الرجو
له على املدل  .وكاا لو فبخت قبل الدخول فال مهر ،إال في العحن (لها نصف املهـر)،
ً
ولـو كـان بعــده كـان لهــا املسـمى .وكـاا لــو كـان لالخصــاء بعـد الـدخول فلهــا املهـر كــامال إن
حصل الوطء.
الس ــابعة :ال يثة ــت الع ــحن إال ل ـ قرار ال ــزو ،،أو البلن ــة ل ـ قراره ،أو نكول ــه أو البلن ــة
الطبية ،ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فةنكر  ،فالقول قوله مع يمينه.
الثامنة :إذا ثةت العحن ،ف ن صبرت فال كالم ،وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلهـا
سنة من حـين القرافـع ،فـ ن واقعهـا أو واقـع زوجـة غيرهـا فـال خيـار ،وإال كـان لهـا الفبـل
ونصف املهر.

املقصد الثالث :يف التدليس
وفيه مسائل:
ً
ً
األولى :إذا تزو ،امرأة وشرط كوبها لكرا ،فوجدها ثلبا لم يكن له الفبل؛
إلمكان ت دده بسةب خفي .وكان له أن ينق من مهرها ما لين مهر البكر والثلب ،
ويرجع فيه إلى العرف.
ً
الثانية :إذا تزو ،منقطعا لامرأة فبانت غيـر مسـلمة ،لـم يكـن لـه الفبـل مـن دون
ً
هبة املدة ،وال له إسقاط ش يء من املهر .وكاا لو تزوجها دائما .نعم ،لو شرط إسالمها
كان له الفبل إذا وجدها على خالفه.
ً
الثالثة :إذا تزو ،رجالن لامرأتين ،وأدخلت خطاا امرأة كل واحد منهما على اآلخـر
فو ةهــا شــبهة ،فكــل واحــد منهمــا علــى وا ئهــا مهــر املثــل ،وتــرد كــل واحــدة علــى زوجهــا،
وعليه مهرها املسمى .ولل له و نها حقى تنقضـ ي عـد،ها مـن وطء األول .ولـو ماتتـا فـي
العدة أو مات الزوجان ور كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته.
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الرابعة :كل موضع حكمنا فيه لـبطالن العقـد ،فللزوجـة مـع الـوطء مهـر املثـل ،ال
املسمى .وكاا كل موضع حكمنا فيه لصـحة العقـد ،فلهـا مـع الـوطء املسـمى وإن لحقـه
الفبل.

النظر الثاني :يف املهور
وفيه أ راف:

األول :يف املهر الصحيح
ً
وهو كل ما يصح أن يملك ،عينـا كـان أو منفعـة .ويصـح العقـد علـى منفعـة الحـر،
كتعليم الصنعة ،والسورة من القرآن ،وكل عمل محلل ،وعلى إجارة الزو ،نفسه مـدة
معينـة .ولــو عقـد الكتاليــان علـى خمــر أو خحزيـر وأســلما ،أو أسـلم أحــدهما قبـل القــبض،
ً
ً
دفع القيمة لخروجه عن ملـك املسـلم ،سـواء كـان عينـا أو مضـمونا .وال تقـدير فـي املهـر،
لل ما ترا ى عليه الزوجان وإن قل ما لم يقصر عن التقويم ،كحبة مـن حنطـة .وكـاا
ال حد له في الك رة.
ً
ويكفــي فــي املهــر مشــاهدته إن كــان حاضــرا ولــو جهــل وزنــه أو كيلــه ،كالصــبرة مــن
الطعام ،والقطعة من الاهب .وي وز أن يقزو ،امرأتين أو أك ر لمهر واحد ،ويكون املهر
لينهن لالسوية.
ولــو تزوجه ــا عل ــى ش ـ يء غي ــر مش ــاهد وال موص ــوف ك ــان له ــا الوص ــف الوس ــا ل ــين
الجيد والرديء .ولو تزوجها على كتاب هللا وسـنة نةيـه (صـلى هللا عليـه وآلـه) ،ولـم يسـم
ً
لها مهرا ،كان مهرها خم ماة درهم فضة وكل درهم (12.5غم).
ً
ً
ً
ولو سمى للمرأة مهرا ،وألليها شلاا معينا ،لزم ما سمى لها وسقا ما سماه ألليها.
ً
ً
ً
ولو أمهرها مهرا ،وشرط أن تعطي ألاها منه شلاا معينا يصح املهر ،وال يلزم الشرط.
واللد من تعيـين املهـر لمـا يرفـع الجهالـة ،فلـو أصـدقها تعلـيم سـورة وجـب تعيينهـا،
ولو أبهم فسد املهر  ،وكان لها مع الدخول مهر املثل ،ولو أمرته لتلقين غيرها لـم يلزمـه؛
ألن الشرط لم يدناولها.
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ولــو أصــدقها تعلــيم صــنعة ال يحســنها ،أو تعلــيم ســورة جــاز؛ ألنــه ثالــت فــي الامــة.
ً
ً
ولو تعار التوصـل كـان عليـه أجـرة التعلـيم .ولـو أصـدقها ظرفـا أنـه خـل فبـان خمـرا كـان
ً
ً
ً
لها مثل الخل ،وكاا لو تزوجها على عبد فبان حرا أو مستحقا .وإذا تزوجها لمهر سـرا،
ً
وب،خر جهرا كان لها األول.
ً
واملهــر مضــمون علــى الــزو ،فلــو تلــف قبــل تســليمه كــان ضــامنا لــه لقيمتــه وقــت
ً
تلفــه .ولــو وجــدت لــه عيبــا كــان لهــا رده لالعيــب ،ولــو عــاب بعــد العقــد كانــت لالخيــار فــي
أخــاه ،أو أخــا القيمــة .ولهــا أن تمنــع مــن الــدخول بهــا حقــى تقــبض مهرهــا ،ســواء كــان
ً
ً
الزو ،موسرا أو معسرا .ولل لها ذلك بعد الدخول.
ويسـ ــتحب :تقليـ ــل املهـ ــر .ويكـ ــره :أن يت ـ ــاوز السـ ــنة ،وهـ ــو خمسـ ــمائة درهـ ــم .وأن
ً
يدخل لالزوجة حقى يقدم مهرها ،أو شلاا منه ،أو غيره ،ولو هدية.

الطرف الثاني :يف التفويض
وهو قسمان :تفويض البضع ،وتفويض املهر.
ً
ً
أما األول :فهو أن ال يـاكر فـي العقـد مهـرا أصـال ،مثـل أن يقـول :زوجتـك فالنـة ،أو
تقول هي :زوجتك نفس ي ،فيقول :قبلت.
وفيه مسائل:
ً
ً
األولــى :ذك ــر امله ــر ل ــل شــر ا ف ــي العق ــد ال ــدائم ،فلــو تزوجه ــا ول ــم ي ــاكر مه ــرا ،أو
ش ــرط أن ال مه ــر ،ص ــح العق ــد .ف ـ ن لقه ــا قب ــل ال ــدخول فله ــا املتع ــة  ،ح ــرة كان ــت أو
مملوكـ ــة ،وال مهـ ــر .وإن لقهـ ــا بعـ ــد الـ ــدخول ،فلهـ ــا مهـ ــر أمثالهـ ــا وال متعـ ــة .فـ ـ ن مـ ــات
أحدهما قبل الـدخول وقبـل الفـرض فـال مهـر لهـا وال متعـة ،وال ي ـب مهـر املثـل لالعقـد،
وإنما ي ب لالدخول.
الثانيـة :املعتبـر فـي مهـر املثــل حـال املـرأة فـي الشـرف والجمــال وعـادة نسـائها ،مـا لــم
يت ــاوز الس ــنة وه ــو خمس ــمائة دره ــم .واملعتب ــر ف ــي املتع ــة ح ــال ال ــزو ، ،ف ــالوني يمت ــع
لالســيارة والــدار ،والفقيــر لالخــاتم ومــا شــاكله .وتســتحق املتعــة املطلقــة القــي لــم يفــرض
لها مهر ،ولم يدخل بها.
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الثالثــة :لــو تراضــيا بعــد العقــد لفــرض املهــر جــاز؛ ألن الحــق لهمــا ســواء كــان لقــدر
ً
مهــر املثــل أو أزيــد أو أقــل ،وســواء كــان عــاملين أو جــاهلين ،أو كــان أحــدهما عاملــا واآلخــر
ً
ً
ً
وانلهاء.
التداء
جاهال ،وفرض املهر إليهما
الرابعة :لو تزو ،اململوكة ثم اشقراها فسد عقد النكاح ،وال مهر لها وال متعة.
الخامســة :يتحقــق التفــويض فــي البالوــة العاقلــة ،وال يتحقــق فــي الصــويرة ،وال فــي
ً
البالوــة الســفيهة .ولــو زوجهــا الــولي لــدون مهــر املثــل أو لــم يــاكر مهــرا صــح العقــد ،وثةــت
لهــا مهــر املثــل لــنف العقــد .ولــو لقهــا قبــل الــدخول كــان لهــا نصــف مهــر املثــل .وي ــوز
أن يزو ،املولى أمته مفوضة ؛ الختصاصه لاملهر.
وأمــا الثــاني  :وهــو تفــويض املهــر ،فهــو أن يــاكر علــى الجملــة ،ويفــوض تقــديره إلــى
أحد الزوجين ،ف ذا كان الحاكم هو الزو ،لم يتقدر في رف الك ـرة وال القلـة ،وجـاز أن
يحكم لما شاء .ولـو كـان الحكـم إليهـا لـم يتقـدر فـي ـرف القلـة ،ويتقـدر فـي ـرف الك ـرة؛
إذ ال يمض ي حكمها فيما زاد عن مهر السنة ،وهو خمسمائة درهم.
ولــو لقهــا قبــل الــدخول وقبــل الحكــم ألــزم مــن إليــه الحكــم أن يحكــم ،وكــان لهــا
النصف .ولو كانت هي الحاكمة  ،فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة .ولو
مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول يسقا املهر ،ولها املتعة.

الطرف الثالث  :يف األحكام
وفيه مسائل:
ً
األولــى :إذا دخــل الــزو ،قبــل تســليم املهــر كــان دينــا عليــه ،ولــم يســقا لالــدخول،
ســواء الــت م ــد،ها أو قصــرت ،الب ــت لــه أو لــم تطال ــب .والــدخول املوج ــب للمهــر ه ــو
ً
ً
الوطء قبال أو دلرا ،وال ي ب لالخلوة.
ً
ً
الثانية :إذا لم يسم لها مهرا  ،وقدم لها شلاا ،ثم دخل كان ذلك مهرها.
الثالثة :إذا لق قبل الدخول كان عليه نصف املهر .ولو كان دفعه استعاد
ً
ً
نصفه إن كان لاقيا ،أو نصف املهر .ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان لاقيا ،أو
ً
نصف مثله إن كان تالفا .ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته .ولو اختلفت قيمته في
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وقت العقد ووقت القبض ،لزمها أقل األمرين .ولو نقصت عينه أو صفته ،مثل عور
ً
الدالة أو نسيان الصنعة ،كان له نصف القيمة سليما ،وال ي بر على أخا نصف
العين.
ً
وأما لو نقصـت قيمتـه لتفـاوت السـعر كـان لـه نصـف العـين قطعـا ،وكـاا لـو زادت
قيمته لقزايد السوق؛ إذ ال نظر إلى القيمة مع لقـاء العـين .ولـو زاد لكبـر أو سـمن كـان لـه
نصف قيمته من دون الزيادة .وال ت بر املرأة على دفع العين .ولو حصل له نماء كالولـد
ً
ً
واللبن كان للزوجة خاصة ،ولـه نصـف مـا وقـع عليـه العقـد .ولـو أصـدقها حيوانـا حـامال
كــان لــه النصــف منهمــا .ولــو أصــدقها تعلــيم صــناعة ،ثــم لقهــا قبــل الــدخول كــان لهــا
نصف أجرة تعليمها ،ولو كان علمها قبل الطالق رجع لنصف األجرة.
الرابعة :لو ألرأته من الصداق ،ثم لقها قبل الدخول ،لم يرجع لنصفه.
الخامسة :إذا شـرط فـي العقـد مـا يءـالف املشـرو  ،مثـل أن ال يقـزو ،عليهـا ،أو ال
يدسر  ،لطل الشرط  ،وصح العقد واملهر .وكاا لو شرط تسليم املهر في أجل  -ف ن لم
ً
يسلمه كان العقد لا ال  -لزم العقد واملهر ،وبطل الشرط.
السادسة :إذا شرط أن ال يءرجها من للدها يلزم الشرط.
ً
الســابعة :لــو لقهــا لائنــا ،ثــم تزوجهــا فــي عدتــه ،ثــم لقهــا قبــل الــدخول ،كــان لهــا
نصف املهر.

النظر الثالث :يف القسم والنشوز والشقاق
القول يف القسم:
والكالم فيه ،وفي لواحقه.
أما األول:
فنقــول :لكــل واحــد مــن الــزوجين حــق ،ي ــب علــى صــاحبه القيــام لــه ،فكمــا ي ــب
علــى الــزو ،النفقــة مــن الكســوة واملةكــل واملشــرب واإلســكان ،فكــاا ي ــب علــى الزوجــة
التمكين من االستمتا  ،وت نب ما يدنفر منه الزو.،
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ً
ً
ً
ً
والقسمة لين األزوا ،حق على الزو ،،حرا كان أو عبدا ،ولو كان عنلنا أو خصيا،
ً
وكاا لو كان م نونا ،ويقسم عنـه الـولي .فمـن لـه زوجـة واحـدة فلهـا ليلـة مـن أر ـع ،ولـه
ثــال يضــعها حيــث شــاء .ولالثنتــين ليلتــان ،وللــثال ثــال  ،والفاضــل لــه .ولــو كــان أر ــع،
ك ــان لك ــل واح ــدة ليل ــة ،لحي ــث ال يح ــل ل ــه اإلخ ــالل لاملبل ــت إال م ــع الع ــار أو الس ــفر ،أو
أذبهن أو أذن بعضهن ،فيما تءـت اآلذنـة لـه .وي ـوز أن ي عـل القسـمة أزيـد مـن ليلـة
لكل واحدة بشرط رضاهن.
ً
ولو تزو ،أر عا دفعة ،يبدأ لمن شاء حقى يةتي عليهن ،ثم ي ب الدسوية على
القرتلب .والواجب في القسمة املضاجعة ال املواقعة ،ويءت الوجوب لالليل دون
النهار.
وإذا كانــت األمــة مــع الحــرة أو الحرائــر ،فللحــرة ليلتــان ول مــة ليلــة ،وغيــر املســلمة
كاألمــة فــي القســمة .ولــو كانــت عنــده مســلمة وغيــر مســلمة كــان للمســلمة ليلتــان ،ولويــر
املســلمة ليلــة .ولــو كانتــا أمــة مســلمة وحــرة غيــر مســلمة ،كانت ـا ســواء فــي القســمة .ولــل
للمو وءة لامللك قسمة ،واحدة كانت أو أك ر .وله أن يطوف على الزوجـات فـي ليـو،هن،
ً
وأن يستدعيهن إلى محزله ،وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض.
وتء ــت البك ــر عن ــد ال ــدخول بس ــبع لي ــال ،والثل ــب ل ــثال  ،وال يقض ـ ي ذل ــك .ول ــو
ســبق إليــه زوجتــان ،أو زوجــات فــي ليلــة ،يةتــد لمــن شــاء .وتســقا القســمة لالســفر،
ويس ــتحب أن يق ــر لي ــنهن إذا أراد استص ــحاب بعض ــهن ،وال ي ــوز الع ــدول عم ــن خ ــر،
اسمها إلى غيرها .وال يتوقف قسم األمة على إذن املالك.
ويس ــتحب :الدس ــوية ل ــين الزوج ــات ف ــي اإلنف ــاق ،وإ ــالق الوج ــه ،والجم ــا  ،وأن
يكــون فــي صــةيحة كــل ليلــة عنــد صــاحبلها .ولــه منعهــا عــن الخــرو ،مــن محزلــة إال لحــق
واجب ،كالبر لالوالدين وت نب عقوقهما.
وأما اللواحق ،فمسائل:
األولــى :القســم حــق مشــقر لــين الــزو ،والزوجــة؛ الشــقرا ثمرتــه ،فلــو أســقطت
حقه ــا من ــه ك ــان لل ــزو ،الخي ــار .وله ــا أن ،ه ــب ليلله ــا لل ــزو ،أو لبعض ــهن م ــع رض ــاه .ف ـ ن
وهب ــت لل ــزو ،وض ــعها حي ــث ش ــاء ،وإن وهبله ــا له ــن وج ــب قس ــملها عل ــيهن ،وإن وهبله ــا
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لبعضــهن اختصــت لاملوهوبــة .وكــاا لــو وهبــت ثــال مــنهن ليــاليهن للرابعــة لزمــه املبلــت
عندها من غير إخالل.
الثاني ــة :إذا وهب ــت فر ـ ـ ي ال ــزو ،ص ــح ،ول ــو رجع ــت ك ــان له ــا ،ولك ــن ال يص ــح ف ــي
املا ـ ي ،لمعنــى أنــه ال يقضـ ي ،ويصــح فيمــا يســتقبل .ولـو رجعــت ولــم يعلــم لــم يقــض مــا
مض ى قبل علمه.
ً
الثالثة :لو التمست عوضا عن ليللها ،فباله الزو ،،ال يصح وال يلزم.
الرابعــة :ال قســمة للصــويرة ،وال امل نونــة املطبقــة ،وال الناشــزة وال املســافرة بويــر
إذنه ،لمعنى أنه ال يقض ي لهن عما سلف.
الخامسة :ال يزور الزو ،الضرة في ليلة ضر،ها .وإن كانت مريضة جاز لـه عياد،هـا،
ف ن اسـتوعب الليلـة عنـدها ال يقضـيها .ولـو دخـل فواقعهـا ،ثـم عـاد إلـى صـاحبة الليلـة،
لم يقض املواقعة في حق الباقيات؛ ألن املواقعة للست من لوازم القسمة.
السادسة :لو جار لالقسمة قض ى ملن أخل لليللها.
السابعة :لو كان له أر ع فنشزت واحـدة ،ثـم قسـم خمـ عشـرة ،فـوفى اثنتـين ثـم
ً
أ اعت الرابعة ،وجب أن يوفي الثالثة خم عشرة والقـي كانـت ناشـزة خمسـا .فيقسـم
ً
ً
للناشــزة ليلــة ،وللثالثــة ثالثــا ،خمســة أدوارا ،فدســتوفي الثالثــة خم ـ عشــرة والناشــزة
ً
خمسا ،ثم يستةنف.
الثامنة :لو اف على ثـال  ،و لـق الرابعـة بعـد دخـول ليللهـا ثـم تزوجهـا ،ال ي ـب
لها قضاء تلك الليلة.
ً
التاسعة :لو كان له زوجتان في للدين ،فةقام عند واحدة عشرا كان عليه ل خر
مثلها.
العاشــرة :لــو تــزو ،امــرأة ولــم يــدخل بهــا ،فــةقر للســفر فءــر ،اســمها ،جــاز لــه مــع
ً
العــود توفيلهــا حصــة التءصــي ؛ ألن ذلــك ال يــدخل فــي الســفر ،إذ لــل الســفر داخــال
في القسم.
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القول يف النشوز:
وهـو الخـرو ،عـن الطاعـة ،وأصــله االرتفـا  ،وقـد يكـون مــن الـزو ،كمـا يكـون مــن
الزوجة .فمقى ظهـر مـن الزوجـة إمارتـه ،مثـل أن تقطـب فـي وجهـه ،أو تتبـرم لحوائ ـه ،أو
توير عاد،ها في آدابها ،جاز له هجرها في املضجع بعد عظلها.
وصورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش ،وال ي وز له ضربها والحال هاه.
أما لو وقع النشوز ،وهو االمتنا عن اعته فيما ي ب له ،جاز ضربها ،ولو لةول
ً
ً
مرة .ويقتصر على ما ينمل معه رجوعها ،ما لم يكن مدميا وال مبرحا.
وإذا ظهــر مــن الــزو ،النشــوز لمنــع حقوقهــا ،فلهــا املطالبــة ،وللحــاكم إلزامــه ،ولهــا
تر بعض حقوقها ،من قسمة ونفقة ،استمالة له .ويحل للزو ،قبول ذلك.

القول يف الشقاق:
وه ــو فع ــال م ــن الش ــق ،ك ــةن ك ــل واح ــد منهم ــا ف ــي ش ــق ،ف ـ ن ك ــان النش ــوز منهم ــا،
ً
وخش ي الشقاق ،بعث الحاكم حكما من أهل الزو ،،وآخر مـن أهـل املـرأة  ،علـى األولـى.
ً
ولو كان من غير أهلهما ،أو كان أحدهما ،جاز أيضا.
و عثهما على سةيل التحكيم ،ف ن اتفقا على االصالح فعاله ،وإن اتفقا على
ً
التفريق لم يصح إال لرضا الزو ،في الطالق ،ورضا املرأة في البال إن كان خلعا.
تفريع :لو بعث الحكمان ،فواب الزوجان أو أحدهما ،لم ي ز الحكم.
مسةلتان:
ً
األولى :ما يشقر ه الحكمان يلزم إن كان سائوا ،وإال كان لهما نقضه.
ً
ً
الثاني ــة :ال ي ــوز أن يمنعه ــا ش ــلاا م ــن حقوقه ــا الواجب ــة .ول ــو منعه ــا ش ــلاا م ــن
ً
ً
حقوقها املستحبة ،أو أغارها ،فبالت له لاال ليءلعها ،صح .ولل ذلك إكراها.
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النظر الرابع :يف أحكام األوالد
وهي قسمان:

األول  :يف إحلاق األوالد
والنظر في :الزوجات ،واملو وءات لامللك ،واملو وءات لالشبهة.
األول :أحكام ولد املو وءة لالعقد الدائم واملنقطع.
وهـ ــم يلحقـ ــون لـ ــالزو ،بشـ ــروط ثالثـ ــة :الـ ــدخول ،ومض ـ ـ ي سـ ــتة أشـ ــهر مـ ــن حـ ــين
الوطء ،وأن ال يت اوز أقص ى الوضع ،وهو عشرة أشهر.
ً
فلــو لــم يــدخل بهــا لــم يلحقــه ،وكــاا لــو دخــل وجــاءت لــه ألقــل مــن ســتة أشــهر حيــا
ً
كامال .وكاا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن عشرة أشهر من زمان الوطء ،أو ثةت ذلك
بويبة متحققة تزيد عن أقص ى الحمل ،وال ي وز له إلحاقه لنفسه والحال هاه.
ً
ولو و ةها وا ئ ف ورا كان الولد لصاحب الفراش ،وال ينتفي عنه إال لاللعان أو
البلنـة؛ ألن الزانـي ال ولـد لـه .ولــو اختلفـا فـي الـدخول ،أو فــي والدتـه ،فـالقول قـول الــزو،
مــع يمينــه .ومــع الــدخول وانقضــاء أقــل الحمــل ال ي ــوز لــه نفــي الولــد  ،ملكــان ،همــة أمــه
لالف ور ،وال مع تيقنه .ولو نفاه لم ينتف إال لاللعان أو البلنة.
ولو لقها فاعتدت ،ثم جاءت لولد ما لين الفراق إلى أقص ى مدة الحمل لحق له
إذا لم تو ـة وال شـبهة .ولـو زنـى لـامرأة فةحبلهـا ثـم تـزو ،بهـا لـم ي ـز إلحاقـه لـه ،وكـاا لـو
زن ــى لةم ــة فحمل ــت ث ــم التاعه ــا .ويل ــزم األب اإلق ــرار لالول ــد م ــع اعقراف ــه لال ــدخول ووالدة
زوجتــه لــه ،فلــو أنك ـره والحــال هــاه لــم ينتــف إال لاللعــان أو البلنــة .وكــاا لــو اختلفــا فــي
املدة.
ولــو لــق امرأت ــه ،فاعتــدت وتزوجــت  ،أو ل ــا أمتــه فو ةهــا املش ــقري ،ثــم ج ــاءت
ً
لولد لدون ستة أشهر كامال ،فهو ل ول .وإن كان لستة أشهر فهو للثاني.

 ........................................................................... ................ 40إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم)

أحكام ولد املو وءة لامللك:
ً
إذا و ــة األمــة ،ف ــاءت لــه لولــد لســتة أشــهر فصــاعدا لزمــه اإلقــرار لــه ،لكــن لــو
ُ
ً
نفــاه لــم يالعــن أمتــه ،وحكــم لنفيــه ظــاهرا .ولــو اعقــرف لــه بعــد ذلــك الحــق لــه .ولــو و ــة
األمة املولى وأجنبي ،حكم لالولد للمولى.
ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحـد مـنهم لهـا ،حكـم لالولـد ملـن هـي عنـده إن
ً
جــاءت لــه لســتة أشــهر فصــاعدا منــا يــوم و ةهــا ،وإال كــان للــاي قبلــه إن كــان لو اــه
ً
ستة أشهر فصاعدا ،وإال كان للاي قبله ،وهكاا الحكم في كل واحد منهم.
أحكام ولد الشبهة:
الــوطء لالش ــبهة يلح ــق ل ــه النس ــب ،فل ــو اش ــتبهت علي ــه أجنةي ــة ،فظنه ــا زوجت ــه أو
ُ
مملوكتــه فو ةهــا الحــق لــه الولــد .وكــاا لــو و ــة أمــة غيــره لشــبهة ،لكــن فــي األمــة يلزمــه
ً
قيمة الولد يوم سقا حيا.
ولــو تــزو ،امــرأة لظنهــا خاليــة ،أو لظنهــا مــوت الــزو ،أو القــه ،فبــان أنــه لــم يمــت
ولـ ــم يطلـ ــق ،ردت علـ ــى األول بعـ ــد االعتـ ــداد مـ ــن الثـ ــاني ،واخـ ــت الثـ ــاني لـ ــاألوالد مـ ــع
الشرائا ،سواء اسدندت في ذلك إلى شهادة شهود ،أو إخبار مءبر.

القسم الثاني :يف أحكام الوالدة
والكالم في :سحن الوالدة ،واللواحق.
أما سحن الوالدة:
فالواج ــب منه ــا :اس ــدبداد النس ــاء ل ــاملرأة عن ــد ال ــوالدة دون الرج ــال إال م ــع ع ــدم
النساء ،وال لةس لالزو ،وإن وجدت النساء.
والندب ستة :غسل املولود ،واألذان في أذنه اليمنى ،واإلقامة في اللسر ،
وتحنيكه لماء الفرات ،وبقرلة الحسين (عليه السالم) ،ف ن لم يوجد ماء الفرات فبماء
فرات ،ولو لم يوجد إال ماء ملح جعل فيه ش يء من التمر أو العسل ،ثم يسميه أحد
األسماء املستحسنة ،وأفضلها ما يتضمن العبودية هلل سبحانه ،وأسماء األنةياء
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واألئمة والصالحين والصالحات (عليهم السالم) ،وأن يكنيه ،وتستحب الدسمية يوم
ً
السابع .ويكره :أن يكنيه ألا القاسم إذا كان اسمه محمدا.
وأما اللواحق ،فثالثة:
سحن اليوم السابع ،والرضا  ،والحضانة.
وسحن اليوم السابع أر ع :الحلق ،والختان ،وثقب األذن ،والعقيقة.
ً
أمــا الحلــق :فمــن الســنة حلــق رأســه يــوم الســابع مقــدما علــى العقيقــة ،والتصــدق
ً
ل ــوزن ش ــعره ذهب ــا أو فض ــة .ويك ــره :أن يحل ــق م ــن رأس ــه موض ــع  ،ويق ــر موض ــع ،وه ــي
القناز .
وأمــا الختــان :فمســتحب يــوم الســابع ،ولــو أخــر جــاز .ولــو للــم ولــم يءــقن وجــب أن
ً
يءقن نفسه .والختان واجب ،ولو أسلم كافر غير مءقن وجب أن يءقن ولو كان مسنا.
وأما العقيقة :فلستحب أن يعق عن الاكر ذكر ،وعن األنثى أنثى ،وهي مستحبة.
ولو تصدق لثمنها لم ي ز في القيام لالسنة .ولو عجز عنها أخرها حقى يتمكن ،وال
يسقا االستحباب.
ويس ــتحب :أن ت تم ــع فيه ــا ش ــروط األق ــحية ،وأن تءـ ـ القالل ــة منه ــا لالرج ــل
والور  .ولو لم تكن قاللة أعطي األم تتصدق له .ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن
يعق عن نفسه إذا للم.
ولــو مــات الصــبي يــوم الســابع ف ـ ن مــات قبــل الــزوال ســقطت ،ولــو مــات بعــده لــم
يســقا االســتحباب .ويكــره للوالــدين أن يــةكال منهــا ،وأن يكســر ش ـ يء مــن عظامهــا القــي
تسير عليها (اليدان والرجالن) ،لل يفصل أعضاؤها.
وأما الرضا  :فال ي ب على األم إرضا الولد ،ولهـا املطالبـة لـةجرة إرضـاعه ،ولـه
ً
اسدا ارها إذا كانـت لائنـا .وي ـب علـى األب لـال أجـرة الرضـا إذا لـم يكـن للولـد مـال،
وألمه أن ترضعه لنفسها أو بويرها ،ولها األجرة .وللمولى إجبار أمته على الرضا  .وبهاية
ً
الرضا حوالن ،وي وز االقتصار على أحد وعشرين شهرا ،واألفضـل أن ال ينقصـه عـن
ً
ذلك .وي وز الزيادة عن الحولين شهرا وشهرين .وال ي ـب علـى الوالـد دفـع أجـرة مـا زاد
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عن حولين .واألم أحـق ل رضـاعه إذا لبـت مـا يطلـب غيرهـا .ولـو لبـت زيـادة كـان لـ ب
نزعــه وتسليمــه إلــى غيرهــا .ولــو تبرعــت أجنةيــة ل رضــاعه فرضــلت األم لــالتبر فيــي أحــق
له ،وإن لم ترض فل ب تسليمه إلى املتبرعة .ويستحب :أن يرضع الصبي للبن أمه ،فهو
أفضل.
وأما الحضانة :فاألم أحق لالولد مدة الرضا  ،وهي حوالن ،ذكر أكان أو أنثى ،إذا
كانت حرة مسلمة .وال حضانة ل مة ،وال لوير املسلمة مع املسلم.
ف ـ ذا فصــل فالوال ــد أحــق لالــاكر ،واألم أح ــق لــاألنثى حقــى تبل ــم ســبع ســنين ،ث ــم
يكــون األب أحــق بهــا .ولــو تزوجــت األم ســقطت حضــانلها عــن الــاكر واألنثــى ،وكــان األب
أحق بهما .ولو مات كانت األم أحق بهما من الوص ي.
ً
ً
وكاا لو كان األب مملوكا أو كافرا ،كانت األم الحرة أحق له وإن تزوجت .فلو
أعتق كان حكمه حكم الحر .ف ن فقد األلوان فالحضانة ألب األب ،ف ن عدم كانت
الحضانة ل قارب ،وترتبوا ترتلب اإلر .
ومن لواحق الحضانة ،ثال مسائل:
األولــى :إذا لبــت األم للرضــا أجــرة زائــدة عــن غيرهــا ،فلــه تســليمه إلــى األجنةيــة،
وال تسقا حضانة األم.
ً
الثاني ــة :إذا لل ــم الول ــد ع ــاقال س ــقطت والي ــة األل ــوين عن ــه ،وك ــان الخي ــار إلي ــه ف ــي
االنضمام إلى من شاء.
الثالثة :إذا تزوجت سقطت حضانلها ،ف ن لقها رجعية فالحكم لاق ،وإن لانت
منه رجعت حضانلها.

النظر اخلامس :يف النفقات
ال ت ب النفقة إال لةحد أسباب ثالثة :الزوجية ،والقرالة ،وامللك.
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القول يف نفقة الزوجة:
وتثة ــت النفق ــة للزوج ــة ،مس ــلمة كان ــت أو غي ــر مس ــلمة أو أم ــة ،ص ــويرة كان ــت أو
ً
ً
ً
كبيرة ،دائما عقدها أو منقطعا ،بشرط أن ال تكون ناشزا.
وأما قدر النفقة ،فضالطه :القيام لما تحتا ،إليه املـرأة مـن عـام وإدام وكسـوة
ً
وإس ــكان وإخ ــدام وآل ــة اإلده ــان ،تبع ــا لع ــادة أمثاله ــا م ــن أه ــل البل ــد .ويكف ــي ف ــي ق ــدر
اإل عام سد الخلة.
ويرج ــع ف ــي اإلخ ــدام إل ــى عاد،ه ــا ،ف ـ ن كان ــت م ــن ذوي اإلخ ــدام وج ــب ،وإال خ ــدمت
نفس ــها .وإذا وجب ــت الخدم ــة ،ف ــالزو ،لالخي ــار ل ــين اإلنف ــاق عل ــى خادمه ــا إن ك ــان له ــا
خادم ،وبين الديا خادم ،أو اسدا ارها ،أو الخدمة لهـا لنفسـه .ولـل لهـا التءييـر .وال
يلزمه أك ر من خـادم واحد ولو كانت من ذوي الحشـم؛ ألن االكتفـاء يحصـل بهـا .ومـن ال
عادة لها لاإلخدام ،يءدمها مع املرض.
ويرج ــع ف ــي ج ــن امل ــةدوم وامللب ــوس إل ــى ع ــادة أمثاله ــا م ــن أه ــل البل ــد ،وك ــاا ف ــي
املسكن .ولها املطالبة لالتفرد لاملسكن .عن مشار غير الزو.،
وال لـد فـي الكســوة مـن زيــادة فـي الشــتاء للتـدثر ،كاللحــاف للنـوم .ويرجــع فـي جنســها
إلــى عــادة أمثــال املــرأة .وتــزاد إذا كانــت مــن ذوي الت مــل ،زيــادة علــى ثيــاب البالــة ،لمــا
يت مل أمثالها له.
وأما اللواحق ،فمسائل:
األولــى :لــو قالــت :أنــا أخــدم نفسـ ي ولــي نفقــة الخــادم لــم ي ــب إجاللهــا ،ولــو لــادرت
لالخدمة من غير إذن لم تكن لها املطالبة.
الثانية :الزوجة تملك نفقة يومها ،فلو منعها وانقض ى اليوم استقرت نفقة ذلك
اليوم ،وكاا نفقة األيام وإن لم يقدرها الحاكم ،ولـم يحكـم بهـا .ولـو دفـع لهـا نفقـة ملـدة
وانقضت تلك املدة فقد ملكت النفقة .ولو استفضلت منها ،أو أنفقت على نفسـها مـن
ً
غيره ــا كان ــت ملك ــا له ــا .ول ــو دف ــع إليه ــا كس ــوة مل ــدة ج ــرت الع ــادة لبقائه ــا إليه ــا ص ــح .ول ــو
أخلقله ــا قب ــل امل ــدة ل ــم ي ــب علي ــه ل ــدلها .ول ــو انقض ــت امل ــدة والكس ــوة لاقي ــة ،البت ــه
لكســوة ملــا يســتقبل .ولــو ســلم إليهــا نفقــة ملــدة ،ثــم لقهــا قبــل انقضــائها ،اســتعاد نفقــة
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الزمان املتءلف بعد يوم االنفصال (سواء كان يوم الطالق لالنسبة للبائن أم آخر يـوم
في العدة لالنسبة للرجعية).
الثالثـ ــة :إذا دخـ ــل بهـ ــا واسـ ــتمرت تةكـ ــل معـ ــه وتشـ ــرب علـ ــى العـ ــادة لـ ــم تكـ ــن لهـ ــا
مطالبتـه لمـدة مناكلتـه ،وال تسـقا النفقـة لـو تزوجهـا ولـم يـدخل بهـا وانقضـت مـدة لـم
تطالبه لنفقة ،لل لها أن تطالبه بها بعد ذلك.
فــر  :لــو نشــزت وعــادت إلــى الطاعــة لــم ت ــب النفقــة حقــى يعلــم ،وينقض ـ ي زمــان
يمكنـه الوصــول إليهـا أو وكيلــه .ولـو ارتــدت سـقطت النفقــة ،ولـو عــادت فةسـلمت عــادت
نفقلها عند إسالمها.
ً
ً
الرابعــة :إذا ادعــت البــائن إبهــا حامــل صــرفت إليهــا النفقــة يومــا فيومــا ،فـ ن تبــين
الحمل وإال استعيدت.
فر  :إذا العنها فبانت منه وهي حامـل ،فـال نفقـة لهـا النتفـاء الولـد ،إال إن أقامـت
للنــة علــى أنــه النــه .وكــاا لــو لقهــا ،ثــم ظهــر بهــا حمــل فــةنكره والعنهــا .ولــو أكــاب نفســه
بعد اللعان واستلحقه لزمه اإلنفاق؛ ألنه من حقوق الولد.
ً
ً
الخامس ــة :إذا ك ـان ل ــه عل ــى زوجت ــه دي ــن ،ج ــاز أن يقاض ــيها يوم ــا فيوم ــا إن كان ــت
موسـرة ،وال ي ـوز مـع إعسـارها؛ ألن قضـاء الـدين فيمـا يفضـل عـن القـوت ،ولـو رضـلت
لالك لم يكن له االمتنا .
السادسة :نفقة الزوجـة مقدمـة علـى األقـارب ،فمـا فضـل عـن قوتـه صـرفه إليهـا،
ثم ال يدفع إلى األقارب إال ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة.

القول يف نفقة األقارب:
والكالم فيمن ينفق عليه ،وكيفية اإلنفاق ،واللواحق.
ت ب النفقة :على األلوين ،واألوالد وكاا ي ب اإلنفاق على آلاء األلوين وأمها،هم.
وال ت ــب النفقــة علــى غيــر العمــودين مــن األقــارب ،كــاألخوة واألعمــام واألخــوال وغيــرهم،
لكن تستحب ،وتتةكد في الوار منهم.
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ويش ــقرط ف ــي وج ــوب اإلنف ــاق الفق ــر ،والاج ــز ع ــن االكدس ــاب .وال عب ــرة لنقص ــان
ً
ً
الخلقة وال لنقصان الحكم ،مع الفقر والاجز .وت ب ولو كان فاسقا أو كافرا .وتسقا
ً
إذا كان مملوكا ،وت ب على املولى.
ويشــقرط فــي املنفــق القــدرة ،فلــو حصــل لــه قــدر كفايتــه اقتصــر علــى نفســه ،ف ـ ن
فضل ش ئ فلزوجته ،ف ن فضل فل لوين واألوالد.
وال تقــدير فــي النفقــة ،لــل الواجــب قــدر الكفايــة مــن اإل عــام والكســوة واملســكن،
ً
وما يحتا ،إليه من زيادة الكسوة في الشتاء ،للتدثر يقظة ونوما.
وال ي ــب إعفــاف مــن ت ــب النفقــة لــه ،وينفــق علــى أليــه دون أوالده؛ ألبهــم أخــوة
املنفــق .وينفــق علــى ولــده وأوالده؛ ألبهــم أوالد .وال يقض ـ ي نفقــة األقــارب؛ ألبهــا مناســاة
لسد الخلة ،فال يستقر في الامة.
وتشتمل اللواحق على مسائل:
األولــى :ت ــب نفقــة الولــد علــى أليــه ،ومــع عدمــه أو فقــره فعلــى أب األب وإن عــال
ألنــه أب ،ولــو عــدمت اآللــاء فعلــى أم الولــد ،ومــع عــدمها أو فقرهــا فعلــى أليهــا وأمهــا وإن
علوا ،األقرب فاألقرب .ومع الدساوي يشقركون في اإلنفاق.
الثانيــة :إذا كــان لــه ألــوان وفضــل لــه مــا يكفــي أحــدهما كانــا فيــه ســواء ،وكــاا لــو
ً
ً
ً
ً ً
كان النا وألا .ولو كانا ألا وجدا أو أما وجدة خ له األقرب.
الثالثة :لو كان له أب وجد موسران ،فنفقته على أليه دون جده .ولو كـان لـه أب
والن موسران كانت نفقته عليهما لالسوية.
الرابعة :إذا دافع لالنفقة الواجبة أجبره الحاكم ،ف ن امتنع حةسـه ،وإن كـان لـه
مـال ظــاهر جــاز أن يةخـا مــن مالــه مــا يصـرف فــي النفقــة .ولــو كـان لــه عــروض أو عقــار أو
متا جاز ليعه؛ ألن النفقة حق كالدين.
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القول يف نفقة اململوك:
ت ب النفقة على ما يملكه اإلنسان من رقيق وبهيمة ،أما العبد واألمة فموالهما
لالخيــار فــي اإلنفــاق عليهمــا مــن خاصــته أو مــن كســبهما .وال تقــدير لنفقلهمــا ،لــل الواجــب
لقدر الكفاية من إ عام وأدام وكسوة.
ويرجع في جن ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل للده ،ولو امتنع
عن اإلنفاق أجبر على ليعه أو اإلنفاق .ويستوي في ذلك القن واملدلر وأم الولد.
وي وز أن يءار ،اململو  ،لةن يضرب عليه ضريبة ،وي عل الفاضل له إذا ر ي
 ،ف ـ ن فضــل قــدر كفايتــه وكلــه إليــه ،وإال كــان علــى املــولى التمــام .وال ي ــوز أن يضــرب
عليه ما يقصر كسبه عنه ،وال ما ال يفضل معه قدر نفقته ،إال إذا قام بها املولى.
وأمــا نفقــة البهــائم اململوكــة فواجبــة ،ســواء كانــت مةكولــة أو لــم تكــن ،والواجــب
القيــام لمــا يحتــا ،إليــه ،فـ ن اجقــزأت لــالرعي وإال علفهــا .فـ ن امتنــع أجبــر علــى ليعهــا ،أو
ذلحهــا إن كانــت تقصــد لالــال  ،أو اإلنفــاق .وإن كــان لهــا ولــد ،وفــر عليــه مــن لبنهــا قــدر
كفايته .ولو اجقزأ بويره من رعي أو علف جاز أخا اللبن.
***

كتاب الطالق
والنظر في :األركان ،واألقسام ،واللواحق.

وأركانه :أربعة

الركن األول يف املطلق:
ويعتبر فيه شروط أر عة:

األول :البلوغ
فال اعتبار بعبارة الصبي قبل للوغه .ولو لق وليه لم يصح ،ولو للم فاسد العقل
لق وليه مع مراعاة الوبطة (املصلحة).

الشرط الثاني :العقل
فال يصح الق امل نون ،وال السكران ،وال من زال عقله ل غماء أو شرب مرقد؛
لعدم القصد .وال يطلق الولي عن السكران؛ ألن زوال عاره غالب ،فهو كالنائم.
ويطلق عن امل نون ،ولو لم يكن له ولي لق عنه اإلمام أو من نصبه للنظر في ذلك.

الشرط الثالث :االختيار
ً
ُ
كره قادرا
فال يصح الق املكره .وال يتحقق اإلكراه ما لم يكمل أمور ثالثة :كون امل ِ
على فعل ما َتو َّع َد له ،وغلبة الظن لةنه يفعل ذلك مع امتنا املُ َ
كره ،وأن يكون ما
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َّ
توعد له مضرًا لاملُ َ
كره في خاصة نفسه ،أو من ي ري م ر نفسه ،كاألب والولد،
ً
ً
ً
ً
ضربا .ويءتلف لحسب منازل املُ َ
كرهين
سواء كان ذلك الضرر قتال أو جرحا أو شتما أو
في منازل اإلهانة .وال يتحقق اإلكراه مع الضرر اللسير.

الشرط الرابع :القصد
وهو شرط في الصحة ،مع اشقراط النطق لالتصري  .فلو لم ينو الطالق لم يقع،
كالساهي والنائم والوالا .ولو نس ي أن له زوجة ،فقال نسائي والق ،أو زوجقي الق
ً
ُ
ثم ذكر ،لم يقع له فرقة .ولو أوقع وقال :لم أقصد الطالق ق ِبل منه ظاهرا ،ودين
ً
لنلته لا نا ،وإن تةخر تفسيره ما لم تءر ،عن العدة؛ ألنه إخبار عن نلته .وي وز
الوكالة في الطالق للوائب ،وللحاضر .ولو وكلها في الق نفسها ي وز.
ً
تفريع :على الجواز ،لو قال :لقي نفسك ثالثا ،فطلقت واحدة .وكاا لو قال:
ً
لقي واحدة ،فطلقت ثالثا يقع واحدة.

الركن الثاني يف املطلقة:
وشرو ها خمسة:
األول :أن تكون زوجة ،فلو لق املو وءة لامللك لم يكن له حكم .وكاا لو لق
أجنةية وإن تزوجها .وكاا لو علق الطالق لالقزويج لم يصح ،سواء عين الزوجة
كقوله :إن تزوجت فالنة فيي الق ،أو أ لق كقوله :كل من أتزوجها.
ً
الثاني :أن يكون العقد دائما ،فال يقع الطالق لاات العقد املنقت.
الثالث :أن تكون اهرة من الحيض والنفاس ،ويعتبر هاا في املدخول بها،
الحائل ،الحاضر زوجها ،ال الوائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الاي و ةها فيه
ً
ً
إلى آخر .فلو لقها وهما في للد واحد ،أو غائبا دون املدة املعتبرة ،وكانت حائضا أو
ً
نفساء كان الطالق لا ال ،علم لالك أو لم يعلم.
أما لو انقض ى من غيةته ،ما يعلم انتقالها فيه ،من هر إلى آخر ثم لق صح ولو
ً
اتفق في الحيض .وكاا لو خر ،في هر لم يقربها فيه جاز القها مطلقا ،وكاا لو لق
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ً
ً
القي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا .ولو كان حاضرا وهو ال يصل إليها ،لحيث
يعلم حيضها ،فهو لمحزلة الوائب.
الرابع :أن تكون مستبرئة ،فلو لقها في هر واقعها فيه لم يقع القه .ويسقا
اعتبار ذلك في اليائسة ،وفيمن لم تبلم الحيض ،وفي الحامل واملسقرالة بشرط أن
ً
ً
يمض ي عليها ثالثة أشهر لم تر دما ،معقزال لها .ولو لق املسقرالة قبل مض ي ثالثة أشهر
من حين املواقعة لم يقع الطالق.
الخـ ــام  :تعيـ ــين املطلقـ ــة ،وهـ ــو أن يقـ ــول :فالنـ ــة ـ ــالق ،أو يشـ ــير إليهـ ــا لمـ ــا يرفـ ــع
االحتمــال .فلــو كــان لــه واحــدة ،فقــال :زوجقــي ــالق ،صــح لعــدم االحتمــال .ولــو كــان لــه
زوجتان أو زوجات ،فقال :زوجقي الق ،ف ن نـو معينـة صـح ،ويقبـل تفسـيره .وإن لـم
ينو يبطل الطالق لعدم التعيين.
ولو نظر إلى زوجته وأجنةية ،فقال :إحداكما الق ،ثم قال :أردت األجنةية ،قبل.
ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعد  ،فقال :سعد الق ،ثم قال :أردت الجارة
يقبل .ولو ظن أجنةية زوجته ،فقال :أنت الق ،لم تطلق زوجته؛ ألنه قصد
املءا بة .ولو كان له زوجتان :زينب وعمرة ،فقال :يا زينب ،فقالت عمرة :لبيك،
فقال :أنت الق ،لقت املنوية ال امل يبة.

الركن الثالث يف الصيغة:
واألصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشر  ،ال يقبل التقايل ،فيقف رفعها
على موضع اإلذن .فالصيوة املتلقاة إلزالة قيد النكاح :أنت الق ،أو فالنة ،أو هاه،
وما شاكلها من األلفاظ الدالة على تعيين املطلقة .فلو قال :أنت الطالق ،أو الق ،أو
ً
من املطلقات ،لم يكن شلاا ولو نو له الطالق .وكاا لو قال :أنت مطلقة .ولو قال:
لقت فالنة ،ال يقع.
وال يقع الطالق لالكناية ،وال بوير العربية مع القدرة على التلفمل لاللفظة
املءصوصة ،وال لاإلشارة إال مع الاجز عن النطق .ويقع الق األخرس لاإلشارة
الدالة.
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وال يقع الطالق لالكتالة وهو قادر على التلفمل .نعم ،لو عجز عن النطق فكتب
ً
ناويا له الطالق ،صح.
ولو قال :هاه خلية ،أو لرية ،أو حبلك على غاربك ،أو الحقي لةهلك ،أو لاين ،أو
ً
حرام ،أو لتة ،أو لتلة ،لم يكن شلاا نو الطالق أولم ينوه .ولو قال :اعتدي ،ونو له
الطالق ،ال يصح .ولو خيرها وقصد الطالق ،ف ن اختارته أو سكتت ولو لحظة ،فال
ً
حكم .وإن اختارت نفسها في الحال فال حكم له أيضا.
ولو قيل :هل لقت فالنة؟ فقال :نعم ،ال يقع الطالق .ولو قيل :هل فارقت أو
ً
خليت أو ألنت؟ فقال :نعم ،لم يكن شلاا.
ويشقرط في الصيوة ت ريدها عن الشرط والصفة .ولو فسر الطلقة لاثنتين أو
ثال يقع واحدة ،لقوله :الق ،ويلغي التفسير .ولو قال :أنت الق للسنة صح إذا
كانت اهرة ،ولو قال للبدعة ال يقع؛ ألن البدعي ال يقع واآلخر غير مراد.
تفريع:
إذا قال :أنت الق في هاه الساعة إن كان الطالق يقع لك ،ال يصح إن كان
املطلق ال يعلم حالها ؛ لتعليقه على الشرط ،أما لو كان يعلمها على الوصف الاي يقع
معه الطالق فيصح؛ ألن ذلك لل بشرط ،لل أشبه لالوصف وإن كان للفمل الشرط.
ولو قال :أنت الق أعدل الق ،أو أكمله ،أو أحسنه ،أو أقبحه ،أو أحسنه
وأقبحه ،صح ولم تضر الضمائم .وكاا لو قال :مالء مكة ،أو مالء الدنيا .ولو قال:
لرضا فالن ،ف ن عني الشرط لطل ،وإن عني الورض لم يبطل .وكاا لو قال :إن دخلت
الدار  -لكسر الهمزة  -لم يصح .ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده.
ً
ولو قال :أنا منك الق لم يصح ،ألنه لل محال للطالق .ولو قال :أنت الق
نصف لقة ،أو ر ع لقة ،أو سدس لقة لم يقع؛ ألنه لم يقصد الطلقة .ولو قال:
ً
أنت الق ،ثم قال :أردت أن أقول :أنت اهر ،قبل منه ظاهرا ،ودين في البا ن
لنلته.
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ولو قال :يد الق ،أو رجلك الق ،لم يقع .وكاا لو قال :رأسك أو صدر أو
ً
ً
وجهك .وكاا لو قال :ثلثك أو نصفك أو ثلثا  .ولو قال :أنت الق ثالثا إال ثالثا،
صحت واحدة إن نو لاألول الطالق ،وبطل االستوناء.
ولو قال :أنت الق غير الق ،ف ن نو الرجعة صح؛ ألن إنكار الطالق رجعة.
وإن أراد النقض حكم لالطلقة .ولو قال :لقة إال لقة لغي االستوناء ،وحكم
لالطلقة لقوله :الق .ولو قال :زينب الق ،ثم قال :أردت عمرة ،وهما زوجتان ،قبل.
ولو قال :زينب الق لل عمرة وقع الق زينب دون عمرة ،ولو قال :زينب الق
ً
لل عمرة الق ،لقتا جميعا إن قصد القهما ،وإذا كان يقصد استدرا خطة ذكره
زينب وقع الق عمرة فقا.

الركن الرابع اإلشهاد:
واللد من حضور شاهدين يسمعان اإلنشاء سواء قال :لهما إشهدا أو لم يقل،
وسماعهما التلفمل شرط في صحة الطالق حقى لو ت رد عن الشهادة ،وإال لم يقع ولو
ُ
ً
كملت شرو ه االخر .وكاا ال يقع بشاهد واحد ولو كان عدال ،وال بشهادة فاسقين لل
اللد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة.
ولو شهد أحدهما لاإلنشاء ،ثم شهد اآلخر له لانفراده لم يقع الطالق .أما لو
شهدا لاإلقرار لم يشقرط االجتما  .ولو شهد أحدهما لاإلنشاء ،واآلخر لاإلقرار لم
يقبل .وال تقبل شهادة النساء في الطالق ،ال منفردات ،وال منضمات إلى الرجال .ولو
ً
لق ولم يشهد ،ثم أشهد كان األول لووا ،ووقع حين اإلشهاد إذا أتي لاللفمل املعتبر في
اإلنشاء.

النظر الثاني :يف أقسام الطالق
ولفظه يقع على :البدعة ،والسنة.
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فالبدعــة ثــال ــالق :ــالق الحــائض بعــد الــدخول مــع حضــور الــزو ،معهــا ومــع
غيةته ،دون املدة املشقر ة .وكاا النفساء .أو في هر قربها فيه .و ـالق الـثال مـن غيـر
رجعة لينها .والكل لا ل ال يقع معه الق.
ً
والسنة تنقسم أقساما ثالثة :لائن ،ورجعي ،و الق العدة.
فالبائن :ما ال يصح للزو ،معه الرجعة ،وهو ستة :الق القي لم يدخل بها،
واليائسة ،ومن لم تبلم الحيض ،واملءتلعة ،واملبارأة ما لم ترجعا في البال ،واملطلقة
ً
ثالثا لينها رجعتان.
والرجعي :هو الاي للمطلق مراجعلها فيه ،سواء راجع أو لم يراجع.
وأما الق العدة :فهو أن يطلق على الشرائا ،ثم يراجعها قبل خروجها من
عد،ها يواقعها ثم يطلقها في غير هر املواقعة ،ثم يراجعها ويواقعها ،ثم يطلقها في هر
ً
آخر ،ف بها تحرم عليه حقى تنك زوجا غيره ،ف ن نكحت ثم حلت ،ثم تزوجها فاعتمد
ً
ً
ما اعتمده أوال ،حرمت في الثالثة حقى تنك زوجا غيره ،ف ن نكحت ثم حلت فنكحها،
ً
ً
ثم فعل كاألول حرمت في التاسعة تحريما منبدا .وال يقع الطالق للعدة ما لم يطةها
بعد املراجعة .ولو لقها قبل املواقعة صح ،ولم يكن للعدة .وكل امرأة استكملت
ً
ً
ً
الطالق ثالثا حرمت ،حقى تنك زوجا غير املطلق ،سواء كانت مدخوال بها أو لم تكن،
راجعها أو تركها.
مسائل ست:
ً
األولى :إذا لقها فءرجت من العدة ،ثم نكحها مستةنفا ،ثم لقها وتركها حقى
ً
قضت العدة ،ثم استةنف نكاحها ،ثم لقها ثالثة حرمت عليه حقى تنك زوجا غيره.
ف ذا فارقها واعتدت جاز له مراجعلها ،وال تحرم هاه في التاسعة ،وال يهدم اسديفاء
عد،ها تحريمها في الثالثة.
الثانية :إذا لق الحامل وراجعها جاز له أن يطةها ،ويطلقها في الثانية للعدة،
وي وز للسنة (أي من دون مواقعة).
الثالثة :إذا لق الحائل ،ثم راجعها ،ف ن واقعها و لقها في هر آخر صح .وإن
ً
ً
لقها في هر آخر من غير مواقعة صح أيضا .ثم لو راجع و لقها ثالثا في هر آخر
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حرمت عليه .ولو أوقع الطالق بعد املراجعة وقبل املواقعة في الطهر األول يصح ،ولو
و ة لم ي ز الطالق إال في هر ثان ،إذا كانت املطلقة ممن يشقرط فيها االستبراء.
الرابعة :لو شك املطلق في إيقا الطالق لم يلزمه الطالق لرفع الشك ،وكان
ً
النكاح لاقيا.
ً
الخامسة :إذا لق غائبا ،ثم حضر ودخل لالزوجة ،ثم ادعى الطالق ،لم يقبل
دعواه وال لينته ،ولو كان أولد لحق له الولد.
السادسة :إذا لق الوائب ،وأراد العقد على رابعة  ،أو على أخت الزوجة ،صبر
ً
تسعة أشهر؛ الحتمال كوبها حامال .ولو كان يعلم خلوها من الحمل ،كفاه ثالثة أقراء
أو ثالثة أشهر.

النظر الثالث :يف اللواحق
وفيه مقاصد:

األول :يف طالق املريض
يكره للمريض أن يطلق ،ولو لق صح .وهو ير زوجته ما دامت في العدة
ً
الرجعية ،وال يرثها في البائن ،وال بعد العدة .وترثه هي ،سواء كان القها لائنا أو
ً
رجعيا ،ما لين الطالق وبين سنته ما لم تقزو ،أو يبرأ من مرضه الاي لقها فيه .فلو
لرأ ،ثم مرض ،ثم مات لم ترثه إال في العدة الرجعية.
ً
ولو قال :لقت في الصحة ثالثا قبـل منـه مـع البلنـة ،ولـم ترثـه .وال يقبـل دون للنـة
وترثه.
ولو قافها وهو مريض ،فالعنها وبانت لاللعان ،لم ترثه .وال تر مع سنالها
الطالق ،وكاا لو خالعته أو لارأته.
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فروع:
ً
ً
ً
األول :لو لق األمة مريضا القا رجعيا ،فةعتقت في العدة ،ومات في مرضه،
ً
ورثته في العدة و بعدها .ولو لقها لائنا فكالك ،وكاا لو لقها كتالية ثم أسلمت.
الثاني :إذا ادعت املطلقة أن امليت لقها في املرض ،وأنكر الوار وزعم أن
الطالق في الصحة ،فالقول قوله إذا لم يكن لديها للنة.
ً
ً
الثالث :لو لق أر عا في مرضه ،وتزو ،أر عا ودخل بهن ،ثم مات فيه ،كان الر ع
لينهن لالسوية .ولو كان له ولد تساوين في الثمن.

املقصد الثاني :يف ما يزول به حتريم الثالث
ً
إذا وقعت الثال على الوجه املشقرط حرمت املطلقة حقى تنك زوجا غير املطلق.
ً
ويعتبر في زوال التحريم شروط أر عة :أن يكون الزو ،لالوا ،واملراهق ال يحلل ،وأن
ً
ً
يطةها في القبل و اا موجبا للوسل ،وأن يكون ذلك لالعقد ال لامللك وال لاإللاحة ،وأن
ً
يكون العقد دائما ال منقت.
ومع استكمال الشرائا يزول تحريم الثال ويهدم ما دون الثال فلو لق مرة،
وتزوجت املطلقة ،ثم تزو ،بها األول لقيت معه على ثال مستةنفات ،وبطل حكم
السالقة.
ً
ولو لق غير املسلمة ثالثا ،فقزوجت بعد العدة غير مسلم ،ثم لانت منه ،حل
ً
ل ول نكاحها عقد مستةنف .واألمة إذا لقت مرتين حرمت حقى تنك زوجا غيره،
سواء كانت تحت حر أو عبد ،وال تحل ل ول لوطء املولى .وكاا ال تحل لو ملكها
املطلق؛ لسبق التحريم على امللك.
ولو لقها مرة ،ثم أعتقت ،ثم تزوجها أو راجعها ،لقيت معه على اثنتين .فلو
لقها اثنتين غير األولى حرمت عليه حقى يحللها زو.،
ً
والخص ي :يحلل املطلقة ثالثا إذا و ة ،وحصلت فيه الشرائا .ولو تزوجها املحلل
فارتد ،فو ةها في الردة لم يحل؛ النفساخ عقده لالردة.
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فروع:
األول :لو انقضت مدة فادعت أبها تزوجت ،وفارقها وقضت العدة ،وكان ذلك
ً
ممكنا في تلك املدة يقبل منها إذا كانت ثقة.
الثاني :إذا دخل املحلل فادعت اإلصالة ،ف ن صدقها حلت ل ول ،وإن كابها
يعمل األول لما يولب على ظنه من صدقها ،أو صدق املحلل .ف ن لم يولب على ظنه
صدق أحدهما يعمل لقولها.
ً
الثالث :لو و ةها ُم َح َّرما ،كالوطء في اإلحرام ،أو في الصيام الواجب يحل؛ لتحقق
النكاح املسدند إلى العقد الصحي  ،ويةثم املحلل وكاا هي إن اوعته وكانت في حال
يحرم و ةها.

املقصد الثالث :يف الرجعة
ً
ً
تصح املراجعة نطقا ،كقوله :راجعتك ،وفعال كالوطء .ولو قبل أو الم بشهوة
كان ذلك رجعة ،ولم يفتقر اسدباحته إلى تقدم الرجعة؛ ألبها زوجته .ولو أنكر الطالق
كان ذلك رجعة؛ ألنه يتضمن التمسك لالزوجية .وال ي ب اإلشهاد في الرجعة لل
يستحب.
ولو لقها رجعية ،فارتدت فراجع لم يصح ،ولو أسلمت بعد ذلك استةنف
ً
الرجعة إن شاء .ولو كان عنده غير مسلمة فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة ي وز.
ورجعة األخرس لاإلشارة الدالة على املراجعة .وإذا ادعت انقضاء العدة لالحيض في
ً
زمان محتمل فةنكر ،فالقول قولها مع يمينها ،ولو كانت حامال فادعت الوضع قبل
ً
قولها مع البلنة .ولو ادعت الحمل فةنكر الزو ،،وأحضرت ولدا ،فةنكر والد،ها له،
فالقول قوله؛ إلمكان إقامة البلنة لالوالدة.
وإذا ادعت انقضاء العدة ،فادعى الرجعة قبل ذلك ،فالقول قول املرأة .ولو
راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة ،فالقول قول الزو.،
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املقصد الرابع :يف العدد
ً
والنظر في ذلك يستدعي فصوال:

األول:
ال عدة على من لم يدخل بها ،سواء لانت لطالق أو فبل ،عدا املتوفى عنها زوجها،
ف ن العدة ت ب مع الوفاة ولو لم يدخل .والدخول يتحقق ل يال ،الحشفة وإن لم
يحزل ،ولو كان مقطو األنويين؛ لتحقق الدخول لالوطء.
ولو كان مقطو الاكر سليم األنويين ت ب العدة؛ إلمكان الحمل لاملساحقة ،ولو
ظهر حمل اعتدت منه لوضعه؛ إلمكان اإلنزال.
وال ت ب العدة لالخلوة ،منفردة عن الوطء أو املساحقة أو اإلنزال في موضع
يحتمل منه حدو الحمل .ولو خال ثم اختلفا في اإلصالة ،فالقول قوله مع يمينه إن
لم توجد للنة يعمل بها.

الفصل الثاني :يف ذات اإلقراء
وهي مستقيمة الحيض ،وهاه تعتد لثالثة أقراء ،وهي األ هار إذا كانت حرة ،سواء
كانت تحت حر أو عبد .ولو لقها وحاضت بعـد الطـالق للحظـة احدسـةت تلـك اللحظـة
ً
قـرءا ثـم أكملــت قـرئين آخـرين .فـ ن رأت الـدم الثالــث فقـد قضـت العــدة .هـاا إن كانــت
عاد،ها مستقرة لالزمان ،ف ن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض.
ً
وأقل زمان تنقض ي له العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ،ولكن األخيرة للست
من العدة وإنما هي داللة على الخرو ،منها .ولو لقها في الحيض لم يقع.
ولو وقع في الطهر ،ثم حاضت مع انلهاء التلفمل ،لحيث لم يحصل زمان يتءلل
الطالق والحيض صح الطالق؛ لوقوعه في الطهر املعتبر .ولم يعتد لالك الطهر؛ ألنه
لم يتعقب الطالق ،ويفتقر إلى ثالثة أقراء مستةنفة بعد الحيض.
فر  :لو اختلفا ،فقالت :كان قد لقي من الطهر جزء بعد الطالق وأنكر ،فالقول
قولها ألبها ألصر لالك ،واملرجع في الحيض والطهر إليها.
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الفصل الثالث :يف ذات الشهور
وهي القي ال تحيض وهي في سن من تحيض ،تعتد من الطالق والفبل  -مع
الدخول  -لثالثة أشهر إذا كانت حرة .واليائسة والقي لم تبلم ال عدة عليهما .وحد
اليةس :أن تبلم خمسين سنة ،والقرشية ستين سنة.
ولو كان مثلها تحيض اعتدت لثالثة أشهر ،وهاه تراعي الشهور والحيض ،ف ن
سبقت األ هار فقد خرجت من العدة ،وكاا إن سبقت الشهور .ولو رأت في الثالث
ً
حيضا ال ي ب عليها أن تصبر تسعة أشهر ،وتءر ،من العدة لتمام الشهر الثالث.
ولو رأت الدم مرة ،ثم للوت اليةس أكملت العدة بشهرين .ولو استمر لاملعتدة
ً
الدم مشتبها رجعت إلى عاد،ها في زمان االستقامة واعتدت له .ولو لم تكن لها عادة
اعتبرت صفة الدم ،واعدت لثالثة أقراء .ولو اشدبه رجعت إلى عادة أمثالها ،ولو
اختلفن اعتدت لاألشهر .ولو كانت ال تحيض إال في ستة أشهر ،أو خمسة أشهر،
اعتدت لاألشهر .ومقى لقت في أول الهالل اعتدت لثالثة أشهر أهلة .ولو لقت في
أثنائه اعتدت بهاللين ،وأخات من الثالث لقدر الفائت من الشهر األول.
تفريع:
لو ارتالت لالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل ،وكاا لو حدثت الريبة
لالحمل بعد العدة وقبل النكاح .وأما لو ارتالت له قبل انقضاء العدة لم تنك ولو
انقضت العدة .وعلى التقديرات لو ظهر حمل لطل النكاح الثاني؛ لتحقق وقوعه في
العدة.
مسةلة :ي ب على املطلقة القي تحتمل الحمل التةكد من أبها غير حامل إذا كانت
تريد الزوا ،من ثان بعد انقضاء العدة وقبل مض ي تسعة أشهر على القها ،ويمكنها
التةكد من ذلك لالفح الطبي املتلسر.

الفصل الرابع :يف احلامل
ً
وهي تعتد في الطالق لوضعه ،ولو بعد الطالق لال فصل ،سواء كان تاما أو غير تام
ولو كان علقة ،بعد أن يتحقق أنه حمل ،وال عبرة لما يشك فيه .ولو لقت فادعت
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الحمل ،صبر عليها أقص ى الحمل ،وهو عشرة أشهر ،ثم ال يقبل دعواها .ولو كان
حملها اثنين أو أك ر ال تبين إال لوضع الجميع.
ً
ً
ولو لق الحائل القا رجعيا ثم مات في العدة استةنفت عدة الوفاة ،ولو كان
ً
لائنا اقتصر على إتمام عدة الطالق.
فرو :
األول :لو حملت من الزنا ،ثم لقها الزو ،اعتدت لاألشهر ال لالوضع .ولو و ات
بشبهة ولحق الولد لالوا ئ لبعد الزو ،عنها ثم لقها الزو ،،اعتدت لالوضع من
الوا ئ ،ثم استةنفت عدة الطالق بعد الوضع.
الثاني :إذا اتفق الزوجان في زمان الطالق ،واختلفا في زمان الوضع كان القول
قولها؛ ألنه اختالف في الوالدة ،وهي فعلها .ولو اتفقا في زمان الوضع ،واختلفا في زمان
الطالق ،فالقول قوله؛ ألنه اختالف في فعله ،هاا إذا لم يوجد الشهود أو للنة يعمل
بها.
ً
الثالث :لو أقرت لانقضاء العدة ،ثم جاءت لولد لستة أشهر فصاعدا إلى أقص ى
الحمل (عشرة أشهر) منا لقها ،يلحق له.

الفصل اخلامس :يف عدة الوفاة
ً
ً
تعتد املنكوحة لالعقد الصحي أر عة أشهر وعشرا إذا كانت حائال ،صويرة كانت
ً
أو كبيرة ،لالوا زوجها أو لم يكن ،دخل بها أو لم يدخل .وتبين بوروب الشم من
اليوم العاشر ،ألنه بهاية اليوم.
ً
ولو كانت حامال ،اعتدت لةبعد األجلين ،فلو وضعت قبل استكمال األر عة أشهر
وعشرة أيام ،صبرت إلى انقضائها.
ويلزم املتوفي عنها زوجها الحداد ،وهو تر ما فيه زينة من الثياب واالدهان،
املقصود بهما الزينة والطيب ،وتستوي في ذلك الصويرة والكبيرة ،واملسلمة وغيرها،
والحرة واألمة .وال يلزم الحداد املطلقة ،لائنة كانت أو رجعية.
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ً
ً
ولو ُو ِ ات املرأة بعقد شبهة ثم مات ،اعتدت عدة الطالق حائال كانت أو حامال،
وكان الحكم للوطء ال للعقد؛ إذ للست زوجة.
تفريع:
لو كان له أك ر من زوجة فطلق واحدة ال بعينها فال الق ،ولو عين قبل املوت
ً
انصرف إلى املعينة ،وتعتد من حين الطالق ال من حين الوفاة .ولو كان رجعيا اعتدت
عدة الوفاة من حين الوفاة.
واملفقود إن عرف خبره ،فال خيار لها ،ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها،
ف ن صبرت فال لحث ،وإن رفعت أمرها إلى الحاكم (املعين من اإلمام) ،أجلها مدة
أقصاها أر ع سنين ،وتفح عنه .ف ن عرف خبره صبرت وعلى اإلمام أن ينفق عليها
من للت املال .وإن لم يعرف خبره أمرها لاالعتداد عدة الوفاة ،ثم تحل ل زوا ،،وال
ي وز أن يةمرها لاالعتداد عدة الوفاة قبل مض ي عام على فقد الزو.،
واملفقود إن جهل خبره ولكن أنفق على زوجته وليه ،فعليها أن تصبر سنة ،ثم
يكون لها الخيار أن تصبر ،أو أن ترفع أمرها إلى الحاكم .ولو جاء زوجها  ،وقد خرجت
من العدة ونكحت  ،فال سةيل له عليها  ،وإن جاء وهي في العدة  ،فهو أملك بها  .وإن
خرجت من العدة ولم تقزو ، ،فال سةيل له عليها .
فرو :
ً
األول :لو نكحت بعد العدة ،ثم لان موت الزو ،كان العقد الثاني صحيحا وال
عدة ،سواء
كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها؛ ألن العقد األول سقا اعتباره في نظر الشر ،
ً
فال حكم ملوته كماال حكم لحياته.
الثاني :ال نفقة على الوائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها.
الثالث :لو لقها الزو ،أو ظاهرها ،واتفق في زمان العدة صح؛ ألن العصمة
لاقية .ولو اتفق بعد العدة لم يقع؛ النقطا العصمة.
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الرابع :إذا أتت لولد بعد مض ي ستة أشهر من دخول الثاني لحق له ،ولو ادعاه
ً
األول ،وذكر أنه و ةها سرا لم يلتفت إلى دعواه.
الخام  :ال يرثها الزو ،لو ماتت بعد العدة ،وكاا ال ترثه .ولو مات أحدهما في
العدة يرثه اآلخر.

الفصل السادس :يف اللواحق
وفيه مسائل:
ً
املسةلة األولى :ال ي وز ملن لق رجعيا أن يءر ،الزوجة من للته إال أن تةتي
لفاحشة ،وهي أن تفعل ما ي ب له الحد ،فتءر ،إلقامته .ويحرم عليها الخرو ،ما لم
تضطر .ولو اضطرت إلى الخرو ،خرجت.
وال تءر ،من حجة مندوبة إال ل ذنه ،وتءر ،في الواجب وإن لم يةذن .وكاا فيما
تضطر إليه ،وال وصلة لها إال لالخرو .،وتءر ،في العدة البائنة أين شاءت.
ً
املسةلة الثانية :نفقة الرجعية الزمة في زمان العدة ،وكسو،ها ومسكنها يوما
ً
ً
ً
فيوما ،مسلمة كانت أو غير مسلمة .أما األمة ،ف ن أرسلها موالها ليال وبهارا فلها
ً
ً
النفقة والسكنى؛ لوجود التمكين التام ،وإن منعها ليال أو بهارا فال نفقة؛ لعدم
ً
التمكين التام .وال نفقة للبائن وال السكنى ،إال أن تكون حامال ،فلها النفقة والسكنى
ً
حقى تضع .وتثةت العدة مع الوطء لالشبهة ،وال تثةت النفقة ولو كانت حامال.
فرو في سكنى املطلقة:
ً
ً
األول :لو ابهدم املسكن أو كان مستعارا أو مستةجرا فانقضت املدة ،جاز له
إخراجها ،ولها الخرو،؛ ألنه إسكان غير سائم.
الثاني :لو لقها ثم حجر عليه الحاكم ،فيي أحق لالسكنى؛ لتقدم حقها على
الورماء ،أما لو حجر عليه ثم لق كانت أسوة مع الورماء؛ إذ ال مزية لها.
الثالث :لو لقها في مسكن لويره استحقت السكنى في ذمته ،ف ن كان له غرماء
ضربت مع الورماء لةجرة مثل سكناها .ف ن كانت معتدة لاألشهر فالقدر معلوم ،وإن
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كانت معتدة لاإلقراء أو لالحمل ضربت مع الورماء لةجرة سكنى أقل الحمل أو أقل
اإلقراء .ف ن اتفق وإال أخات نصلب الزائد .وكاا لو فسد الحمل قبل أقل املدة رجع
عليها لالتفاوت.
ً
الرابع :لو مات فور املسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حامال إال بعد
الوضع.
الخام  :لو أمرها لاالنتقال فنقلت رحلها وعيالها ،ثم لقت وهي في األول
اعتدت فيه .ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ،ثم لقت اعتدت في الثاني .ولو انتقلت
إلى الثاني ،ثم رجعت إلى األول لنقل متاعها ،ثم لقت اعتدت في الثاني؛ ألنه صار
محزلها .ولو خرجت من األول ،فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني ،ألبها
مةمورة لاالنتقال إليه.
السادس :البدوية تعتد في املحزل الاي لقت فيه .فلو ارتحل النازلون له رحلت
ً
معهم ،دفعا لضرر اإلنفراد .وإن لقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتولب الخوف
ً
لاإلقامة .ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة ي وز لها االنتقال معهم ،دفعا لضرر
الوحشة لاالنفراد.
ً
السابع :لو لقها في السفينة ،ف ن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ،وإن كانت
ً
مسكنا اعتدت فيها.
الثامن :إذا سكنت في محزلها ،ولم تطالب لمسكن ،فلل لها املطالبة لاألجرة؛ ألن
ً
الظاهر منها التطو لاألجرة .وكاا لو استةجرت مسكنا فسكنت فيه؛ ألبها تستحق
السكنى حيث يسكنها ال حيث تتءير.
املسةلة الثالثة :ال نفقة للمتوفى عنها زوجها ،ولها أن تبلت حيث شاءت.
املسةلة الرابعة :لو تزوجت في العدة لم يصح ،ولم تنقطع عدة األول ،ف ن لم
ً
يدخل بها الثاني فيي في عدة األول .وإن و ةها الثاني عاملا لالتحريم فالحكم كالك،
ً
حملت أو لم تحمل ،ولو كان جاهال ولم تحمل أتمت عدة األول؛ ألبها أسبق،
واستةنفت أخر للثاني .ولو حملت ،وكان هنا ما يدل على أنه ل ول ،اعتدت
لوضعه له ،وللثاني لثالثة أقراء بعد وضعه .وإن كان هنا ما يدل على أنه للثاني،
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اعتدت لوضعه له ،وأكملت عدة ل ول بعد الوضع .ولو كان ما يدل على انتفائه
عنهما ،أتمت بعد وضعه عدة ل ول ،واستةنفت عدة ل خير.
املسةلة الخامسة :تعتد زوجة الحاضر من حين الطالق أو الوفاة ،وتعتد من
الوائب في الطالق من وقت الوقو  ،وفي الوفاة من حين البلو ولو أخبر غير العدل،
لكن ال تنك إال مع الثبوت ،وناشدته االجقزاء لتلك لعدة .ولو علمت الطالق ،ولم تعلم
الوقت ،اعتدت عند البلو .
املسةلة السادسة :لو لقها بعد الدخول ،ثم راجع في العدة ،ثم لق قبل
املسل لزمها استئناف العدة؛ لبطالن األولى لالرجعة ،ولو خالعها بعد الرجعة
كالك .ولو خالعها بعد الدخول ،ثم تزوجها في العدة ،و لقها قبل الدخول يلزمها
العدة؛ ألبها لم تكمل العدة ل ول.
املسةلة السابعة :وطء الشبهة يسقا معه الحد ،وت ب العدة .ولو كانت املرأة
عاملة لالتحريم وجهل الوا ئ ،لحق له النسب ،ووجبت له العدة ،وتحد املرأة وال مهر.
ً
املسةلة الثامنة :إذا لقها لائنا ،ثم و ةها بشبهة ،تتداخل العدتان؛ ألبهما
ً
ً
لواحد ،حامال كانت أو حائال.
املسةلة التاسعة :إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني ،اعتدت
لالوضع من الثاني ،وأكملت عدة األول بعد الوضع ،وكان ل ول الرجو في تلك العدة
دون زمان الحمل.
***

كتاب اخللع واملباراة
والنظر في :الصيوة ،والفدية ،والشرائا ،واألحكام.

أما الصيغة
فةن يقول :خلعتك على كاا ،أو فالنة مءتلعة على كاا .ويقع لم رده وال يحتا،
ً
أن يدبع لالطالق ،والخلع الق لائن ،ويقع الطالق مع الفدية لائنا وإن انفرد عن لفمل
الخلع.
فرو :
ً
ً
األول :لو لبت منه القا بعوض ،فءلعها م ردا عن لفمل الطالق يقع .ولو
ً
ً
لبت خلعا بعوض ،فطلق له يلزم البال ،ويقع الطالق لائنا.
ً
الثاني :لو التدأ ،فقال :أنت الق لةلف ،أو عليك ألف ،صح الطالق رجعيا ،ولم
يلزمها األلف ،ولو تبرعت بعد ذلك لضمابها ،ودفعلها إليه كانت هبة مستةنفة ،وال
تصير املطلقة لدفعها لائنة.
الثالــث :إذا قالــت :لقنــي لــةلف ،كــان الجــواب علــى الفــور ،ف ـ ن تــةخر لــم يســتحق
ً
ً
عوضا ،وكان الطالق رجعيا.
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النظر الثاني :يف الفدية
ً
كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ،وال تقدير فيه ،لل ي وز
ً
ولو كان زائد عما وصل إليها من مهر وغيره .وإذا كان غائبا فاللد من ذكر جنسه
ووصفه وقدره .ويكفي في الحاضر املشاهدة .وينصرف اإل الق إلى غالب نقد البلد،
ومع التعيين إلى ما عين.
ولو خالعها على ألف ولم ياكر املراد وال قصد فسد الخلع .ولو كان الفداء مما ال
ً
ً
يملكه املسلم كالخمر فسد الخلع ،وال يقع لائنا وال رجعيا إال إذا اتبع لالطالق.
ً
ولو خالعها على خل فبان خمرا صح ،وكان له لقدره خل .ولو خلع على حمل
الدالة ،أو الجارية لم يصح .ويصح لال الفداء منها ،ومن وكيلها ،وممن يضمنه ل ذبها،
وال يصح من املتبر  .ولو خالعت في مرض املوت صح ،وإن لالت أك ر من الثلث وكان
من األصل.
ً
ولو كان الفداء رضا ولده صح مشرو ا لتعيين املدة ،وكاا لو لقها على نفقته
بشرط تعيين القدر الاي يحتا ،إليه من املةكل والكسوة واملدة .ولو مات قبل املدة
ً
ً
كان للمطلق اسديفاء ما لقي ،ف ن كان رضاعا رجع لةجرة مثله ،وإن كان إنفاقا رجع
ً
لمثل ما كان يحتا ،إليه في تلك املدة ،مثال أو قيمة .وال ي ب عليها دفعه دفعة ،لل
ً
أدوارا في املدة ،كما كان يستحق عليها لو لقي.
ولو تلف العوض قبل القبض لم يبطل استحقاقه ،ولزمها مثله ،وقيمته إن لم
ً
يكن مثليا .ولو خالعها بعوض موصوف ،ف ن وجد ما دفعته على الوصف ،وإال كان له
ً
ً
رده واملطالبة لما وصف .ولو كان معينا فبان معيبا ،رده و الب لمثله أو قيمته ،وإن
ً
شاء أمسكه مع األرش .وكاا لو خالعها على عبد على أنه حةش ي فبان زن يا ،أو ثوب
ً
على أنه نقي فبان أسمر .أما لو خالعها على أنه إلريسم فبان كتانا صح الخلع وله
قيمة اإللريسم ،ولل له إمسا الكتان؛ الختالف الجن .
ً
ولو دفعت ألفا ،وقالت :لقني بها مقى شئت ،لم يصح البال ،ولو لق كان
ً
رجعيا واأللف لها .ولو خالع اثنتين لفدية واحدة صح ،وكانت لينهما لالسوية .ولو
خالعها على عين  ،فبانت مستحقة يبطل الخلع.
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النظر الثالث :يف الشرائط
ويعتبر في الخالع شروط أر عة :البلو  ،وكمال العقل ،واالختيار ،والقصد .فال يقع
مع الصور ،وال مع الجنون ،وال مع اإلكراه ،وال مع السكر ،وال مع الوضب الرافع
للقصد .ولو خالع ولي الطفل بعوض لم يصح.
ً
ً
ً
ويعتبر في املءتلعة أن تكون اهرا هرا لم ي امعها فيه إذا كانت مدخوال بها ،غير
ً
يائسة ،وكان حاضرا معها .وأن تكون الكراهـية من املرأة .ولو قالت :ألدخلن عليك من
تكرهـه لم ي ب عليه خلعها ،لل يستحب.
ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم ،كما يصح القها .وكاا القي لم يدخل بها ،ولو
ً
كانت حائضا .وتءلع اليائسة وإن و ةها في هر املءالعة.
ويعتبر في العقد :حضور شاهدين دفعة ،فلو افقرقا لم يقع .وت ريده عن شرط.
ويصح الخلع من املحجور عليه لتباير أو فل .

النظر الرابع :يف األحكام
وفيه مسائل:
ً
األولى :لو أكرهها على الفدية فعل حراما ،ولو لق له صح الطالق ،ولم تسلم
إليه الفدية وكان له الرجعة.
الثانية :لو خالعها واألخالق ملتامة ،لم يصح الخلع وال يملك الفدية .ولو لقها
والحال هاه بعوض لم يملك العوض ،وصح الطالق وله الرجعة.
الثالثة :إذا أتت لفاحشة جاز عضلها ؛ لتفدي نفسها.
الرابعة :إذا صح الخلع فال رجعة له ،ولها الرجو في الفدية ما دامت في العدة،
ومع رجوعها يرجع إن شاء.
الخامسة :لو خالعها وشرط الرجعة لم يصح ،وكاا لو لق بعوض.
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السادسة :املءتلعة ال يلحقها الق بعد الخلع؛ ألن الثاني مشروط لالرجعة .نعم،
لو رجعت في الفدية فرجع ،جاز استئناف الطالق.
ً
السابعة :إذا قال ألوها :لقها وأنت لر من صداقها ،و لق صح الطالق رجعيا،
ولم يلزمها اإللراء وال يضمنه األب.
ً
ً
الثامنة :إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتض ى خلعها لمهر املثل ،نقدا لنقد البلد.
وكاا الزو ،إذا وكل في الخلع فة لق ،ف ن لال وكيلها زيادة عن مهر املثل لطل البال،
ً
ووقع الطالق رجعيا ،وال يضمن الوكيل .ولو خلعها وكيل الزو ،لةقل من مهر املثل
لطل الخلع ،ولو لق لالك البال لم يقع؛ ألنه فعل غير مةذون فيه.

وأما املباراة
فهو أن يقول :لارئتك على كاا فةنت الق .وهي تقرتب على كراهية كل واحد من
الزوجين صاحبه .ويشقرط إتباعه للفمل الطالق .فلو اقتصر املباري على لفمل املباراة
لم يقع له فرقة.
ً
ولو قال :لدال من لارئتك ،فاسختك أو النتك ،أ غيره من األلفاظ ،صح إذا اتبعه
لالطالق؛ إذ املقتض ي للفرقة التلفمل لالطالق ال غير .ولو اقتصر على قوله :أنت الق
لكاا صح ،وكان مباراة؛ إذ هي عبارة عن الطالق بعوض ،مع منافاة لين الزوجين.
ويشقرط في املباري واملبارأة ،ما شرط في املءالع واملءالعة .وتقع الطلقة مع
العوض لائنة لل للزو ،معها رجو  ،إال أن ترجع الزوجة في الفدية ،فيرجع لها ما
دامت في العدة .وللمرأة الرجو في الفدية ما لم تنقض عد،ها.
واملباراة كالخلع ،لكن املباراة تقرتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه،
ويقرتب الخلع على كراهية الزوجة .ويةخا في املباراة لقدر ما وصل إليها منه ،وال تحل
له الزيادة ،وفي الخلع جائز .وتقف الفرقة في املباراة على التلفمل لالطالق ،وفي الخلع
لل كالك.
***

كتاب الظهار
والنظر فيه يستدعي ليان أمور أر عة:

األول :يف الصيغة
وهي أن يقول :أنت علي كظهر أمي .وكاا لو قال :هاه ،أو ما شاكل ذلك من
األلفاظ الدالة على تميزها .وال عبرة لاختالف ألفاظ الصالت ،كقوله :أنت مني أو
عندي.
ً
ً
ولو شبهها لظهر إحد املحرمات ،نسبا أو رضاعا ،كاألم أو األخت يقع الظهار .ولو
شبهها ليد أمه ،أو شعرها أو لطنها ال يقع الظهار .ولو قال :أنت كةمي ،أو مثل أمي ،ال
يقع الظهار وإن قصده.
ً
ً
ولو شبهها لمحرمة لاملصاهرة ،تحريما منبدا ،كةم الزوجة ،وبنت زوجته املدخول
بها ،وزوجة األب وااللن ،لم يقع له الظهار .وكاا لو شبهها لةخت الزوجة ،أو عملها ،أو
ً
خاللها .ولو قال :كظهر أ ي ،أو أخي ،أو عمي ،لم يكن شلاا .وكاا لو قالت هي :أنت علي
كظهر أمي وأ ي .ويشقرط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق املظاهر .ولو جعله
ً
ً
يمينا لم يقع .وال يقع إال من زا ،فلو علقه لانقضاء الشهر ،أو دخول الجمعة لم يقع.
ً
ً
ويقع في إضرار وموقوفا على الشرط .ولو قيده لمدة كةن يظاهر منها شهرا أو سنة ال
يقع.
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فروع:
األول :لو قال أنت الق كظهر أمي ،وقع الطالق ولغي الظهار ،قصد الظهار أو لم
يقصده.
الثاني :لو ظاهر إحد زوجتيه إن ظاهر ضر،ها ،ثم ظاهر الضرة ،وقع الظهاران.
الثالث :ولو ظاهرها إن ظاهر فالنة األجنةية ،وقصد النطق للفمل الظهار صح
الظهار عند مواجهلها له ،وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار.

الثاني :يف املظاهر
ويعتبر فيه :البلو  ،وكمال العقل ،واالختيار والقصد .فال يصح ظهار الطفل ،وال
امل نون ،وال املكره ،وال فاقد القصد لالسكر أو اإلغماء أو الوضب .ولو ظاهر ونو
الطالق لم يقع الطالق؛ لعدم اللفمل املعتبر ،وال الظهار؛ لعدم القصد .ويصح ظهار
الخص ي ،وامل بوب ،وكاا يصح الظهار من الكافر ،ويصح من العبد.

الثالث :يف املظاهرة
ويشقرط أن تكون منكوحة لالعقد الدائم أو املنقطع أو مو وءة لامللك .وال يقع
لاألجنةية ولو علقه على النكاح.
ً
ً
ً
وأن تكون اهرا هرا لم ي امعها فيه ،إذا كان زوجها حاضرا ،وكان مثلها
ً
ً
تحيض .ولو كان غائبا صح ،وكاا لو كان حاضرا وهي يائسة ،أو لم تبلم.
ويشقرط الدخول ،ومع الدخول يقع  ،صويرة كانت أو كبيرة م نونة أو عاقلة.
وكاا يقع لالرتقاء واملريضة القي ال تو ة.
الرابع :يف األحكام ،وهي مسائل:
األولى :الظهار محرم.
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الثانية :ال ت ب الكفارة لالتلفمل ،وإنما ت ب لالعود ،وهو إرادة الوطء .ويحرم
ُ
كفر .ولو و ة قبل الكفارة ،لزمه كفارتان .ولو كرر الوطء تكررت
الوطء حقى ي ِ
الكفارة.
ً
الثالثة :إذا لقها بعد الظهار رجعيا ،ثم راجعها لم تحل له حقى يكفر .ولو
ً
خرجت من العدة ،ثم تزوجها وو ةها ،فال كفارة .وكاا لو لقها لائنا ،وتزوجها في
العدة ،وو ةها .وكاا لو ماتا ،أو مات أحدهما ،أو ارتدا ،أو ارتد أحدهما.
الرابعة :إذا قال :أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد ،فقال :شئت ،وقع ،ولو قال :إن
شاء هللا ،لم يقع ظهار له.
الخامسة :لو ظاهر من أر ع للفمل واحد ،كان عليه عن كل واحدة كفارة .ولو
ً
ظاهر من واحدة مرارا ،وجب عليه لكل مرة كفارة ،فرق الظهار أو تابعه .ولو و ةها
قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.
السادسة :إذا أ لق الظهار حرم عليه الوطء حقى يكفر ،ولو علقه بشرط جاز
الوطء ما لم يحصل الشرط ،ولو و ة قبله لم يكفر .ولو كان الوطء هو الشرط يثةت
الظهار بعد فعله ،وال تستقر الكفارة حقى يعود.
السابعة :يحرم الوطء على املظاهر ما لم يكفر ،سواء كفر لالعتق أو الصيام أو
اإل عام .ولو و ةها في خالل الصيام استةنف .ويحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة
واملساحقة.
الثامنة :إذا عجز املظاهر عن الكفارة ،أو ما يقوم مقامها عدا االستوفار ي زيه
االستوفار.
التاسعة :إن صبرت املظاهرة فال اعقراض ،وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ،خيره لين
التكفير والرجعة أو الطالق ،وأنظره ثالثة أشهر من حين املرافعة .ف ن اقتضت املدة،
ولم يءقر أحدهما ضيق عليه في املطعم واملشرب ،حقى يءتار أحدهما .وال ي بره على
ً
الطالق تضليقا ،وال يطلق عنه.
ويلحق بهاا:
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النظر يف الكفارات
وفيه مقاصد:

األول :يف ضبط الكفارات
وقد سبق الكالم في كفارات اإلحرام ،فلناكر ما سو ذلك .وهي :مرتبة ،ومءيرة،
وما يحصل فيه األمران ،وكفارة الجمع.
فاملرتبة :ثال كفارات :الظهار ،وقتل الخطة ،وي ب في كل واحدة :العتق ف ن
ً
عجز ،فالصيام شهرين متتابعين ،ف ن عجز ف عام ستين مسكينا .وكفارة من أفطر
ً
يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال :إ عام عشرة مساكين ،ف ن عجز صام ثالثة
أيام متتابعات.
واملءيرة :كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صيامه لةحد األسباب
ً
املوجبة للتكفير ،وكفارة من أفطر يوما نار صيامه ،وكاا كفارة الحنث في العهد.
والواجب في كل واحدة :عتق رقبة ،أو صيام شهرين متتابعين ،أو إ عام ستين
ً
مسكينا.
وما يحصل فيه األمران :كفارة اليمين ،وكفارة نار غير الصيام ،وهي :عتق رقبة،
أو إ عام عشرة مساكين ،أو كسو،هم ،ف ن عجز صام ثالثة أيام.
ً
ً
وكفارة الجمع :وهي كفارة قتل املنمن عمدا ظلما ،وكفارة إفطار يوم من رمضان
ً
َّ
لمحرم ،وهي :عتق رقبة ،وصيام شهرين متتابعين ،وإ عام ستين مسكينا.

املقصد الثاني :سبع مسائل
األولى :من حلف لالبراءة من هللا تعالى أو الرسول أو أحد األئمة أو املهديين أو
األنةياء (عليهم السالم) يةثم وال كفارة ،وهو غير قسم البراءة.
الثانية :في جز املرأة شعرها في املصاب :عتق رقبة ،أو صيام شهرين متتابعين ،أو
ً
إ عام ستين مسكينا.
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الثالثة :ت ب على املرأة في نتف شعرها في املصاب ،وخدش وجهها ،وشق الرجل
ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.
الرابعة :ت ب كفارة الوطء في الحيض مع التعمد ،والعلم لالتحريم والتمكن من
التكفير.
الخامسة :من تزو ،امرأة في عد،ها فارقها واستحب له التكفير لءمسة أصو من
دقيق.
السادسة :من نام عن العشاء حقى جاوز نصف الليل استحب له أن يصب
ً
صائما.
ً
السابعة :من نار صيام يوم فاجز عنه أ عم مسكينا مدين ،ف ن عجز تصدق
لما استطا  ،ف ن عجز استوفر هللا.

املقصد الثالث :يف خصال الكفارة
وهي :العتق ،واإل عام ،والصيام.

القول يف العتق:
ويتعين على الواجد في الكفارة املرتبة ،وكفارة الجمع .ويتحقق الوجدان لملك
الرقبة ،أو ملك الثمن مع إمكان االلديا  .ف ن لم ي د انتقل إلى ما بعدها في املرتبة،
وفي الجمع يدفع ثمن الرقبة  -إن كان يملكه  -لإلمام ،ولإلمام تقدير الثمن وإسقا ه
أو بعضه.

القول يف الصيام:
ويتعين الصيام في املرتبة مع الاجز عن العتق .ويتحقق الاجز :إما بعدم الرقبة،
أو عدم ثمنها ،وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن .وال يبا املسكن ،وال
ثياب الجسد .ويبا ما يفضل عن قدر الحاجة من املسكن.
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ُويستونى عن الخادم على املرتفع عن مباشرة الخدمة ،إال مع املرض املحو ،إلى
ً
الخدمة .ولو كان الخادم غاليا لحيث يتمكن من االسدبدال منه لبعض ثمنه يلزم
ً
تبديله؛ إلمكان الوناء عنه .وكاا املسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل لبعض
الثمن.
ومع تحقق الاجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطة صيام شهرين متتابعين.
وعلى اململو صيام شهر ،ف ن أفطر في الشهر األول من غير عار استةنف ،وإن كان
ً
لعار لنى .وإن صام من الثاني ولو يوما أتم ،وال يةثم مع اإلفطار.
والعار الاي يصح معه البناء :الحيض ،والنفاس ،واملرض ،واإلغماء ،والجنون.
ً
ً
أما السفر ،ف ن اضطر إليه كان عارا ،وإال كان قا عا للتتابع .ولو أفطرت الحامل أو
ً
ً
املرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع ،وكاا لو أفطرتا خوفا على الولد ال
ينقطع.
ً
ولو أكره على اإلفطار لم ينقطع التتابع ،سواء كان إجبارا كمن وجر املاء في حلقه،
أو لم يكن كمن ضرب حقى أكل .ولو عرض في أثناء الشهر األول زمان ال يصح صيامه
عن الكفارة كشهر رمضان واألضحى ،لطل التتابع.

القول يف اإلطعام:
ويتعين اإل عام في املرتبة مع الاجز عن الصيام .وي ب إ عام العدد املعتبر لكل
واحد مد ،واألفضل مدان .وال ي زي إعطاء ما دون العدد املعتبر وإن كان لقدر إ عام
العدد .وال ي وز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ،وي وز مع
التعار.
وي ب أن يطعم من أوسا ما يطعم أهله .ولو أعطى مما يولب على قوت البلد
ً
جاز .ويستحب أن يضم إليه أداما ،أعاله اللحم ،وأوسطه الخل ،وأدونه امللح .وي وز
ً
ً
أن يعطي العدد متفرقين وم تمعين ،إ عاما وتسليما .وي زي إخرا ،الحنطة والشعير
والدقيق والخبز .وال ي زي إ عام الصوار منفردين ،وي وز منضمين .ولو انفردوا
احدسب االثنان لواحد .ويستحب االقتصار على إ عام املنمنين ومن هو لحكمهم
كاأل فال.
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وي وز إ عام املسلم الفاسق ،وال ي وز إ عام الكافر ،وكاا الناصب العداء
(سواء ل ئمة أو املهديين أو شيعلهم ألبهم يشايعوبهم).
مسائل أر ع:
األولى :كفارة اليمين مءيرة لين العتق واإل عام والكسوة .ف ذا كسا الفقير ي زي
الثوب الواحد مع االختيار ،واألفضل أن يعطيه ثوبين مع القدرة.
ً
الثانية :اإل عام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على املدين،
واألفضل مدان.
الثالثة :كفارة اإليالء مثل كفارة اليمين.
الرابعة :من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه.

املقصد الرابع  :يف األحكام املتعلقة بهذا الباب
وهي مسائل:
األولى :من وجب عليه شهران متتابعان ،ف ن صام هاللين فقد أجزأ وإن كانا
ً
ناقصين ،وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجقزأ له وإن كان ناقصا ،وأكمل األول
ثالثين.
ً
الثانية :العبرة في املرتبة لحال األداء ال لحال الوجوب ،فلو كان قادرا على العتق
فاجز ،صام وال يستقر العتق في ذمته.
ً
الثالثة :إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه ،لل ي ب
الصبر .ولو كان مما يتضمن املشقة لالتةخير كالظهار ينتقل فرضه.
الرابعة :إذا عجز عن العتق فدخل في الصيام ،ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود
وإن كان أفضل .وكاا لو عجز عن الصيام فدخل في اإل عام ،ثم زال الاجز.
الخامسة :لو ظاهر ولم ينو العود فةعتق عن الظهار ال ي زيه؛ ألنه كفر قبل
الوجوب.
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السادسة :ال تدفع الكفارة إلى الطفل؛ ألنه ال أهلية له ،وتدفع إلى وليه.
السابعة :ال تصرف الكفارة إلى من ي ب نفقته على الدافع ،كاألب واألم واألوالد
والزوجة واململو ؛ ألبهم أغنياء لالدافع ،وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب.
الثامنة :إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على املسل  ،سواء كفر
لاإلعتاق أو لالصيام أو لاإل عام.
التاسعة :إذا وجب عليه كفارة مءيرة كفر ل ن
لنصفين من جنسين.

واحد ،وال ي وز أن يكفر

العاشرة :ال ي زي دفع القيمة في الكفارة إال مع الاجز عن إي اد الرقبة في كفارة
الجمع ،ف ن قيملها تدفع لإلمام ،أو من نصبه اإلمام.
الحادية عشرة :من قتل في األشهر الحرم وجب عليه صيام شهرين متتابعين من
األشهر الحرم ،وإن دخل فيهما العيد وأيام الدشريق.
الثانية عشرة :كل من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فاجز صـام ثمانيـة عشـر
ً
يومــا ،ف ـ ن لــم يقــدر تصــدق عــن كــل يــوم لمــد مــن عــام ،ف ـ ن لــم يســتطع اســتوفر هللا
تعالى وال ش يء عليه.
***

كتاب اإليالء
والنظر في أمور أر عة:

األول :يف الصيغة
وال ينعقــد اإليــالء إال لةســماء هللا تعــالى مــع الــتلفمل ،ويقــع لكــل لســان مــع القصــد
إلي ــه .واللف ــمل الص ــري  :لوهللا ال أدخل ــت فر ــي ف ــي فرج ــكل ،أو ي ــةتي لاللفظ ــة املءتص ــة
ً
بهاا الفعل ،أو ما يدل عليها صريحا.
واملحتم ــل كقول ــه :ال جامعت ــك أو ال و ةت ــك ،ف ـ ن قص ــد اإلي ــالء ص ــح .وال يق ــع م ــع
ت رده عن النية .ولو قال :ال أجمع رأس ي ورأسك في للت أو مءدة ،أو ال ساقفتك ،يقع
ً
مع القصد .ولو قال :ال جامعتك في دلر لم يكن موليا.
ً
ويشقرط ت ريد اإليالء عن الشرط ،فلو علقه بشرط ،أو زمان متوقع كان الغيا.
ولو حلف لالعتاق أن ال يطةها ،أو لالصدقة ،أو لالتحريم لم يقع ولو قصد اإليالء.
ولو قال :إن أصةتك ،فعلي كاا ،لم يكن إيالء.
ولو آلى من زوجة ،وقال ل خر  :شركتك معها لم يقع لالثانية ولو نواه ،إذ ال إيالء
إال مع النطق لاسم هللا .وال يقع إال في إضرار ،فلو حلف لصالح اللبن ،أو لتدلير في
مرض لم يكن له حكم اإليالء ،وكان كاإليمان.
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الثاني :يف املوىل
ويعتبر فيه :البلو  ،وكمال العقل ،واالختيار ،والقصد .ويصح من اململو  ،حرة
كانت زوجته أو أمة ،ومن الكتا ي ومن الخص ي ،ويصح من امل بوب.

الثالث :يف املوىل منها
ً
ويشقرط :أن تكون منكوحة لالعقد ال لامللك ،وأن تكون مدخوال بها .ويقع
لاملنكوحة لالعقد املنقطع .ويقع لالحرة واململوكة.
واملرافعة إلى املرأة لضرب املدة ،ولها بعد انقضائها املطالبة لالفاة ولو كانت أمة،
وال اعقراض للمولى .ويقع اإليالء بوير املسلمة ممن يصح نكاحهن كما يقع لاملسلمة.

الرابع :يف أحكامه
وهي مسائل:
ً
ً
ً
األولى :ال ينعقد اإليالء حقى يكون التحريم مطلقا ،أو مقيدا لالدوام ،أو مقرونا
ً
لمدة تزيد عن أر عة أشهر ،أو مضافا إلى فعل ال يحصل إال بعد انقضاء مدة القرل
ً
ً
يقينا أو غالبا ،كقوله  -وهو لالعراق  :-حقى أمض ي إلى للد القر وأعود ،أو يقول :ما
ً
ً
لقيت .وال يقع ألر عة أشهر فما دون ،وال معلقا لفعل ينقض ي قبل هاه املدة ،يقينا أو
ً
ً
غالبا أو محتمال على السواء.
ولو قال :وهللا ال و ةتك حقى أدخل هاه الدار لم يكن إيالء؛ ألنه يمكنه التءل
من التكفير مع الوطء لالدخول ،وهو مناف لإليالء.
ً
ً
الثانية :مدة القرل في الحرة واألمة أر عة أشهر ،سواء كان الزو ،حرا أو عبدا.
واملدة حق للزو ،،ولل للزوجة مطالبته فيها لالفاة  ،ف ذا انقضت لم تطلق
لانقضاء املدة ،ولم يكن للحكام القها .وإن رافعته فهو مءير لين الطالق والفاة ،ف ن
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لق فقد خر ،من حقها ،وتقع الطلقة رجعية ،وكاا إن فاء .وإن امتنع من األمرين
ً
حة وضيق عليه حقى يفئ أو يطلق .وال ي بره الحاكم على أحدهما تعيلنا.
ولو آلى مدة معينة ودافع بعد املرافعة حقى انقضت املدة سقا حكم اإليالء ،ولم
يلزمه الكفارة مع الوطء .ولو أسقطت حقها من املطالبة لم تسقا املطالبة؛ ألنه حق
ً
مت دد ،فلسقا لالعفو ما كان الزما ال ما يت دد.

فروع:
األول :لو اختلفا في انقضاء املدة ،فالقول قول من يدعي لقاءها .وكاا لو اختلفا
في زمان إيقا اإليالء ،فالقول قول من يدعي تةخره.
الثاني :لو انقضت مدة القرل لها املطالبة وإن كان هنا ما يمنع من الوطء
كالحيض واملرض .ولو ت ددت أعاارها في أثناء املدة ال تنقطع االستدامة ،كما ال
ً
تنقطع املدة لةعاار الرجل التداء ،وال اعقراضا ،وال تمنع من املرافعة انلهاء.
ً
الثالث :إذا جن بعد ضرب املدة احدسةت املدة عليه وإن كان م نونا ،ف ن
انقضت املدة والجنون لاق ترب له حقى يفيق.
ً
الرابع :إذا انقضت املدة وهو محرم ألزم لفاة املعاور ،وكاا لو اتفق صائما .ولو
واقع أتى لالفاة وإن أثم .وكاا في كل وطء محرم ،كالوطء في الحيض ،والصيام
الواجب.
الخام  :إذا ظاهر ،ثم آلى صح األمران ،وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار .ف ن
لق فقد وفى الحق ،وإن أ ى ألزم التكفير والوطء؛ ألنه أسقا حقه من القرل
لالظهار ،وكان عليه كفارة اإليالء.
السادس :إذا آلى ثم ارتد تحدسب عليه مدة الردة.
املسةلة الثالثة :إذا و ة في مدة القرل أو بعد املدة لزمته الكفارة.
ً
ً
الرابعة :إذا و ة املولي ساهيا ،أو م نونا ،أو اشتبهت بويرها من حالئله ،لطل
حكم اإليالء ،وال ت ب الكفارة.
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الخامسة :إذا ادعى اإلصالة فةنكرت ،فالقول قوله مع يمينه.
السادسة :املدة املضروبة من حين اإليالء .
السابعة :فاة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ،وفاة العاجز إظهار العزم على
الوطء مع القدرة .ولو لب اإلمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة له ،كتوقع خفة
ً
ً
املةكول أو األكل إن كان جائعا ،أو الراحة إن كان متعبا.
الثامنة :إذا آلى من الرجعية صح ،ويحدسب زمان العدة من املدة .وكاا لو لقها
ً
رجعيا بعد اإليالء وراجع.
التاسعة :ال تتكرر الكفارة لتكرر اليمين ،سواء قصد التةكيد أو لم يقصد ،أو
ً
قصد لالثانية غير ما قصد لاألولى إذا كان الزمان واحدا.
***
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