
كتاب النكاح
وهـو ربـاط رشيف رشعـه اهللا تعاىل رمحـة بعبـاده، لبقاء النوع االنسـاين 
وتنظيم الغرائز التي أودعها فيه، حفاظاً عىل عفة االنسان ودينه، وأنساً لوحشته، 
ووصالً لوحدته ونظامً حلياته. قال تعاىل : ﴿واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 
وجعـل لكم من أزواجكم بنني وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون 
وبنعمـة اهللا هـم يكفـرون﴾، وقـال عز اسـمه : ﴿ومـن آياته أن خلـق لكم من 
ة ورمحة إنّ يف ذلك اليات لقوم  أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّ

رون﴾. يتفكّ
وقال النبي8 : «من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق اهللا يف النصف 
الباقي». وقال االمام الباقرA : «ما أفاد عبد فائدة خرياً من زوجة صاحلة إذا 

رآها رسته وإذا غاب عنها حفظته يف نفسها وماله».
وهو من املسـتحبات املؤكدة بل يكره تركه. قال النبي8 : «ما بني 
بناء يف االسالم أحب إىل اهللا عزوجل من التزويج»، وقال8 : «من أحب 
أن يكون عىل فطريت فليسـتن بسـنتي وإن من سـنتي النـكاح»، وقال8 : 

«من أحب أن يلقى اهللا طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة».
وقـال8 : «ركعتـان يصليهام متزوج أفضل مـن رجل أعزب يقوم 
ليلـه ويصوم هناره». وقـال8 : «رذال موتاكم العـزاب»، والنصوص يف 
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ذلك ونحوه ال حتىص كثرة. 
وقـد تضمن مجلة منها النهي عـن ترك الزواج خوف الفقر، وأن من فعل 
ذلك فقد سـاء ظنه باهللا تعـاىل. بل ورد فيها أن الزواج من أسـباب الرزق، وأن 
الرزق مع النساء والعيال... إىل غري ذلك. فعىل املؤمنني وفقهم اهللا تعاىل االهتامم 
بتسـهيل أمر الزواج بتخفيف قيوده وتقليل نفقاته والتعاون عليه، إقامة للسـنة 

ودفعاً للفساد والفتنة. 
رع التقـو والصرب، ويبعد نفسـه  ومـن عجز عـن الـزواج فعليه أن يـدّ
عـن مواقـع املعصية والفتنـة، وحيذر من كيد الشـيطان وغـروره، ويكبح مجاح 
ارة بالسـوء، ويتحىل بالعفة والفضيلة، ويربأ بنفسـه عن السقوط يف النفس االمّ
مهاوي اخلسة والرذيلة متمسكاً بوصية اهللا تعاىل له، حيث يقول : ﴿وليستعفف 
الذيـن ال جيدون نكاحاً حتّى يغنيهم اهللا مـن فضله﴾. وقد ورد عنهمF : أنه 
يسـتحب االسـتعانة عىل العزوبية بالصيـام وتوفري الشـعر، وأن هبام ختف حدة 

احلاجة للنكاح. 
ونسأله سـبحانه أن يعني شباب املؤمنني يف بليتهم، ويعصمهم يف حمنتهم 
ويزيدهم إيامناً وتسليامً ﴿ومن يتقِ اهللا جيعل له خمرجاً * ويرزقه من حيث ال حيتسب 
ل عىل اهللا فهو حسـبه إنَّ اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل يشء قدراً﴾. ومن يتوكَّ

وينبغـي ـ مقدمة للكالم يف املقام ـ التعرض حلكم العالقة بني اجلنسـني، 
وبـني أفراد اجلنس الواحد، مع قطع النظر عـن الزواج، ثم الكالم يف النكاح يف 

فصول تتضمن آدابه وأركانه وأقسامه ورشوطه وأحكامه ونحوها.



مة يف العالقة بني اجلنسني  مقدّ
وبني أفراد اجلنس الواحد

(مسـألة ١): حيرم عىل الرجل واملرأة التلذذ اجلنيس بغري الزوجة والزوج 
، كالرجل بالرجل واملرأة باملـرأة، أم خمالفاً حمرماً أو  ونحومهـا، سـواءً كان مماثالً
غري حمرم. بل الظاهر عدم جواز التلذذ املذكور بغري االنسان، كالبهائم والتامثيل 

املجسمة والصور غري املجسمة.
(مسألة ٢): ال فرق يف حرمة التلذذ املذكور بني أن يكون باللمس والتقبيل 

والنظر والسامع، كام ال فرق بني أن يكون بقصد االنزال وغريه.
مور املذكورة مبنية عىل االعجاب بجامل املنظور  (مسألة ٣): إذا كانت االُ
أو امللمـوس أو املسـموع مـن دون أن تصـل إىل التلذذ اجلنيس فـال حترم، لكن 
ينبغـي احلذر من الوصول إىل التلذذ اجلنيس، فاالوىل التجنب حذراً من الوقوع 

فيه. هذا كله يف املامثل وأما يف غريه فيلحقه ما يأيت.
(مسألة ٤): حيرم عىل االنسان ـ رجالً كان أو امرأة ـ التلذذ بمس عضوه 
اجلنـيس، ببعـض جسـده أو بغـريه، وإن مل يبلغ حـد االنزال، فضالً عـام إذا بلغ 
ذلـك. بل األحوط وجوبـاً العموم للتلذذ بالنظر. نعم يسـتثنى من ذلك العبث 
بالعضو اجلنيس لالسـتعانة عىل الوطء املحلل واسـتكامالً للتلذذ به من دون أن 

يبلغ حد االنزال.
(مسـألة ٥): جيب عىل املرأة سـرت مجيع جسدها وشـعرها عن غري املحرم 
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مـن الرجال عـدا الوجه والكفني. وأما القدمان فاألحوط وجوباً سـرتمها. نعم 
إذا قعدت عن النكاح جاز هلا أن تكشـف رأسـها وذراعيها من دون زينة غري ما 

يأيت، وإن كان االفضل هلا سرت ذلك.
(مسـألة ٦): جيـوز للمـرأة التزين يف املوضـع الذي حيل كشـفه من بدهنا 
بالكحـل واخلاتـم والسـوار، وال حيل مـا زاد عىل ذلـك كاملكيـاج املتعارف يف 
عصورنـا. نعم حيل عىل كراهة زينة الثياب الظاهرة، سـواءً كانت بمثل التلوين 
والتطريز أم بكيفية اخلياطة والتفصيل، إال ما كان مظنة االثارة والفتنة فاألحوط 
وجوبـاً جتنبـه. كام أن األحـوط وجوباً هلـا عدم اسـتعامل الطيب بحيث يشـمه 

االجنبي.
(مسـألة ٧): ال جيب التسـرت عن غري ذي االربة مـن الرجال، وهو الذي 
ال رغبة له يف النسـاء. واألحوط وجوباً االقتصار عىل من اسـتمر عىل ذلك من 

طفولته لنقص يف إدراكه ولبالهته، دون مثل الشيخ واملريض.
(مسـألة ٨): ال جيـب عـىل املرأة التسـرت عن املحـارم، وهـم الذين حيرم 
م كاالب والولـد واالخ والعم. وكذا  نكاحهـم هلـا بالنسـب أو الرضـاع املحـرِّ
املحـارم بالسـبب، وهـم الذيـن حيـرم نكاحهم هلـا مؤبداً بسـبب عقـد النكاح 
م املدخول هبا، أو بسـبب  الصحيـح، كأب الـزوج وابنه وزوج البنت وزوج االُ
وطء مـرشوع كموطوءة االب واالبـن بامللك. دون ما حيرم بسـبب عقد نكاح 
غري مرشوع كنكاح ذات البعل أو يف العدة أو بسبب وطء حمرم كاللواط باالخ، 
أو بسبب آخر كالطالق تسعاً، فضالً عام حيرم مؤقتاً كاملطلقة ثالثاً وبنت الزوجة 

غري املدخول هبا واُخت الزوجة.
(مسألة ٩): يستثنى من جواز التكشف للمحارم ومن جواز النظر إليهم 
العورة عىل ما تقدم يف أحكام التخيل من كتاب الطهارة. كام أن األحوط وجوباً 



ترك ما كان مظنة االثارة والفتنة من التخلع والتزين، نظري ما تقدم يف غري املحارم.
(مسـألة ١٠): حيرم عىل الرجل النظر ملا جيب سـرته من جسـد املرأة، إال 
أن تكون متكشـفة بحيث إذا هنيت ال تنتهي وال تتسـرت، مـن دون فرق يف ذلك 
. أما إذا كان تكشفها  بني كون تكشفها العتقاد احلل وأن يكون تساحماً وعصياناً
غفلة عن وجود الناظر بحيث لو نبهت السترتت فال جيوز النظر إليها إذا كانت 

 . مسلمة، بل حتى إذا كانت كافرة عىل األحوط وجوباً
(مسألة ١١): األحوط وجوباً عموم وجوب السرت وحرمة النظر لصورة 
املرأة يف املرآة ونحوها مما حيكي حكاية تامة، بل األحوط وجوباً العموم ملثل املاء 
، بل تكون شـبحاً  الصايف مما حيكي حكاية ناقصة، إال أن ال تتميز الصورة حينئذٍٍ
ال غـري. وأما الصورة التلفزيونيـة والفتوغرافية ونحومهـا فالظاهر جواز النظر 
إليها، وإن كان األحوط اسـتحباباً تركه إذا مل تتعمد املرأة بذل الصورة. بل حيرم 
إذا كانـت مؤمنـة وكان النظـر هتكاً هلا وتوهيناً عرفاً، كام قـد يكون ذلك فيام إذا 

كانت مصونة يف نفسها وكانت الصورة معرفة هلا.
(مسـألة ١٢): جيـوز نظر املرأة للرجل االجنبـي، واألحوط وجوباً أن ال 

متأل نظرها منه وتتأمله.
(مسـألة ١٣): حيـرم عىل كل من الرجـل واملرأة االجنبيـني مس أحدمها 
اآلخر، من دون فرق بني ما حيل النظر له من املرأة وغريه، فال جيوز هلام املصافحة. 
غ ذلك كونه يف بعض االوسـاط واالعراف البعيدة عن الدين من مجلة  وال يسـوّ
آداب املعـارشة، بحيث يُرمى تاركه بسـوء اخللق وجمانبـة االدب، فإن يف اجلري 
عىل تلك االعراف يف مثل ذلك تضييعاً لتعاليم الدين وطمسـاً ملعامله وانصهاراً 
بتقاليـد الكفـر وتبعية له، بل يلزم االرصار عىل تطبيـق احلكم الرشعي والعمل 
عليه بلطف ووداعة وأدب، حتى يشيع ويعرف حاله عىل حقيقته، ويصري التزام 
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املسـلم به عالمة عىل قوة شخصيته ومتسكه بدينه واعتزازه بمبدئه، وتساحمه فيه 
عالمة عىل ضعف شخصيته وحتلله.

(مسـألة ١٤): الظاهـر عدم وجوب سـرت الشـعر واجلـزء املفصولني من 
املـرأة عـن الرجل وجواز نظره إليـه. نعم إذا كانت املرأة امليتـة مقطعة االعضاء 
فاألحوط وجوباً عدم النظر إىل أعضائها املعتد هبا املقومة جلسدها عرفاً، بل إذا 

صدق عىل النظر إليها النظر للمرأة امليتة فالظاهر حرمته.
(مسألة ١٥): إذا اضطر للنظر املحرم لعالج أونحوه، فإن أمكن االكتفاء 
بالنظر للصورة املنعكسـة يف املرآة تعني، وإال حلّ النظر للجسد بنفسه، ويقترص 
عـىل مورد االضطرار من حيثية املقدار املنظـور إليه ومدة النظر وزمانه. وهكذا 

احلال يف املس.
(مسـألة ١٦): ليـس مـن االضطـرار املسـوغ للنظـر واملـس املحرمـني 
االختـالط العائيل، الجتـامع العوائل يف بيت واحد، أو لتآلفهـا وكثرة االجتامع 
والتزاور بينها. وما تعارف ـ نتيجة لذلك ـ من التسامح يف احلجاب والنظر بني 
الرجـل وزوجـة أخيه أو اُخت زوجته أو بنت عمـه أو نحوهم من االقارب بل 
االصدقاء ال مسـوغ له. ومن الغريب تعـارف ذلك بني بعض العوائل املحرتمة 
واملعروفـة بالتديـن وااللتـزام واالحتشـام. واالنكـى من ذلـك واالمض رفع 
احلواجز يف مناسـبات االفراح واالعراس حيث يسـتخف الفـرح أهله فيدخل 
الشـباب وهـم يف أوج حيويتهم ونشـاطهم عىل النسـاء املتربجات بمالبسـهن 
الفاضحـة وزينتهن الصارخة عىل أتـم الوجوه وأدعاها للفتنة واالثارة، تغاضياً 
عن مقتضيات الغرية والعفة، وخروجاً عن قوانني الرشع الرشيف، ونبذاً لتعاليم 
الدين احلنيف، كفراً لنعمة اهللا تعاىل بمعصيته وانتهاك حرمته وتعدي حدوده يف 
موقـف هو أدعى لشـكره تعاىل بطاعتـه واخلضوع الرادته والوقـوف عند أمره 



وهنيه، استيجاباً لرمحته واستزادة من نعمته كام قال جلت أسامؤه وعظمت آالؤه 
: ﴿لئن شكرتم الزيدنّكم ولئن كفرتم إنَّ عذايب لشديد﴾.

(مسـألة ١٧): جيوز للرجل سـامع صوت املرأة االجنبية، وللمرأة سـامع 
صوت الرجل االجنبي. نعم البد من عدم التلذذ اجلنيس بذلك كام تقدم.

(مسألة ١٨): يكره للرجل النظر الدبار النساء.
(مسألة ١٩): يكره اختالط الرجال بالنساء االجنبيات، ويف حديث سيدة 
النسـاءJ قالت : «خري للنساء أن ال يرين الرجال وال يراهن الرجال» بل قد 
حيرم إذا كان مظنة للفتنة والفساد، خصوصاً ما يبتني منه عىل التزاحم والتضام.
(مسألة ٢٠): يكره للرجل اجللوس يف مكان املرأة إذا قامت عنه حتى يربد.

الفصل االول
يف آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك

(مسألة ٢١): يستحب للرجل عند إرادة التزويج أن يصيل ركعتني وحيمد 
ر يل من النسـاء أعفهن  اهللا تعـاىل ويقـول: «اللهـم إين اُريد أن أتزوج، اللهم فقدّ
فرجاً وأحفظهن يل يف نفسـها ويف مايل وأوسـعهن رزقاً وأعظمهن بركة، وأقدر 

يل منها ولداً طيباً جتعله خلفاً صاحلاً يف حيايت وبعد موتى».
(مسألة ٢٢): جيوز للرجل النظر للمرأة التي يريد الزواج منها، واألحوط 
وجوبـاً االقتصـار عـىل ما يتعارف كشـفه عنـد لبس ثيـاب البيـت كالعضدين 
والسـاقني والرأس وقسـم من الصدر، دون ما يتعارف سرته بالثياب، وال بأس 
برتقيـق الثياب وكوهنا بحيث حتكي حجم البدن. نعم البد من االقتصار عىل ما 
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يعرف به حاهلا وعدم االستزادة من النظر عن قدر احلاجة.
(مسـألة ٢٣): يسـتحب اختيار البكر اجلميلة الطيبة الريح الطيبة الطبخ 
الضحوك العفيفة اهلينة اللينة الودود الكريمة االصل ذات الدين واخللق والتي 

تعني زوجها وحتفظه يف غيبته. ويف احلديث : «إنام املرأة قالدة فانظر ما تتقلد».
(مسألة ٢٤): يكره اختيار املرأة ملاهلا ومجاهلا، فعن النبي8 أنه قال : 
«من تزوج امرأة ملاهلا وكله اهللا إليه، ومن تزوجها جلامهلا رأ فيها ما يكره، ومن 
تزوجها لدينها مجع اهللا له ذلك». كام يكره تزوج املرأة احلسـناء السـيئة االصل، 
ج احلمقاء، وقد  وقد شبهها النبي8 بالنبتة اخلرضاء يف املزبلة. ويكره تزوّ

ورد أن االمحق قد ينجب واحلمقاء ال تنجب. 
ج العقيمة وإن  (مسـألة ٢٥): يسـتحب اختيار املرأة الولـود ويكره تـزوّ

كانت مجيلة.
(مسـألة ٢٦): يسـتحب االشـهاد عىل العقد واالعالن به، واخلطبة أمام 
العقد، وأقلها محد اهللا تعاىل. كام يستحب الوليمة فيه هناراً يوماً أو يومني، ويكره 

ما زاد عىل ذلك.
. ويستحب  (مسـألة ٢٧): يسـتحب زف املرأة وإدخاهلا عىل زوجها ليالً
للـزوج صـالة ركعتني عند ذلك وأن يدعو باملأثور وقـد ورد عدة صور لذلك، 
ومنهـا أن يأخـذ بناصيتهـا مسـتقبل القبلـة ويقـول : اللهـم بأمانتـك أخذهتـا 
وبكلامتـك اسـتحللتها، فإن قضيت يل منهـا ولداً فاجعله مباركاً تقياً من شـيعة 
». وقد ورد عن االمام الباقر آل حممد، وال جتعل للشـيطان فيه رشكاً وال نصيبـاً

Aجللـب االلفـة بني الزوجني قـال : «إذا دخلت فمرهم قبـل أن تصل إليك 
أن تكـون متوضئـة، ثم أنت ال تصل إليها حتى تتوضأ وتصيل ركعتني ثم مرهم 
أن يأمروهـا أن تصـيل أيضاً ركعتني، ثم جمّد اهللا وصـل عىل حممد وآل حممد، ثم 



نوا عىل دعائك. وقل : «اللهم ارزقني إلفها وودها  ادع اهللا ومر من معها أن يؤمّ
ورضاهـا ورضني هبا، ثم امجع بيننا بأحسـن اجتـامع وأرس ائتالف، فإنك حتب 

احلالل وتكره احلرام».
(مسألة ٢٨): يكره دخول الرجل باملرأة ليلة االربعاء.

(مسـألة ٢٩): أكـد االسـالم عىل لسـان نبيـه8 واالئمـة من أهل
بيتهF عىل نبذ فوارق النسب يف النكاح وأن املؤمن كفء املؤمنة. كام أكد عىل 
أنه ينبغي االهتـامم بالدين واخللق واالمانة والعفة، وقد ورد عن النبي8 
وعنهـمF يف نصـوص كثرية : «إذا جاءكم من ترضـون خلقه ودينه فزوجوه 
إال تفعلـوه تكـن فتنة يف االرض وفسـاد كبـري ». فال ينبغـي رد اخلاطب املؤمن 
إذا كان متديناً حسـن اخللق، خصوصاً إذا كان ذا يسـار، بحيث ينهض بمعاشه 
ومعاش عياله. وأما ما تعارف عند بعض القبائل من عدم تزويج بناهتم لغريهم 
اعتزازاً بأنفسـهم وترفعـاً وتعالياً عن غريهم أو قرص بناهتـم عىل فئة خاصة من 
الناس فهو اسـتجابة لدعوة الشـيطان للعصبية اجلاهلية، مع ما يرتتب عىل ذلك 
من تعطيل النسـاء وحرماهنن من أهم حقوقهـن، فإن صربن ظلمن ظلم من ال 
جيـد نارصاً إال اهللا تعاىل وهـو أفحش الظلم، وإن خرجن عن ذلك فهو اجلريمة 
واالثم منهن ومن القبيلة والعار والشنار عليهن وعليها، ثم ردود الفعل الظاملة 
التي ما أنزل اهللا تعاىل هبا من سلطان : ﴿أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من 

اهللا حكامً لقوم يوقنون﴾.
(مسألة ٣٠): ما تعارف عند كثري من املؤمنني من عدم االستجابة لتزويج 
اخلاطب الذي يرتضونه إال بعد االسـتخارة بالوجه املتعارف يف زماننا، ليس له 
. نعم حيسـن يف الزواج  أسـاس رشعي، وال يناسـب النصوص املشـار إليها آنفاً
مور االسـتخارة بمعنى طلب اخلرية من اهللا تعاىل بالوجه املتقدم يف  ويف مجيع االُ
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مبحث صالة االستخارة من الصلوات املستحبة.
(مسـألة ٣١): يكره تزويج شـارب اخلمر وسيّئ اخللق واملخنث، بل كل 
مـن ليس له التـزام ديني. وعن النبي 8 أنه قال : «النكاح رق، فإذا أنكح 

أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم ملن يرق كريمته».
(مسألة ٣٢): يكره للمرأة تعطيل نفسها عن الزواج، وعن الزينة لزوجها 

وإن كانت مسنة.
 A(مسـألة ٣٣): يسـتحب تعجيل زواج البنت، وعن االمام الصادق
أنـه قـال : «من سـعادة املـرء أن ال تطمـث ابنته يف بيتـه». بل يكـره تأخريها إذا 

أدركت وحاضت.
(مسألة ٣٤): يكره إيقاع عقد الزواج إذا كان القمر يف برج العقرب، كام 
يكره يف حماق الشهر، وهو آخره عند عدم ظهور القمر ودخوله يف شعاع الشمس.

(مسـألة ٣٥): يكـره اجلامع ما بني طلـوع الفجر وطلوع الشـمس، ومن 
مغيب الشمس إىل مغيب الشفق، وحني اصفرار الشمس عند طلوعها وغروهبا، 
ويف اليوم الذي تنكسـف فيه الشـمس، ويف الليلة التي ينخسف فيها القمر، ويف 
الليلـة ويف اليوم اللذين يكـون فيهام الزلزلة، وخصوصاً حال الزلزلة، ويف حال 
هياج الريح السـوداء والصفراء واحلمراء، ويف حماق الشهر. ويكره اجلامع أيضاً 
يف أول ليلة من الشهر اهلاليل وليلة النصف منه، ويستثنى من ذلك أول ليلة من 

شهر رمضان املبارك، فقد ورد يف بعض الروايات استحباب اجلامع فيها.
(مسألة ٣٦): يكره اجلامع مستقبل القبلة ومستدبرها، ويف السفينة، وعىل 

ظهر طريق عامر، وحتت السامء.
(مسـألة ٣٧): يكـره اجلـامع بعـد االحتـالم قبـل الغسـل منـه، وحـني 



االختضاب قبل أن يأخذ اخلضاب مأخذه.
(مسـألة ٣٨): يكره اجلامع عارياً، ومن قيام. كام يكره الكالم حال اجلامع 

بغري ذكر اهللا تعاىل، ولبس خاتم فيه ذكر اهللا تعاىل أو يشء من القرآن.
(مسألة ٣٩): يكره نظر الزوج لفرج امرأته خصوصاً حال اجلامع.

(مسـألة ٤٠): يسـتحب التسـرت باجلامع، ويكـره اجلامع يف بيـت فيه أحد 
. وتسـتحب التسـمية عند اجلامع  يصـف حاهلام ويسـمع نفسـهام وإن كان صبياً
واالسـتعاذة من الشـيطان، والدعـاء باملأثور، ومنـه أن يقول : «بسـم اهللا وباهللا 

اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني».
(مسـألة ٤١): يسـتحب أن خيتص كل من الرجل واملرأة بخرقة للتمسح 
هبا بعد اجلامع، ويكره اشرتاكهام بخرقة واحدة يتمسحان هبا معاً، ويف النصوص 

أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهام.
(مسألة ٤٢): يستحب ملن رأ امرأة فأعجبته أن جيامع زوجته. نعم يكره 
أن جيامـع الرجل امرأته بشـهوة غريها. والظاهر أن املراد به مـا إذا كان الداعي 
للجامع هو شهوة امرأة أجنبية خاصة اشباعاً لتلك الشهوة، بل ينتظر حينئذٍ حتى 
هتدأ فورة الشـهوة بام يشـغله عنها. أما االول فاملراد به أن يكون اجلامع الشـباع 
. الشهوة حذراً من تعلق النفس باالجنبية من دون أن تكون قد تعلقت هبا فعالً

(مسألة ٤٣): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليالً حتى يعلمهم.
(مسـألة ٤٤): جيوز لكل من الزوجني التلذذ اجلنيس بام يشـاء من جسـد 
اآلخـر، صغرياً كان أو كبـرياً بجميع وجوه التلذذ من النظـر واللمس والتقبيل 
وغريهـا، كام جيوز لـه االنزال بذلك. نعم يكره للرجـل وطء الزوجة يف دبرها. 

بل حيرم إذا مل يكن برضاها.
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(مسألة ٤٥): ال جيوز الدخول بالزوجة قبل أن يتم هلا تسع سنني قمرية. 
لكن لو دخل هبا مل حترم عليه مؤبداً حتى لو أفضاها. كام أنه جيوز له االسـتمتاع 

هبا بغري الوطء.
(مسـألة ٤٦): جيـوز العزل عنـد الوطء بإخراج الذكر مـن الفرج وإراقة 
املنـي خارجـه. نعم يكره العـزل عن احلرة إذا مل يشـرتط ذلـك عليها ومل ترض 
بـه، خصوصـاً إذا كانت ممن يتوقع محلها وكانت ترضع ولدها ومل تكن سـليطة 
وال بذيئـة. والسـليطة هي طويلة اللسـان الصخابة. والبذيئة هـي ذات الكالم 

الفاحش السافل.
(مسـألة ٤٧): االمتناع عـن االنجاب إن كان بتعقيم أحـد الطرفني، بأن 
يتعطل جهازه التناسـيل فال ينجب أبداً فاألحوط وجوباً االقتصار فيه عىل لزوم 
الرضر البدين من االسـتمرار يف االنجاب. وإن كان بتوقفه عن االنجاب مؤقتاً 
جاز اختياراً، إال أن يسـتلزم كشـف العورة املحرمـ  كام لو توقف عىل االستعانة 
بالطبيـب أو الطبيبـة ـ فيقتـرص فيه عىل مـورد احلاجة العرفية، بحيـث يلزم من 

االنجاب احلرج أو الرضر.
(مسـألة ٤٨): ال جيوز للمرأة االمتناع عـن احلمل بام ينايف حق الزوج يف 
االسـتمتاع ـ كالعزل وعدم التمكني من الوطء يف الوقت الذي يتوقع فيه قابلية 
البويضة لالخصاب ـ إال برضا الزوج أو باشرتاط ذلك عليه يف عقد النكاح أو 
خر غري املنافية لالستمتاع فاألحوط  غريه من العقود الالزمة. وأما بالطرق االُ
وجوباً استئذان الزوج يف ذلك، إال أن يكون احلمل مرضاً هبا فال جيب استئذان 

. الزوج حينئذٍ
(مسـألة ٤٩): املراد باالمتناع عن االنجاب يف املسـألة السـابقة هو فعل 
مـا يمنع من انعقـاد النطفة وتلقيح البويضـة هبا. أما بعد انعقـاد النطفة وتلقيح 



البويضـة هبا فال جيـوز االجهاض مهام قرصت املدة، وال يسـوغه تشـوه اجلنني 
وال مـرض املرأة أو إجهادها وال الضائقـة االقتصادية، قال تعاىل : ﴿وال تقتلوا 

أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم وإياكم﴾.
م للموت بدونه، بحيث يدور االمر  نعـم جيوز مع االطمئنـان بتعرض االُ

بني موهتا مع اجلنني وموت اجلنني وحده. والبد من التثبت يف ذلك.
(مسألة ٥٠): يف مورد حرمة االجهاض جتب الدية به، ويتحملها املبارش 
الذي يسـتند االجهاض لفعله، كاملرأة إذا رشبت الدواء أو حتركت حركة عنيفة 
فأجهضـت، وكالطبيبة إذا قامـت بعملية االجهـاض. وال يتحملها الذي يأذن 
بـه أو يطلـب من الغـري إيقاعه، كام ال تتحملها املرأة إذا سـلمت نفسـها للطبيبة 

. فقامت بعملية االجهاض، وإن كان ذلك كله حمرماً
(مسـألة ٥١): جيـب عـىل الزوجـة متكـني الزوج مـن الـوطء وغريه من 
االستمتاعات يف أي وقت شاء، وعىل أي حال كانت. وحيرم عليها االمتناع من 
ذلك مغاضبة أو لالنشـغال عنه، أو خلوف احلمل أو لغري ذلك. بل يسـتحب هلا 
التزين والتطيب والتهيؤ له، بل عرض نفسـها عليه. نعم إذا خافت عىل نفسـها 

الرضر جاز هلا االمتناع مما ختاف منه.
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الفصل الثاين
يف عقد النكاح

حيل النكاح بأحد وجهني.. 
األول: الزواج. 

الثاين: ملك اليمني. 
وحيث يندر االبتالء بالثاين يف زماننا، فاملناسب االقتصار عىل االول. 

وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بني الرجل واملرأة،بل مطلق الذكر 
نثى وإن كانا صغريين. وهو عىل قسمني..  واالُ

األول: الدائم. 
الثاين: املنقطع.. والكالم هنا يف االول.

(مسـألة ٥٢): البد يف هذا العقد من إنشـائه باللفظ، فال يقع بدونه، وإن 
دلّ عىل إنشـاء املضمون وااللتزام به، كالتوقيع عىل ورقة العقد. وبذلك خيالف 

سائر العقود. نعم مع تعذر العقد ـ خلرس ونحوه ـ جتزئ اإلشارة املفهمة له. 
(مسـألة ٥٣): ال يشرتط يف عقد النكاح العربية، فيجوز إيقاعة بكل لغة، 

وإن كان األحوط استحباباً اإلتيان به بالعربية مع االمكان.
(مسـألة ٥٤): العقـد عبارة عـن االجياب من أحد الطرفـني والقبول من 

اآلخر بأي وجه وقعا، وذلك يكون.. 



تـارة: باالجياب من املرأة والقبول من الرجـل بأن تقول : زوجتك نفيس 
بمهر كذا، فيقول : نعم أو رضيت أو قبلت. 

واُخـر: باالجيـاب من الرجـل والقبول من املرأة بأن يقـول : تزوجتك 
بمهر كذا فتقول : نعم، أو نحو ذلك.

(مسـألة ٥٥): ال يتعـني يف االجيـاب لفظ التزويج، بل يقـع بلفظ النكاح 
وغـريه مما يـؤدي معنى الـزواج، كام لـو قالت املـرأة : أنكحتك نفـيس، أو قال 

الرجل : أنكحك، أو نحو ذلك.
(مسألة ٥٦): ال يشرتط يف عقد النكاح موافقة القواعد االعرابية، بل يقع 

. مع اللحن إذا قصد بالكالم إنشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً
(مسألة ٥٧): ال يشرتط االجياب بلفظ املايض، فكام يقع بمثل : تزوجت 
فالنة وزوجت فالناً فالنة أو من فالنة وأنكحت فالناً فالنة، يقع بمثل : أتزوج 

فالنة، واُزوج فالناً فالنة أو من فالنة، وأنكح فالناً فالنة.
(مسـألة ٥٨): يصـح إيقـاع عقـد النـكاح مـن الطرفني مبـارشة، فيقول 
الرجل: تزوجتك، أو تقول املرأة : زوجتك نفيس، ويقبل الطرف اآلخر بنفسه، 
كـام يصح إيقاعه ممن يقـوم مقامهام كالويل والوكيل، فيقول ويل أحد الطرفني أو 
وكيلـه مثـالً : زوجت فالناً من فالنة، فيقبل الطرف اآلخر بنفسـه أو يقبل وليه 

أو وكيله عنه.
(مسـألة ٥٩): يصح قيام شـخص واحد مقـام كال الطرفني يف العقد بأن 
يكون أصيالً عن نفسـه وولياً أو وكيالً عن الطرف اآلخر، أو ولياً أو وكيالً عن 
كال الطرفني، أو ولياً عىل أحدمها ووكيالً عن اآلخر. نعم ال جيوز أن توكل املرأة 

رجالً يف تزوجيها من نفسه عىل أن يتوىل طريف العقد.
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(مسـألة ٦٠): مع قيام شخص واحد مقام كال الطرفني يف العقد ال جيب 
أن يوجـب عن أحدمها ويقبل عن اآلخر، بل يكفي إنشـاؤه للمضمون عن كل 

منهام من دون حاجة للقبول.
(مسـألة ٦١): يكفـي يف صورة عقد الزواج أن تقـول املرأة للرجل الذي 
تريد الزواج به : زوجتك نفيس بمهر قدره كذا، أو تقول لوكيله : زوجت نفيس 
مـن فـالن بمهر قدره كذا. أو يقـول وكيلها للزوج : زوجتـك فالنة بمهر قدره 
كـذا، أو يقول لوكيله : زوجت فالنة من فالن بمهر قدره كذا، فيقول الزوج أو 
وكيله : قبلت. وإنام أثبتنا ذلك النه املعروف وليسهل تعلمه عىل من يريده، وإال 

فالصور املجزئة كثرية، كام يظهر مما سبق.
(مسـألة ٦٢): الـزواج يف املحاكـم إن اقتـرص فيـه عـىل تسـجيل الزواج 
وتوقيع كال الطرفني عىل ورقة العقد مل يصح ومل يرتتب عليه االثر، وإن اشتمل 
عىل الصيغة بالوجه املتقدم صح. وحبذا لو مل يقترص القائمون بتسـجيل الزواج 
عىل سـامع إقـرار كال الطرفني برضاه بالزواج وأخذ توقيعـه به، بل يلتزمون مع 
ذلـك بإجراء الصيغة بني الطرفـني بأخذ الوكالة عليها من أحدمها وإجرائها مع 
اآلخر أو الطلب من الطرفني بإجرائها بينهام قبل التسـجيل فإن يف ذلك احلفاظ 

عىل احلكم الرشعي من دون كلفة.



الفصل الثالث
يف أولياء العقد

(مسـألة ٦٣): لـالب واجلـد لـالبـ  وإن عـالـ  الواليـة يف النكاح عىل 
الولـد والبنت الصغريين، وكذا عىل املجنونني الكبرييـن اللذين يتصل جنوهنام 
بصغرمهـا. فإن زوجامها نفذ التزويج عليهام وليس هلام الرجوع عنه إذا بلغا وتم 

رشدمها. وأهيام سبق صح تزوجيه، فإن تقارنا أو تشاحا كان املقدم هو اجلد.
(مسألة ٦٤): املراد باجلد لالب هو أبو االب وأبو أبيه وإن عال، دون أيب 

اُم االب أو أيب جدته أو نحومها ممن يتصل باالب من طريق النساء.
(مسـألة ٦٥): يكفي يف جواز تزويج االب واجلد للصغري عدم املفسـدة، 
، كام لو دار االمر  وال يشـرتط ثبوت املصلحة. نعم البد من عدم التفريط حينئذٍ
بني زوجني ال مفسـدة يف التزويج منهام إال أن أحدمها أصلح من اآلخر، فإنه ال 

جيوز اختيار املرجوح، نظري ما تقدم يف البيع.
(مسـألة ٦٦): ليـس لغـري االب واجلد لالب مـن االرحـام الوالية عىل 

م واالعامم واالخوال وغريهم. الصغريين كاالخ واجلد لالُ
(مسألة ٦٧): ليس لالب واجلد وال غريمها الوالية يف التزويج عىل البالغ 
الرشـيد، رجالً كان أو امرأة، بل يستقل بالوالية عىل تزويج نفسه، إال يف البنت 
البكـر مع أبيهـا أو جدها فإن الوالية يف التزويج تشـرتك بينهـا وبينهام، فالينفذ 
نكاحها إال بإذهنا وإذن أحدمها، وإذا كانا معاً موجودين كفى إذن أحدمها. نعم 
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لو تشاحا فالظاهر تقديم اجلد. 
(مسألة ٦٨): املراد بالبكر غري املتزوجة زواجاً يستتبع الدخول يف القبل، 
سـواءً مل تتزوج وبقيت بكارهتا أو ذهبت من دون دخول أو بوطء حمرم ولو عن 

شبهة، أم تزوجت ومل تذهب بكارهتا أو ذهبت بغري وطء الزوج.
(مسألة ٦٩): ليست البنت بضاعة بيد االب واجلد يملكان الترصف فيها 
تبعـاً لرغبتهام، بل الالزم عليهام مالحظة مصلحتهـا وحاجتها الطبيعية للزواج 
وإن خرجا بذلك عن مقتىض العرف والعادة. بل تسقط واليتهام عىل البنت مع 
. كام تسـقط واليتهام بتعذر اسـتئذاهنام  منعهام هلا من التزويج بنحو يرض هبا عرفاً
ملرض أو غيبة طويلة أو نحومها، وحينئذٍ تستقل بنفسها بالتزويج وال حتتاج إىل 

إذن أحد حتى احلاكم الرشعي. 
(مسألة ٧٠): ليس الحد من االرحام مع فقد االب واجلد لالب الوالية 
عىل البالغة البكر فضالً عن غريها، بل تستقل فيه بنفسها. وما قامت عليه بعض 
االعـراف مـن تدخل االرحام ومنعهـم للمرأة عام تريد، بل عـام يريده هلا وليها 
مـع وجوده ظلم صارخ وخروج عن املوازين الرشعية وانتهاك حلدود اهللا تعاىل 
وجتاهل الحكامه يف عباده. وهو من أسباب الفساد املهمة التي قد يرتتب عليها 
ردود فعـل ال حتمـد عقباها، يتحمل املفسـد عارها وشـنارها يف الدنيا، وتبعتها 

ومسؤوليتها يف اآلخرة، يوم ال يغني موىل عن موىل شيئاً وال هم ينرصون.
(مسـألة ٧١): يكفـي يف إذن البكـر سـكوهتا عند عـرض التزويج عليها 
وعـدم إبائها له، إال مع وجود ما يثري احتامل كون السـكوت عن غري رضاً منها 
بام عرض عليها، بحيث يكون أمرها مريباً أو يكون هناك أمارة عىل عدم الرضا 
منهـا. وال فرق يف ذلك بني وجود االب أو اجلـد وعدمه. واملراد بالبكر هنا من 
. بقيت بكارهتا، فاليعم من ذهبت بكارهتا ولو بغري الوطء عىل األحوط وجوباً



(مسـألة ٧٢): إذا أوىص االب أو اجلد بالطفل أو املجنون لشخص، فإن 
نـص عـىل أن لـه تزوجيه كان لـه ذلك عىل النحـو الذي يثبت للمـويص، وإن مل 
ينـص عىل ذلك فاألحـوط وجوباً للويص االقتصار عىل صـورة حاجة املوىص 
بـه للتزويـج بمرتبـة معتد هبا ولو مـن غري جهة الرغبة اجلنسـية، كـام لو احتاج 
للتزويـج من أجل إدارة شـؤونه اخلارجيـة. لكن البد من اسـتئذان الويص من 
احلاكـم الرشعـي، ومع تعذره فاألحوط وجوباً له اسـتئذان عـدول املؤمنني إن 
مل يكن الويص منهم، ومع تعذره يسـتقل هو بالتزويج. لكن األحوط وجوباً يف 
صـورة تعذر الرجـوع للحاكم االقتصار عىل صورة لـزوم الرضر أو احلرج من 

االنتظار. وتقدم يف كتاب الوصية ما ينفع يف املقام.
(مسـألة ٧٣): مع فقد االب واجلد والـويص ال جيوز تزويج الصغري وال 
املجنون إال مع احلاجة بالنحو املتقدم يف املسألة السابقة، ويتوىل ذلك من له تويل 
اُمورمها ممن تقدم التعرض له يف مبحث االولياء من فصل رشوط املتعاقدين من 
كتاب البيع، واألحوط وجوباً مراجعة احلاكم الرشعي مع االمكان حتى لو كان 
. موره عادالً موره غـريه، ومع تعذره يراجع العادل إن مل يكن املتويل الُ املتـويل الُ
مور ال يستقل  (مسـألة ٧٤): السـفيه يف املاليات إذا كان رشيداً يف بقية االُ

. هو وال وليه يف تزوجيه، بل البد من اشرتاكهام فيه ووقوعه بإذهنام معاً
(مسـألة ٧٥): إذا وقـع عقـد النـكاح من غري مـن له السـلطنة عليه كان 
فضوليـاً وتوقـف نفوذه عىل إجازة من له السـلطنة، عىل نحو مـا تقدم يف البيع، 

وتقدم من فروعه ما جيري يف املقام.
(مسـألة ٧٦): كام يمكن وقـوع عقد النكاح ممن له السـلطنة عليه يمكن 

وقوعه من وكيله، عىل نحو ما تقدم يف العقود.
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الفصل الرابع
يف أسباب التحريم

وهي اُمور..
األول: النسب.

م أحـد االبويـن أو أحـد  م وإن علـت، كاُ (مسـألة ٧٧): حيـرم نـكاح االُ
اجلدين وما فوق. والبنت وإن نزلت، كبنت البنت وبنت الولد وبنات أوالدمها 
خـت وبناهتا وإن نزلـن. والعمة واخلالة وإن علتـا كعمة االبوين  فـام دون. واالُ

واجلدين وخالتهام وهكذا. وبنات االخ وإن نزلن.
الثاين: املصاهرة وما اُحلق هبا.

(مسـألة ٧٨): من تزوج امـرأة حرمت مؤبداً عىل آبائـه مهام علوا، وعىل 
أبنائه مهام نزلوا، سواءً دخل هبا أم ال.

(مسـألة ٧٩): من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبداً اُمها وإن علت، سـواء 
م يف حبالته، وال  دخل هبا أم مل يدخل. كام حترم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت االُ
م أو ماتت قبل أن يدخل  م، فإن طلق االُ حترم عليه البنت مؤبداً إذا مل يدخل باالُ
م فإن ابنتها حترم عليه مؤبداً، من دون  هبـا حل لـه زواج البنت. أما إذا دخل باالُ

فرق بني ابنتها التي ولدهتا قبل الزواج منه وابنتها التي ولدهتا بعد الزواج منه.
(مسألة ٨٠): بنت الزوجة املدخول هبا وإن كانت حترم عىل الزوج مؤبداً 
إال أهنـا ال حتـرم عىل أبيه وال عىل ابنه من زوجـة اُخر، فيجوز هلام الزواج منها 



م يف حبالته. وإن بقيت االُ
(مسـألة ٨١): حتـرم اُخت الزوجة مجعـاً، ال مؤبداً، فال جيـوز له الزواج 
منها ما دامت اُختها يف حبالته وإن كانت يف عدهتا الرجعية. أما إذا خرجت من 
حبالتـه ـ وإن كانـت يف عدة منه بائنـة ـ فإنه جيوز له الـزواج باُختها. إال يف عدة 
الـزواج املنقطـع، فإن األحـوط وجوباً عدم الزواج بأختهـا إال بعد اخلروج من 

عدة أختها.
(مسألة ٨٢): جيوز الزواج من املرأة عىل عمتها وخالتها بإذهنام، وال جيوز 
بغـري إذهنام. نعـم إذا عقد بغري إذهنام ثـم أجازتا صح العقـد. وإن كان األحوط 

استحباباً جتديد العقد بإذهنام.
(مسـألة ٨٣): الظاهر أن الزنى ال ينرش التحريم، فمن زنى بامرأة مل حترم 
عليه اُمها وال بنتها، وال حترم هي عىل أبيه وال عىل ابنه. نعم األحوط اسـتحباباً 
أن ال يتـزوج الـزاين بعـد الزنـى اُم املزين هبـا وال بنتها، وال يتـزوج املزين هبا أبو 
الـزاين وال ابنه، بـل لو كان الزنى بعد الزواج قبل الدخول فاألحوط اسـتحباباً 
ترتيب أثر احلرمة عليها، ومع منافاته حلقها يطلقها. أما إذا كان الزنى بعد الزواج 

والدخول فال إشكال يف عدم اقتضائه حتريم الزوجة.
(مسـألة ٨٤): يسـتثنى من املسـألة السـابقة من زنى بعمته أو خالته، فإن 
األحوط وجوباً له أن ال يتزوج ابنتها. أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه 

ال حيرمها، خصوصاً إذا كان بعد الدخول هبا، كام تقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ٨٥): الظاهـر عـدم إحلـاق وطء الشـبهة بالزنـى يف االحتيـاط 
الوجـويب يف املسـألة السـابقة. نعم يلحق بـه يف االحتياط االسـتحبايب فيها ويف 
املسألة التي قبلها. أما التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فال يلحق بالزنى 
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حتى يف االحتياط االستحبايب.
(مسـألة ٨٦): اللـواط من الرجل موجب حلرمـة اُم املوطوء واُخته وبنته 
عليه فال جيوز له أن يتزوج إحداهن، بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط 
ها  فاألحوط وجوباً له إذا حتقق اللواط ترتيب أثر احلرمة عليها، ومع منافاته حلقّ

يطلقها. وإذا كان الواطئ صبياً فال حرمة.
(مسـألة ٨٧): األحـوط اسـتحباباً أن ال يتـزوج ابن الواطـئ أو املوطوء  

بنت اآلخر.
(مسألة ٨٨): حيرم التزويج دواماً وانقطاعاً من املزوجة دواماً وانقطاعاً، 

. وكذا من املعتدة من دون فرق بني أقسام العدة. ولو وقع الزواج كان باطالً
(مسـألة ٨٩): من تزوج امرأة مزوجة حرمت عليـه مؤبداً، إال أن يكون 
جاهـالً ومل يدخـل هبا ال قبالً وال دبراً، فإهنا ال حترم عليـه مؤبداً، بل له أن جيدد 

العقد عليها بعد أن خترج عن حبالة زوجها وعن عدته.
(مسألة ٩٠): املدار يف عدم احلرمة املؤبدة عىل جهل الزوج دون الزوجة، 
فـال حترم عليه إذا كان جاهـالً وإن كانت عاملة. واملتيقن منه اجلهل باملوضوع ـ، 
وهـو أن هلـا زوج ـ، أما اجلهل باحلكـم ـ وهو حرمة تزويـج ذات الزوج ـ ففي 

كفايته يف املنع من احلرمة املؤبدة إشكال.
(مسألة ٩١): من تزوج امرأة يف عدهتا حرمت عليه مؤبداً، إال مع اجلهل 
وعـدم الدخول، نظري ما تقدم يف املسـألة السـابقة. لكن لـو كان أحدمها جاهالً 
واآلخر عامداً مع عدم الدخول تثبت احلرمة املؤبدة يف حق العامد، ويف ثبوهتا يف 
حق اجلاهل إشكال. كام أنه ال فرق هنا يف اجلهل املانع من احلرمة املؤبدة بني اجلهل 
باملوضـوع وهـو كوهنا يف العدة، واجلهل باحلكم وهو حرمـة التزويج يف العدة. 



(مسألة ٩٢): إذا تزوج املرأة يف العدة جاهالً ومل يدخل هبا حتى خرجت 
مـن العـدة ثم علم مل حترم عليه مؤبداً، بل لـه جتديد العقد عليها. وكذا لو تزوج 
ذات الـزوج جاهالً ومل يدخل هبا حتى خرجت عن زوجية زوجها االول وعن 
عدتـه. أما إذا دخل هبا يف عدته فاألحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبداً، خصوصاً 

إذا كانت العدة رجعية.
(مسألة ٩٣): ال يصح العقد عىل املتوىف عنها زوجها قبل أن يبلغها اخلرب. 
ولـو حصـل العقد حينئذٍ ففـي جريان حكم تزوج املرأة يف العـدةـ  وهو احلرمة 

املؤبدة ـ إشكال، واألحوط وجوباً العمل عىل ذلك.
ج الزانيـة وإن كانت معروفـة بالزنى. نعم يكره  (مسـألة ٩٤): جيـوز تزوّ

تزوجها ملن مل يعرف توبتها، ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه.
(مسـألة ٩٥): يسـتحب ملن يريد أن يتـزوج الزانية أن يسـتربئها بحيضة 
. وأما إذا  خصوصـاً إذا كان هـو الزاين هبا، بل هـو األحوط ـ حينئذٍ ـ اسـتحباباً

كانت حامالً فال حاجة لالسترباء.
(مسـألة ٩٦): من زنى بامرأة مزوجة ـ دواماً أو متعة ـ فاألحوط وجوباً 
ترتيـب أثر حرمتها مؤبـداً، من دون فرق بني العلم بأهنا مزوجة واجلهل بذلك. 

وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية، دون غريها من أقسام العدة.
(مسألة ٩٧): إذا زنت املرأة املزوجة مل حترم عىل زوجها، نعم يستحب له 

استرباؤها بحيضة.
(مسألة ٩٨): إذا تزوج املُحرم بطل نكاحه، فإن كان عاملاً بحرمة التزويج 
عليه حرمت عليه مؤبداً، سواءً دخل هبا أم مل يدخل، وإن كان جاهالً مل حترم عليه 
مؤبـداً، سـواءً دخل هبا أم مل يدخل. واألحوط وجوبـاً جريان ذلك يف املحرمة.

٢٧ ......................................................................... أسباب التحريم/ املصاهرة 
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(مسـألة ٩٩): حيرم اجلمع بني أكثر من أربع نساء بالزواج الدائم. وجيوز 
ما زاد عىل ذلك يف الزواج املنقطع.

الثالث من أسباب التحريم: الرضاع.
ويشرتط يف الرضاع املحرم اُمور..

األول: أن يكـون باالمتصـاص مـن الثـدي، وال يكفي التغـذي بحليب 
املرأة بطريق آخر.

الثاين: أن تكون الرضعة تامة، بحيث يمتلئ الرضيع ويشبع، وال يكفي يف 
التحريم الرضعة القليلة، لقلة لبن املرأة، أو لعدم تقبل الرضيع للرضاع مهام كثر 
العـدد. نعم ال يرض الفصل القليل غـري املعتد به الذي يكثر حصوله يف الرضعة 
الواحدة النشـغال الطفل بلعب قليل أو لتبديـل الثدي أو نحومها. وال فرق يف 
اعتبـار الـرشط املذكور بني الرضاع العـددي وغريه من الوجـوه الثالثة االتية.

الثالـث: أن يكـون مخـس عرشة رضعـة، أو يومـاً وليلة، أو يشـد العظم 
. وينبت اللحم والدم بحيث يزيد نمو الطفل املرتضع به عرفاً

(مسـألة ١٠٠): البد يف التحريم يف اخلمس عرشة رضعة وباليوم والليلة 
مـن التوايل بـني الرضعات، بمعنـى عدم الفصل بـني الرضعات برضـاع امرأة 
غريهـا. وكذا بغري الرضـاع من طرق التغذية يف اليـوم والليلة. بل هو األحوط 
وجوبـاً يف اخلمس عرشة رضعة. وأما فيام يشـد العظـم وينبت اللحم والدم فال 
خيـل الفصـل برضاع آخر فضالً عن غريه من طرق التغذية، إال إذا كان الفاصل 

. كثرياً بحيث ال يستند االنبات واالشتداد للرضاع عرفاً
(مسألة ١٠١): البد يف نرش احلرمة بالرضاع يوماً وليلة من إرضاع الطفل 
كلـام احتاج للرضاع يف املدة املذكورة، وال يكفي حبسـه عـىل الرضاع من امرأة 



خاصة من دون أن يكتفي به.
الرابع: أن يكون الرضاع من مرضعة واحدة بلبن فحل واحد، فال حرمة لو 
رضع الطفل متام املقدار املذكور من امرأتني أو أكثر وإن كان لبنهن لفحل واحد، 
فال يكون ولداً للفحل املذكور. كام ال حرمة لو رضع متام املقدار املذكور من امرأة 
واحدة ملفقاً من لبن فحلنيـ  لو أمكن ذلكـ  فال يكون ابناً للمرضعة املذكورة.

اخلامس: أن يكون اللبن عن والدة، فلو درّ لبن املرأة من دوهنا فأرضعت 
ولداً مل ينرش الرضاع املذكور احلرمة. واألحوط وجوباً أن ال تكون الوالدة من زنى.
السادس: أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتني. واألحوط وجوباً أن 

يكون قبل فطامه أيضاً، وقبل ميض سنتني من والدة صاحبة اللبن.
(مسـألة ١٠٢): إذا حتقـق الرضـاع برشوطـه املتقدمة صـار الرضيع ابناً 
للمرضعـة ولصاحـب اللبـن، فيرتتب عىل ذلك مـا يرتتب عىل بنوته هلام نسـباً، 
فيصـري أوالدمهـا له إخوة وأخـوات وآباؤمها لـه أجداداً وجـدات وإخوهتام له 
ت وخـاالت، وهكذا. ويرتتب حينئذٍ أثر العالقة  أعاممـاً وأخواالً وأخواهتام عامّ
احلاصلـة مـن حيثية التحريم هبـا أو باملصاهرة املرتتبة عليهـا أو باجلمع املرتتب 
عليهـا أو نحوهـا. فكام حيرم عىل الرجل نـكاح بنته الرضاعية حيـرم عليه نكاح 
ختني الرضاعيتني، وحيرم نكاح املرأة  زوجة ابنه الرضاعي، وحيرم اجلمع بني االُ

عىل عمتها الرضاعية أو خالتها إال بإذهنا، وهكذا.
(مسـألة ١٠٣): كام تتحقـق بالرضاع العالقة املحرمـة بني املرتضع ومن 
يتعلـق بصاحـب اللبـن أو باملرضعة بالنسـب تتحقـق بينه وبني مـن يتعلق هبام 
بالرضـاع، فكام حيرم املرتضع عىل آبائهام وأبنائهام وإخواهنام النسـبيني حيرم عىل 
آبائهام وأبنائهام وإخواهنام الرضاعيني. ويسـتثنى مـن ذلك ما إذا أرضعت امرأة 
واحـدة أطفـاالً من لبن فحولـة خمتلفني، فإن كالً منهم وإن صـار ابناً هلا فيحرم 
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ة  خوّ عليهـا وعـىل آبائهـا وإخوهتا النسـبيني والرضاعيـني، إال أنه ال حتصـل االُ
مة بني املرتضعني أنفسهم الختالف الفحل، بل جيوز النكاح بينهم. كام ال  املحرِّ
مة، فكام ال يكون أحدهم أخاً لآلخر  حيصل ما يرتتب عليها من العالقات املحرِّ
مة بني  ة املحرِّ خوّ من الرضاعة ال يكون عامً أو خاالً البنه أو بنته. نعم تتحقق االُ
ولدها الرضاعي وأوالدها النسبيني حتى من كان منهم ولداً لغري صاحب اللبن.
(مسـألة ١٠٤): ممـا تقدم يظهر أن من وسـائل حتليل نظـر الرجل للمرأة 
االجنبيـة أن يتـزوج طفلة رضيعة فرتضعها تلك املرأة بالـرشوط املتقدمة، فإهنا 

تصري اُم زوجته.
(مسألة ١٠٥): حيرم عىل أيب املرتضعـ  وإن عالـ  أن يتزوج أوالد صاحب 
اللبـن وأوالد أوالدهم ـ مهام نزلوا ـ نسـبيني كانـوا أو رضاعيني، كام حيرم عليه 
أن يتزوج أوالد املرضعة النسبيني، دون أوالدها الرضاعيني إذا رضعوا من لبن 
فحـل آخـر غري الفحل الذي ارتضـع ابنه من لبنه. وعىل ذلـك ينبغي احلذر من 
مه، الن ذلك يوجب حرمة  مه أو زوجة جده الُ إرضـاع الطفل من قبل جدته الُ
اُمـه عىل أبيه وبطالن نكاحهام، ألن النسـبة الرضاعية كام متنع من صحة النكاح 
لو كانت سابقة عليه توجب بطالنه لو حصلت بعده. أما إرضاعه من قبل جدته 
البيـه فـال يوجب حتريم اُمه عىل أبيه، غايته أنه يصـري أخاً البيه والعاممه وعامته 
فيحرم عىل أوالد أعاممه النه يصري عامً هلم بالرضاع وعىل أوالد عامته النه يصري 

خاالً هلم بالرضاع.
(مسـألة ١٠٦): ال حيرم أوالد صاحب اللبن عىل إخوة املرتضع الذين مل 

يرتضعوا معه.
 م بالعلم وبالبينة، وال يثبت بدعو (مسـألة ١٠٧): يثبت الرضاع املحـرِّ
املرأة االرضاع، وال بشـهادة النساء وإن كنّ أربعاً، إال أن حيصل العلم من قوهلا 



أو من قوهلن.
الرابع من أسباب التحريم: اللعان، برشوطه املقررة التي يأيت الكالم فيها 

يف آخر كتاب الطالق. 
(مسـألة ١٠٨): يلحق باللعان قذف الزوج زوجته اخلرسـاء وكل من ال 
تستطيع الكالم فإن ذلك يوجب حرمتها وإن مل تالعن. واملتيقن من ذلك ما إذا 

متت بقية رشوط اللعان، وأما بدوهنا فال خيلو التحريم عن إشكال.
اخلامس: الطالق تسعاً، عىل ما يأيت يف كتاب الطالق إن شاء اهللا تعاىل.

السادس: الكفر، عىل التفصيل االيت.
(مسألة ١٠٩): ال جيوز نكاح املسلمة من الكافر مطلقاً، كتابياً كان أو غريه.
(مسـألة ١١٠): ال جيـوز للمسـلم أن يتزوج الكافرة غـري الكتابية مطلقاً 

دواماً ومتعة. 
(مسألة ١١١): جيوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنرصانية دواماً ومتعة 

عىل كراهة، خصوصاً يف الدوام ومع وجود املسلمة عنده أو تيرس الزواج هبا.
(مسـألة ١١٢): يشـرتط يف نكاح اليهودية والنرصانية عىل املسلمة دواماً 
إذن املسـلمة يف ذلك، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه. وال يشرتط اذهنا يف 

التزويج هبام متعة.
(مسألة ١١٣): جيوز نكاح املجوسية متعة عىل كراهة أشد من نكاح اليهودية 
والنرصانيـة. أما نكاحها دواماً فال خيلو عن إشـكال، واألحـوط وجوباً الرتك.

(مسألة ١١٤): االرتداد عن االسالم قسامن.. 
األول: الفطري، وهو ارتداد من ولد عىل االسـالم إما من أب مسـلم أو 
مـن أبويـن مسـلمني. وأما والدته من اُم مسـلمة وأب كافر فيشـكل حاله، وال 
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سـيام وأن ذلك ال يتم بناء عىل ما سـبق من حرمة تزويج املسلمة من الكافر، إال 
يف وطء الشبهة أو يف فروض نادرة. هذا والظاهر أنه ال يشرتط يف املرتد الفطري 

أن يصف االسالم بعد البلوغ، بل يكفي أن يولد عىل االسالم باملعنى املتقدم.
الثاين: امليل، وهو ارتداد من ولد عىل الكفر ثم أسلم.

إذا عرفـت هذا فإذا ارتد الـزوج ارتداداً فطرياً بانت منه زوجته، ووجب 
عليهـا أن تعتـد منه عدة الوفاة، سـواءً كان قد دخل هبـا أم مل يدخل. أما إذا كان 
ارتداده ملياً ففي بينونة زوجته منه إشـكال، خصوصاً إذا كان قد دخل هبا. نعم 
ال إشـكال يف أهنا تعزل عنه ويمنع من االسـتمتاع هبا. كام ال إشـكال يف بينونتها 
منه بعد خروج العدة. وعدهتا عدة الطالق. نعم إن مات يف أثناء العدة املذكورة 

فاألحوط وجوباً أن تعتد عدة املتوىف عنها زوجها.
(مسـألة ١١٥): إذا ارتدت الزوجة عن االسالم، فإن صارت غري كتابية 
بانـت مـن زوجها املسـلم وبطـل نكاحهـام. وإن صـارت كتابيـة فالظاهر عدم 
بينونتها، بل تبقى يف حبالته، سـواءً دخل هبا أم مل يدخل، وسـواءً كان ارتدادها 

. فطرياً أم ملياً
(مسألة ١١٦): االرتداد وإن كان مبطالً للنكاح ـ عىل التفصيل السابق ـ 
إال أنه ال يمنع من النكاح املسـتجد بعده، ال يف الرجل وال يف املرأة، بل إن بقي 
املرتـد عىل ارتـداده حلقه حكم دينه الـذي اختاره، وإن رجع إىل االسـالم حلقه 
حكم املسـلم، فله نكاح املسـلمة حتى زوجته االوىل بتجديـد العقد عليها، من 

. دون فرق بني االرتداد الفطري وامليلّ
(مسـألة ١١٧): االرتداد الفطري حده القتل إال أنه بنفسـه بمنزلة املوت 
موجب ملرياث مال املرتد وصريورته لورثته حني االرتداد. نعم ال مانع من متلكه 



مـاالً جديداً بعد ارتداده فيسـتقر له وال يورث إال بقتلـه أو بموته، أما االرتداد 
املـيل فهـو ال يوجب القتل إال بعد أن يسـتتاب املرتد ثالثة أيـام وال يورث ماله 

بارتداده بل بموته أو قتله.
(مسألة ١١٨): إذا ارتدت املرأة مل تقتل بل تستتاب وحتبس ويضيق عليها 

وال يورث ماهلا باالرتداد من دون فرق بني االرتداد الفطري وامليل.
(مسألة ١١٩): البد يف ترتب االثر عىل االرتداد من أن يكون املرتد بالغاً 

. عاقالً خمتاراً قاصداً
(مسألة ١٢٠): إذا أسلم الزوجان الكافران معاً بقيا عىل نكاحهام.

(مسـألة ١٢١): إذا كان الزوجـان كافريـن فأسـلم أحدمهـا دون اآلخر 
قبـل الدخـول بطل نكاحهام. وإن أسـلم بعـد الدخول لزم الرتبص فإن أسـلم 
اآلخـر يف مدة عدة الطالق بقيا عىل نكاحهام، وإن مل يسـلم حتى خرجت العدة 
بطل نكاحهام. ويسـتثنى من ذلك ما إذا أسـلم الزوج وكانت الزوجة هيودية أو 
نرصانية، فإهنا تبقى يف عصمته وال يبطل زواجهام، سـواءً أسلم قبل الدخول أم 

بعده، وسواءً أسلمت بعده يف العدة أم بقيت عىل الكفر.
(مسـألة ١٢٢): االفضل للمؤمن أن يتـزوج املؤمنة، وال بأس أن يتزوج 
املسـتضعفة، ويكره له تزويج املخالفة غري املسـتضعفة. كام يكره تزويج املؤمنة 
من املسـتضعف، وأشـد منه تزوجيهـا من املخالف غري املسـتضعف. واألحوط 

وجوباً عدم نكاح الناصبي والناصبية.
(مسـألة ١٢٣): إذا خيف الضـالل من نكاح املخالـف أو املخالفة حرم 

ومل يبطل.
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الفصل اخلامس
يف زواج املتعة

وهـو الـزواج إىل وقت حمدد، بحيـث ينتهي به مـن دون حاجة للطالق. 
وقـد ثبت ترشيعـه بإمجاع املسـلمني، وأمجع أهل البيتF وشـيعتهم أعز اهللا 
دعوهتم عىل عدم نسخه، وتشهد بذلك االخبار الكثرية التي رووها هم ومجهور 

املسلمني.
(مسـألة ١٢٤): البد يف زواج املتعة من االجياب والقبول اللفظيني، عىل 
نحـو مـا تقدم يف الـزواج الدائم. ويكفي فيـه أن تقول املـرأة للرجل : زوجتك 
نفـيس إىل وقت كـذا بمهر قدره كـذا، فيقول الزوج : قبلـت. أو يقول الرجل : 
أتزوجـك إىل وقت كذا بمهر قدره كذا، فتقـول املرأة : قبلت. وجيزئ غري ذلك 

من الصور كام يظهر مما تقدم يف الزواج الدائم.
(مسألة ١٢٥): يشرتط يف زواج املتعة ذكر املهر، فإن مل يذكر بطل، وبذلك 

خيتلف عن الزواج الدائم.
(مسـألة ١٢٦): يشـرتط يف زواج املتعـة ذكـر األجل، فإن نسـيا ذكره أو 
. استحييا منه أو اكتفيا بالقصد إليه من دون ترصيح به يف العقد صار الزواج دائامً
(مسـألة ١٢٧): األحـوط وجوباً عـدم االكتفاء عن األجـل بتعيني عدد 
املواقعـة كاملـرة واملرتني. ولو حصل ذلـك فاألحوط وجوباً الطـالق ثم جتديد 
العقد. نعم ال بأس باشـرتاط العدد زائداً عىل الوقت، فيجعل األجل يوماً مثالً 



ويشرتط العدد اخلاص فيه.
(مسـألة ١٢٨): البد من ضبط األجل وتعيينـه، وال يكفي األجل املردد 

. بني االقل واألكثر كقدوم املسافر، فلو وقع ذلك بطل ومل يقع متعة وال دائامً
(مسألة ١٢٩): البد من تعيني الوقت، وال يكفي حتديده من دون تعيني، 
. بل  كـام لـو تزوجها شـهراً ومل يعينه، فإنـه يبطل حينئـذٍ وال يقع متعـة وال دائامً
األحـوط وجوباً أن يكون متصالً بالعقد، فلو اشـرتط شـهراً معيناً منفصالً عن 

. العقد جدد العقد، وال يقع دائامً
(مسألة ١٣٠): ليس يف املتعة طالق، بل تبني بانقضاء األجل وهببة املدة.
(مسألة ١٣١): إذا عينا أجالً ثم أرادا الزيادة عليه فاألحوط وجوباً جتديد 
العقـد بعد انتهـاء األجل أو هبة املدة، وال يكفي اتفاقهـام عىل الزيادة باالجر يف 

أواخر األجل قبل خروجه.
(مسألة ١٣٢): جيوز لويل الصغريين تزوجيهام متعة بمدة قليلة ال يكونان 
فيها قابلني لالستمتاع، بل لغرض آخر كالتحريم املرتتب عىل املصاهرة. نعم البد 
من عدم لزوم املفسـدة أو التفريط يف حـق الصغريين، كام تقدم يف أولياء العقد.

(مسـألة ١٣٣): جيـوز لويل الصغـري أن هيب املـدة يف زواج املتعة إذا كان 
ذلك صالحاً له.
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الفصل السادس
يف العيوب والرشوط 

النـكاح عقـد الزم، بـل يمتاز عن كثري مـن العقود الالزمـة بعدم إمكان 
فسـخه بالتقايل، وال باالشـرتاط وال بتخلـف الرشط. نعم يثبـت اخليار فيه يف 

بعض املوارد اخلاصة ـ عىل ما يتضح يف املسائل االتية ـ وال يتعد عنها.
(مسـألة ١٣٤): للزوجة اخليار يف فسـخ النكاح بجنون الزوج قبل العقد 

أو بعده ولو بعد الوطء.
(مسألة ١٣٥): للزوجة اخليار يف فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء 
لعنن أو عمل شيطاين أو لكونه ممسوحاً أو جمبوباً أو نحو ذلك. وإن وطأها مرة 
واحدة فال خيار. وكذا إذا كان قادراً عىل وطء غريها من النساء، فإنه ال خيار هلا 

ما دام قادراً عىل غريها، فإذا جتدد له العجز عن غريها أيضاً ثبت اخليار هلا.
(مسألة ١٣٦): ليس للزوجة املبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء، 
بـل ترافعه للحاكم فيؤجله سـنة، فإن قدر عىل وطئهـا أو وطء غريها فال خيار، 

وإال كان هلا اخليار.
(مسألة ١٣٧): للزوجة اخليار يف فسخ النكاح إذا كان الزوج خصياً حني 

العقد عليها.
(مسألة ١٣٨): إذا تزوجت املرأة الرجل عىل أنه من قبيلة خاصة فبان من 

غريها كان هلا اخليار يف فسخ العقد، سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده. 



(مسألة ١٣٩): للزوج خيار فسخ النكاح بأحد اُمور يف زوجته..
األول: اجلنون. 
الثاين: اجلذام. 

الثالث: الربص. 
الرابع: كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته، كرتق موضع 
الـوطء أو غـدة فيه أو عليـه أو حلمة أو عظم، بل حتى ضيق املسـلك بنحو غري 

 . متعارف بحيث يعد عيباً
اخلامـس: االفضاء، وهو اتصال خمرج احليـض والغائط وانخرام احلاجز 

بينهام. 
السادس: العمى، وهو فقد البرص، ولو مع فتح العينني. 

السابع: العرج. 
الثامن: الزنا.

مور اخليـار إذا كانت قبل العقـد، دون ما إذا كانت  وإنـام توجـب هذه االُ
بعده قبل الوطء أو بعده.

(مسـألة ١٤٠): ال فـرق يف ثبـوت اخليار يف عيوب الـزوج والزوجة بني 
الزواج الدائم واملنقطع.

(مسـألة ١٤١): ليـس اخليار املذكور يف عيوب الرجـل واملرأة فورياً، بل 
لصاحب اخليار الرتاخي يف ذلك وال يسقط خياره إال بإسقاطه أو بالرضا بالعقد 
بعد العلم بالعيب. نعم يكفي يف الرضا من الزوج الوطء بعد العلم بالعيب. بل 
األحـوط وجوباً ذلـك يف الزوجة، فيكون متكينها للزوج مـن الوطء بعد العلم 
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بالعيب مسقطاً للخيار.
(مسألة ١٤٢): الفسخ حلّ لعقد النكاح فيسقط به املهر ويسرتجعه الزوج 
مـع عدم الدخول إال يف العنـن، فإن عليه معه نصف املهر، وكذا يف اخلصاء عىل 
. وأما مع الدخول فإهنا تستحق بسببه متام املهر الذي جعله هلا.  األحوط وجوباً
لكن مع التدليس والغش يكون له الرجوع باملهر عىل من دلسها، وإن كانت هي 
املدلِّسـة اسـرتجعه منها. أما مع عدم التدليس منها وال من غريها فال يرجع به.
(مسألة ١٤٣): إذا تزوج امرأة عىل أهنا بكر فبانت ثيباً فليس له اخليار يف 
فسخ العقد، نعم ينتقص من املهر بنسبة التفاوت بني مهر البكر والثيب، واألحوط 
وجوباً االقتصار عىل ما إذا ثبت أن ارتفاع بكارهتا بسـبب وطء سـابق، دون ما 
إذا كان بسـبب آخر أو احتمل ذلك. وال ينتقص املهر يف غري ذلك من العيوب.
(مسـألة ١٤٤): ال يثبـت اخليار بسـبب املرض املُعـدي أو نحوه يف أحد 
الزوجني، سواءً كان قبل العقد أم بعده، نعم إذا خاف اآلخر من الرضر جاز له 
اعتزال املريض باملقدار الذي يندفع به احتامل الرضر، فإن كان املعتزِل حينئذٍ هو 
الزوجة مل تسـقط نفقتها، وإن كان هو الزوج مل جيب عليه الطالق الرافع حلقوق 
الزوجية، إال أن يلزم الرضر عىل الزوجة من االعتزال، فاألحوط وجوباً حينئذٍ 

للزوج الطالق إذا مل يؤد هلا حقوقها. 
ثـم إن ما سـبق خيتـص بام إذا مل يعلـم أحد الزوجني بمـرض اآلخر حني 
العقد ومل يقدم عىل ذلك، أما إذا علم به وأقدم عليه فالالزم عليه القيام بحقوق 
الزوجية لآلخر وإن لزم الرضر، إال أن يكون الرضر شديداً حيرم إيقاعه بالنفس 

فيجب جتنبه باالعتزال.
(مسألة ١٤٥): إذا تزوج املريض امرأة توقفت صحة زواجه عىل دخوله 
هبـا، فإن دخل هبا صح زواجه وترتبـت عليه مجيع االثار، وإن مل يدخل هبا بطل 



زواجه ومل يرتتب عليه االثر، فال مرياث بينهام وال مهر وال عدة.
واملعيـار يف املرض ما يظهر ويصدق به أنـه مريض عرفاً، دون االمراض 

الكامنة التي ال مظهر هلا وال يدركها إال االطباء بطرقهم اخلاصة.
(مسـألة ١٤٦): إذا كانـت املـرأة مريضة صح الزواج منهـا ولو مع عدم 

الدخول.
(مسـألة ١٤٧): ختلـف الـرشط يف عقد النـكاح وإن مل يوجـب اخليار يف 
فسخه كام تقدم، إال أنه جيب الوفاء بالرشط الواجد للضوابط املتقدمة يف مبحث 
الـرشوط مـن كتاب البيع. وال جيـب الوفاء به بدوهنا مـن دون أن يوجب ذلك 

بطالن العقد.
(مسألة ١٤٨): إذا اشرتطت الزوجة يف العقد أن ال يطأها أو أن ال خيرجها 
من بلدها أو من بيتها وجب عىل الزوج الوفاء بذلك إال أن تتنازل عن رشطها.
(مسألة ١٤٩): إذا اشرتطت الزوجة عىل الزوج يف العقد أن ال يتزوج عليها 
وجـب الوفـاء بالرشط، بل لو تزوج بطل زواجه إال أن ترىض به ولو بعد ذلك.
(مسألة ١٥٠): إذا اشرتطت الزوجة عىل الزوج يف عقد النكاح أو يف عقد 
آخر أن يطلقها يف حال خاصـ  من مرض أو سفر أو غريمهاـ  نفذ الرشط ووجب 
. الوفاء به، وكذا لو اشرتطت عليه أن ال يطلقها فإنه ال يصح منه الطالق حينئذٍ

(مسـألة ١٥١): إذا اشـرتطت عليـه أن يوكلها عىل طالق نفسـها يف أي 
وقـت شـاءت، أو يف حـال خـاصـ  كمـرض أو سـفر طويل أو سـجن أو غري
ذلك ـ وجب عليه أن يوكلها. وإذا اشرتطت عليه مع ذلك أن ال يعزهلا مل يصح 
منـه عزهلـا، بل يصح ضـم التوكيل لعقد النـكاح مرشوطاً بعدم العـزل، كام لو 
قالـت: زوجتـك نفـيس وجعلت نفيس وكيلـة عنك يف طالقي منـك عىل أن ال 
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تعزلني، فقال : قبلت. فإهنا تصري زوجة له ووكيلة عنه بال حاجة للتوكيل ثانياً، 
وحينئذٍ يصح طالقها لنفسـها. نعم ال جيوز أن تشـرتط عليه أن بيدها الطالق، 

بحيث يكون وقوع الطالق وعدمه منوطاً هبا ال به، بل يبطل الرشط املذكور.

الفصل السابع
يف املهر

، عينـاً كان أو ديناً أو  وهـو كل يشء لـه مالية وحيل التكسـب به، وإن قلّ
منفعـة، كخياطـة الثوب وتعليـم القرآن. وأما ما ال حيل التكسـب بـه، كاخلمر 

. واخلنزير وآالت اللهو واملنافع املحرمة، فال يصح جعله مهراً
(مسـألة ١٥٢): البـد من جعل املهـر ملكاً للزوجـة يف العقد، فإن جعل 
لغريها من أب أو أخ أو غريمها بطل النكاح، وكذا لو اشـرتط الويل شـيئاً له من 

مهرها. نعم هلا أن تشرتط هي شيئاً لغريها غري املهر زائداً عليه.
(مسألة ١٥٣): ال يصح نكاح الشغار، وهو : أن يتزوج شخصان امرأتني 
خر، مثل أن يزوج الرجل اُخته من رجل  عىل أن يكون مهر كل منهام زواج االُ
عـىل أن يزوجـه ذلـك الرجل اُخته. وهو مـن أنكحة اجلاهلية. وأما إذا اشـتمل 
الزواج عىل املهر واشرتط فيه زواج آخر، فالزواج صحيح والرشط باطل إال أن 

يرىض به الزوجان اآلخران.
(مسـألة ١٥٤): البد يف الزواج من املهر، وإن ابتنى عىل عدم املهر بطل، 
أمـا لـو أمهال ذكره يف العقد من دون أن يبتني عىل عدمـه فإن كان العقد منقطعاً 
بطل أيضاً كام تقدم، وإن كان دائامً صح، لكنها تستحق مهر املثل بالدخول، فإن 
طلقهـا قبل الدخول كان عليه املتعة، وذلك بأن يعطيها شـيئاً عىل حسـب حاله 



مـن حيثية الغنى والفقر. واالوىل مع ذلـك مراعاة حاهلا أيضاً فال يدفع هلا ما ال 
يناسب شأهنا. واألحوط وجوباً ثبوت املتعة أيضاً بموت أحدمها قبل الدخول، 

فالبد من التصالح.
(مسألة ١٥٥): إذا كان طالق غري املدخول هبا التي مل يسمَّ هلا مهر خلعياً 

فال متعة هلا، ويف املباراة إشكال.
(مسألة ١٥٦): من تزوج امرأة عىل حكم أحدمها، فإن كان العقد منقطعاً 
بطـل، وإن كان دائامً صح، وحينئـذٍ إن كان احلكم للزوج ثبت للزوجة ما حيكم 
بـه الزوج قلّ أو كثر، وإن كان احلكم للزوجة مل يكن هلا أن تتجاوز مهر السـنة. 
، بل تسـتحق املتعة  فإن مات أحدمها قبل احلكم وقبل الدخول فال حكم حينئذٍ
. وإن كان بعد الدخول،  إن كان امليت هو احلاكم، بل مطلقاً عىل األحوط وجوباً
فـإن كان امليـت هو احلاكم اسـتحقت مهر املثل، وإن كان امليـت هو اآلخر كان 
للحاكـم أن حيكـم عىل التفصيل املتقدم، فينفذ حكمه، وكذا ينفذ حكمه لو كان 

. املوت بعد احلكم مطلقاً
(مسـألة ١٥٧): متلـك املرأة املهر بالعقد، وإطالقـه يقتيض التعجيل فلها 
، بل هلا االمتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه، سواءً كان  حينئذٍ املطالبة به كامالً
. لكن لو دخل الزوج هبا قبل التسليم مل يكن هلا االمتناع  الزوج مورساً أم معرساً
. نعم جيب عىل  بعد ذلك من أجل أن تسـتلمه، فلو امتنعت حينئذٍ كانت ناشـزاً

الزوج حينئذٍ تسليمه مع مطالبتها به وقدرته عليه، كسائر الديون.
(مسـألة ١٥٨): جيوز اشـرتاط التأجيـل يف املهر، فإن ابتنـى التأجيل عىل 
تأجيل تسـليم نفسـها تبعاً للمهر كان هلا االمتناع من تسـليم نفسها قبل األجل 
وبعـده حتى تسـتلم املهر، وال تكـون فائدة التأجيل حينئذٍ إال عدم اسـتحقاقها 
املطالبـة باملهـر قبل األجـل. وإن مل يبتن عىل ذلكـ  بأن يكـون الغرض من املهر 
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املؤجـل التوثق لبقاء الزواج أو ملجرد تكريم املـرأة بتكثري مهرها كام يتعارف يف 
عصورنا ـ فليس للمرأة االمتناع من تسـليم نفسـها من أجل قبض املهر، سـواء 

طلب الزوج إدخاهلا عليه قبل األجل أم مل يطلبه حتى حلّ األجل.
(مسألة ١٥٩): مع إطالق التأجيل يف املهر ـ بتاممه أو يف بعضه ـ من دون 
ذكر أجل ال تسـتحق تسليم املهر إال بالطالق أو املوت، وجيوز للزوج التعجيل 
بأدائـه. ومـع تعيني األجل يتعني العمل عليه، إال أن يراد اسـتحقاق التأجيل ما 
دامـت عنـده، كام هـو غري بعيـد يف زماننا، وحينئـذٍ جيب تسـليمه بالطالق وإن 

. حصل قبل األجل، كام حيل باملوت مطلقاً
(مسألة ١٦٠): يكفي تعيني األجل يف اجلملة، مثل ورود املسافر ووضع 

. احلمل، ولو كان مبهامً بحتاً سقط األجل وكان معجالً
(مسـألة ١٦١): يسـقط نصـف املهـر يف الـزواج الدائـم بالطـالق قبـل 
الدخـول، وبمـوت أحد الزوجني قبله. ويسـتقر متامه بالدخول ولـو دبراً، وال 
يقـوم مقامه إزالة البكارة بغري الوطء. نعم يثبت مع إزالة بكارهتا بغري إذهنا مهر 
. وكذا يثبت مهر  املثل، فإن دخل هبا بعد ذلك أو قبله ثبت متام املهر املسمى أيضاً

املثل عىل غري الزوج لو أزال بكارة املرأة بغري إذهنا.
(مسألة ١٦٢): يف الزواج املنقطع ال يسقط يشء من املهر بانقضاء األجل 
أو املوت قبل الدخول، ويف سقوط نصفه هببة املدة قبل الدخول إشكال. نعم إذا 
أخلت بتمكني نفسها من الوطء بعض املدة مع طلبه منها أو رشطه عليها سقط 
من املهر بالنسبة، سواءً كان االخالل لعذر أم ال. ويستثنى من ذلك أيام احليض 
أو النفـاس أو االحـرام أو نحو ذلك ممـا حيرم فيه الوطء. هـذا إذا كان الغرض 
املهـم من الزواج هو الوطء، أما إذا كان الغرض بقية االسـتمتاعات فاالخالل 
. واملدار يف  هبـا بعـض املدة موجـب لنقص املهر وإن صـادف أيام احليض مثـالً



تبعيـض املهر عىل تبعيض مدة احلضور، ال عىل التبعيض يف وجوه االسـتمتاع.
(مسـألة ١٦٣): إذا دفع الزوج للزوجة شيئاً عوضاً عن مهرها ثم طلقها 

قبل الدخول أو مات أحدمها رجع نصف املهر املسمى، ال نصف ما دفعه هلا.
(مسـألة ١٦٤): إذا أبـرأت الزوجـة الزوج مـن مهرها أو مـن بعضه ثم 
طلقهـا قبل الدخول أو مـات أحدمها كان عليها نصف املهـر. وكذا إذا قبضت 

املهر ثم تلف عندها وطلقها قبل الدخول أو مات أحدمها. 
(مسـألة ١٦٥): إذا كان املهـر عينـاً فقبضتها ثـم زادت عندها أو نقصت 
وطلقهـا أو مـات أحدمها قبل الدخـول رجع نصف قيمتها بلحـاظ حاهلا حني 
قبضها. أما إذا زادت القيمة السـوقية أو نقصت من دون تغيري يف العني فالالزم 

دفع نصف العني وإن اختلفت القيمة.
(مسـألة ١٦٦): إطـالق عقد النـكاح يقتيض ثبوت املهـر يف ذمة الزوج. 
ويمكن أن يتحمله عنه غريه بأن يشرتط ذلك يف العقد. بل إذا زوج االب ولده 

الصغري ومل يكن للولد مال كان املهر عىل االب وإن مل يشرتط ذلك يف العقد.
(مسـألة ١٦٧): إذا حتمـل غـري الـزوج املهـر فطلق الـزوج أو مات أحد 
الزوجـني قبل الدخول مل يرجع نصف املهر للزوج، بل ملن حتمله. وكذا إذا كان 

املهر عىل الزوج فتربع به غريه عنه.
(مسـألة ١٦٨): من وطأ امرأة شبهةً بعقد فاسد قد اشتمل عىل املهر كان 
عليـه ذلك املهر، فإن مل يشـتمل العقد عىل املهر كان عليه مهـر املثل، وكذا عليه 
مهر املثل إذا وطأها شبهة بغري عقد. نعم إذا كان مغروراً كان له الرجوع عىل من 

غره. وإن كانت هي التي خدعته سقط مهرها.
(مسـألة ١٦٩): ال يثبـت للمرأة يشء مـن املهر بالعقد الفاسـد من دون 

٤٣ ................................................................................................ املهر



٤٤..........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين

وطء. نعم يف عقد الفضويل من دون وطء حيتمل ثبوت نصف املهر املسمى عىل 
الفضويل ال عىل الزوج، والالزم االحتياط.

(مسـألة ١٧٠): ال يثبت يشء مع الزنى من دون شبهة. واملعيار يف الزنى 
والشبهة عىل الزوجة ال عىل الزوج.

(مسألة ١٧١): من وطأ امرأة مكرهاً هلا كان عليه مهر املثل هلا.
(مسألة ١٧٢): اهلدايا التي تتعارف يف عصورنا لكل من الزوجني بمناسبة 
الزواج ال يلحقها حكم املهر، بل يلحقها حكم اهلبة، فتلزم إذا كان املهدي رمحاً 
أو عوضت اهلدية أو ترصف املهد له فيها ترصفاً مغرياً لصورهتا، عىل ما تقدم 
توضيحـه يف كتاب اهلبة. وال تتنصـف بالطالق قبل الدخول. نعم ال يبعد ابتناء 
هبة النيشـان وبعـض املالبس التقليدية عىل عدم الطـالق قبل الدخول، بحيث 
مور  يكـون مرشوطاً بذلـك ارتكازاً، فإن تمّ ذلـك تعنيّ ثبوت اخليـار لدافع االُ

املذكورة بحصول الطالق قبل الدخول حتى مع حصول أحد امللزمات.
(مسـألة ١٧٣): يكره زيادة املهر، حتى ورد عنهمF أن من بركة املرأة 
قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها. كام يكره الزيادة عىل مهر السنة، وهو مخسامئة 
. درهم فضة، تكون ألفاً وأربعامئة وسبعة وثامنني غراماً ونصفاً من الفضة تقريباً

(مسألة ١٧٤): إذا وقع العقد الرشعي عىل مهر خاص، واُعلن مهر آخر 
أو ثبّـت عند تسـجيل الـزواج يف املحكمة كان الثابت هو املهـر الذي وقع عليه 

العقد، وحيرم العمل عىل غريه.
(مسألة ١٧٥): يكره الدخول باملرأة قبل دفع يشء هلا من مهرها، أو هدية 

خارجة عن املهر.



الفصل الثامن
يف القسمة والنشوز

(مسـألة ١٧٦): تسـتحق الزوجة الدائمة عىل الزوج املبيت عندها يف كل 
ليلة من أربع ليال، سواءً كان عنده غريها أم مل يكن. وال تستحق ذلك املتمتع هبا.
(مسـألة ١٧٧): املبيـت الواجب هـو املبيت املبني عىل االيناس وحسـن 
املعارشة بالوجه املتعارف، وال يكفي ما يبتني منه عىل اهلجر واالعراض والنفرة.

(مسـألة ١٧٨): جيوز ملن كان عنده أكثر من امرأة أن يفضل بعض نسـائه 
عىل بعض يف املبيت واملواقعة والنفقة بام يزيد عام تستحقه منه من دون أن ينقص 
خر عن حقها. فمن كان عنده زوجتان جاز له أن يبيت عند إحدامها ثالث  االُ
خر ليلة واحدة. إال أن يكنّ أربعاً فال جمال للتفضيل يف املبيت.  ليال وعند االُ
نعـم يكره لـه تفضيل بعضهن، بـل ينبغي له أن جيهـد يف العدل بينهن يف 
مور عدا امليل النفيس الذي قد خيرج عن االختيار. وقد حكي عن بعض  مجيع االُ
االكابر ممن كان له نساء أربع أنه كان يقول : إن إحداهن يف نفيس كالعقرب وال 

يستطعن أن يعرفن من هي.
(مسألة ١٧٩): إنام جيب املبيت مع احلضور يف البلد، وجيوز السفر وترك 
املبيت عند الزوجة. إال أن خيرج السفر عن املتعارف يف كثرته ويبتني عىل إمهال 
 . حق املرأة عرفاً بنحو ينايف املعارشة باملعروف، فاألحوط وجوباً إرضاؤها حينئذٍ
كام أن األحوط وجوباً مع تعدد النساء املحافظة عىل الدورة عند الرجوع، فيبدأ 

٤٥ .................................................................................... القسمة والنشوز



٤٦..........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين

بصاحبة النوبة عند حصول السفر.
(مسـألة ١٨٠): إذا كان الـزوج ممـن ال يتسـنى لـه املبيـت يف بيتـه لعمل 
يتعيـش بـه أو نحـوه ففي سـقوط حـق الزوجة يف القسـمة إشـكال، فاألحوط 
وجوباً التصالح معها. ومع االضطرار لذلك وإبائها فاألحوط وجوباً تعويضها 

بالصريورة عندها يف النهار.
(مسألة ١٨١): إذا كانت الزوجة أمة أو كتابية كان هلا ليلة من ثامن.

(مسـألة ١٨٢): مـن تزوج امرأة جـاز له تفضيلها عنـد إدخاهلا عليه بأن 
يبقى عندها ثالث ليال، بل إن كانت بكراً جاز له أن يزيدها إىل سبع ليال.

(مسألة ١٨٣): للمرأة أن تتنازل عن ليلتها رغبة عنها، وزهداً فيها ـ مللل 
أو نحـوه ـ أو جتنباً ملحذور ـ كالطالق ـ أو تعرضاً المر ترغب فيه كزيادة النفقة 
أو االذن يف اخلـروج أو نحو ذلك. وهلا العدول عن ذلك بعد صدوره منها، إال 

أن يلزمها برشط أو عقد الزمني.
(مسـألة ١٨٤): إن تنازلت الزوجة عن ليلتها لزوجها كان له أن يقضيها 
حيث شـاء، وإن تنازلت عنها لرضاهتا أمجع دخلت يف قسـمتهن، فإذا كنّ ثالثاً 
مثـالً كان لكل منهن ليلة من ثالث، وإن تنازلـت عنها لواحدة بعينها اختصت 
هبا، فتكون هلا ليلتان. لكن التنازل يف االخريين ال ينفذ عىل الزوج إال أن يرىض 

به، ولو ريض به كان له العدول إال أن يلزمه برشط أو عقد الزمني.
(مسـألة ١٨٥): تستحق الزوجة عىل الزوج الوطء يف القبل يف كل أربعة 
أشـهر، من دون فرق بني الشـابة وغريها. والظاهر عدم كفاية مسـمى الوطء، 
بل ما يتعارف اإلتيان به الشـباع احلاجة اجلنسـية. ويف عموم ذلك للمتمتع هبا 
. كام تسـتحق عليه أيضـاً النفقة، عىل ما يأيت يف  إشـكال، وإن كان أحوط وجوباً



الفصل العارش إن شاء اهللا تعاىل.
(مسألة ١٨٦): إذا ترك الزوج وطء زوجته أربعة أشهر مغاضباً هلا رفعت 
أمرهـا للحاكم الرشعي فيلزمه بأحد أمرين : الوطء أو الطالق، نظري ما يأيت يف 
االيـالء. أما لـو ترك وطأها من دون مغاضبة بل لعجز أو سـفر أو نحومها ففي 

رجوعها للحاكم الرشعي إشكال واالظهر العدم.
(مسألة ١٨٧): جيب عىل الزوجة التمكني من االستمتاعاتـ  عدا الوطء 
يف الدبرـ  وإزالة املنفر، بل التهيؤ والتطيب والتزين بام هييؤه الزوج هلا ويطلبه منها.
(مسـألة ١٨٨): حيـرم عىل الزوجة اخلـروج من منـزل زوجيتها إال بإذن 
زوجها أو بإحراز رضاه، إال أن تضطر لذلك للتداوي أو نحوه مما تترضر برتكه 
أو يتوقف عليه أداء واجب كحجة االسالم. أما لو أخرجها عن منزل زوجيتها 

فذهبت إىل منزل آخر فالظاهر جواز خروجها حينئذٍ منه بغري إذنه.
(مسـألة ١٨٩): للزوجة أن تعمل ما شـاءت من غري إذن الزوج يف بيتها 
مـن االعامل التي تتكسـب هبـا وغريها ما مل ينـاف حق الزوج يف االسـتمتاع أو 

يوجب التعدي عىل ملكه.
(مسـألة ١٩٠): إذا نشـزت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظها، 
رها يف املضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنها، فإن مل ينفع رضهبا  جَ فإن مل ينفع هَ

من دون إدماء حلم وال كرس عظم. 
(مسـألة ١٩١): إذا نشز الزوج مل يكن للزوجة النشوز معه واالمتناع عن 

أداء حقه، نعم هلا أحد أمرين..
األول: أن ترفـع أمره للحاكم الرشعي، فيلزمه بـأداء احلق، ومع امتناعه 

له تعزيره. 

٤٧ .................................................................................... القسمة والنشوز



٤٨..........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين

الثـاين: أن تتنـازل عـن بعض حقوقهـا كاملبيت ونحـوه، تأليفاً لـه وجتنباً 
لتفاقم االمر حذراً من الطالق.

(مسألة ١٩٢): إذا وقع الشقاق بني الزوجني والتنافر بينهام فاالوىل عدم 
الترسع يف الطالق وعدم إمهال االمر حتى يتفاقم الرش، بل خيتار كل منهام حكامً 
عنه، وإن أمكن أن يكون من أهله فعل، ولينظر احلكامن يف مشـكلتهام وليجهدا 
يف تقريـب وجهات النظر واالصالح، مع صدق النيـة منهام يف ذلك، فإن تعذر 
ذلـك مل يكـن هلام اختيار البـذل والطالق إال مـع حتقق رشوط اخللـع أو املباراة 

ورضا الزوجني به أو عموم وكالتهام له، ومع اتفاق احلكمني عليه.
(مسألة ١٩٣): حيث جعل اهللا سبحانه القيمومة للزوج فاملنتظر منه القيام 
بام يناسـب ذلك مـن مقتضيات احلكمة، وذلك بسـعة الصـدر وحماولة ختفيف 
االزمة واستيعاب املشاكل والرتوي يف حلها والصرب عىل االذ، والتسامح عن 
اخلطأ وغفران الزلل وجتنب الغضب والضجر واللجاجة واحلرص ونحوها من 

وسائل الشيطان الرجيم مستعيناً باهللا تعاىل ومستمداً منه التوفيق والتسديد. 
كـام ينبغي للمـرأة أن تعرف موقعها وتتحمل مسـؤوليتها وال تنسـى أن 
جهادها الذي أراده اهللا تعاىل منها حسن التبعل وحماولة إرضاء الزوج والتجاوب 
معـه، فإنه أعظم حقاً عليها من كل أحـد، حتى ورد عن النبي8أنه قال : 
«لـو أمرت أحداً أن يسـجد الحد المرت املرأة أن تسـجد لزوجها». وما جعل 
اهللا سـبحانه كال من الزوجني يف موقعه وأدبه بأدبـه إال حفاظاً عىل كيان العائلة 
وحماولة السـعاد أفرادها وراحتهم، فعليهام شـكر ذلك وحتمل املسؤولية امللقاة 
عـىل عاتقهام، واحلذر من نزغات الشـيطان الرجيم وتسـويالت النفس االمارة 
بالسـوء، وجتنب االندفاع يف سورة الغضب واالنفعال، حيث قد يصالن بذلك 

إىل ما ال حتمد عقباه وال يمكن تالفيه، واهللا سبحانه من وراء القصد.



الفصل التاسع
يف أحكام االوالد

يلحـق الولد بصاحـب النطفة التي انعقـد منها، سـواء كان االنعقاد عن 
طريق الوطء أم بدونه، كام لو سال مني الرجل فدخل فرج املرأة، أو اُدخل بآلة، 
أو لقحت بويضتها بحيمن الرجل خارج الرحم ثم اُدخلت البويضة يف الرحم، 

أو غري ذلك.
(مسـألة ١٩٤): توصـل العلـم احلديـث إىل تلقيح بويضة املـرأة بحيمن 
الرجـل خـارج الرحم ثم زرعها يف رحم امرأة اُخر فتحضنها حتى يسـتكمل 
اجلنـني نموه فتلـده. ويف إحلاق الولد حينئذٍ بصاحبـة البويضة أو باحلاضنة التي 
محلتـه وجهان أقرهبـام االول. وكذا يلحق بصاحبة البويضة لو فرض اسـتكامل 
نمـوه خارج الرحم يف حاضنة صناعية. وإن كان الظاهر أن ذلك فرض جمرد ال 

واقع له االن.
(مسألة ١٩٥): جيوز تلقيح بويضة املرأة بنطفة زوجها، من دون فرق بني 
تلقيحهـا يف الرحـمـ  بطريق الـوطء أو بإدخال املني مـن دون وطءـ  وتلقيحها 
خـارج الرحم. وأما تلقيحها بنطفة أجنبي فهـو حرام إذا كان التلقيح يف الرحم 
بطريق الوطء املحرم أو بمجرد إدخال املني، بل األحوط وجوباً تركه مطلقاً وإن 
كان التلقيح خارج الرحم، إذا استتبع دخول البويضة بعد التلقيح يف الرحم. بل 
ن آدمي، بل كان ملحض التجارب العلمية  مطلقاً، إال أن ال يسـتتبع التلقيح تكوّ

يف مرحلة بدائية.

٤٩ ..................................................................................... أحكام األوالد 



٥٠..........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين

(مسـألة ١٩٦): األحوط وجوباً عدم حضن املـرأة بويضة ملقحة بنطفة 
غري زوجها، سـواء كانت البويضة هلا أم لغريها، وجيوز حضنها لبويضة ملقحة 
بنطفـة زوجها، سـواء كانت البويضة هلا أم لغريها، كـام لو كان للرجل زوجتان 

.خر فاستخرجت بويضة إحدامها ولقحت بحيمنه ثم اُودعت رحم االُ
(مسـألة ١٩٧): ملـا كان اسـتخراج البويضة وإرجاعها للرحم مسـتلزماً 
لكشـف العـورة لالجنبي ومسـها غالباً فهو حمـرم من هذه اجلهـة، وال حيل إال 
بمـربر يبلغ حد احلـرج أوالرضر. وكذا احلال لو توقف التلقيح عىل االسـتمناء 

من الرجل.
(مسـألة ١٩٨): قد سـبق املعيار يف إحلـاق الولد بالرجل واملـرأة وحينئذٍ 
مومة، كحرمة النكاح وجواز النظر  بوة واالُ ترتتب مع املعيار املذكور مجيع آثار االُ
والنفقة واملرياث وغري ذلك. ويستثنى من ذلك التوارث، فال يرتتب مع االنتساب 
بسبب الزنى وهو وطء املرأة من دون زواج وال ملك يمني وال اشتباه بأحدمها.
(مسألة ١٩٩): إذا كان الوطء عن شبهة من أحد الطرفني دون اآلخر تمّ 
التوارث بني الولد والطرف الذي حصل االشتباه له، دون الطرف اآلخر الذي 

. ال شبهة منه، بل كان وطؤه زناءً
(مسـألة ٢٠٠): إذا محلت املرأة من الزنـى مل ينفع زواجها من الواطئ يف 

ارتفاع حكم الزنى فال يرتتب التوارث بني الزاين والولد.
(مسألة ٢٠١): قد سبق حرمة تلقيح بويضة املرأة بنطفة الرجل االجنبي 
عمداً؟ وحينئذٍ هل يرتتب معه حكم الزنى يف عدم التوارث بني الطفل واملتعمد 

للتلقيح املحرم؟ إشكال. فالالزم االحتياط.
(مسألة ٢٠٢): هل تلحق النفقة بالتوارث يف االستثناء املتقدم مع الزنى؟ 



. إشكال. فالالزم االحتياط أيضاً
(مسـألة ٢٠٣): إذا علـم بـأن الولـد قـد انعقـد مـن حيمـن الرجل فال 
إشكال، وإن مل يعلم فإذا محلت الزوجة الدائمة أو املنقطعة اُحلق احلمل بالزوج 

برشوط..
األول: وطؤه هلا وطءً حيتمل كونه سبباً للحمل، أو ما يقوم مقامه، كإراقته 

املني عىل فرجها بنحو حيتمل دخوله يف رمحها وتلقيحها به.
الثاين: والدة احلمل تاماً ـ بحيث تسـتقر فيه احلياة ـ بعد سـتة أشـهر من 
الوطء املذكور أو ما اُحلق به، فلو ولد القل من ستة أشهر وعاش فهو ليس له.

الثالث: عدم جتاوز أقىص احلمل، وهو سنة قمرية عىل االظهر. فمع حتقق 
الرشوط املذكورة حيرم عىل االب نفي الولد.

مور املذكورة مل يقبل منه نفي  (مسألة ٢٠٤): إذا اعرتف الزوج بتحقق االُ
الولد. أما إذا مل يعرتف هبا فله نفي الولد إذا كانت املرأة التي محلت بالولد زوجة 
متمتعـاً هبـا أو أمة، وكـذا إذا كانت زوجة دائمة مل يثبت دخولـه هبا. أما إذا ثبت 
دخولـه هبا فـال يقبل منه نفي الولد إال باللعان، أو بإقامـة البينة عىل ما يمنع من 

تولد الولد منه، كاعتزاهلا أو غيبة طويلة عنها أو نحو ذلك. 
(مسـألة ٢٠٥): إذا ادعى عـدم الدخول فالقول قولـه بيمينه إال أن تقيم 

الزوجة البينة عىل أنه اختىل هبا خلوة يمكن معها الدخول عادة.
(مسـألة ٢٠٦): إنـام يلحق الولـد بالزوجني ـ مع الـرشوط املتقدمة ـ إذا 
تصادقـا عىل أن الزوجـة قد محلت به، أو ثبت ذلك بالعلـم أو البينة، وال يلحق 
، فدفع هلا ولد واحتملت  بدون ذلك، كام إذا ولدت الزوجة يف املستشـفى مثـالً

هي أو الزوج أن الذي ولدته طفل آخر.
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(مسـألة ٢٠٧): إذا طلقت املرأة ثم ولدت قبل ميض مدة أكثر احلمل من 
طالقهـا اُحلـق الولد بزوجها مع حتقق الرشوط املتقدمة فيه. هذا إذا مل تتزوج أما 

إذا تزوجت قبل والدهتا فسيأيت الكالم فيه.
(مسـألة ٢٠٨): إذا طلقـت الزوجـة الدائمـة أو انقىض أجـل املتمتع هبا 
فاعتـدت وتزوجت ثم ولدت ولداً تاماً لسـتة أشـهر فام زاد مـن زواجها الثاين 
اُحلـق الولد بزوجها الثاين مع حتقق الـرشوط املتقدمة فيه. وإن ولدت القل من 
سـتة أشـهر منه، أو مل تتحقق الرشوط املتقدمة فيه مل يلحق الولد به، وحينئذٍ إن 
مل متـض مدة أكثر احلمل خلروجها عـن زوجية االول اُحلق الولد بزوجها االول 
مع حتقق الرشوط املتقدمة فيه، وانكشف أن الزواج الثاين يف عدة االول فتحرم 
عىل الثاين مؤبداً إن كان قد دخل هبا. وإن مضت مدة أكثر احلمل خلروجها عن 

. زوجية االول أومل تتم الرشوط املتقدمة فيه مل يلحق الولد به أيضاً
(مسألة ٢٠٩): إذا وطأ الرجل املرأة شبهةً اُحلق الولد به مع حتقق الرشوط 
املتقدمة فيه، إال أن تكون املرأة مزوجة أو يف العدة الرجعية، فإنه إن علم بلحوق 
مل به، وإن تردد بينهام يقرع بينهام ويعمل عىل مقتىض  الولد بالواطئ أو بالزوج عُ

القرعة.
(مسـألة ٢١٠): املراد بوطء الشـبهة هنا هو الوطء عن شـبهة من جانب 

الرجل الواطىء، وإن كانت املرأة املوطوءة زانية لعلمها باحلال.
(مسألة ٢١١): إذا تردد الولد بني الزوج والزاين اُحلق بالزوج.

مل عىل مقتىض  (مسـألة ٢١٢): إذا تـردد الولـد بني اثنني اُقرع بينهـام وعُ
القرعـة، كـام إذا ولـدت زوجتان لزوجني واشـتبه ولـد كل منهـام بولد اآلخر، 
خر، أو وطء  أو ولـدت زوجتان لرجل واحد واشـتبه ولد كل منهام بولـد االُ
رجـالن امـرأة شـبهة أو كان أحدمها زوجها وأمكن إحلاق الولـد بكل منهام إىل 



غـري ذلك. نعم إذا كان أحدمهـا زانياً واآلخر صاحب فراش ـ ولو لكونه واطئاً 
بشبهة ـ كان الرتجيح للثاين و احلق به الولد من دون حاجة للقرعة.

(مسـألة ٢١٣): يقبل من الرجل االقرار بالولد الذي يولد من امرأة هي 
فراش له، وكذا من امرأة يتصادق معها عىل أهنا فراش له، سـواءً سـبق منه نفيه 
عنـه أم ال. نعم إذا سـبق منـه نفيه عنه اُلزم بنفيه يف حق نفسـه، ال يف حق الولد، 
فريثه الولد وجيب عليه نفقته وال يرث هو الولد وال جيب عىل الولد نفقته. هذا 
وإذا أقر بالولد يف فرض كون اُمه فراشاً له فليس له بعد ذلك نفيه حتى باللعان. 
كـام ال يسـمع من الولـد االنتفاء منـه إال بالبينة. هـذا كله مع احتـامل صدقه يف 
االقـرار بالولد. أما مع العلم بكذبه به خلروجـه عن الضوابط املتقدمة يف حلوق 

الولد بأبيه فال أثر لالقرار املذكور.
(مسألة ٢١٤): إذا أقر بولد امرأة مل يثبت كوهنا فراشاً له فال يقبل االقرار 
وال تثبت بنوة الولد إال مع كون الولد حتت يده ويف حوزته، إذا مل يكن هناك ما 
يوجـب الريب يف صدقه، ويكفي يف الريب تكذيب الولد له إذا كان مميزاً يدرك 
معنـى التكذيـب. وكذا احلال يف املرأة فإنه يقبل منها دعو بنوة الولد الذي هو

 يف حوزهتا مع عدم ما يوجب الريب يف صدقها. بل الظاهر جريان ذلك يف مجيع 
االرحام. نعم إذا كرب الطفل وأنكر النسب ـ مدعياً العلم أو قيام احلجة عىل نفيه 

ـ ففي إلزامه به إشكال، بل منع يف مجيع الفروض املتقدمة.
(مسـألة ٢١٥): إذا تصادق شـخصان كبريان عىل نسـب بينهام ـ كالبنوة 
خـوة والعمومـة واخلؤولة وغريهاـ  واسـتمرا عىل ذلـك ومل يرجعا عنه ومل  واالُ
يكـن هنـاك مـن يكذهبـام فيهـ  مدعيـاً العلـم بذلك أو قيـام احلجة عليـهـ  ثبت 
النسب املدعى بينهام وترتب أثره من مرياث أحدمها من اآلخر أو ممن يتقرب به 
ومرياث اآلخر ومن يتقرب به منه إىل غري ذلك من آثار االنسـب. نعم يف ثبوت 
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خوة، حيث يشكل البناء عىل  الزم النسب املدعى إشكال، كام لو تصادقا عىل االُ
كـون أحدمهـا ولداً الب اآلخر لريث منـه مع بقية أوالده أو ابـن أخ لعمه، فال 

يرتك االحتياط، خصوصاً إذا كان للمورث ورثة آخرون.
(مسـألة ٢١٦): يثبت النسـب بالبينة، وال يثبت بشـهادة رجل وامرأتني 

. وال بشاهد ويمني حتى باالضافة إىل املرياث عىل األحوط وجوباً
(مسألة ٢١٧): من ادعى نسباً ال تنهض دعواه بإثباته الخالله بالرشوط 
املتقدمة يلزم باحلقوق املرتتبة عليه بمقتىض النسب الذي يدعيه أخذاً له بإقراره 

إذا متت رشوط االقرار.
(مسـألة ٢١٨): حيـرم عـىل الرجل واملـرأة تبني طفـل مل يتولـد منهام ومل 
حيكـم عليـه رشعاً بأنه هلـام، وال أثر للتبنـي املذكور رشعاً يف وجـوب النفقة أو 
حرمة النكاح أو املرياث أو غريمها من أحكام البنوة. وقد ألغى االسـالم التبني 
املذكور الذي كان شـايعاً يف اجلاهلية قال تعاىل : ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم 
ذلكـم قولكم بأفواهكم واهللا يقول احلق وهو هيدي السـبيل * ادعوهم البائهم 
هو أقسـط عند اهللا فـإن مل تعلموا آباءهـم فإخوانكم يف الديـن ومواليكم﴾، كام 
حيرم عىل االنسان أن يتربأ من نسبه وينتسب لغري أبيه، ففي الصحيح عن االمام 
الصـادقA قـال: «كفـر باهللا من تربأ من نسـب وإن رق»، ومن املـؤمل ما نراه 
اليـوم من رجوع هذه العادة اجلاهليـة عند بعض الناس غافلني أو متغافلني عن 

حكم االسالم القاطع يف ذلك. فإنا هللا وإنا إليه راجعون.
هـذا، وأمـا الرتبية والكفالة للطفل الذي ال يعـرف أهله أو يضعف أهله 
عـن تربيتـه وكفالته من دون أن يدعيه املريب والكافل ويتبناه فهو إحسـان حمض 
يشـكر فاعله. لكن جيب احلذر من أن يؤدي ذلك الشـتباه النسـب أو ضياعه. 
وكذا احلال يف تسجيل الطفل باسم غري أبيه يف دائرة النفوس بحيث يكون ولداً 



له بحسـب القوانني الوضعية. فإنه ال بأس به يف نفسـه، بل قد حيسـن إذا توقف 
عليه حل مشكلة قانونية ما مل يؤد ذلك الشتباه النسب أو ضياعه أو ترتب آثاره 
بوجه غري رشعي من مرياث ونحوه فإنه حيرم حينئذٍ كام ذكرنا. واحلذر ثم احلذر 
من خمالفة أحكام اهللا تعاىل وتعدي حدوده وانتهاك حرماته بعد أن أوضح احلق 
وأقـام أعالمـه ومل يبق عذراً ملعتـذر إذ قد يكون ذلك سـبباً للنـكال والوبال يف 

الدنيا واآلخرة للمجتمع الذي يشيع فيه ذلك فضالً عمن يبارشه ويقوم به.
(مسـألة ٢١٩): حيـرم عند الوالدة اطالع الرجل عـىل املرأة بنحو يقتيض 
النظـر ملا حيـرم عليه النظر منها، خصوصـاً العورة، إال مـع االضطرار، فيقترص 

عىل مقدار الرضورة.
(مسألة ٢٢٠): ينبغي للمؤمن إذا برشّ بمولود أن ال يسأل عن أنه ذكر أو 
اُنثى، بل يسـأل عن اسـتواء خلقته، فإذا كان سوياً قال : «احلمد هللا الذي مل خيلق 
» فـإن علم بعد ذلك أنه ذكر شـكر اهللا عىل نعمتـه، وإن كان  منـي خلقاً مشـوهاً
اُنثـى مل يكـره اختيار اهللا تعاىل له، ويف احلديث : «البنات حسـنات والبنون نعمة 

واحلسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها».
(مسألة ٢٢١): يستحب عند الوالدة اُمور..

األول: غسل املولود. والظاهر احتياجه للنية من قبل الغاسل.
الثاين: أن تكون اخلرقة التي يلف هبا بيضاء، ويكره أن تكون صفراء.

الثالـث: أن يؤذن يف اُذنه اليمنى أذان الصالة، ويقام يف اليرس. واالوىل 
أن يكون قبل قطع رسته.

الرابع: أن حينك بامء الفرات وبرتبة احلسنيA فإن مل يتيرس فبامء السامء. 
. وأن حينك بالتمر، بل العسل أيضاً
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مور يف حنكه. ولالنسـان حنكان : أعـىل الفم من  واملـراد جعل هـذه االُ
. داخل، وأسفله حتت اللسان يف مقدم الفم، فيحتاط بجعله فيهام معاً

(مسـألة ٢٢٢): من حق الولد عىل الوالد أن حيسـن اسـمه، وقد ورد أن 
أصدق االسـامء ما تضمن العبودية هللا تعاىل ـ كعبد اهللا وعبد الرحيم ـ وأفضلها 
أسامء االنبياء، وأفضلها (حممد)، بل ورد : أن من ولد له أربعة أوالد، بل ثالثة، 
ومل يسـم أحدهم باسم حممد فقد جفا رسـول اهللا8، كام ورد أيضاً احلث 
عىل التسمية بعيل، ويف احلديث : «إن الشيطان إذا سمع منادياً ينادي : يا حممد أو 
يـا عيل ذاب كام يذوب الرصـاص»، وورد عنهمF : «ال يدخل الفقر بيتاً فيه 
اسم حممد أو أمحد أو عيل أو احلسن أو احلسني أو جعفر أو طالب أو عبد اهللا أو 
فاطمة من النساء». كام يكره التسمية بأسامء أعداء أهل البيتF، وورد عنهم
F : «ان الشيطان إذا سمع منادياً ينادي باسم عدوّ من أعدائنا اهتز واختال» 
واملراد به االسـم الذي يعرف بمرور الزمن العدائهم، بحيث ينرصف هلم عند 

إطالقه، فال تكره التسمية به قبل ذلك.
(مسـألة ٢٢٣): يسـتحب تسـمية املولود عنـد والدته بمحمـد إىل اليوم 

. السابع، ثم يرتك بعد ذلك أو يغريّ
(مسـألة ٢٢٤): يسـتحب تكنية املولود بأن يضاف السـمه اسـم مبدوء 
م إن كان اُنثى، فإن مل يكنَّ يف صغره اسـتحب له  بـأب إن كان ذكـراً أو مبـدوء باُ
أن يكتني إذا كرب وإن مل يكن له ولد. ويكره التكنية بأيب عيسى وأيب احلكم وأيب 

. مالك وأيب مرة، وكذا بأيب القاسم إن كان اسمه حممداً
(مسـألة ٢٢٥): يسـتحب حلق شـعر الصبي يف اليوم السـابع والتصدق 

بوزنه ذهباً أو فضة.
(مسـألة ٢٢٦): يسـتحب ختان الصبي يوم السـابع، ويكره تأخريه عنه. 



وإذا بلـغ غـريُ املختون وجب عليه أن خيتن نفسـه. والبد يف اخلتان من قطع متام 
الغلفـة وهي اللحمة التي تغطي احلشـفة، وإن نبتت الغلفـة بعد اخلتان وجبت 

إعادته. ومن ولد خمتوناً استحب إمرار املوسى عىل مقطع الغلفة منه.
(مسـألة ٢٢٧): يسـتحب أن يقال عند ختان الصبي : «اللهم هذه سنتك 
وسـنة نبيك8، واتباع منا لك ولدينك بمشـيئتك وبإرادتك، المر أردته 
وقضـاء حتمتـه وأمر أنفذتـه، فأذقته حر احلديـد يف ختانه وحجامتـه المر أنت 
أعـرف به مني. اللهم فطهره من الذنـوب وزد يف عمره وادفع االفاتِ عن بدنه 
واالوجاع عن جسـده وزده من الغنى وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم وال نعلم». 
وعن الصادقA : «من مل يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن حيتلم، 

فإن قاهلا كفي حرّ احلديد من قتل أو غريه».
(مسـألة ٢٢٨): يستحب مؤكداً العقيقة عن الصبي يف اليوم السابع، فإن 
مل يعـق عنـه يف اليوم السـابع عقّ عنه بعد ذلك، بل لو كـرب ومل يعلم بأنه عق عنه 
أو ال استحب له أن يعق عن نفسه. بل قد يظهر من بعض النصوص استحباب 
أن يعق الكبري عن نفسه وإن سبق أن عق عنه يف صباه. كام يستحب قضاؤها لو 

مات بعد السابع، بخالف ما لو مات قبله. 
(مسـألة ٢٢٩): ال جيـزئ عن العقيقـة التصدق بثمنها، نعـم جتزئ عنها 

االُضحية.
(مسـألة ٢٣٠): العقيقـة شـاة أو بقـرة أو بدنـة، ويسـتحب تعددها عن 

الواحد، وال جتزئ الواحدة عن أكثر من واحد.
(مسـألة ٢٣١): أفضـل العقيقة كبـش، خصوصاً عن الذكـر، وأفضلها 

أسمنها، وال يشرتط فيها رشوط االُضحية.
(مسـألة ٢٣٢): يسـتحب أن يقـال عنـد ذبـح العقيقة : «بسـم اهللا وباهللا 
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عقيقـة عن فالن حلمها بلحمه ودمها بدمه وعظمهـا بعظمه، اللهم اجعله وقاءً 
الل حممد8» ووردت أدعية اُخر يضيق املقام عن ذكرها.

(مسـألة ٢٣٣): يكره أن يأكل االبوان وعياهلـام منها. وتتأكد الكراهة يف 
م، بل األحوط استحباباً الرتك. ويدفع للقابلة ثلثها أو ربعها أو رجل منها مع  االُ
الورك أو بدونه. فإن مل تكن قابلة اُعطيت حصتها لالم تدفعه ملن تشـاء، ويطبخ 
الباقي ويقسم عىل املؤمنني أو يدعى عليه نفر منهم، ويستحب أن يكونوا عرشة 
فإن زادوا فهو أفضـل، فيأكلون ويدعون للصبي. وجيوز إهداؤها حلامً مل يطبخ. 
واألحـوط وجوباً ختصيص ما عدا حصة القابلة باملؤمنني، وعدم دفعها لغريهم 

ممن ال يوايل أهل البيتF وعدم إطعامه منها.
ع العقيقة أعضاءً تامة، ويكره أن يكرس  (مسـألة ٢٣٤): يسـتحب أن تقطّ
هلا عظم. وأما ما اشتهر بني سواد الناس من لف العظام بخرقة ودفنها فلم نعثر 

له عىل سند رشعي.
(مسـألة ٢٣٥): ال يـرشع لطخ رأس الصبي بدم العقيقـة، وهو من فعل 
اجلاهليـة، بـل يلطخ باخللوق، وهو ـ كـام قيل ـ رضب من الطيـب أكثر أجزائه 

الزعفران.
م، وعن أمـري املؤمننيA أنه قال :  (مسـألة ٢٣٦): أفضـل املراضع االُ
م عىل  «ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن اُمه». لكن ال جترب االُ
جرة من مالـه إن كان له مال،  إرضـاع ولدهـا، ولو أرضعته كان هلـا املطالبة باالُ
وإال فمـن مـال أبيه إن كان له مال، وإال فمن مال من جتب نفقته عليه الذي يأيت 

التعرض له يف الفصل العارش.
فـإن رضيـت بام يرىض به غريها مـن تربع أو اُجرة فهـي أحق بإرضاعه، 
وإن طلبت ما زاد عىل ذلك مل جيب إجابتها، سواءً زاد عىل اُجرة املثل أم ال. نعم 



يستحب ترك الطفل حينئذٍ مع اُمه وإرضاعه منها.
(مسألة ٢٣٧): أتم الرضاع رشعاً عامان، وجيوز الزيادة عىل ذلك. وأقل 
. والظاهر جواز النقص عـن ذلك ـ مع  الرضـاع رشعاً واحـد وعرشون شـهراً

عدم ظهور حاجة الصبي له ـ عىل كراهة.
م أن تطالـب  (مسـألة ٢٣٨): الـويل عـىل الصبـي هـو االب، إال أن لـالُ
بحضانتـه وذلك بتويل شـؤون عيشـه وتربيتـه، ويكون يف حجرهـا حينئذٍ حتت 
نظـر أبيـه ويف رعايتـه، كام هو مقتـىض واليته عليـه. والظاهـر اختصاص ذلك 
بمدة الرضاع، فإذا فطمـ  ولو قبل ميض سـن الرضاع الرشعيـ  سـقط حقها يف 

احلضانة، واختص بذلك أبوه.
م تبقى حضانتها يف مدة الرضاع ما مل تتزوج،  (مسألة ٢٣٩): إذا طلقت االُ
فإذا تزوجت سقطت حضانتها، وكان لالب أن يضعه حيث يشاء. وإذا طلقت 

مل تعد هلا احلضانة.
م يف مدة الرضاع سقطت حضانتها وال تنتقل  (مسألة ٢٤٠): إذا ماتت االُ

لورثتها وال لوصيها. 
م أجراً زائداً عىل الرضاع فاسـرتضع االب  (مسـألة ٢٤١): إذا طلبت االُ

غريها سقطت حضانتها.
(مسـألة ٢٤٢): إذا سـقط االب عـن الوالية بمـوت أو جنون فاحلضانة 
م حتى لـو كانت تزوجت، وليس لويص االب أو اجلـد لالب انتزاعه منها،  لـالُ

فإذا عادت الوالية لالب عادت له احلضانة إذا كان الطفل قد فطم.
م يسـقط بإسـقاطها، وهلا  (مسـألة ٢٤٣): حـق احلضانة الذي يكون لالُ
إسـقاطه دفعـة، كـام هلا إسـقاطه تدرجياً، مدة فمـدة. أما واليـة االب وحضانته 
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للطفل فهي ال تقبل االسـقاط، ولـو ريض برتكها مدة وإيكال أمر الصبي لغريه 
من أجل مصلحة الصبي كان له الرجوع عن ذلك متى شاء.

جرة عـىل احلضانة زائداً  م االُ (مسـألة ٢٤٤): الظاهر عدم اسـتحقاق االُ
جرة كان له انتزاع الصبي منها ودفعه لغريها  عىل اُجرة الرضاع، فلو طالبت باالُ

ولو باُجرة. نعم لالب أن يستأجرها حينئذٍ بام يتفقان عليه فتستحق االجر.
م ومنعهـا من حضانة  (مسـألة ٢٤٥): لـو اعتد االب أو غـريه عىل االُ

الطفل مدة من الزمن، فال يتدارك ذلك بالقضاء، وال بدفع القيمة أو نحوها.
(مسألة ٢٤٦): إذا فقد االبوان فال حق الحد يف حضانة الصبي، بل هي 

تابعة للويل فيضعه حيث يراه صالحاً له.
(مسألة ٢٤٧): إذا بلغ الصبي رشيداً فال والية لالبوين وال غريمها عليه، 

ويكون اخليار له يف االنضامم ملن يشاء منهام أو من غريمها أو االستقالل.
(مسـألة ٢٤٨): يسـتحب تقبيل الصبي والتصايب لـه ومالعبته، وينبغي 

بوة وحنوها. إشعاره بعطف االُ
(مسـألة ٢٤٩): يستحب مترين الصبي عىل العبادات، كالصالة والصيام 
والصدقة، والتدرج معه يف ذلك حسـب إدراكه وطاقته، عىل وجوه مذكورة يف 
املطـوالت، وال ينبغـي إمهال ذلك والتهاون به، خصوصـاً الصالة فقد ورد أنه 

يلزم هبا لسبع سنني.
(مسـألة ٢٥٠): ينبغـي لالب تربية ولـده تربية يصلح هبـا يف دينه وبدنه 
وخلقـه، فقـد ورد : أن مـن حقوق الولد عىل أبيه أن حيسـن أدبـه، وقد ورد أنه 
يرتك للعب سـت سنني أو سـبع سنني ويلزمه االب نفسـه فيؤدبه بأدبه ويعلمه 
الكتـاب سـبع سـنني ويعلمـه احلـالل واحلـرام سـبع سـنني. كـام يلـزم إبعاده



 ـ بالتفهيـم والتعليـم وباحلكمة واملوعظة احلسـنة ـ عـن آداب الكفر واجلاهلية 
وعـن االنحالل والرذيلة. وال ينبغي التهاون يف ذلـك والتفريط فيه، ففي ذلك 
فسـاده وفسـاد املجتمع وانحاللـه، وقد قال اهللا تعاىل : ﴿يا أهيـا الذين آمنوا قوا 

أنفسكم وأهليكم ناراً﴾. 
مور  كـام ينبغي عىل املؤدب الرفق معه واللني واالناة يف ذلك ويف مجيع االُ
وحسـن املعارشة واملخالطـة، و التحبب والتودد حتى ينجـذب إليه ويتقبل منه 
ويتفاعـل معـه، قال تعاىل : ﴿ادع إىل سـبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسـنة﴾، 
وعـن النبـي8 أنه قال : «إن الرفـق مل يوضع عـىل يشء إال زانه، وال نزع 
مـن يشء إال شـانه»،. وقال : «رحـم اهللا والدين أعانا ولدمها عـىل برمها».. إىل 

غري ذلك.
(مسألة ٢٥١): جيوز للويل تأديب الصبي ورضبه بام يراه صالحاً له. نعم 
البد من االقتصار عىل مقدار احلاجة والتدرج يف ذلك مع كامل الرتوي والتعقل، 
وعدم الزيادة عن احلاجة تشفياً وانتقاماً أو استهواناً بأمر الصبي لضعفه. كام البد 
من احلذر من اختالط النظر ملصلحة الصبي باالنفعال النفيس منه، أو من املؤثرات 
خـر. وقـد ورد يف االخبار الرتخيص بخمس أو سـت رضبات  اخلارجيـة االُ
مـع احلث عىل الرفـق، فالالزم عدم الزيـادة عليها إال عند احلاجـة والرضورة. 
(مسألة ٢٥٢): ال جيوز لغري الويل رضب الطفل بغري إذن الويل. ولو توقف 
دفع رضره عىل رضبه وتعذر الرجوع للويل لزم الرجوع للحاكم الرشعي، ومع 
تعـذر الرجـوع إليه يتعني االقتصار عىل ما البـد منه لدفع رشه ورضره من دون 

إرضار به مهام أمكن. 
(مسـألة ٢٥٣): جيـوز رضب الصبـي بإذن الـويل وحينئـذٍ إن كان االذن 
مسـتفاداً من شـاهد احلالـ  كوضع الصبي عند املعلم الظاهر يف االذن له بتأديبه 
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بالوضـع املتعارف ـ لزم االقتصار عند احلاجة عىل ثالث رضبات وعدم الزيادة 
عـىل ذلك إال بعد مراجعة الويل ورشح احلـال له والتعاون معه. وإن كان االذن 
مسـتفاداً بالتنصيـص لزم الرجوع ملا يقتضيه االذن سـعة وضيقاً مع عدم تعدي 

الويل عن مقتىض وظيفته املتقدمة.
(مسـألة ٢٥٤): البد مـن احلذر مـن االرضار بالصبي عنـد تأديبه بمثل 
اجلـرح والكرس والعيب. ولو حصل يشء من ذلـك كان مضموناً بالدية. وكذا 

احلال يف الرضب من دون حاجة أو مع الزيادة عليها.

الفصل العارش
يف النفقات

وحمل االبتالء منها أقسام..
األول: نفقة الزوجة. 

وهـي ختتص بالزوجة الدائمـة وإن كانت أمة أو ذمية. وال جتب للمتمتع 
هبـا، ولو رشطـت يف العقد املنقطع فإن رجـع الرشط إىل وجـوب النفقة بنفس 
. وإن رجع  الـزواج املنقطع بطل، بل األحوط وجوباً حينئذٍ بطـالن العقد أيضاً

إىل وجوهبا بالرشط الذي تضمنه صح، ووجبت النفقة عىل حسب الرشط.
(مسـألة ٢٥٥): جتب النفقة عىل الزوجة وإن كانت صغرية، إال إذا ابتنى 
الـزواج هبـا عىل عدم االنفـاق عليها ما دامـت صغرية غري قابلة لالسـتمتاع أو 
للوطء، بأن اُخذ ذلك رشطاً يف العقد رصحياً أو ضمناً مستفاداً من شاهد احلال 

ولو بسبب تعارف ذلك.



(مسـألة ٢٥٦): ال يشـرتط يف وجـوب نفقـة الزوجـة فقرهـا، بـل جيب 
االنفاق عليها وإن كانت غنية.

(مسـألة ٢٥٧): يسـقط وجوب النفقة عىل الزوجة بنشـوزها عىل الزوج 
بأحد أمرين..

األول: منعه عن حقوقه التي عليها من وجوه االستمتاعات ـ غري الوطء 
يف الدبـر ـ والتزين الذي يريده منها، وعدم املنفرات له ـ ولو مثل سـبه وشـتمه 
واالعراض عنه وسوء معارشته ـ مع حفظه يف ماله وعرضه وعدم خيانته فيهام.
الثـاين: اخلـروج مـن بيـت زوجيتهـا بغـري إذن الـزوج، الـذي تقـدم يف 
املسـألة(١٨٨) حرمته عليها. نعم لو كان خروجها لرضورة مسـوغة مل تسـقط 
النفقـة. وكـذا لو كان خروجهـا بإذنـه، إال أن يبتني إذنه هلا عىل عـدم النفقة هلا 
حـني اخلروج، كام يتعارف يف االذن هلا بالذهـاب إىل أهلها أو غريهم لتكون يف 
ضيافتهم ومنه ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو يف بيتها من حني العقد 

عليها إىل حني زفافها له وجميئها إىل بيته.
(مسـألة ٢٥٨): املطلقـة رجعيـاً بحكـم الزوجـة، فتجب هلـا النفقة عىل 
زوجهـا ما دامت يف العدة، وكذا املطلقـة بائناً إذا كانت حامالً منه. وال جتب هلا 
، كام ال جتب النفقة للمعتدة غري  النفقـة إذا كان محلهـا من غريه، أو مل تكن حامالً
املطلقة عىل صاحب العدة وإن كانت حامالً منه كاملتمتع هبا واملنسـوخ نكاحها 

واملوطوءة شبهة واملالعنة.
(مسألة ٢٥٩): املتوىف عنها زوجها ال نفقة هلا من تركة زوجها وإن كانت 

. حامالً
(مسـألة ٢٦٠): النفقة الواجبة للزوجة هي الطعـام ـ مطبوخاً إن احتاج 
للطبخ ـ والرشاب، والكسوة ـ خميطة إن احتاجت للخياطة ـ بالوجه املتعارف، 
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والسكن حيث يسكن الزوج حسب قدرته وطاقته مفروشاً بالوجه املتعارف، كام 
. جيب عليه أن يبذل هلا فراش النوم يف ليلته معها، بل مطلقاً عىل األحوط وجوباً
وأمـا الزينة والتنظيـف ونحومها فإن طلبها الـزوج كان عليه بذل مؤنتها 
وإن مل يطلبها مل يكلف هبا، إال مؤنة غسل اجلنابة املسببة عنه فإن األحوط وجوباً 
لـه بذهلـا، كام جيب عليه بـذل مصاريف احلمل والوالدة باملقـدار الذي حيفظ به 
الولـد، ويدخـل يف نفقة الولد ال نفقة الزوجة. وال يكلـف بام زاد عىل ذلك هلا، 
إال مـع التوافق بينهام فيبذل هلا ما حتتاج إليه، بل يوسـع عليها ويزيد يف رفاهها، 
وتقـوم هي بام حيتاج إليه من خدمة البيـت وإدارته ورعاية االطفال وغري ذلك، 

وبذلك تتم سعادة العائلة ويصلح أمرها.
(مسـألة ٢٦١): إذا توقف سـد حاجاهتا التي تترضر برتكها عىل اخلروج 
من البيت للعمل أو االسرتفاد كان هلا ذلك، لكن حتاول ـ مهام أمكن ـ أن يكون 
اخلـروج بنحـو ال ينايف حقـه، وليس له منعها إال أن يقوم بسـد حاجاهتا بنفسـه 

لتستغني عن اخلروج.
(مسـألة ٢٦٢): إذا مل ينفق الزوج عـىل زوجته ـ قصوراً أو تقصرياً ـ ففي 
بقـاء النفقـة ديناً عليه إشـكال، واالظهر العـدم، إال أن تنفق عىل نفسـها بقصد 
الرجـوع عليه ـ عىل ما يأيت ـ وكذا إذا مل تسـتوف الزوجـة نفقتها منه مع بذله هلا 
تسـاحماً منها أو النفاقها عىل نفسـها من ماهلا أو مما يبذله غري الزوج هلا، حتى لو 
مل يرجع ذلك منها إىل إسـقاطها النفقة عن الزوج وإبراء ذمته منها، فإنه يف مجيع 

ذلك ال تبقى النفقة ديناً عىل الزوج، وهكذا احلال يف نفقة االرحام.
(مسـألة ٢٦٣): إذا كان للزوج مال وجـب عليه االنفاق منه مع التمكن 
ولو باالسـتدانة عليه. وإن مل يكن له مال، وجب عليه التكسب بتجارة أو عمل 

أو نحومها.



(مسـألة ٢٦٤): إذا مل يكـن للزوج مال وتعذر عليه التكسـب أو لزم منه 
الـرضر أو احلرج فاألحوط وجوباً له االسـتدانة إن علـم بقدرته عىل الوفاء من 
مال يأتيه، وإن مل يعلم بذلك مل جتب االستدانة حتى لو كان قادراً عىل االسرتفاد 

واالستيهاب، وطلب احلقوق والصدقات ونحوها مما يفي دينه.
(مسـألة ٢٦٥): إذا مل ينفـق الزوج عىل زوجته فإن أنفـق عنه غريه عليها 

فذاك، وإال كان هلا أن ترفع أمرها للحاكم الرشعي مطالبة بأحد أمرين..
األول: النفقة، فيلزمه باالنفاق عليها، فإن امتنع وكان له مال أنفق عليها منه.
ه بذلك أو امتنع من طالقها  رُ الثاين: الطالق، فيأمره بطالقها فإن تعذر أمْ
طلقهـا احلاكم وليس عىل احلاكم حينئذٍ إلزام الزوج باالنفاق، أو االنفاق عليها 
من ماله وإن أمكن ذلك. نعم إذا كان عدم إنفاق الزوج ملانع خارجي من مرض 
أو حبـس أو نحومهـا مع إمكان االنفاق عليها من مالـه فالظاهر عدم مرشوعية 

الطالق، بل ينفق عليها من ماله حينئذٍ إن طلبت ذلك. 
هذا، ويستثنى من ذلك املفقود، عىل ما يأيت يف أول كتاب الطالق إن شاء 

اهللا تعاىل.
الثاين: نفقة االرحام. 

جيـب االنفاق عىل االوالد وإن نزلوا. وعىل االبوين، بل األحوط وجوباً 
االنفـاق عىل آبائهام واُمهاهتام. وال جيـب االنفاق عىل غريهم من االرحام، حتى 
. نعم تسـتحب النفقـة عليه و عىل  الـوارث الصغري، وإن كان أحوط اسـتحباباً

االرحام قاطبة.
(مسـألة ٢٦٦): إنـام جتب النفقة عـىل االرحام مع فقرهـم، وال جتب مع 
غناهـم ولـو بقدرهتم عـىل التكسـب الالئق هبـم. وال يكفي قدرهتـم عىل أخذ 
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احلقـوق ـ مـن االمخاس والزكـوات ـ والصدقات واهلبات، نعـم مع بذل ذلك 
فعـالً مـن دون مهانة وال حرج ففي وجـوب االنفاق حينئذٍ إشـكال، وإن كان 

. أحوط وجوباً
(مسألة ٢٦٧): إنام جتب النفقة عىل االرحام مع القدرة، ولو بالقدرة عىل 
التكسـب أواالستدانة عىل مال موجود عنده، وال جتب االستدانة يف غري ذلك، 
وإن كان قادراً عىل الوفاء من مال يأتيه، كام ال جيب االسرتفاد والتعرض لطلب 

احلقوق والصدقات ونحوها.
(مسألة ٢٦٨): الواجب من النفقة لالرحام هو الطعام والرشاب واللباس 
واالسكان والدواء وسائر ما حيتاجون إليه ملعاشهم، وال جيب عليه ما عدا ذلك 

من حوائجهم، كوفاء الديون التي عليهم هللا تعاىل أو للناس وكتزوجيهم. 
م،  (مسـألة ٢٦٩): خيتـص االب بالنفقـة عـىل الولد مع قدرتـه، دون االُ
م. ومع فقـده أو عجزه أو امتناعه ـ بحيث يتعذر  ودون اجلـد واجلدة لالب واالُ
االنفـاق من ماله ـ ففي وجوب االنفـاق عليهم كفايةً أو توزيع النفقة عليهم أو 
الرتتيـب بينهم إشـكال، والـالزم االحتياط. نعم مع عدم االنفـاق من بعضهم 

وتعذر االنفاق من ماله يتعني االنفاق عىل الباقني، وال يبقى الولد بال نفقة.
(مسـألة ٢٧٠): إذا كان ملن حيتـاج النفقة أب وولد ففي وجوب االنفاق 
عليه عىل أبيه أو عليهام معاً كفايةً أو بنحو التوزيع إشـكال، والالزم االحتياط، 
ومـع عـدم االنفاق عليه من أحدمها يتعني عىل اآلخر االنفاق عليه وال يبقى بال 

نفقة، نظري ما تقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ٢٧١): إذا امتنع املكلف بالنفقة من االنفاق كان ملن جتب النفقة 
لـه ـ من االرحام أو الزوجة ـ أولوليه املطالبة باالنفاق عليه وإجباره عىل ذلك، 



واألحـوط وجوبـاً رفع أمره للحاكـم الرشعي ليجربه عىل االنفـاق، وإن تعذر 
إجبـاره عـىل االنفـاق وكان له مال اُنفـق عليه منـه، وإن تعذر ذلـك أيضاً جاز 
االنفـاق عليـه بقصد الرجوع عىل من جتـب عليه النفقة إن كان لـه مال ويكون 
ذلك حينئذٍ ديناً عليه. وإن تعذر الرجوع للحاكم جاز ملن له النفقة أولوليه تويل 

ذلك كله ولو باالستعانة بالغري. 
وجيري ذلك كله يف حق غري املمتنع ممن يكلف بالنفقة وال ينفق، كاملسافر 

واملسجون والغائب إذا تعذرت مراجعتهم.
(مسـألة ٢٧٢): نفقة النفس مقدمة عىل نفقـة الغري، إال أن يكون واجب 
النفقة عىل غريه ومل يكن الغري ممتنعاً عنها فاألحوط وجوباً حينئذٍ له أن ينفق عىل 

من جتب عليه نفقته ويأخذ هو نفقته ممن جتب عليه.
(مسـألة ٢٧٣): نفقـة الزوجة مقدمة عىل نفقة االقـارب، ونفقة االقرب 
منهـم مقدمة عىل نفقة االبعد، فالولد مقدم عىل ولد الولد، فإن تسـاووا وعجز 
عـن االنفـاق عليهم نفقةً تامـة ختري بني أن ينفـق عىل بعضهم نفقـة تامة ويرتك 
اآلخر وأن ينفق عليهم مجيعاً بعض النفقة الواجبة بنحو التوزيع، إال أن  ال ينتفع 
بعضهم بالتوزيع فيتعني االول. وإذا كان بعضهم واجب النفقة عىل غريه أيضاً ومل 
يكن الغري ممتنعاً عنها فاألحوط وجوباً إيكاله لذلك الغري واالنفاق عىل اآلخر.

الثالث: نفقة اململوك.
جتب النفقة لالنسان اململوك، لكن ملا مل كن مورداً لالبتالء غالباً يف زماننا 
فـال نطيل الكالم ببيان فروعه. كام جتـب النفقة عىل احليوان اململوك، ولو برتكه 

يرعى بنفسه، ومع تعذر ذلك فاألحوط وجوباً بيعه أو ذبحه.
(مسـألة ٢٧٤): نفقة الزوجة تقبل االسقاط تربعاً أو باملصاحلة عن يشء 
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مـن الـزوج يقوم به هلـا، من دون فرق بـني نفقة اليـوم وما زاد عليهـا. أما نفقة 
االقارب واململوك فال تقبل االسقاط.

(مسـألة ٢٧٥): تستحب النفقة عىل االرحام غري من تقدم. ويف احلديث 
عن االمام الصادقA : «من عال ابنتني أو اُختني أو عمتني أو خالتني حجبتاه 

من النار بإذن اهللا». 
(مسـألة ٢٧٦): يستحب التوسـعة عىل العيال، وقد ورد احلث والتأكيد 
 : Aففي صحيح أيب محزة عن االمام السجاد ،Fعىل ذلك عن املعصومني
«أرضاركم عند اهللا أسبغكم[أوسـعكم]عىل عياله»، ويف حديث مسعدة : «قال 
يل أبو احلسـنA : إن عيال الرجل اُرساؤه، فمن أنعم اهللا عليه بنعمة فليوسع 

عىل اُرسائه، فإن مل يفعل أوشك أن تزول النعمة». نعم ينبغي مالحظة اُمور..
األول: عـدم االفراط يف ذلـك، بنحو يؤدي للرتف والبطـر، فعن االمام 
زين العابدينA : «لينفق الرجل بالقسـط وبلغة الكفاف، ويقدم منه الفضل 
آلخرتـه، فـإن ذلـك أبقى للنعمة وأقـرب إىل املزيد مـن اهللا وأنفـع يف العاقبة»، 
عىل أن عواقب ذلك وخيمة عليهم يف سـلوكهم وخلقهم وتكوين شـخصيتهم 

ومستقبل حياهتم.
الثـاين: عدم االسـتهوان باملال بتضييعه هدراً أو رصفـه بمصارف تافهة، 
فعـن االمـام الصادقA : «إن القصد أمر حيبـه اهللا عزوجل، وإن الرسف أمر 
يبغضه اهللا عزوجل، حتى طرحك النواة فإهنا تصلح ليشء، وحتى صبك فضل 
رشابك»، ويف حديث إسحاق بن عامر : «قلت اليب عبد اهللاA : يكون للمؤمن 
عـرشة أقمصـة؟ قال : نعم. قلت : عرشون؟ قال : نعـم. قلت : ثالثون؟ قال : 

نعم، ليس هذا من الرسف، إنام الرسف أن جتعل ثوب صونك ثوب بذلتك».



الثالـث: املوازنـة بني الدخـل واملرصوف، فعن االمـام الصادقA أنه 
قال : «رب فقري هو أرسف من الغني، إن الغني ينفق مما اُويت، والفقري ينفق من 

غري ما اُويت».
وعـىل املؤمن أن يكون حكيامً يف ذلك ويف مجيع اُموره، فاحلكمة فوق كل 

يشء. ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد.
واحلمد هللا رب العاملني
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كتاب الطالق 
وما اُحلق به

الطـالق أمـر رشعه اهللا تعـاىل رأفة بالنـاس وحالً ملشـاكلهم، عىل بغض 
منـه تعـاىل لـه، ملـا فيه مـن تقويض بيـت الزوجيـةـ  الـذي هو أحـب يشء إليه 
تعـاىل ـ وهدم كيان العائلة وتشـتيت شـملها، فعن النبي8 أنـه قال: «ما 
مـن يشء أحـب إىل اهللا عزوجل من بيت يعمر بالنكاح، وما من يشء أبغض إىل 
اهللا عزوجل من بيت خيرب يف االسـالم بالفرقة»، وعن االمام الصادقA أنه 

قال: «ما من يشء مما أحله اهللا أبغض إليه من الطالق». 
فينبغـي للمؤمنـني أعزهم اهللا تعـاىل أن يتجنبوه ما وسـعهم ذلك بالصرب 
واالنـاة واحلكمة وحماولة حل املشـاكل أواسـتيعاهبا وختفيفها، حتـى إذا بقيت 
عقـدة الزواج سـبباً النتهاك حـدود اهللا تعاىل وتعدي أحـد الزوجني عىل اآلخر 
وعيش العائلة وسـط جحيم الشقاق واملشاكل املعقدة فليلجؤوا حينئذٍ البغض 
احلالل الذي منَّ اهللا تعاىل به عليهم حلل مشكلتهم، قال تعاىل :﴿وإن يتفرقا يغن 
اهللا كالً من سعته﴾ وعن النبي8 أنه قال : «مخس ال يستجاب هلم : رجل 

جعل بيده طالق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ومل خيل سبيلها...».
والكالم يف الطالق وما اُحلق به يف ضمن فصول..



الفصل االول
يف حقيقة الطالق وصيغته ومالكه

الطـالق إيقـاع يتضمـن فرقـة بعد النـكاح الدائـم دون غريه من أقسـام 
النـكاح، فيكفي فيه االجياب ممن يملكـه، وال حيتاج إىل قبول من أحد. وهو بيد 
الزوج وأمره إليه ينفرد به، وال يشاركه فيه غريه، وله أن يطلق متى شاء حتى لو 

كانت الزوجة موافقة، وإن كان ذلك مكروهاً كراهة شديدة.
نعم يقوم مقام الزوج غريه يف موارد..

األول: مـا إذا مل ينفق الزوج عـىل الزوجة، كام تقدم تفصيل الكالم فيه يف 
فصل النفقات من كتاب النكاح.

الثاين: ما إذا ظاهر الزوج عىل ما يأيت يف فصل الظهار.
الثالث: ما إذا فقد الزوج، فإهنا إن صربت بقيت عىل الزوجية حتى يعلم 
موتـه أو طالقـه، وكـذا إذا كان للزوج مال فأنفق منه وليـه عليها، أو أنفق الويل 
. وإن مل يكن له مال ومل ينفق الويل  عليهـا مـن ماله، فإنه جيب عليها الصرب حينئذٍ
عليهـا كان هلا رفـع أمرها للحاكـم الرشعي، فيؤجلها إىل ميض أربع سـنني من 
غيبتـه، والبد من الفحص عنه هذه املدة يف البالد التي علم ذهابه هلا وفقد فيها. 
وإن مل يعلـم له بلد خاص فقد فيه فحص عنه يف مجيع البالد التي حيتمل وجوده 
فيها، فإن علم حياته صربت، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة من حني يبلغها 
اخلـرب، كام يأيت يف مباحث العـدد، وإن جهل خربه أمر احلاكم وليّه ـ وهو أقرب 
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النـاس إليـه ممن يقوم مقامه ويتوىل اُمـورهـ  أن يطلقها، فإن أبى أو مل يكن له ويل 
طلقها احلاكم، ثم اعتدت بقدر عدة الوفاة من حني طالقها، فإذا انقضت عدهتا 

كان هلا أن تتزوج.
(مسألة ١): الطالق املذكور رجعي وال جيب فيه احلداد، فإذا قدم الزوج 
يف أثناء العدة املذكورة كان له الرجوع هبا، وإن قدم بعد انقضائها فقد بانت منه 

وليس له عليها رجعة.
(مسـألة ٢): يف عموم املفقود ملن فقد يف بلـده واحتمل عدم خروجه منه 
إشـكال، والظاهر عدم جريان احلكم املتقـدم عليه، بل يتعني عىل زوجته حينئذٍ 

االنتظار حتى يبلغها عنه موت أو طالق.
(مسألة ٣): الظاهر االجتزاء بالفحص قبل أن ترفع أمرها للحاكم، سواءً 
كان منها أم من غريها، فإن احلاكم جيتزئ به إذا علم باسـتيعابه وأنه ال يتيرس له 
الفحـص زائداً عنه. وكـذا احلال لو كان الفحص من احلاكم نفسـه، كام لو كان 
للمفقـود أكثر مـن زوجة فرفعت إحداهـن أمرها له ففحص عنـه، فإن الظاهر 

اجتزاؤه به لباقي زوجاته عند رفع أمرها، وال حيتاج إىل تكرار الفحص.
(مسـألة ٤): إذا تعذر الفحص عن املفقـود مل يرشع الطالق ووجب عىل 

املرأة االنتظار.
(مسـألة ٥): إذا علـم بعدم وجوده يف البالد التـي فقد فيها ومل يعلم موته 
فيهـا أو خروجه منهـا لغريها مل جيب الفحص عنه ال يف البالد التي فقد فيها وال 

يف غريها.
الثالـث: ما إذا كان الزوج معتوهاً ناقص العقـل، فإنه يطلق عنه وليه مع 
حاجتـه لذلك، وكذا املجنـون املطبق الذي ال يتوقع زوال جنونه. أما االدواري 



أومن يتوقع زوال جنونه فال يطلق الويل عنه، بل ينتظر دور إفاقته وزوال جنونه، 
إال مـع الـرضورة امللحة للتعجيل بحيث يعلم برضا الشـارع االقدس بالطالق 
لـو فرض حتقق ذلك. وكذا احلـال يف الصبي، فإنه ينتظر بلوغه إال مع الرضورة 
بالوجـه املذكـور فيطلق عنـه وليه، واألحـوط وجوباً مراجعـة احلاكم الرشعي 

، فال يطلق الويل إال بإذنه. حينئذٍ
(مسألة ٦): جيوز ملن يملك الطالق أن يأذن لغريه يف إيقاعه عنه، أو يوكله 

، وإن كانا معاً حارضين يف جملس الطالق. يف ذلك، فينفذ طالقه حينئذٍ
عى غري الزوج الوكالة عىل الطالق أو الوالية عليه مل يقبل  (مسألة ٧): إذا ادّ
منه، ولو أوقع الطالق مل يرتتب عليه االثر ظاهراً، إال أن يثبت بعد ذلك سلطنته 
عليـه، ولو بـأن يصدق من لـه الوالية عىل الطـالق الوكيل يف دعـو الوكالة.

 ، (مسـألة ٨): جيوز توكيل الزوجة عىل طالق نفسها وينفذ طالقها حينئذٍ
بـل هلا أن تشـرتط يف عقد النـكاح الوكالة يف الطالق، كام تقـدم يف آخر الفصل 

السادس من كتاب النكاح.
(مسـألة ٩): ال يصح طـالق الفضويل، وهو الذي ليس له السـلطنة عىل 

الطالق، وال يصححه بعد وقوعه إجازة من له السلطنة عليه.
(مسـألة ١٠): صيغـة الطالق أن يقـول : فالنة طالـق، أو أنت طالق، أو 
قة مع املحافظة عىل  زوجتـي طالق، أو نحو ذلك ممـا يتضمن تعيني الزوجة املطلَّ
اهليئة املذكورة. وال جتزئ مادة الطالق مع اختالف اهليئة، كام لو قال : طلقتك، 

أو أنت مطلقة، أو نحو ذلك.
(مسألة ١١): إذا قال : أنت طالق ثالثاً، أو اثنتني فال يقع العدد املذكور. 

ويف حصول طلقة واحدة به إشكال.
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(مسـألة ١٢): ال يقـع الطالق بالكنايـات من دون أن تشـتمل عىل مادة 
ي، إذا  الطـالق، مثـل : أنت حرام، أو بائنـة، أو خليّة. ويف وقوعه بقولـه : اعتدّ

نو به إنشاء الطالق إشكال، واألحوط وجوباً العدم.
(مسـألة ١٣): إذا قيل للزوج : هـل طلقت زوجتك؟ فقال : نعم، مل يقع 
بذلـك طالق، سـواءً قصـد بقوله : (نعم) إنشـاء الطالق أم االخبـار عنه. غاية 

االمر أنه إذا قصد االخبار كان إقراراً بالطالق فيلحقه حكم االقرار.
(مسألة ١٤): ال يقع الطالق بغري العربية إال مع تعذر العربية عىل املطلِّق، 

فيطلق بلغة اُخر، وال حيتاج للتوكيل.
(مسـألة ١٥): ال يقع الطالق بالكتابة، وال باإلشـارة إال مع تعذر النطق 
عـىل املطلق خلرس أو نحـوه، فيجزئه الطالق بالكتابة، بأن يكتب بقصد إنشـاء 
خر، ومع عجزه عن  د عىل ذلك مع مراعـاة رشوط الطالق االُ الطالق ويُشـهِ
، مثل أن يضع ثوباً  الكتابة يكتفي باإلشـارة املُفهمة بقصد إنشـاء الطالق أيضـاً

عىل رأسها كأهنا صارت أجنبية عنه.
(مسـألة ١٦): ال أثـر لتخيـري الزوج زوجتـه، حتى لو كان بقصد إنشـاء 
الطالق، كام ال أثر الختيارها نفسـها بعد التخيري املذكور. نعم إذا رجع التخيري 
املذكور إىل االذن هلا يف طالق نفسـها فطلقت نفسها عىل النحو املأذون فيه صح 
طالقها. والبد حينئذٍ من حصول رشوط الطالق حال طالقها لنفسها، ال حال 

ختيري الزوج هلا.



الفصل الثاين
يف رشوط الطالق

وهي اُمور..
األول: البلوغ، فال يصح طالق الصبي، وإن بلغ عرش سنني وطلق للسنة.

الثاين: العقل، فال يصح طالق املجنون والسكران ونحومها.
الثالث: الرشد، فال يصح طالق املعتوه ونحوه.

ه وإن ريض بعد ذلك. الرابع: عدم االكراه، فال يصح طالق املكرَ
(مسألة ١٧): يكفي يف االكراه وقوع الطالق من دون رىضً به، بل مداراة 
للغري كاالبوين والزوجة ونحوهم. أما إذا أوقع الطالق راضياً به لتجنب مشاكل 

. اآلخرين فليس ذلك من االكراه ويصح الطالق حينئذٍ
اخلامـس: القصـد إىل إنشـاء الطـالق بالصيغة، فال يصح طـالق الغالط 
والسـاهي واهلـازل ونحوهم، كـام ال يقع الطـالق إذا تلفظ بالصيغـة ال بقصد 
. وكذا إذا تلفظ هبا بنية االخبار عن  إنشـاء الطالق، بل ملجرد إرضاء الغري مثـالً

الطالق ال إنشائه. غايته أنه يكون إقراراً بالطالق فيلحقه حكم االقرار.
قه عىل  ق، سـواءً علّ زاً، فال يصـح الطالق املعلَّ السـادس: أن يكـون منجَّ
التزويج، كام لو قال : إن تزوجت فالنة فهي طالق، أم عىل أمر آخر، كام لو قال : 
إن خرجت من بيتها فهي طالق، أو نحو ذلك. واألحوط وجوباً عموم ذلك ملا إذا 
ماً لصحة الطالق، كام لو  قه عىل أمر معلوم احلصول، أو حمتمل احلصول، مقوِّ علّ
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قال : إن كانت فالنة زوجتي فهي طالق، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق.
، كام لو قال : أكرب نسائي طالق، بخالف ما  السابع: تعيني املطلقة ولو إمجاالً
. دة من كل وجه، كام لو قال : إحد نسائي طالق، فإنه ال يقع حينئذٍ لو كانت مردَّ
الثامـن: أن يقـع حال كون املرأة املطلقة يف طهـر مل جيامعها فيه، فال يصح 
طالقها حال احليض أو النفاس، وال يف طهر قد جامعها فيه. بل الظاهر عدم صحة 
طالقهـا يف النقاء املتخلل بـني الدمني يف احليض الواحد وإن كان بحكم الطهر.
(مسألة ١٨): لو طلق جاهالً بحاهلا مل يقع الطالق ظاهراً، إال أن ينكشف 

كوهنا يف طهر مل يواقعها فيه، فينكشف صحته.
(مسألة ١٩): إذا شك يف احليض بعد العلم بالطهر بني عىل عدم احليض، 
وإذا علـم بدخوهلـا يف احليض وشـك يف طهرها منه بني عـىل بقائها يف احليض. 
قت، وكـذا إذا أخربت بأهنا قـد دخلت يف  لكـن إذا أخـربت بأهنـا حائـض صدّ

الطهر الذي مل جيامعها فيه.
نعم إذا أخربت بأهنا دخلت يف طهر مل جيامعها فيه فطلقها ثم أخربت بأهنا 
كانت كاذبة يف خربها مل يقبل منها، وحكم بصحة الطالق، إال أن يعلم بصدقها 

يف خربها الثاين أو تقوم به البينة.
ا فهـو كاحلارض جيري  لِم حاهلَ (مسـألة ٢٠): الغائـب عنها زوجهـا إن عَ
هله وتيرس له الفحص عنه. أما إذا صعب عليه  عليه احلكم السـابق، وكذا إن جَ
الفحص فيجوز له طالقها، لكن االفضل أن ينتظر شـهراً من سـفره. بل لو كان 
سفره حال حيضها فليكن مبدأ الشهر بعد ميض مدة حيضها الذي فارقها عليه. 

واالفضل للغائب أن ينتظرها ثالثة أشهر، بل مخسة أو ستة.
(مسـألة ٢١): املسـرتابة إذا كانت مدخوالً هبـا ال يطلقها زوجها إال بعد 



مـيض ثالثة أشـهر قمرية مـن آخر مرة واقعهـا فيها، من دون فـرق يف ذلك بني 
احلارض والغائب. واملراد باملسرتابة من ال حتيض وهي يف سن من حتيض، سواءً 
كان ذلك لعارض اتفاقي هلا من مرض أو نحوه، أم بوجه يتعارف يف أمثاهلا، كام 

لو كانت يف أول بلوغها أو قاربت سن اليأس، أو كانت مرضعة.
(مسـألة ٢٢): احلـارض إذا تعذر عليه معرفة حيـض زوجته من طهرها ـ 
لتعذر الوصول إليها أو المتناعها من االخبار عن حاهلا أو لغري ذلك ـ فإن علم 
بأهنا مسـتقيمة احليض جر عليه حكم الغائب، وإن احتمل كوهنا مسـرتابة ال 

حتيض أجر عليها حكم املسرتابة املتقدم.
(مسـألة ٢٣): ال يشرتط وقوع الطالق يف طهر مل جيامعها فيه  يف موارد..
األول: أن تكون صغرية مل تبلغ سن احليض، بأن كانت دون التسع سنني 

قمرية، وإن كان قد جامعها.
الثاين: أن تكون قد بلغت سن اليأس، وهو يف القرشية ستون سنة قمرية، 

ويف غريها مخسون.
الثالث: احلامل املسـتبني محلها، بل مطلقـاً عىل االظهر، فإذا طلق الرجل 
ـ  ثم تبني أهنا  زوجتـه يف طهـر قد جامعها فيه أو يف حال احليضـ  عمداً أو جهالً

حامل حني الطالق انكشف صحة طالقه هلا.
. الرابع: غري املدخول هبا قبالً أو دبراً، فإنه يصح طالقها وإن كانت حائضاً

(مسـألة ٢٤): إذا جامـع الرجل زوجته حال احليض ـ عمـداً أو جهالً ـ 
صح منه طالقها بعد طهرها من احليض، وال يشرتط دخوهلا يف طهر آخر.

(مسألة ٢٥): إذا شك يف البلوغ بنى عىل عدمه، وكذا إذا شك يف اليأس، 
أو يف احلمـل، أو يف الدخـول، وجيـوز ترتيب االثر عىل ذلـك ظاهراً يف اجلميع، 
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لكن لو ظهر اخلطأ فاحلكم تابع للواقع.
التاسـع: االشـهاد، وذلك بأن يشـهد الطـالق رجالن عـادالن، بحيث 
يسمعانه إذا كان باللفظ، ويريانه إن كان باإلشارة ونحوها من األخرس ونحوه.
(مسألة ٢٦): يشرتط عدالة الشاهدين حني الطالق وال يبطله خروجهام 

عن العدالة بعده، كام ال يكفي عدالتهام بعد الطالق إذا مل يكونا عادلني حينه.
الً  (مسـألة ٢٧): إذا أحـرز مـن يتـوىل الطـالق ـ مبـارشاً كان أو مـوكَّ
مفوضـاً ـ عدالـة الشـاهدين حني الطالق فطلق ثـم ظهر منهام ما ينـايف العدالة 
فإن كشـف عن عدم عدالتهام حني إيقاع الطالق انكشـف بطالن الطالق، وإن 
مل يكشـف عن ذلك بل احتمل خروجهام عن العدالة بعد اتصافهام هبا، بني عىل 
صحـة الطالق. بخـالف ما إذا مل حيـرز عدالتهام حني الطـالق، وأوقع الطالق 
مـرتدداً يف حاهلـام ويف صحة الطالق، فإنه ال جيوز البناء عىل صحة الطالق حتى 

يعلم سبق العدالة منهام ووقوع الطالق حينها. 
(مسألة ٢٨): ال يكفي إحراز عدالة الشاهدين من قبل الوكيل عىل إجراء 
الصيغـة فقـط، بل البد من إحراز عدالتهام من قبـل موكله. نعم يكفي إحرازها 

من قبل الوكيل إذا كان مفوضاً إليه أمر الطالق.
(مسألة ٢٩): تقدم يف فصل رشوط إمام اجلامعة حتديد العدالة، والتعرض 

لكيفية إحرازها.
(مسـألة ٣٠): ال يشـرتط يف الشـاهدين أن يعرفا الرجل املطلِّق أو املرأة 

قة بعد أن كانت معينة يف نفسها. املطلَّ
(مسـألة ٣١): ال يشـرتط يف االشـهاد أن يُطلَـب مـن الشـاهدين حتمـل 
الشهادة، فلو فاجأمها بصيغة الطالق كفى. نعم البد من معرفتهام مراده بالصيغة 



أو باإلشارة التي تقوم مقامها من األخرس ونحوه.
(مسـألة ٣٢): البد من أن يشـهد الشاهدان إنشاء الطالق، وال يكفي أن 
يشهدا إقرار الزوج به إذا كان قد أوقعه من دون إشهاد. بل البد من إنشائه جمدداً 

برشوطه املقررة أمامهام. ويرتتب االثر من حني االنشاء الذي وقع أمامهام.
(مسـألة ٣٣): ال يشـرتط يف شـهادة الشـاهدين حضور جملس الطالق، 
فلو سـمعا الصيغة مـن بعيد صح الطالق. وعىل ذلك يصح الطالق لو سـمعه 
الشـاهدان باهلاتف أو املذياع إذا كانا يسـمعان صوت املطلق بنفسه، أما إذا كانا 
يسمعان الصد ففيه إشكال، وكذا إذا كانا يريان اإلشارةـ  من األخرس ونحوه 
. بل ال إشـكال يف عدم الصحة  ـ يف الصـورة التلفزيونيـة وإن كان البث مبارشاً
. مع سامعه من التسجيل، أو رؤيته يف الصور التلفزيونية إذا مل يكن البث مبارشاً
(مسألة ٣٤): إذا طلقها وكيل الزوج فالبد من شاهدين غري الوكيل. ويف 
ـ   ل أو وليـهـ  إذا كان قد حرض وكان عادالً االكتفـاء بكـون أحدمها الزوج املوكِّ

إشكال، واألحوط وجوباً العدم.
(مسـألة ٣٥): ال يشرتط يف صحة الطالق حضور املرأة املطلقة يف جملس 

الطالق، وال علمها به حني وقوعه، فضالً عن رضاها به أو إذهنا فيه.
(مسـألة ٣٦): البد من إحراز الرشوط املتقدمـة بالوجه املقرر رشعاً من 
قبل الزوج املوقع للطالق أو وليه أو وكيلهام املفوض فيه، أما الوكيل عىل إجراء 
ل، ومع إحرازها يصح  الصيغة فقط فال يشرتط إحرازه هلا، بل يكفي إحراز املوكِّ
الطـالق ظاهـراً ويعمل عليه. لكن لو انكشـف اخلطأ انكشـف بطالن الطالق 

وعدم ترتب االثر عليه، وبقاء املرأة عىل الزوجية.
(مسـألة ٣٧): إذا اُوقـع الطالق من دون إحـراز للرشوط من قبل املتويل 
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ل عىل إجـراء الصيغة فقط ـ مل يصح ظاهراً وال جيوز ترتيب  لـه ـ املبارش أو املوكَّ
االثر عليه، إال أن يثبت بعد ذلك بالوجه الرشعي حتقق الرشوط حني الطالق.
هـذا إذا كان املتـويل للطالق مرتدداً يف صحة الطالق حني إيقاعه بسـبب 
عـدم إحـراز الـرشوط. أمـا إذا أوقعـه جازمـاً بصحته غفلـة عن لـزوم إحراز 
الرشوط، ثم احتمل حتقق الرشوط وصحة الطالق فالظاهر البناء عىل الصحة. 

. لكن حيسن جداً االحتياط حينئذٍ
(مسألة ٣٨): إذا اُحرزت الرشوط حني الطالق ممن جيب عليه إحرازها ثم 
شك يف صحة الطالق الحتامل اخلطأ يف إحراز الرشوط بني عىل صحة الطالق.
لم بإيقاع الطالق ممن له السلطنة عليه وشك يف صحته  (مسألة ٣٩): إذا عُ

وفساده بني عىل الصحة.
بِل منه  (مسألة ٤٠): إذا أخرب من له السلطنة عىل الطالق بإيقاع الطالق قُ
حتـى لو كان بعد ميض زمان العدة، بـأن ادعى أنه طلق قبل مدة تزيد عىل زمان 
لم بوقوع الطالق  العدة. وإذا شك حينئذٍ يف صحته بني عىل الصحة. وكذا إذا عُ
وشـك يف صحته، وال جيب الفحص والسؤال. نعم إذا علم بكذبه يف إخباره أو 

علم ببطالن الطالق فال جمال لرتتيب االثر عليه. 
(مسـألة ٤١): إذا وقـع الطالق بوجـه صحيح عند بعـض فقهائنا باطل 
عنـد آخر صح ظاهراً عند مـن ير صحته من الفقهاء ومقلدهيم، وبطل ظاهراً 
عند من ير بطالنه من الفقهاء ومقلدهيم، وال يلزم الكل أحد الوجهني بعينه. 
وكـذا احلـال لو كان االختالف لالختـالف يف املوضوع، كام لو كان الشـاهدان 

عادلني عند بعض فاسقني عند آخر.
(مسألة ٤٢): إذا أوقع املتويل للطالق الطالق بوجه ال تراه املرأة صحيحاً 
مل جيز هلا ترتيب األثر عليه، وكان هلا مطالبته بحقوق الزوجية، فإن امتنع رفعت 



أمرهـا للحاكم الرشعـي، فينفذ عليهام حكم احلاكم ظاهراً، فـإن كان مطابقاً ملا 
تراه املرأة كان للزوج التخلص بتجديد الطالق، وإن كان خمالفاً له كان للحاكم 
ختليصهـا من مشـكلتها بإلزامه بالنفقة، فإن أبى ألزمـه بطالقها، فإن أبى طلقها 

عنه. وكذا احلال إذا أخرب بالطالق واعتقدت املرأة كذبه.
أمـا إذا انعكـس األمـر بـأن كان الطـالق ثابتـاً أو صحيحـاً عنـد املـرأة 
م للمرأة واعتقد الرجل بقاء  كَ وخالفهـا الرجل يف ذلك، فإن ترافعا للحاكم فحَ
الزوجيـة فليس عليه من حقوق الزوجية يشء لعـدم مطالبتها هبا وعدم متكينها 
مـن نفسـها. لكن ليس له ترتيـب االثر عىل عدم الزوجيةـ  فال يتزوج اخلامسـة 

مثالً ـ إال أن يطلق.
وإن حكـم احلاكم للرجل نفـذ احلكم عىل املرأة ووجـب عليها التمكني 
مـع املطالبة وحرم عليهـا ما زاد عىل ذلك. وينبغي هلام حينئذٍ حل مشـكلتهام بام 
يناسـب وضعهام معـاً بتجديد العقـد أو الطالق، والبعد عـن التعنت واملضارة 

أواخلروج عن امليزان الرشعي الثابت يف حق كل منهام. 
وجيري نظري ذلك لو اختلفا يف حصول النكاح أو يف صحته، كام يظهر بالتأمل. 
(مسـألة ٤٣): إذا طلـق املخالف طالقاً يصـح يف مذهبه وال يصح عندنا 
مل يصـح طالقـه واقعاً، فيجـوز لزوجته املؤمنـة أن متكنه من نفسـها لو مل يرتب 
هـو االثر عىل ذلك الطـالق. لكن لنا إلزامه بصحته، فيجـور لزوجته إن كانت 
، كام  مؤمنـة أن تتـزوج من غريه بعد اخلروج مـن العدة، ويصح زواجهـا حينئذٍ
جيوز للمؤمن أن يتزوج زوجته التي طلقها مؤمنة كانت أو خمالفة. وإن استبرص 
بعـد أن تزوجـت زوجته التي طلقها فال سـبيل له عليها، وإن اسـتبرص قبل أن 
تتـزوج فـال ينفذ الطالق عليه، بل تبقى املرأة زوجة له عىل النحو الثابت عندنا. 
أمـا املؤمن فإنه إذا طلق عىل مذهب املخالفني خمالفاً ملا عندنا مل ينفذ طالقه ال يف 
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حقه وال يف حقنا وال جيوز إلزامه به. 
(مسـألة ٤٤): إذا طلق الكافر من غري أهل القبلة زوجته طالقاً صحيحاً 
يف دينـه باطالً عندنا فطالقه نافذ عليه وعىل غريه مطلقاً، سـواء بقي عىل دينه أم 

أسلم، وقد تزوجت املرأة أو مل تتزوج.

الفصل الثالث
يف أحكام الطالق

(مسألة ٤٥): الطالق الفاقد للرشائط املتقدمة باطل ال يرتتب عليه االثر. 
وهو املعروف عند املسلمني بالطالق البدعي.

(مسألة ٤٦): الطالق الصحيح قسامن..
األول: البائـن، وهو الذي خترج بـه املطلقة عن عصمة الزوج، فال يرشع 
له الرجوع هبا حتى لو كانت ذات عدة. وهو طالق املرأة بعد بلوغها سن اليأس 
املتقـدم، وطالق الصغرية التي مل تبلغ تسـع سـنني قمرية، وطـالق املرأة التي مل 
. وطالق اخللع واملباراة، عىل تفصيل يأيت يف حمله  يدخل هبا الزوج قبالً وال دبراً
إن شـاء اهللا تعاىل. والطـالق الثالث للحرة، والثاين لالمـة، عىل تفصيل يأيت إن 

شاء اهللا تعاىل.
الثـاين: الرجعي، وهو الذي تبقى فيه املطلقـة يف عصمة الزوج فيرشع له 

الرجوع هبا ما دامت يف العدة، وهو ما عدا االقسام السابقة.
(مسـألة ٤٧): ال يـرشع الطـالق بعد الطـالق مـن دون أن يتخلل بينهام 
رجوع، فإذا قال : أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، صح االول وبطل ما بعده.



(مسـألة ٤٨): يصح الطالق بعد الطـالق إذا ختلل بينهام الرجوع، وإن مل 
يتخلـل بينهام املواقعة، بل وإن كانا يف طهر واحد. فيصح طالق املرأة ثالثاً بينها 
رجوعـان من دون مواقعة يف طهر واحد، ويكـون الثالث بائناً ال رجوع معه يف 
العـدة، وإن كان االوىل أن يكـون لكل طالق طهر. بل االوىل أن حتصل املواقعة 
بعـد الرجوع، فيطلقها ثم يراجعها ويواقعها، وينتظر هبا طهراً آخر، فيطلقها ثم 
يراجعهـا ويواقعهـا، وينتظر هبا طهـراً آخر، فيطلقها الطـالق الثالث. وهذا هو 

املعروف بطالق العدة.
(مسـألة ٤٩): إذا طلـق الرجـل املـرأة ثالثـاً حرمـت عليـه يف الثالثـة 
حتـى تنكـح زوجاً غـريه، فيكون هو املحلـل هلا، سـواء كان الرجـوع املتخلل 
رجوعـاً من طالق رجعي أم زواجاً بعقد جديـد، بعد اخلروج من العدة أو بعد 

طالق بائن.
هـذا يف احلرة، أما االمة فـإنّ زوجها إذا طلقها مرتـني حرمت عليه حتى 
تنكـح زوجاً غريه. وحيث كان االبتالء بذلـك يف عصورنا نادراً أو منعدماً فقد 

أعرضنا عن بقية أحكامها.
(مسألة ٥٠): من طلق امرأته طالق العدةـ  الذي تقدم يف آخر املسألة (٤)ـ 

ثـم تزوجت غـريه وحللها ثم طلقهـا وتزوجها االول، ثم طلقهـا طالق العدة 
املتقـدم أيضـاً، ثم تزوجـت غريه وحللها ثـم تزوجها االول، ثـم طلقها طالق 
 . العـدة املتقدم أيضـاً، فتمّ له طالقها تسـع تطليقات للعدة حرمـت عليه مؤبداً
واملشـهور اختصاص التحريـم املؤبد بذلك، فال حترم بغريه من أقسـام الطالق 
مهـام بلغ. ولكن األحـوط وجوباً التحريم املؤبد بالطالق التاسـع مطلقاً وإن مل 

تكن التطليقات للعدة.
(مسألة ٥١): يشرتط يف الزوج املحلِّل للحرة بعد ثالث تطليقات ولالمة 
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بعد تطليقتني اُمور..
األول: أن يكـون زواجه منها دائامً، فال يكفي الزواج املنقطع، فضالً عن 

ملك اليمني أو وطء الشبهة.

. الثاين: أن يكون بالغاً
الثالـث: أن يدخل هبـا وإن مل ينزل. نعم ال اعتبار بزواج اخليص منها وإن 

دخل هبا.
 . الرابع: أن يكون الوطء يف القبل، عىل األحوط وجوباً

فإذا متت هذه الرشوط حصل التحليل، فإذا خرجت عن زوجيته بطالق 
جها. أو موت أو نحومها حلّ لالول تزوّ

(مسألة ٥٢): املحلِّل املذكور كام يوجب سقوط حكم التطليقات الثالث 
ويرفـع التحريم احلاصـل هبا يرفع حكـم التطليقة الواحـدة والتطليقتني أيضاً، 
فمـن طلق امرأته تطليقـة واحدة أو تطليقتني ثم تزوجت غـريه بالنحو املذكور 
قـت، فـإذا تزوجها االول مل حترم عليه حتى يطلقهـا ثالثاً بعد زواجه منها،  لّ وطُ

وال حترم بطالقها مرة أو مرتني.
(مسـألة ٥٣): الرجـوع إيقـاع يتضمـن الرجـوع يف الزوجيـة ورفع اليد 
عـن الطـالق، وال يشـرتط فيـه قـول خمصـوص، بل يقـع بكل مـا يـدل عليه، 
مثل : رجعت بك، ورددتك، وأنت زوجتي، وغري ذلك مما يراد به الرجوع. بل 
يقـع بالفعل املقصـود به الرجوع، كام لو واقعها أو قبّلهـا بقصد الرجوع. أما لو 
فعـل ذلك ال بقصـد الرجوع فال يتحقق به الرجـوع إال يف املواقعة، فإهنا تكون 
رجوعـاً وإن مل يقصـد هبـا الرجـوع. نعم األحـوط وجوباً االقتصار عـىل ما إذا 
واقعهـا ملتفتـاً لكوهنـا يف العدة الرجعيـة، دون ما إذا نيس الطـالق أو ختيل أهنا 



قد خرجت من العدة أو أن عدهتا بائنة أو أهنا امرأة اُخر غري املطلقة، فيحتاط 
حينئـذٍ بتجديـد الرجوع أو الطالق. بل لو مل يقصـد املواقعةـ  كام لو كان نائامً أو 

ساهياً ـ أو واقع مكرهاً فالظاهر عدم حصول الرجوع، وال حيتاج لالحتياط.
(مسـألة ٥٤): إذا طلـق بالرشائـط ثـم أنكر الطـالق قبل خـروج العدة 
الرجعيـة كان إنـكاره بحكم الرجوع، سـواءً قصد به الرجـوع، أم مل يقصد بأن 

. وقع منه نسياناً للطالق أو مكابرة فيه وكذباً
(مسـألة ٥٥): ال يشرتط يف الرجوع املبارشة، بل يمكن التوكيل فيه فيقع 

من الوكيل بكل ما يدل عىل الرجوع ويقصد به.
(مسـألة ٥٦): ال يشـرتط يف الرجوع االشـهاد، نعم هو مستحب. ولو مل 
يشهد حني الرجوع استحب له االشهاد بعده، بأن يقرّ أمام شاهدين عادلني بأنه 

قد سبق منه الرجوع.
(مسـألة ٥٧): يقبل قول الرجل يف الرجوع ما دامت املرأة يف العدة، فإذا 
خرجت من العدة مل يقبل منه دعو الرجوع يف العدة إال بالبينة. وال يقوم مقام 

البينة شهادة رجل وامرأتني، وال شهادة رجل واحد ويمني الزوج.
(مسألة ٥٨): إذا رجع الزوج يف العدة وأشهد عىل ذلك، لكنه كان متسرتاً 
بـه وطلب من الشـهود الكتامن، فلم يبلغ ذلك املرأة حتـى خرجت العدة، ففي 

صحة الرجوع حينئذٍ إشكال، والالزم االحتياط.
(مسألة ٥٩): يكره للرجل الرجوع يف الطالق إذا مل يكن له باملرأة حاجة، 
وكان رجوعه ألجل جتديد الطالق. بل يستحب له تركها حتى خترج من عدهتا 
بالطـالق من دون رجوع، متحلياً بالصرب واالناة لتبقى هلام حرية االختيار، لعل 

. اهللا حيدث بعد ذلك أمراً
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وال ينبغي للمؤمن أن يسـد عىل نفسه باباً فتحه اهللا تعاىل له ـ توسعة عليه 
ورمحة به ـ يف موقف انفعايل قد يدفع الشيطان له ال يستطيع بعد ذلك تداركه.

(مسـألة ٦٠): يكره للمريض طالق زوجته، فـإن طلقها توارثا يف العدة 
الرجعية مطلقاً، وال يرثها هو يف غريها كام هو احلال يف الصحيح. أما هي فرتثه 

ـ وإن كان الطالق بائناً ـ إىل سنة من حني الطالق إال يف موارد..
األول: أن يصح من مرضه قبل السنة ثم يموت.

الثـاين: أن تتـزوج بغريه بعد اخلروج من العدة يف أثناء السـنة. أما الزواج 
منه ـ دواماً أو متعة ـ فال يسقط مرياثها منه إىل السنة. بل لو كان دواماً ودخل هبا 

ورثته حتى لو مات بعد السنة.
الثالث: أن يكون الطالق بعد مراجعتها ورضاها، أو كان خلعاً أو مباراة. 

بل الظاهر عدم كراهة الطالق منه حينئذٍ من حيثية املرض.

الفصل الرابع
يف العدة

مور.. جتب العدة عىل املرأة باُ
األول: وفاة الزوج.

الثاين: اخلروج عن الزوجية ـ مع حياة الزوج ـ بأحد اُمور..
أوهلا: الطالق يف الزواج الدائم.

ثانيها: انقضاء األجل أو هبة املدة يف املنقطع.
ثالثها: فسخ النكاح بأحد العيوب املتقدمة.



خر حتى  رابعهـا: بطالن النكاح، كام لو أرضعـت إحد الزوجتني االُ
صـارت اُمـاً هلا، أو ارتد أحـد الزوجني، عـىل التفصيل املتقـدم يف بحث حرمة 

النكاح بالكفر، أو غري ذلك من أسباب البطالن.
الثالث: وطء الشبهة.

إذا عرفت هذا فعدة الوفاة تثبت مطلقاً، سواء كانا صغريين أم كبريين أم 
خمتلفني، وسواء كانا مسلمني أم كافرين أم خمتلفني، وسواء دخل هبا أم ال.

أما غريها فهي مرشوطة بأمرين..
األول: أن تكون املرأة يف سـن احليض، فال عدة عىل الصغرية التي مل تبلغ 
تسـع سـنني قمرية، وال عىل اليائسة التي خرجت عن سـن احليض ببلوغ ستني 

سنة قمرية يف القرشية ومخسني يف غريها.
الثاين: الدخول قبالً أو دبراً، فال عدة عىل غري املدخول هبا. نعم األحوط 
وجوبـاً مع دخـول مني الرجل يف فرج املـرأة من غري وطء اجلمـع بني تكاليف 

املعتدة وغريها، فال تتزوج يف مدة العدة مثالً وال يرجع هبا الزوج  لو طلقها.
(مسـألة ٦١): عدة احلـرة املطلقة التي حتيض ثالثة أطهـار، وهي ما بقي 
مـن الطهر الذي طلقـت فيه وطهران بعده، وتنتهي عدهتا بـأن ينزل عليها الدم 
مـن احليضـة الثالثة. فلها أن تتـزوج حال احليض حينئذٍ عـىل كراهة، لكن حيرم 

عليها أن متكن زوجها من وطئها حتى تطهر.
قة بثالثة أطهار من حني طالقها إذا  (مسألة ٦٢): تعتد الكافرة احلرة املطلَّ

. أسلمت قبل ميض طهرين من طالقها، بل وإن مل تسلم عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ٦٣): تعتد االمة املطلقة بطهريـن، وخترج عن العدة بنزول الدم 

من احليضة الثانية، إال أن تعتق قبل ذلك فتتم عدة احلرة.
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(مسـألة ٦٤): إنام حيسـب الطهر الذي وقع فيه الطالق من العدة إذا بقي 
منـه يشء بعد الطـالق. أما إذا كان الطالق يف آخر الطهـر بحيث كان التحيض 
مقارناً للفراغ من الطالق فال حيسب ذلك الطهر من العدة، بل تبدأ العدة بالطهر 

الذي يكون بعد ذلك احليض.
(مسـألة ٦٥): عـدة املتمتـع هبا التـي حتيض طهـران، فـإن خرجت عن 
الزوجيـة ـ بانتهـاء املدة أو هبتها ـ يف طهر كان عليهـا إكامله وإكامل الطهر الثاين 
فتخـرج عـن العدة باحليضة الثانية، وإن خرجت عنهـا يف آخر الطهر أو يف أثناء 

احليض كان عليها إكامل طهرين، فتخرج عن العدة بالثالثة.
(مسـألة ٦٦): تقدم يف فصل رشوط الطالق أن املسـرتابة ـ وهي التي ال 
حتيـض وهي يف سـن من حتيضـ  ال تطلق إال بعد أن تسـتربأ بـأن يعتزهلا الزوج 
وال يطأها ثالثة أشـهر، فـإذا طلقها وكانت حرة فعدهتا ثالثة أشـهر قمرية ولو 

ملفقة، وإن كانت أمة فعدهتا شهر ونصف.
(مسألة ٦٧): عدة املتمتع هبا إذا كانت مسرتابة شهر ونصف.

(مسـألة ٦٨): ال فرق يف التي ال حتيض وهي يف سـن من حتيض بني من 
يتعـارف ذلـك منها يف سـنهاـ  كاملرأة يف أول بلوغها ويف آخـر أيام حيضهاومن 
يتعـارف ذلـك منها لرضـاع ونحوه، ومـن ينقطع حيضها لعـارض خاص من 
مـرض أو نحـوه. نعم إذا احتمـل أن انقطاع حيضها للحمـل فإهنا تنتظر أقىص 
احلمل من حني املواقعة االخرية، وهو سنة، فإن ظهرت حامالً وإال انكشف أن 

عدهتا ثالثة أشهر أو شهر ونصف.
(مسـألة ٦٩): من حتيض كل ثالثة أشـهر أو أقل أو أكثر إن كان طالقها 
يف أول الطهـر فمـىض هلا ثالثة أشـهر بيض مل تـر فيها دماً كانت عدهتا االشـهر 
املذكـورة ال غـري. وإن كانت تر الدم يف أقل من ثالثة أشـهر فـال يتم هلا طهر 



ثالثة أشهر كانت عدهتا ثالثة أطهار. وإن كانت أطهارها خمتلفة بالطول والقرص 
تعتد إىل أسـبق االمرين من ثالثة أشـهر بيض وثالثة أطهار، فأهيام سـبق متت به 
عدهتـا. وعليه قـد تكون عدهتا مركبة مـن طهر أو طهرين وثالثة أشـهر بيض.
نعم إذا كانت شابة مستقيمة احليض، فلم حتض يف ثالثة أشهر إال حيضة 
واحـدة، ثـم انقطـع حيضها وجهـل سـببه، فإهنا ترتبص تسـعة أشـهر من يوم 

طالقها، ثم تعتد بثالثة أشهر، فتكون عدهتا سنة.
(مسـألة ٧٠): مـن كانت عدهتـا طهرين أو شـهراً ونصفـاً ـ كاملتمتع هبا 
واالمـة املطلقـة ـ إذا كانـت حتيض كل ثالثة أشـهر أو أكثر أو أقـل فالظاهر أن 

عدهتا طهران، وال تعتد بشهر ونصف أبيض لو سبق هلا قبل إكامل الطهرين.
(مسـألة ٧١): املستحاضة التي يستمر هبا الدم متام الشهر ترجع يف تعيني 
أيام حيضها إىل ما تقدم يف مبحث احليض من كتاب الطهارة، فال تطلق فيها، بل 
تطلـق يف االيام املحكومة بأهنا طهـر. واألحوط وجوباً أن ال تتحيض باالطهار 
قـة، بل بثالثة أشـهر، خصوصاً إذا كانـت تتحيض بالعدد،  إن كانـت حرة مطلّ

لعدم كوهنا ذات عادة سابقة، وال ذات متييز وليس وظيفتها الرجوع القارهبا.
أمـا إذا كانـت متمتعاً هبـا أو أمة مطلقـة فاألحوط وجوبـاً أن تعتد بأبعد 
األجلني من الطهرين والشـهر والنصف، فإذا بدأت عدهتا يف أول الطهر تكمل 
الطهر الثاين وال تكتفي بشـهر ونصف، وإذا بـدأت عدهتا بأواخر الطهر تكمل 

شهراً ونصفاً وال تكتفي بإكامل الطهر الثاين.
(مسـألة ٧٢): األحـوط وجوبـاً يف التي حتيض يف الشـهر مـراراً أن تعتد 
بأبعد األجلني وهو الشـهور، فتعتد بثالثة شـهور إن كانت حرة مطلقة، وبشهر 

ونصف إن كانت متمتعاً هبا أو أمة مطلقة.
(مسـألة ٧٣): املطلقـة احلـرة إذا كانـت صغرية وهي يف سـن من حتيض 
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فاعتـدت بشـهر ثم حاضت مل حيسـب الشـهر مـن عدهتـا، بل تسـتأنف عدهتا 
باالطهار فتعتد بثالثة أطهار بعد احليض الذي وقع عليها. وهو األحوط وجوباً 

يف كل من تكون عدهتا بالشهور إذا فجأها احليض قبل إكامل عدهتا.
(مسألة ٧٤): من تكون عدهتا باالطهار إذا بدأت عدهتا بطهر أو طهرين 
ثـم انقطـع حيضها تلغـي االطهار ثم تسـتأنف عدهتـا بالشـهور، إال أن تكون 
طاعنة يف السـن بحيث يكـون انقطاع حيضها النتهائه عـادة ال الضطرابه فإهنا 
ال تلغـي ما تعتد به مـن االطهار، بل تكمل عدهتا بالشـهور، فإذا اعتدت بطهر 
وحاضـت حيضة واحـدة ثم انقطع حيضها أمتت عدهتا بشـهرين، وإذا اعتدت 
بطهرين وحاضت حيضتني ثم انقطع حيضها أمتت عدهتا بشـهر، سـواء بلغت 

سن اليأس أم ال. 
هـذا، إذا كانت حرة مطلقة أما إذا كانت متمتعاً هبا أو أمة مطلقة فإهنا إذا 
اعتـدت بطهر واحد وحاضت حيضـة واحدة ثم انقطع حيضها بالنحو املذكور 

تلغي الطهر وتستأنف عدهتا بشهر ونصف.
(مسألة ٧٥): عدة احلامل من الطالق وضع احلمل وإن كان بعد الطالق 

بلحظة.
(مسألة ٧٦): ال فرق يف وضع احلمل بني كونه تاماً وكونه سقطاً إذا علم 

أنه مبدأ تكون آدمي.
(مسـألة ٧٧): إذا كانـت حامـالً بأكثر مـن واحد بانت مـن زوجها ـ إن 
، لكن  كانـت العدة رجعية ـ بوضع االول، فال جيـوز لزوجها الرجوع هبا حينئذٍ

ال حيل هلا الزواج حتى تضع ما بقي من محلها.
(مسألة ٧٨): األحوط وجوباً يف املتمتع هبا إذا كانت حامالً أن تعتد بأبعد 



. األجلني من وضع احلمل وعدهتا إذا مل تكن حامالً
(مسـألة ٧٩): االعتداد بوضـع احلمل خيتص بـام إذا كان احلمل حمكوماً 
رشعـاً بأنـه من صاحب العـدة، كاملطلِّق، أما إذا كان من غريه لشـبهة أو زنا فال 
دخـل لـه يف العدة، بل عدهتا حينئذٍ االطهار أو الشـهور، عىل مـا تقدم. هذا مع 

الدخول أما بدونه فال عدة، كام تقدم.
(مسـألة ٨٠): إذا تويف الـزوج اعتدت زوجته أربعة أشـهر وعرشة أيام، 
سـواء كان الـزواج دائامً أم منقطعاً، وسـواء كان الزوجـان كبريين أم صغريين، 

ومسلمني أم كافرين، وحرين أم مملوكني أم خمتلفني يف الكل.
، فـإن كانت حامالً فعدهتا أبعـد األجلني من املدة  هـذا إذا مل تكـن حامالً

املذكورة ووضع احلمل.
(مسـألة ٨١): إذا طلقت املرأة ومات زوجها يف العدة البائنة أمتت عدهتا 
ومل تعتـد للوفـاة. أما إذا مـات يف العدة الرجعية فإن عليهـا أن تعتد عدة الوفاة. 
هذا وربام زاد ما بقي من عدهتا عن عدة الوفاة، كام لو كانت حتيض يف كل ثالثة 
أشـهر مرة فـامت زوجها وهي يف طهرهـا االول، وحينئذٍ فاألحـوط وجوباً أن 

تتمه بعد عدة الوفاة.
(مسألة ٨٢): إذا طلقت زوجة الغائب بعد الفحص عنه وجب عليها أن 

تعتد بقدر عدة الوفاة، كام تقدم يف أول كتاب الطالق.
(مسـألة ٨٣): جيـب عىل املرأة يف عدة الوفاة احلداد بـرتك الطيب والزينة 
يف البدن واللباس، وجيوز هلا الغسل والتنظيف والتمشط وتقليم االظفار ونحو 
ذلـك ممـا ال يعد زينة عند العرف، بل حتى مثـل االكتحال إذا مل يكن للزينة، بل 

. حلاجتها إليه أو لتعارفه من دون أن يعد زينة عرفاً
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(مسـألة ٨٤): جيوز هلا االعتداد يف بيت زوجها ويف أي بيت شـاءت، بل 
هلـا أن تقـيض عدهتـا يف بيوت متعـددة كل مـدة يف بيت. وجيوز هلـا اخلروج من 
البيت الذي تعتد فيه، نعم هو مكروه إال أن تكون يف حاجة لذلك أو الداء حق 
أو يف طاعة، ولو تيرس هلا أداء ذلك باخلروج بعد نصف الليل والرجوع يف اليوم 

الثاين عشاءً كان أوىل.
وأما ما شاع عند كثري من عوام الناس من أن عليها االعتزال واالحتجاب 
حتى ال ير شخصها من ليس حمرماً هلا وال يسمع صوهتا وال ير ما حيل كشفه 

من بدهنا، وغري ذلك من القيود فليس له أصل رشعي.
(مسـألة ٨٥): احلـداد ليـس رشطاً يف العـدة، بل هو واجـب فيها، فعدم 

قيامها به جهالً أو عمداً ال يبطل العدة، وال جيب معه قضاؤها.
(مسـألة ٨٦): ال جيب احلداد عىل االمة، وال عىل الصغرية واملجنونة، كام 

ال جيب عىل وليهام أو غريه إلزامهام به.
(مسـألة ٨٧): ال جيب احلداد عىل املعتدة يف غري عدة الوفاة، بل يستحب 

لذات العدة الرجعية أن تتجمل وتتزين لزوجها.
(مسألة ٨٨): تثبت عدة الطالق يف كل ما يوجب الفراق بعد الزواج الدائم، 
كفسـخ النكاح بأحد العيوب املتقدمة، وبطالنه بعروض أحد أسـباب البطالن 
م. فإن كانت من ذوات االقراء اعتدت باالقراء، وإن كانت من  كالرضـاع املحرِّ
ذوات الشـهور اعتدت بالشهور، وإن كانت حامالً اعتدت بوضع احلمل. وأما 
مور عىل الـزواج املنقطع فعدهتـا عدة املتمتع هبـا املتقدمة. لـو عرضت هـذه االُ
(مسألة ٨٩): هذه العدة بائنة خترج هبا املرأة عن عصمة الزوج. وال جيري 

عليها حكم العدة الرجعية.
(مسـألة ٩٠): تثبت عدة الطالق املتقدمة عىل املرأة احلرة بوطء الشـبهة، 



سـواء كانـت الشـبهة لتوهم وقوع العقد مـع عدم وقوعه، كام لو اشـتبهت عىل 
الرجل زوجته بغريها فوطأها، أم لتوهم صحة العقد الباطل، كام لو تزوج ذات 
الزوج لتوهم خروجها عن عصمته، أو ذات العدة لتوهم عدم العدة، أو لتوهم 

عدم مانعية العدة من الزواج.
(مسألة ٩١): إذا كانت املوطوءة بالشبهة خليةً غري ذات زوج حرم عليها 
الـزواج يف عدهتـا، وإن كانـت مزوجة حرم عـىل زوجها وطؤهـا يف عدهتا، بل 
األحـوط وجوبـاً اعتزاله هلا فال يسـتمتع هبا بقيـة االسـتمتاعات، بل األحوط 

وجوباً أيضاً عدم نظره إىل ما حيرم عىل غريه النظر إليه منها.
(مسـألة ٩٢): املدار يف وطء الشـبهة عىل الشبهة من جانب الرجل، فمع 
الشـبهة من طرفه تثبت العدة وإن كانت املرأة متعمدة احلرام، ومع عدم الشـبهة 

من طرفه ال تثبت العدة وإن كانت املرأة يف شبهة.
(مسـألة ٩٣): ال عدة مع الزنا وال اسـترباء، نعم يسـتحب استرباء املزين 
هبا من ماء الفجور، بل هو األحوط استحباباً، خصوصاً إذا كان الزاين هو الذي 

يريد التزويج هبا.
(مسألة ٩٤): ال تعتد املوطوءة شبهة عدة الوفاة ملوت الواطئ قبل ارتفاع 

الشبهة وال ملوته يف العدة بعد ارتفاع الشبهة.
(مسألة ٩٥): إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع عدة اُخر للمرأة تتداخل 
العدتان، سـواءً كانتا من سـنخ واحد، كـام لو وطأها رجل شـبهة ووطأها آخر 
شبهة أيضاً، أو وطأها الواطئ نفسه يف عدته، أم من سنخني، كام لو طلق الزوج 
املـرأة بائنـاً ثم وطأها هو أو غريه شـبهة، أو وطئت ذات الزوج من غريه شـبهة 
فطلقها الزوج أو مات عنها، وغري ذلك. مثالً لو وطأها رجل شبهة فرشعت يف 
العدة ثم وطأها آخر بعد ميض شهر من العدة وجب عليها االعتداد ثالثة أشهر 
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لوطء الثاين وال جيب عليها إكامل عدة االول ثم استئناف عدة الثاين.
ة الطالق والفسـخ وبطالن عقـد النكاح من حني  (مسـألة ٩٦):مبدأ عدَّ
حصول السبب، سواء بلغها اخلرب حينه أم بعده، قبل ميض مقدار العدة أو بعده، 
فـإذا بلغها بعد ميض زمان العدة فال عدة عليهـا. نعم لو جهلت تاريخ حصول 

السبب بنت عىل تأخره.
(مسألة ٩٧): مبدأ عدة الوفاة عىل املرأة من حني يبلغها خربوفاة زوجها، 
ال من حني نفس الوفاة، من غري فرق بني الغائب واحلارض، حتى لو كانت املدة 
. كام أن  بني الوفاة وحصول اخلرب قريبة كثالثة أيام أو أربعة عىل األحوط وجوباً

األحوط وجوباً العموم ملن ال جيب عليها احلداد كاالمة والصغرية.
(مسـألة ٩٨): املراد ببلوغ اخلرب وصول ذلـك إليها بعلم أو حجة معتربة 

يعمل عليها. 
(مسـألة ٩٩): مبـدأ عدة وطء الشـبهة من حـني ارتفاع الشـبهة وظهور 
احلـال، ال من حني آخر وطء. ولو تويف الواطئ والشـبهة باقيـة كان مبدأ العدة 

الوفاة، لكن العدة حينئذٍ عدة الطالق ال عدة الوفاة كام سبق.
(مسـألة ١٠٠): مجيع أنواع العدة املتقدمة بائنة، إال عدة الطالق الرجعي 

وقد تقدم بيانه يف أول الفصل الثاين.
(مسـألة ١٠١): الطـالق البائن خترج به املرأة عـن عصمة الزوج وتصري 
أجنبيـة فليس لـه النظر إليها، وال جيـب عليه نفقتها وال إسـكاهنا، وهلا اخلروج 
من بيتها بغري إذنه، وال جتب عليها طاعته، وله أن يتزوج اخلامسـة لو كانت هي 
الرابعـة وغري ذلك. نعم ترثه إىل سـنة إذا طلقها وهو مريض، عىل تفصيل تقدم 

يف آخر كتاب الطالق.



ختني يف عـدة اُختها من   كـام أن األحـوط وجوباً عـدم تزوج إحـد االُ
النـكاح املنقطـع وإن كانـت بائنة، واعتزال الزوجـة بوطء اُختها أو اُمها شـبهة 

حتى تنقيض عدة الوطء من الشبهة.
(مسألة ١٠٢): تبقى املرأة يف عصمة الزوج يف العدة الرجعية وهي بمنزلة 
الزوجة، فليس له الزواج باُختها، وال باخلامسة إذا كانت هي الرابعة، ويتوارثان 
إذا مات أحدمها يف العدة، وجيوز له الدخول عليها بغري إذهنا، كام جيوز هلا إبداء 
زينتهـا له، بل هو مسـتحب ـ كام تقدم ـ وجيب عليها طاعتـه، وإجابته ملواقعتها 
لـو طلـب ذلك وتكون مواقعتـه هلا رجوعاً هبا كـام تقدم، كام جيـب عليه نفقتها 
وإسـكاهنا معه، وال جيوز له إخراجها من بيته وترك إسـكاهنا معه مراغامً هلا، إال 
أن تأيت بفاحشة مبينة، واألحوط وجوباً االقتصار يف الفاحشة املبينة عىل القبيح 
مـن القول والفعل مما يتعلق باجلنس. أما لو تراضيا بعدم إسـكانه هلا وسـكناها 

منفصلة فال بأس. 
(مسألة ١٠٣): لو أسكنها معه مل جيز هلا اخلروج بغري إذنه، إال لرضورة ال 

تستطيع معها استئذانه، أما مع إذنه فال بأس بخروجها، كالزوجة.
(مسـألة ١٠٤): إذا طلـق الرجـل امرأتـه طالقـاً رجعيـاً ورجـع هبـا ثم 
طلقهاطالقاً خلعياً أو غري خلعيـ  قبل الدخولـ  وجب عليها استئناف عدة تامة، 
وىل التي انقطعت بالرجوع. وال يكون طالقاً بالعدة، كام ال يكفي إكامل العدة االُ

(مسألة ١٠٥): ال تعتـد املرأة من صاحب العدة، فله أن يتزوجها يف عدهتا 
البائنـة ـ إذا مل حتـرم عليه من جهـة اُخر ـ كعدة الطالق اخللعـي، وعدة العقد 
املنقطع، وعدة فسخ النكاح أو بطالنه بأحد موجبات البطالن، وعدة وطء الشبهة. 
لكـن لـو تزوجها دوامـاً أو متعة ثم خرجـت عن عصمته قبـل الدخول
ـ بالطالق أو هبة املدة أو فسـخ النكاح أو بطالنه ـ مل حتل لغريه حتى تسـتكمل 

٩٥ ............................................................................................... العدة
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وىل بعد احتسـاب مدة زواجها الثاين منها. مثـالً : إذا كانت املرأة ممن  عدهتـا االُ
تعتـد مـن الطالق بثالثة أشـهر، فطلقها زوجهـا ـ بعد الدخـول ـ طالقاً خلعياً 
يف أول شـهر رجب ثم عقد عليها يف أول شـهر شـعبان ثم طلقها يف أول شـهر 
رمضان قبل الدخول هبا، مل حيل لغريه أن يتزوجها إال يف شـهر شـوال بعد إكامل 

وىل التي بدأت بشهر رجب. عدهتا االُ
وإذا كانت املرأة ممن تعتد من العقد املنقطع بشـهر ونصف فوهبها املدة ـ 
بعد الدخول ـ يف أول شهر شوال، ثم عقد عليها يف نصف شهر شوال متعة، ثم 
وهبها املدة من دون أن يدخل هبا يف آخر شـهر شـوال مل حيل لغريه أن يتزوجها 

إال بعد مخسة عرش يوماً من شهر ذي القعدة.
وربام يتوهم سقوط عدة الفراق االول بالزواج الثاين وعدم العدة بالفراق 
مـن الـزواج الثاين النه قبل الدخول، فتحل لكل أحد بمجرد الفراق، حتى قيل 
: إن املرأة الواحدة تدور عىل مجاعة يف ليلة واحدة، فيعقد عليها أحدهم ويدخل 
هبا ثم هيبها املدة ويعقد عليها ثانياً ثم هيبها املدة قبل الدخول فيعقد عليها الثاين 
ويدخـل هبا، ثم هيبها املدة ويعقد عليهـا ثانياً ثم هيبها املدة قبل الدخول، ويعقد 

عليها الثالث، وهكذا حتى تدور عىل اجلامعة كلهم.
وإن صـح ذلك فهو من الفجائع الفضيعة واملنكرات الشـنيعة، وإن كان 
هناك من يفتي بجوازه كان شـاهد عيان عىل نقصان االنسان، وأن غري املعصوم 
قد يتعرض للخطأ الفاضح والغفلة العجيبة ليكون ذلك عربة متنع من االغراق 
يف حسـن الظن بغري املعصوم مهام بلغ شـأنه، وداعياً للتثبت عند الفتو وعدم 
الترسع فيها حذراً من سـقطات الوهم وعثرات الفكر والنظر. ونسـأله سبحانه 
وتعاىل التسديد والتوفيق لتحقيق احلقائق، ونعوذ به من اخلطل والزلل يف القول 

والعمل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.



الفصل اخلامس
يف اخللع واملباراة

ومهـا نوعان من الطالق يبتنيـان عىل طلب الزوجة من الزوج أن يفارقها 
مع بذهلا له ماالً من أجل ذلك، فيكون فراقه هلا إجابة لطلبها ورىضً بعرضها.

(مسـألة ١٠٦): ملـا كان اخللع واملباراة من أنـواع الطالق فالبد فيهام من 
الـرشوط املتقدمـة يف الطالق نفسـه، كاالشـهاد، ويف املطلق، كالبلـوغ والعقل 
والقصد وعدم االكراه، ويف املطلقة، ككوهنا يف طهر مل يواقعها فيه، إال ما استثني 

كاحلامل والصغرية وغريمها، عىل التفصيل املتقدم يف الطالق.
(مسـألة ١٠٧): يشـرتط يف اخللع أن تكـون املرأة كارهـة لعلقة الزوجية 
بينهـا وبني الرجل، بنحو يـؤدي ذلك إىل امتناعها عن القيـام بحقوقه والتعدي 
عليـه وعصيان اهللا تعاىل فيه وأنتهاك حدوده، أو بحيث هتدد الزوج بذلك جادة 
بـه. وال يكفـي كراهتهـا للعلقة املذكـورة إذا كانت ملتزمة بـأداء حقوق الزوج 
، بل حتى لـو احتمل أداء الكراهة للتفريـط بحقوقه من دون أن  تدينـاً أو جتمالً
هتدد بذلك جادة به. بل ال يرشع اخللع لو لقنها غريها ومحلها عىل أن هتدد بذلك 

من دون أن حيرز قناعتها به وعزمها عىل اجلري عليه.
(مسـألة ١٠٨): يشـرتط يف املباراة كراهة كل من الزوجني لآلخر وإن مل 

يبلغ حد التعدي من أحدمها عىل اآلخر والتفريط بحقه.
(مسـألة ١٠٩): ال يرشع اخللع واملباراة لتفادي مشـاكل اُخر عىل املرأة 
تابعة لعلقة الزوجية من دون كراهة هلا، بأن صعب عليها مثالً أداء بعض حقوق 

٩٧ ...................................................................................... اخللع واملباراة 
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الـزوج أوالسـفر معه أو معارشة أهله، فضالً عـام إذا كان ذلك منها المر خارج 
عـن العلقة الزوجية، كاسـتجابة لطلب أهلها أو لعرف عشـائري أو خوف من 

ظامل أو رغبة يف خري موعود به، أو غري ذلك.
(مسألة ١١٠): حيرم عىل الزوج التعدي عىل زوجته والتضييق عليها من 
أجل أن تتخلص منه ببذل ماهلا، ففي ذلك اسـتغالل لضعفها، وهو من أفحش 
الظلم، ويف احلديث عن النبي8 : «ومن أرضّ بامرأة حتى تفتدي نفسـها 
منه مل يرض اهللا له بعقوبة دون النار، ألن اهللا يغضب للمرأة كام يغضب لليتيم... 
أال وإن اهللا ورسوله بريئان ممن أرضّ بامرأته حتى ختتلع منه». وكذا احلال يف غري 
الـزوج ممن يتدخل بني الزوجني ويسـعى حلمل الزوجـةـ  بالرتغيب والرتهيب 
واملضايقـاتـ  عـىل البـذل وطلب الطالق. ولو سـولت النفس وغرَّ الشـيطان 
الـزوج أو غـريه فأجـرم وفعل ذلـك فطلبت الطـالق وبذلت مل حيـل للزوج ما 

بذلت ومل يقع اخللع وال املباراة.
نعم إذا أد ذلك إىل حصول رشط اخللع أو املباراة بالنحو املتقدم فبذلت 

حلّ املال وصح أحد االمرين، وحتمل املسبب لذلك إثم هذه اجلريمة.
(مسـألة ١١١): حيث تقـدم ابتناء اخللع واملباراة عىل بـذل املال من قبل 
الزوجـة، فالبد من كـون اليشء املبذول مما يصح التعاوض بـه رشعاً، عيناً كان 
أو منفعـة أو حقـاً، دون مثل اخلمر واخلنزير. كام البد من كونه معيناً، وال يكفي 
املـردد، كأحـد الثوبني أو ما يطلبه الزوج. نعم ال بأس بجهالته مع تعيينه، كام لو 

بذلت جمموعة من االوراق النقدية من دون أن يعرف قدرها.
(مسـألة ١١٢): ال حـدّ يف الفداء مـن حيثية القلة والكثـرة. نعم البد يف 
املباراة من أن ال يتجاوز الفداء مقدار املهر، وال بأس يف اخللع بزيادته عن ذلك.

(مسـألة ١١٣): ال بد من كون الفداء الذي تبذله املرأة ماالً هلا متلكه قبل 



البـذل أو جتعله عليها ويف ذمتها عند البذل. وال يصح أن تبذل مال غريها حتى 
لو كان بإذنه. نعم لو أذن هلا يف متلكه وبذله فتملكته وبذلته فال إشكال.

(مسألة ١١٤): البد من كون الطالب للفراق الباذل من أجله هو الزوجة، 
وال جيزئ طلب غريها ـ كأبيها وعشريهتا ـ حتى لو كانت كارهة بالوجه املتقدم 
وكان الفداء ملكاً هلا وبذله بإذهنا. نعم إذا كان الغري وكيالً عنها يف طلب الفراق 

وبذل الفداء أجزأ طلبه وبذله.
(مسـألة ١١٥): البـد يف اخللـع واملبـاراة مـن أن يكونا مرتبطـني بالبذل 
متفرعـني عليه، نظري ارتباط القبول باالجياب، فال يكفي فيهام العلم برضا املرأة 
، وكـذا إخبارها للزوج بأهنا مسـتعدة للبذل يف  بالفـداء مـن دون أن تبذله فعالً
سـبيل فراقهـا، بل ال يصح به اخللـع وال املباراة ما مل يتحقق منهـا البذل بالفعل 

فيخلعها أو يبارهيا استجابة هلا.
(مسألة ١١٦): يرشع اإلتيان بصيغة اخللع واملباراة بأحد وجهني..

األول: أن يأيت بصيغة الطالق، فيقول : أنت طالق عىل ما بذلت، أو فالنة 
طالق عىل ما بذلت.

الثاين: أن ينشـئ الفراق خالياً عن صيغة الطالق، وجيزئ فيه كل ما يدل 
عـىل إخراجها عـن زوجيتـه وحبالته وعصمته مـن غري أن يتضمن فسـخ عقد 

النكاح وحله.
فيقـول يف اخللـع : خلعتك عىل كذا، أو أنت خمتلعة عـىل كذا، أو خلعت 
فالنة عىل كذا، أو هي خمتلعة عىل كذا، ويقول يف املباراة : بارأت فالنة عىل كذا، 
أو بارأتك عىل كذا. أويقول فيهام معاً : فارقتك عىل كذا أو فارقت فالنة عىل كذا 
أو تركتك عىل كذا أو تركت فالنة عىل كذا. بل لو قالت يف مقام البذل: اخلعني 

٩٩ ...................................................................................... اخللع واملباراة 
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عـىل كـذا، أو : بارئني عىل كـذا، أو : لك كذا واخلعنـي، أو بارئني، أوفارقني، 
فقـال قاصـداً إنشـاء اخللع أو املبـاراة : رضيت بذلـك، بحيث حتقـق منهام معاً 
الرضا بذلك كفى يف حتقق أحد االمرين، بال حاجة حينئذٍ إىل إنشـاء الفراق من 

. الزوج ابتداءً
وال حيتـاج يف الوجـه الثاين إىل اإلتيان بعد ذلـك بصيغة الطالق. نعم هو 
 أحوط استحباباً خصوصاً يف املباراة، فيقول ـ بعد متامية اخللع أو املباراة بإحد
العبارات املتقدمة يف الوجه الثاين ومع بقاء رشوط الطالقـ  كحضور الشاهدين 

وطهر املرأة ـ : فالنة طالق، أو :أنت طالق.
(مسـألة ١١٧): البد يف اخللع واملباراة مـن التنجيز، فال يصحان معلقني 
عىل أمر مستقبل أو حارض جمهول احلصول. نعم ال بأس بتعليقهام عىل أمر حارض 
معلوم احلصول، كام ال بأس بتعليقهام عىل ما يتوقف صحتهام عليه، كام لو قال: 
خلعتـك أو بارأتـك إن كنـت كارهـة يل، أو إن كنت زوجتـي. وبذلك يفرتقان 
عـن الطالق، حيث تقـدم عدم صحة تعليقه حتى عىل مـا يتوقف صحته عليه.

(مسـألة ١١٨): ال تشـرتط املبارشة يف اخللع واملباراة، بل يمكن لكل من 
الطرفـني التوكيل يف طلب الفـراق والبذل، ويف إيقاع الفراق اسـتجابة للطلب 

ومبتنياً عىل البذل.
(مسـألة ١١٩): إذا خلعهـا أو بارأها عىل مـا ال يصح التعاوض به رشعاً 
ـ كاخلمـر واخلنزير ـ مل يصح اخللع وال املبـاراة، كامال يقع طالقاً بال عوض، بل 
تبقـى املرأة زوجة. من دون فرق بـني إقدامهام عىل ذلك عمداً وعدمه، بأن وقع 
ذلـك منهام خطأ جهالً باحلكم أو املوضوع. وكذا احلـال إذا مل تكن الفدية ملكاً 
. نعم لو كان قـد أتبعها بالطالق املجرد ـ كام  للمـرأة، بـل مملوكة لغريها أو وقفاً
تقـدم أنه مقتـىض االحتياط يف الوجه الثاين ـ صح الطـالق وكان رجعياً أو بائناً 



حسب اختالف املوارد.
(مسـألة ١٢٠): إذا ظهـر بعـد اخللـع أو املبـاراة أن الفدية معيبـة أو عىل 
خـالف مـا وصفت مل يبطل اخللع وال املباراة. ويف اسـتحقاق الرجل االرش أو 
التبديل إشـكال، فالالزم االحتياط. هذا إذا كانت الفدية شـيئاً معيناً يف اخلارج 
كثـوب خـاص، أما إذا كانت أمراً كلياً يف ذمة املـرأة كعرشة مثاقيل من الذهب، 
فسـلمت للرجل فرداً معيباً أو خمالفاً للوصف فال إشـكال يف استحقاق الرجل 
التبديـل، وإن تعذر عىل املـرأة التبديل كان عليها إرضـاء الرجل ولو باملصاحلة 

معه عىل يشء من املال.
(مسـألة ١٢١): تعتدّ املرأة من اخللـع واملباراة عدة الطالق إذا كانت ممن 
تعتـدّ يف الطالق، كاملدخول هبا وهي يف سـن احليـض، إال أن عدهتا بائنة، حتى 
لـو كانت املرأة بحيث لو طلقـت من دون خلع وال مباراة لكان طالقها رجعياً، 
فتجـري عليها أحـكام العدة البائنة، كعـدم جواز الرجوع للرجـل فيها، وعدم 

التوارث بينهام لو مات أحدمها يف أثنائها، وغري ذلك.
(مسألة ١٢٢): للمرأة الرجوع يف الفدية ما دامت يف العدة برشطني..

األول: بقـاء الفديـة يف ملك الـزوج، فلو خرجت عن ملكـه ببيع أو هبة 
أو وقـف فال جمال لرجوعها هبا. هـذا إذا كانت عيناً خارجية كثوب خاص. أما 
إذا كانت أمراً كلياً فسـلمته فرداً منه فخرج عن ملكه ففي صحة رجوعها به مع 

تكليف الرجل أن يدفع إليها فرداً آخر إشكال، فال يرتك االحتياط.
الثاين: أن يرشع للرجل الرجوع باملرأة. والبد يف ذلك من أمرين..

. أحدمها: كون املرأة لو طلقت من دون خلع وال مباراة لكان طالقها رجعياً
ثانيهـام: عـدم حصول مـا يمنع مـن الرجوع فيها، كـام لو تـزوج اُختها، 
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أو صـار لـه أربع زوجات دائمـة غريها، أو أرضعت هي زوجتـه فصارت اُمها 
بالرضاع، أو نحو ذلك. 

هذا، ويشـرتط يف اخللع رشط ثالث، وهو أن تقلع عن التعدي عىل حقه 
وتتوب من معصية اهللا تعاىل فيه.

(مسـألة ١٢٣): إذا كانت املرأة قـد تزوجت من دون ذكر مهر فاختلعت 
قبـل الدخـول مل يكـن هلا متعة، بخالف مـا لو طلقت بال عـوض، فإهنا متتع كام 

سبق يف املهور.
(مسـألة ١٢٤): اخللع واملباراة وإن مل جيبا عىل الزوج عند بذل املرأة، إال 
أنه إذا توقف حل املشـكلة عىل أحدمها فـال ينبغي له التعنت والتصلب إحراجاً 
للمرأة أو تشـفياً منها، فإن اهللا تعاىل إنام رشعهام حلل املشـاكل املسـتعصية حذراً 
مـن انتهـاك حرماتـه وتعدي حـدوده، وليتسـنى لكل مـن الزوجـني أن يعيش 
جتربة اُخر قد حيصل هبا عىل البيت السـعيد والعيش الرغيد. قال جلت آالؤه 
﴾ومل  وعظمت نعامؤه : ﴿وإن يتفرقا يغن اهللا كالً من سعته وكان اهللا واسعاً حكيامً
جيعل اهللا تعاىل االمر للرجل من أجل أن يتعنت ويستغل موقعه، إجحافاً باملرأة 
واستهواناً هبا، بل النه االرشد واالقدر عىل مالحظة مقتضيات احلكمة والعمل 
عليها. فينبغي له أن يؤدي شـكر نعمـة اهللا تعاىل عليه يف ذلك بأن يقوم بمقتىض 

مسؤوليته وخيرج عن عهدهتا.
(مسألة ١٢٥): إذا مل تتم رشوط اخللع واملباراة مل يرشع الطالق بالعوض 
املبـذول من املـرأة أو غريها، وانحرص االمر بالطـالق املجرد عن العوض. نعم 
يمكـن بذل العوض للـزوج من املرأة أو غريها ومتليكه لـه برشط الطالق، فإذا 
قبـل الـزوج بذلك وجب عليه الطالق وفاء بالرشط، فلـو مل يطلق كان عاصياً، 
وكان للبـاذل الرجوع يف البذل. وإن طلق جر عليه حكم الطالق بال عوض، 



الذي قد يكون رجعياً، كام لو كانت املرأة مدخوالً هبا ويف سن من حتيض وكان 
هو الطالق االول أو الثاين. وحينئذٍ يكون للزوج الرجوع، إال أن يشـرتط عليه 
، فيلزمه الرشط وحيرم عليه الرجوع.  عند البذل والتمليك عـدم الرجوع حينئذٍ

لكن لو عىص ورجع ففي نفوذ رجوعه إشكال، والالزم االحتياط.
نعم ال ينبغي سـلوك هـذا الطريق، إال عند رضورة تسـوغ تقويض بيت 
الزوجية من دون أن يلزم حيف عىل املرأة، وإال حتمل من يقوم بذلك مسؤولية 

. جسيمة وإن كانت املعاملة صحيحة والرشط نافذاً
ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفصل السادس
يف الظهار

وهو تشـبيه من حيل نكاحها بالفعـل ـ من زوجة أو أمة ـ بإحد املحارم 
بقصد حتريمها عليه، عىل تفصيل يأيت إن شاء اهللا تعاىل.

وهـو من مبتدعات اجلاهلية، وقد اسـتنكره اهللا تعاىل ملـا فيه من حتريم ما 
، قال عز من قائل : ﴿الذين يظاهرون منكم من نسـائهم ماهن اُمهاهتم إن  أحـلّ
اُمهاهتم إال الالئي ولدهنم وإهنم ليقولون منكراً من القول وزوراً﴾. وقد عاقب 
ر.  مها عىل نفسـه حتى يكفّ اهللا تعاىل من أقدم عليه بإلزامه بام قال وحتريم من حرّ
فحـريٌّ باملؤمـن أن يتجنب ذلك ويتثبـت يف أفعاله وأقواله، وحيفظ لسـانه عن 
اخلطـل والباطل مهام كانت الظروف املحيطة به، مراعياً تعاليم اهللا تعاىل ومتأدباً 

. بأدبه، ولئال حيرج نفسه ويضيق عليها وعىل أهله متكلفاً بذلك ومتعدياً
ـر هو الرجـل، وال يقع الظهار من املـرأة لتحريم  (مسـألة ١٢٦): املُظاهِ
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الرجل عليها.
(مسـألة ١٢٧): يتحقق الظهـار بأن يقول الرجل للمـرأة بقصد حتريمها 
عليـه : أنت عـيلّ كظهر اُمي. ويكفي كل مـا يدل عىل املرأة التـي يراد حتريمها، 
كفالنة، أو هي. كام يكفي كل ما يدل عىل التشبيه، مثل : أنت عيلّ ظهر اُمي، أو: 

أنت مني كظهر اُمي، أو : أنت حرام عيلّ كظهر اُمي، إىل غري ذلك.
م مجيع املحرمات النسبية، كاالُخت وبنتها  (مسـألة ١٢٨): يقوم مقام االُ
وبنت االخ والعمة واخلالة، بل مطلق املحرمات بالنسب والرضاع واملصاهرة.
(مسألة ١٢٩): الظاهر اختصاص الظهار بام إذا اُخذ يف املشبَّه به العنوان 
خت، دون شـخص املرأة التي هي حمرم، فإذا قال : أنت عيلّ  م واالُ املحرم، كاالُ

كظهر زينب، وكانت زينب اُمه أو اُخته مل يقع الظهار.
(مسـألة ١٣٠): يقوم مقام الظهر كل عضو من أعضاء املحارم، كالرجل 
واليد والبطن والفرج وغريها. وكذا لو كان املشبَّه به هو املرأة املحرم نفسها، كام 

لو قال : أنت عيل كاُمي أو كاُختي.
(مسـألة ١٣١): ال يقع الظهار بالتحريم املجرد عن التشبيه باملحارم، كام 

لو اقترص عىل قوله : أنت عيلّ حرام.
(مسـألة ١٣٢): ال يقع الظهار موقتاً بزمان، كشـهر أو سـنة، بل البد فيه 

من االطالق وعدم التوقيت.
، كام لـو قال : أنت عيلّ كظهر اُمي  (مسـألة ١٣٣): ال يقع الظهار مؤجالً

من يوم اجلمعة، أو عند خروج هذا الشهر.
(مسـألة ١٣٤): ال يقـع الظهار يف يمـني، وهو الذي يراد بـه احلمل عىل 
فعـل أو الزجر عنه، كام لو قال : أنـت عيلّ كظهر اُمي إن تركت صالة الليل، أو 



. ويف وقوعه مرشوطاً بيشء من دون أن يراد به اليمني عىل تركه  إن اغتبت مؤمناً
إشكال، واالظهر العدم.

(مسـألة ١٣٥): يشـرتط يف املظاهر البلـوغ والعقل والقصـد إىل الظهار 
املعهـود املبنـي عىل حتريم املرأة مع بقائها عـىل الزوجية، فلو قصد به الكناية عن 

. الطالق مل يقع ظهاراً وال طالقاً
(مسـألة ١٣٦): يشرتط يف املظاهر االختيار، فال يقع الظهار مع االكراه، 

مه وزوجته جتنباً لبعض املشاكل. ولو ألجل إرضاء الغري، كاُ
(مسـألة ١٣٧): ال يقـع الظهار مـع الغضب واالنفعـال ترسعاً من دون 

قصد سابق.
(مسـألة ١٣٨): يقع الظهار بالزوجة دائمة كانت أو متمتعاً هبا، وال يقع 
باالجنبيـة، حتى لو علقه عـىل الزواج هبا، بأن قال مثالً : إن تزوجت فالنة فهي 

عيل كظهر اُمي. 
. (مسألة ١٣٩): ال يقع الظهار باملرأة إال بعد الدخول هبا ولو دبراً

(مسـألة ١٤٠): البد يف الظهار من أن تكـون املرأة يف طهر مل يواقعها فيه 
إذا كانـت يف سـن احليض، عـىل التفصيل املتقدم يف الطـالق. ويف جريان حكم 

الغائب هنا إشكال، فالالزم االحتياط.
(مسـألة ١٤١): البد يف الظهار من شـهادة عادلني، عىل النحو املتقدم يف 

الطالق.
(مسـألة ١٤٢): ال يقع الظهـار يف إرضار. والظاهر أن املراد بذلك ما إذا 

أوقعه بقصد االرضار باملرأة وااليذاء هلا.
رة ما  ر وطء املـرأة املظاهَ (مسـألة ١٤٣): إذا تـمّ الظهار حرم عـىل املُظاهِ
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ر، وال حيـرم عليه غري الوطء من وجوه االسـتمتاع،  دامـت زوجة لـه حتى يكفّ
 ر حلّ الوطء، وإن وطأها قبل أن يكفر عىص ووجبت عليه كفارة اُخر فإن كفّ
للوطء املذكور، وهكذا إذا كرر الوطء قبل التكفري الالزم بالظهار، فإن الكفارة 

تتعدد بتعدد الوطء.
ر بطالق أو  رة عن زوجية املُظاهِ (مسـألة ١٤٤): إذا خرجت املرأة املُظاهَ
غريه سـقط الظهار وسـقطت معه الكفارة، فإن عادت له بتزويج جديد حلّ له 
وطؤها بال كفارة. نعم لو طلقها طالقاً رجعياً ورجع هبا قبل خروجها عن العدة 

مل يسقط الظهار فال حيل له وطؤها حتى يكفر، كام لو مل يطلقها.
(مسألة ١٤٥): إذا تعدد الظهار عىل املرأة الواحدة يف جملس واحد أجزأته 
كفارة واحدة يف حتليل وطئها، أما مع تعدد املجلس فالالزم تعدد الكفارة بتعدد 
الظهار املتفرق. نعم لو وطأها قبل التكفري لزمته كفارة واحدة للوطء مهام تعدد 

الظهار.
(مسـألة ١٤٦): إذا ظاهـر من نسـاء متعددات كان لكل امـرأة ظهارها، 
حتـى لـو كان ظهارهن مجيعاً بكالم واحد، وحينئذٍ حيـرم عليه وطء كل واحدة 

. حتى يكفر هلا، وال جيزئه كفارة واحدة لتحليلهن مجيعاً
(مسـألة ١٤٧): كفـارة الظهـار عتـق رقبـة، فـإن مل جيد فصيام شـهرين 
. لكل مسكني مد، هذا يف احلر، وأما  متتابعني، فإن مل يقدر فإطعام ستني مسكيناً

العبد فكفارته صيام شهر واحد.
(مسـألة ١٤٨): املراد بالتتابـع هنا هو املراد بالتتابع يف سـائر الكفارات، 
وهـو أن يصوم شـهراً تاماً ويوماً من الشـهر الثاين، ثم لـه أن يفرق الصوم حتى 

يكمل الشهر الثاين. وقد تقدم يف أواخر كتاب الصوم بعض فروع التتابع.
(مسـألة ١٤٩): إذا مل يقـدر عـىل العتـق ورشع يف الصيـام ثم وطـأ املرأة 



ـرة قبل إكامل الصـوم لزمه كفارة الوطء قبل التكفـري. ثم إن أخل الوطء  املظاهَ
بالتتابع ـ كام لو وطأها هناراً قبل ميض شـهر ويوم ـ وجب عليه اسـتئناف صوم 
كفارة الظهار، وإن مل خيل به ـ كام لو وطأها ليالً أو بعد ميض شهر ويوم ـ أجزأه 

إكامل صوم كفارة الظهار الذي رشع فيه ومل جيب استئنافه.
(مسـألة ١٥٠): إذا عجـز عن عتق الرقبة فـرشع يف الصوم ثم أيرس، فإن 
كان قد دخل يف الشهر الثاين أجزأه إمتام الصوم، وإال وجب عليه العتق. أما إذا 
عجـز عـن العتق والصوم فرشع يف االطعام ثم قدر عـىل أحدمها قبل إكامله فإن 
األحـوط وجوباً التكفري بالعتق أوالصيام وعدم االجتزاء بام أتى به من االطعام 

إال أن يستمر العجز حتى يكمله.
(مسـألة ١٥١): إذا عجـز عـن اخلصـال املتقدمـة وآخرها إطعام سـتني 
مسـكيناً صام ثامنية عرش يوماً عن كل عرشة مسـاكني ثالثة أيام. وال جيب فيها 

. التتابع، وإن كان أحوط استحباباً
(مسـألة ١٥٢): إذا عجز حتى عن صوم الثامنية عرش يوماً ففي االجتزاء 
باالستغفار يف حتليل الوطءـ  مع بقاء الكفارة يف ذمته حتى يقدر عليهاـ  إشكال، 

واألحوط بل األظهر العدم، وجيري عليه حينئذٍ ما يأيت يف املسألة االتية.
ر فال إشكال، وإن مل يكفر فإن صربت املرأة  ر املُظاهِ (مسألة ١٥٣): إن كفّ
ر بالرجل ثالثة أشـهر من حـني الظهار ثم كان هلا  ـر منها فذاك، وإال انتُظِ املظاهَ
أن ترفـع أمرها للحاكم الرشعي، فيلزمه بأحد االمرين من الكفارة أو الطالق، 
ومع إبائه عن ذلك فإن أمكنه التضييق عليه حتى يطلق بنفسه فاألحوط وجوباً 
ذلك، وإال طلق عنه، وكان الطالق بائناً أو رجعياً حسـب اختالف املوارد، فإن 
 كان رجعياً كان له الرجوع يف العدة، ووجب عليه التكفري، وإال اُلزم مرة اُخر
بالطالق، حتى ينتهي به إىل التكفري والوطء أو خروجها عن عصمته وبينونتها منه. 
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الفصل السابع
يف اإليالء

وهـو احللف عىل تـرك وطء الزوجة عىل وجه خمصوص يأيت الكالم فيه، 
فـإن خرج عن ذلـك كان يميناً، وحلقه حكم اليمني املحـض يف اللزوم وعدمه، 

عىل ما يأيت تفصيله يف بحث اليمني إن شاء اهللا تعاىل.
وال ريب يف كراهته من وجوه..

األول: ما يأيت من كراهة اليمني إعظاماً السم هللا تعاىل أن حيلف به.
الثاين: ما يأيت أيضاً من كراهة أن يتعرض االنسـان للحقوق وجيعلها عىل 

نفسه بنذر ونحوه.
الثالـث: أنه يبتني عىل االرضار باملرأة وااليذاء هلا. فينبغي للمؤمن جتنب 
ذلك والتحيل باحللم والصرب وضبط النفس، وال يندفع يف مواقفه االنفعالية إىل ما 
قد حيرج نفسه ويؤذي أهله بام هو يف غنىً عنه، وليبق لنفسه حرية االختيار، التي 

جعلها اهللا تعاىل له وال يفرط هبا. واهللا سبحانه وتعاىل ويلّ التوفيق والتسديد.
(مسـألة ١٥٤): ال يقـع االيـالء إال باحللف باهللا تعاىل، كـام هو احلال يف 

سائر االيامن، عىل ما يأيت يف بحث اليمني إن شاء اهللا تعاىل.
(مسألة ١٥٥): البد يف االيالء من أن يكون احللف عىل ترك وطء الزوجة 
بقصد االرضار هبا وإغضاهبا وهجرها. فلو كان بداعي أمر آخر ـ من مرض أو 

مراعاة الولد أو غريمها ـ مل يكن إيالء، وجر عليه حكم اليمني املحض.



(مسـألة ١٥٦): الظاهر وقوع االيالء معلقاً عىل رشط، كام لو قال : واهللا 
ال اُجامعك إن خرجت من الدار، أو إن طلعت الشمس.

(مسـألة ١٥٧): يقع االيالء مؤبداً، كـام لو قال : واهللا ال اُجامعك أبداً أو 
. ويقع أيضاً مطلقاً، كام لو قال : واهللا ال اُجامعك، فيكون بحكم املؤبد. ويقع  دائامً
أيضاً مؤقتاً، كام لو قال : واهللا ال اُجامعك إىل سنة. نعم البد حينئذٍ من أن يكون 
االمد أكثر من أربعة أشـهر، وإال مل ينعقد االيالء، وحلقه حكم اليمني املحض.
(مسألة ١٥٨): البد يف الرجل املويل من أن يكون بالغاً عاقالً قاصداً خمتاراً، 
عىل نحو ما تقدم يف الظهار، وأن يكون قادراً عىل مجاع املرأة التي يؤيل منها، فال 
يقع من املجبوب والعنني، وال مع كون املرأة رتقاء أو نحوها ممن يتعذر وطؤها.
(مسألة ١٥٩): البد يف املرأة املؤىل منها من أن تكون زوجة دائمة مدخوالً 

. هبا، وال يقع االيالء بدون يشء من ذلك، بل يكون يميناً حمضاً
(مسألة ١٦٠): إذا تمّ االيالء وانعقد فالبد من الكفارة عند وطء الزوجة 
. وبذلك خيتلـف االيالء عن  حتـى لـو كان الوطء املحلوف عـىل تركه راجحـاً
اليمـني املحـض، فإن اليمني ال ينعقـد إذا كانت خمالفته راجحـة ـ كام يأيت ـ وال 

جتب بمخالفته الكفارة.
(مسألة ١٦١): كفارة االيالء هي كفارة اليمني، وهي عتق رقبة أو إطعام 
عرشة مساكني أو كسوهتم، فإن مل يستطع فصيام ثالثة أيام، عىل ما يأيت يف بحث 

اليمني إن شاء اهللا تعاىل.
(مسـألة ١٦٢): املشـهور أن الكفـارة يف االيـالء جتب بعـد الوطء كام يف 
اليمني، لكن الظاهر أهنا رشط يف جواز الوطء، فالبد من تقديمها عليه ككفارة 
الظهـار. نعم لو وطـأ قبل التكفري مل جتب كفارة اُخر، بـل جيزأ بكفارة واحدة 
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للوطء الالحق، ويكفي االستغفار للوطء االول، عىل خالف ما تقدم يف الظهار.
(مسـألة ١٦٣): إذا آىل الرجل من امرأته، فإن صربت فذاك، مهام طالت 
املدة، وهلا أن ترفع أمرها للحاكم الرشعي من يوم آىل منها أو بعد ذلك، فيمهله 
احلاكم أربعة أشهر من حني رفع أمرها له خيريه فيها بني أن يفيء ويرجعـ  وذلك 
بأن يدفع الكفارة وجيامعهاـ  وأن يطلق، فإذا مضت االربعة أشهر ومل يفعل أحد 
االمرين أجربه عىل أحدمها، بأن حيبسـه ويضيق عليه يف املطعم واملرشب ونحو 
ذلك حتى يفعل أحدمها، فإن مل ينفع ذلك وأيس منه طلق احلاكم عنه وفرق بينهام.
(مسـألة ١٦٤): لـو حصل الطـالق كان بائناً أو رجعياً حسـب اختالف 

املوارد. فإن كان رجعياً ورجع اُلزم بأحد االمرين أيضاً عىل النهج السابق.
(مسـألة ١٦٥): إذا طلقها وبانت منه ثم تزوجها مل يسـقط حكم االيالء 

ووجبت الكفارة بالوطء.
(مسألة ١٦٦): ال تتعدد الكفارة بتعدد احللف مع احتاد الزمان الذي وقع 

احللف عىل ترك الوطء فيه، بل جتب كفارة واحدة.

الفصل الثامن
يف اللعان

أكد االسالم فيام أكد عىل هتذيب اللسان وعفته، وقد ورد الردع عن قذف 
غري املسلم بالفاحشة ما مل يطلع عىل ذلك منه، فعن االمام الصادقA أنه هنى 
لع عـىل ذلك منهم. وقال : «أيرس ما  عـن قذف من ليس عىل االسـالم إال أن يطّ

يكون أن يكون قد كذب».
أمـا املسـلم فقد أكد عىل عرضه وشـدد فيه حتى قال تعـاىل : ﴿إن الذين 



يرمـون املحصنـات الغافـالت املؤمنات لعنـوا يف الدنيـا واآلخـرة وهلم عذاب 
عظيم* يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهيم وأرجلهم بام كانوا يعملون * يومئذ 
يوفيهم اهللا دينهم احلق ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني﴾. وقد عدّ قذف املحصنة 
مـن الكبائـر، بل من أكـرب الكبائر، ومن الكبائر السـبع املوجبـات. ثم مل يكتف 
بذلـك حتى جعـل عليه حداً أو تعزيـراً ـ عىل تفصيل مذكـور يف حمله ـ يكونان 

عقوبة معجلة يف الدنيا رادعة ملن مل يرتدع بعذاب اآلخرة املوعود. 
وال يسقط ذلك إال شهود أربعة يشهدون بالفاحشة عن حسّ ومعاينة ال 
عن حدس وختمني، وبدون ذلك يعدّ القاذف عند اهللا تعاىل كاذباً فاسـقاً منتهكاً 
حلرماته مسـتحقاً للحد، وال تقبل شـهادته، بل يلزم عىل املؤمنني ردعه وتكذيبه 

وإن احتملوا صدقه أو ظنوا به.
ومع االسـف الشـديد نر هتـاون الناس يف ذلـك، وترسعهم يف الطعن 
والقـذف الوهـام وظنون واهتامات ال تغنـي من احلق شـيئاً، وال تنهض حجة 
بـني يـدي اهللا تعاىل، غافلني أو متهاونـني بتعاليم اهللا تعاىل، قـال عز من قائل يف 
حديـث االفـك بعد أن شـدد يف االنـكار عىل من قـام به : ﴿لوال إذ سـمعتموه 
ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خرياً وقالوا هذا إفك مبني * لوال جاؤوا عليه 
بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فاُولئك عند اهللا هم الكاذبون * ولوال فضل 
ـكم يف مـا أفضتم فيه عذاب عظيم * إذ  اهللا عليكـم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسَّ
ناً وهو  تلقونـه بألسـنتكم وتقولون بأفواهكـم ما ليس لكم به علم وحتسـبونه هيّ
عنـد اهللا عظيم * ولوال إذ سـمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سـبحانك 

هذا هبتان عظيم * يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبداً إن كنتم مؤمنني﴾.
فعـىل املؤمنني أن يتأدبوا بـأدب اهللا تعاىل، ويتورعوا عـن حمارمه، ويقفوا 

عند حدوده التي مل جيعلها إال لصالحهم وخريهم. 
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وقـد اسـتثنى اهللا تعاىل من ذلـك الزوج مع زوجته ألن قيامها بالفاحشـة 
خيانـة عظيمة لـه، وقد توجب إحلاق ولـد غريه به، وكثرياً مـا ال يتيرس له إقامة 
الشـهود، فاكتفى منه عند رمي زوجته باللعان برشوط مشـددة، وتكون نتيجته 
احلرمـة املؤبـدة بينهام والفراق الدائم. من دون أن يسـوغ لغريه التعويل عليه يف 
رمي املرأة وقذفها وانتهاك حرمتها، فإذا العن الرجل زوجته وفارقها حرم عىل 

غريه قذفها بالزنى.
وقد عقدنا هذا الفصل للنظر يف رشوط اللعان وكيفيته وأحكامه.

(مسـألة ١٦٧): إنام يرشع اللعان بقذف الزوج زوجته إذا مل يشهد بزناها 
أربعة شهود مقبويل الشهادة يثبت زناها رشعاً بشهادهتم، أما مع ذلك فال لعان، 
بل تكفي شـهادهتم يف ثبوت احلد عليها وسقوط حد القذف عن الزوج. والبد 
مـن إقامتهم الشـهادة، أما بـدون ذلك فيـرشع اللعان حتى لو كانوا مسـتعدين 

القامة الشهادة لو دعوا إليها.
(مسـألة ١٦٨): يكفي يف الشـهود االربعة أن يكون أحدهم الزوج، وال 

جيب أن يكونوا غريه.
(مسألة ١٦٩): إنام يرشع اللعان بقذف الزوجة إذا ادعى الزوج أنه عاينها 

ع املعاينة فإنه جيري عليه حكم القاذف. تزين، أما إذا مل يدّ
(مسـألة ١٧٠): تقدم يف أحـكام االوالد الضابط يف إحلاق الولد بالرجل 
ظاهـراً، وأنـه ال حيـل للرجل نفي الولد عنـه، بل ال يقبل منه النفـي مع اعرتافه 
بتحقـق الضابـط املذكور. أما مع عدم اعرتافه بتحققه فيقبـل منه نفي الولد عنه 
مـع كون املرأة موطوءة بامللـك أو متمتعاً هبا أو زوجة دائمة مل يدخل هبا. أما إذا 
كانـت زوجـة دائمة مدخوالً هبا فـال يقبل من الزوج نفي الولـد إال باللعان، أو 

بإقامة البينة عىل ما يمنع من تولد الولد منه.



وحينئذٍ نقول : إن رجع نفي الولد إىل قذف اُمه بالزنى توقف انتفاء الولد 
وسـقوط حد القـذف عن الزوج عىل اللعان، لكن ال يشـرتط حينئـذٍ أن يدعي 

معاينة الزنى منها، بل يكفي فيه أن يدعي عليها أهنا محلت به من الزنى.
م بالزنى ـ الحتامل وطئها من قبل الغري شبهة أو  وإن مل يرجع إىل قذف االُ
مكرهة، أو إدخال مني االجنبي يف فرجها من دون أن يطأهاـ  انحرص نفي الولد 
بإقامـة البينـة عىل ما يمنع من تولـد الولد منه، فإن مل يتيرس لـه ذلك تعني حلوق 
الولد به ظاهراً وإلزامه به، نعم له وعليه فيام بينه وبني اهللا تعاىل أن ال جيري عليه 
أحكام ولده لو علم بعدم تولده منه، كام لو علم من نفسه أنه كان عقيامً أو أنه مل 

يطأ املرأة وطءً يقتيض إحلاق الولد به أو غري ذلك.
(مسألة ١٧١): قذف الزوجة بالزنى بمجرده ال يقتيض نفي الولد، سواءً 
أشهد عىل زناها أم أقرت به أم تالعنا، بل يلحق الولد به النه صاحب الفراش، 
ويتوقـف انتفاء الولد منـه عىل أن يدعي أهنا محلت بالولد مـن الزنى، ويالعنها 

عىل ذلك.
(مسـألة ١٧٢): يشرتط يف املتالعنني البلوغ، والعقل، وأن يكونا زوجني 
نة أن ال تكون خرسـاء أو  زواجاً دائامً مع الدخول، كام يشـرتط يف الزوجة املالعَ
نحوهـا ممن ال تسـتطيع الكالم، وقد تقدم يف السـبب الرابع من أسـباب حتريم 

النكاح أن قذف اخلرساء ونحوها موجب لتحريمها وإن مل تالعن.
(مسألة ١٧٣): صورة اللعان أن يشهد الزوج القاذف أربع شهادات باهللا 
تعـاىل أنـه صادق فيـام رماها به، فيقول مثالً : أشـهد باهللا أين صـادق فيام رميتها 
بـه، ثم يف اخلامسـة جيعـل لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبـني، فيقول مثالً : لعنة 
اهللا عـيلّ إن كنـت من الكاذبـني فيام رميتها به، ثم تشـهد الزوجـة املقذوفة أربع 
شـهادات باهللا إنه ملن الكاذبني فيام رماها به، فتقول مثالً : أشـهد باهللا أنه كاذب 
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فيام رماين به، ثم يف اخلامسة جتعل غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني، فتقول 
مثالً : غضب اهللا عيلّ إن كان صادقاً فيام رماين به. 

(مسـألة ١٧٤): جيـب التلفظ بالشـهادات مـن الـزوج، إال يف األخرس 
ونحوه ممن يتعذر يف حقه النطق، فإنه تكفيه اإلشـارة املفهمة رصحياً حسـب ما 

يعلم من حاله. أما الزوجة فال يرشع اللعان معها إذا كانت خرساء كام تقدم.
(مسـألة ١٧٥): جيـب النطـق بالشـهادات بالعربيـة مع االمـكان، ومع 

تعذرها جيزئ غريها.
(مسـألة ١٧٦): جيب القيام عند الشهادة، بل األحوط وجوباً قيامهام معاً 
يف متـام املالعنـة، فتقوم املرأة مع الرجل عند بدئه بالشـهادة، ويبقى الرجل قائامً 

معها حتى تكمل هي الشهادة.
(مسـألة ١٧٧): يستحب جلوس احلاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل 
عـن يمينـه واملـرأة ـ والصبي املنفـي إن كان ـ عن يسـاره مسـتقبلني القبلة. كام 
يستحب أن يعظ احلاكم كالً منهام بعد أن يشهد الشهادات االربع قبل اخلامسة، 
ففـي الصحيـح ـ بعـد ذكر الشـهادات االربـع من الرجـل ـ : «ثم قال رسـول 
اهللا8 : أمسك، ووعظه، ثم قال : اتق اهللا فإن لعنة اهللا شديدة»، وبعد ذكر 
الشـهادات االربع للمرأة : «ثم قال هلا :أمسـكي، فوعظها ثم قال هلا : اتقي اهللا 
فإن غضب اهللا شـديد». قيل : ويسـتحب حضور مجاعة من االعيان والصلحاء 
يسـمعون اللعـان، لكـن لو تم ذلـك فقـد ورد االمـر بالتباعد عـن املتالعنني، 
وحينئـذٍ حيـرضون بنحـو يسـمعون التالعن مـع بعدهم عـن جملـس املالعنة.
(مسـألة ١٧٨): إذا قـذف الرجـل املـرأة ومل يكن له شـهود عرض عليه 
ه حدَّ القـاذف، وكذا إذا أكذب نفسـه. وإن العن  احلاكـم اللعان، فـإن أبى حدَّ
وأتى بالشـهادات اخلمس سـقط عنه احلد، ثم يعرض احلاكم عىل املرأة اللعان، 



فإن أبت أو صدقته ثبت عليها حد الزنى، وإن العنت وأتت بالشهادات اخلمس 
سقط عنها احلد، وحرمت عليه مؤبداً، كام تقدم يف فصل أسباب حتريم النكاح.

(مسـألة ١٧٩): إذا العن لنفي الولد وتم اللعـان انتفى الولد منه واُحلق 
مه، وال حيكم عليه أنه ابن زنى، بل من نسـبه لذلك لزمه حد القذف، وحينئذٍ  باُ
ن وال ممن يتقرب به، وال يرثونه، بل يكون التوارث بينه  ال يرث الولد من املالعِ

وبني اُمه ومن يتقرب هبا ال غري.
(مسـألة ١٨٠): مـع اختالل رشوط اللعان املتقدمـة وعدم مرشوعيته ال 
ترتتـب أحكامـه املتقدمة، بل يرتتب حكـم القذف عىل الزوج ال غـري. نعم إذا 
كانت املرأة خرساء حترم مؤبداً بمجرد القذف وإن مل يرشع اللعان كام تقدم، ويف 

انتفاء الولد بذلك إشكال. 
(مسألة ١٨١): إذا أقر بالولد قبل أن يقذف اُمه اُلزم به، وال يقبل منه نفيه 

حتى باللعان.
ن بالولد بعـد أن ينفيه منه باللعان اُحلق به،  (مسـألة ١٨٢): إذا أقر املالعِ
مه ومن يتقرب هبا. فريث الولد منه ومن قرابته، لكنهم ال يرثونه، بل يبقى مرياثه الُ
(مسألة ١٨٣): إذا أكذب أحدمها نفسه بعد حصول اللعان منهام مل يرتفع 
التحريم بينهام، ولو كان الذي أكذب نفسه هو الرجل مل جيب عليه حد القذف.

(مسـألة ١٨٤): إذا ادعـت الزوجـة أو املطلقـة احلمل من الـزوج فأنكر 
الدخـول هبا فالقول قولـه، وله نفي الولد بال لعان. نعـم إذا أقامت بينة عىل أنه 
اختىل هبا خلوة يمكن معها الدخول عادة حكم به واُحلق به الولد، وتوقف نفيه 

عىل اللعان، أو عىل إقامة البينة عىل ما يمنع من تولد الولد منه.

واحلمد هللا رب العاملني

اللعان............................................................................................ ١١٥
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كتاب
اليمني والنذر والعهد

جعـل اهللا سـبحانه وتعاىل عىل االنسـان جمموعة من التكاليـف مل جيعلها 
عليه إال اسـتصالحاً له وملجتمعه، وكثرياً ما ال يقوم االنسـان بامتثاهلا اسـتثقاالً 
هلا أو استهواناً هبا. لكنه مع ذلك قد ال يكتفي بام جعله اهللا عليه حتى جيعل عىل 
نفسـه ـ بيمني ونحوه ـ ما مل جيعله اهللا تعاىل عليه ويتكلف ما مل يكلفه به، أمالً يف 
تيسـري عـرس ضاق به ذرعـاً أو تفريج كرب جزع له قلبه هلعـاً أو لغري ذلك من 
الدواعي، مستسهالً ما جعله عىل نفسه من أجل ذلك، لقرص نظره وعدم تدبره 
مور، حتى إذا تيرس عرسه وانفرج كربه، ووجب عليه ما جعله عىل  لعواقـب االُ
نفسـه ثقـل عليه القيام به. وكان بوسـعه أن يتجنب ذلك مـن أول االمر ويتدبر 
العاقبة قبل أن يورط نفسه، وكم رأينا من ورط نفسه يف نذور وأيامن يعجز عنها 
ال يـدري كيف خيرج منهـا، ولذا ورد عن أئمتناF كراهـة ذلك، فعن االمام 

الصادقAأنه قال : «إين الكره االجياب، أن يوجب الرجل عىل نفسه».
وكثـرياً ما يتسـامح االنسـان بعـد حتصيل مـراده يف القيام بـام جعله عىل 
نفسـه ويسـوف فيه بنحو قد ينتهي لالمهال والتضييع، مع ما شـدد اهللا تعاىل يف 
ذلـك. قال عـز من قائل : ﴿وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدتم وال تنقضوا االيامن بعد 
توكيدهـا وقد جعلتـم اهللا عليكم كفيالً﴾، وقال سـبحانه وتعـاىل : ﴿إن الذين 



يشرتون بعهد اهللا وأيامهنم ثمناً قليالً اُولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم 
اهللا وال ينظـر إليهم يوم القيامـة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم﴾، وقال عزوجل: 
﴿يوفـون بالنذر وخيافـون يوماً كان رشه مسـتطرياً﴾.. إىل غري ذلك من االيات 
الكثرية، ويف احلديث عن االمام الصادقA أنه قال : «ال تتعرضوا للحقوق، 

فإذا لزمتكم فاصربوا هلا».
إذا عرفـت هـذا، فجعل االنسـان عىل نفسـه ال يلزم إال باليمـني والنذر 

والعهد. والكالم فيها يكون يف ضمن مقدمة وفصول..

مة مقدّ
اليمني عىل قسمني..

القسم األول: ما يريد به احلالف تأكيد دعواه وما خيرب عنه، كاحللف عىل 
وقوع أمر سـابق، كأن يقول : واهللا لقد مطرت السـامء أمس، أو : واهللا قتل زيد 
. أو حتقـق أمر يف املسـتقبل، كأن يقول : واهللا متطر السـامء غـداً، أو : واهللا  عمـراً
يموت زيد. أو حصول أمر حايل، كأن يقول : واهللا هذا بيتي، أو : واهللا زيد عادل.

(مسألة ١): جيوز من هذا القسم اليمني الصادقة، إال أن يلزم منها حمذور 
رشعي كاالرضار بمؤمن، فتحرم لذلك. 

(مسألة ٢): تكره اليمني باهللا تعاىل، وإن كان احلالف صادقاً، بل يستحب 
تـرك طلـب احلـق إذا توقف عىل اليمني املذكـورة، ففي احلديث : «قال رسـول 
اهللا8 : مـن أجـلّ اهللا أن حيلـف به أعطاه اهللا خرياً مما ذهـب منه». ويتأكد 
ذلـك يف املـال القليـل، ويف بعـض النصوص أنه ثالثـون درمهاً فـام دون، وهي 

. تساوي تسعة وثامنني غراماً من الفضة تقريباً

كتاب اليمني والنذر والعهد ....................................................................... ١١٧
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(مسـألة ٣): اليمـني التي يثبت هبـا احلق رشعاً عنـد اخلصومة والتداعي 
وتسـقط هبا الدعو هي اليمني باهللا تعاىل دون غريه كالقرآن الرشيف والكعبة 
املعظمـة واالنبياء واالئمـة صلوات اهللا عليهم واالولياء، فـال جتب االجابة إىل 
غريها لو طلبها اخلصم. والبد يف ترتب االثر عليها وسقوط الدعو هبا من أن 
تقع بطلب من احلاكم الرشعي عند التخاصم إليه. نعم إذا تصالح اخلصامن عىل 
 من أحدمهـا بيمني اآلخر كانت اليمني مسـقطة للدعو سـقوط حـق الدعو
وإن مل تكـن بـاهللا تعـاىل، وال بحضـور احلاكـم الرشعي، بـل عىل النحـو الذي

يتفقان عليه.
(مسـألة ٤): حترم اليمني الكاذبة بـاهللا تعاىل، وهي اليمني عىل أمر خمالف 
للواقـع، وعـن االمام الصادقA أنه قـال : «من حلف عىل يمـني وهو يعلم 
أنه كاذب فقد بارز اهللا»، وقد ورد عنهمF أهنا تقطع النسـل وتذر الديار من 
أهلهـا بالقع. بل حترم اليمني عىل أمر مشـكوك احلصول. كام حيرم االخبار بأمر 
خمالف للواقع وبأمر مشـكوك احلصول حتى مـن دون يمني، ومع اليمني يتأكد 
التحريـم، وكلام كان املحلوف به أجـلّ كان التحريم آكد. نعم ال كفارة يف مجيع 
ذلك، بل ليس عىل فاعله إال التوبة. وقد تقدم مجيع ذلك يف مسألة حرمة الكذب 

من كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر.
(مسألة ٥): يلحق باليمني الكاذبة قول : (اهللا يعلم) أو : (علم اهللا) ونحو 
ذلـك. ففـي احلديث عن االمام الصادقA أنه قـال : «من قال : اهللا يعلم فيام 
ال يعلم اهتز لذلك عرشـه إعظاماً له»، ويف حديث آخر عنهA أنه قال : «إذا 
قـال العبـد : علم اهللا، وكان كاذباً قـال اهللا عزوجل : أما وجـدت أحداً تكذب 

عليه غريي!».
(مسألة ٦): جتوز اليمني الكاذبة لدفع مظلمة عن النفس وعن املؤمن. بل 



، كـام إذا كان الرضر الالزم من تركها مهامً جيب دفعه، كام  قـد جتب اليمني حينئذٍ
جتب لدفع احلرام إذا اُكره عليه لوال اليمني، كام لو طلب الظامل منه الغناء فيحلف 
له أنه ال حيسنه، أو طلب منه أن يدفع له مال شخص فيحلف له أنه ليس عنده.
 F(مسـألة ٧): حترم اليمني بالرباءة من اهللا ورسـوله8 واالئمة
صادقاً أو كاذباً، بل األحوط وجوباً عموم احلرمة للرباءة من دين االسـالم، أو 

أن يقول : أنا هيودي أو نرصاين أو نحومها إن كان كذا. 
القسـم الثاين من اليمني: مـا يقصد به احلالف تأكيد ما يلتزمه عىل نفسـه 

ويتعهد به من فعل أو ترك، فالبد يف متعلقها..
: مـن كونـه فعالً اختيارياً للحالف، دون ما هـو خارج عن اختياره،  أوالً
كأفعاله السـابقة، أو أفعال غريه، أو احلوادث الكونية ـ كطلوع الشمس ونزول 
املطر ـ سابقة كانت أو الحقة، المتناع تعهد احلالف بذلك عىل نفسه، بل اليمني 

يف ذلك كله من القسم االول.
: من ابتناء إخباره بـه عىل التزامه به وتعهده بتحقيقه، فلو جترد عن  وثانيـاً
ذلك، بل كان قصده حمض االخبار عنه مل تكن اليمني عليه من هذا القسم، بل من 
القسم االول أيضاً، كام لو حلف عىل أنه يأكل هذا اليوم نوعاً من الطعام لتخيل 
أن أهله قد هيؤوه له، أو عىل أنه ال يسافر، لتخيل عدم حصول الداعي له للسفر.

وال تكون اليمني من هذا القسم إال إذا ابتنى إخبار احلالف بمتعلقها عىل 
تعهـده والتزامه به عىل نفسـه مؤكـداً ذلك باليمني، وهذا القسـم من اليمني هو 
الذي يكون من سنخ النذر والعهد، التي هي حمل الكالم، والتي يكون انعقادها 
سـبباً لوجوب متعلقها، ويكـون اخلروج عنها حمرماً موجبـاً للحنث والكفارة. 

والكالم يف الفصول االتية إنام هو يف رشوط االنعقاد وأحكامه.
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الفصل االول
يف احلالف والناذر واملعاهد

(مسألة ٨): يشـرتط يف احلالف والناذر واملعاهد البلوغ والعقل والقصد 
بالنحـو الـذي يعتـد به عنـد العقالء، فـال تنعقد مـن الصبي واملجنـون والنائم 

والساهي والسكران والغالط ونحوهم.
(مسـألة ٩): ال ينعقـد اليمني والنـذر من الغضبان إذا أوقعهام يف سـورة 
غضبـه، من دون تروٍّ وهدوء أعصـاب، وإن كان قاصداً هلام يف اجلملة. بخالف 

العهد، فإنه ينعقد حينئذٍ مع حتقق القصد بنحو معتد به عند العقالء.
(مسـألة ١٠): ال تنعقد اليمني إذا صدرت اندفاعاً بسبب عادة، كام يشيع 
عنـد كثـري من النـاس. بخالف النـذر والعهد، فإهنـام ينعقدان حينئـذٍ مع حتقق 

القصد بنحو معتد به عند العقالء.
مور من االختيار التام، فال تنعقد مع  (مسألة ١١): البد يف انعقاد هذه االُ
االكـراه، كام إذا طلبه إليه من يوعده بفعل ما يرضه مع قدرته عىل تنفيذ ما أوعد 
به بنحو خياف حتققه. بل ال تنعقد اليمني إذا وقعت من احلالف الرضاء من هيمه 
م والزوجة ـ إذا طلـب منه ذلك، بخالف النذر والعهد،  إرضـاؤه ـ كاالب واالُ

فإهنام ينعقدان مع ذلك إذا مل يبلغا حد االكراه.
(مسألة ١٢): البد يف انعقاد اليمني من الولد من إذن والده، ويف انعقادها 
من الزوجة من إذن زوجها، ويف انعقادها من العبد من إذن مواله، فلو مل يسـبق 



ها،  منهـم االذن مل تنعقـد، وإن مل تكـن منافية حلقوقهـم، ال أهنا تنعقـد وهلم حلّ
هم، إال أن  . وأحـوط منه أهنا ال تنحل حتى بحلّ وإن كان هو األحوط اسـتحباباً
للحالـف خمالفتهـا إذا طلبوا منه املخالفـة إذا مل يكن متعلقها واجباً بنفسـه، فإن 
خالفهـا بأمرهـم انحلت، وإن مل خيالفها حتى مـات االب واُعتق العبد وطلقت 
املرأة أو مات زوجها بقيت عىل االنعقاد، وحرم عىل احلالف خمالفتها، ووجبت 
هبا الكفارة. كل ذلك مقتىض االحتياط االستحبايب. والظاهر ما ذكرناه أوالً من 

عدم االنعقاد إال مع االذن.
(مسألة ١٣): ال يقوم اجلد لالب مقام االب يف حكم املسألة السابقة.

(مسـألة ١٤): ال يشرتط يف نذر الولد وعهده إذن أبيه، وإن نذر أو عاهد 
بـدون إذنه مل يكـن له حله وال أمره باملخالفة. نعم إذا هناه قبل النذر والعهد عن 
أمر هنياً يوجب كونه مرجوحاً يف حقهـ  بأن كان االب يف حاجة لرتك ذلك االمر 
مثالً ـ مل ينعقد منه نذره وال العهد عليه، كام أنه لو هناه بعد النذر والعهد عنه هنياً 

يوجب كونه مرجوحاً يف حقه بطل النذر والعهد.
(مسألة ١٥): يشرتط يف نذر الزوجة وعهدها إذن الزوج إذا كانا منافيني 
حلقـه وكان مطالبـاً باحلـق، أما إذا مل ينافيا حقهـ  ولو لعـدم مطالبته بهـ  فالظاهر 
عدم اشـرتاط إذنـه، فيصح منها النذر والعهد حينئـذٍ وليس له حلهام وال أمرها 

بمخالفتهام.
(مسألة ١٦): إذا حلفت املرأة أو نذرت أو عاهدت ثم تزوجت، مل يبطل 
يمينهـا وال نذرهـا وال عهدهـا، حتى لو كانـت منافية حلق الـزوج، بل ليس له 
مور املذكورة إذا كانت مطالبة الزوج موجبة  . نعم تبطل االُ املطالبة باحلق حينئذٍ
لكـون خمالفتهـا خرياً من العمـل عليها، ملا يأيت. وكـذا إذا كان النفوذ حرجياً يف 
حقها بنحو معتد به، الستلزامه تعطيلها عن الزواج ـ لعدم إقدام أحد عليها مع 

١٢١ .......................................................................... احلالف والناذر واملعاهد
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نفـوذ ما جعلته عليهـا ـ وكانت حمتاجة للزواج، ومل تكـن قد أقدمت عىل حتمل 
احلرج املذكور بيمينها أو نذرها أو عهدها، لغفلتها عن ذلك أو لتخيلها عدمه.

(مسـألة ١٧): ينعقد والنذر اليمـني والعهد من الكافر، فإن خالفها حال 
كفـره حنث وانحلـت ووجبت عليه الكفـارة، لكنها ال تصح منـه الهنا عبادة، 
وال تصـح العبـادة من الكافر. نعم إذا أسـلم سـقطت الكفـارة، وإن مل خيالفها 
حتى أسـلم لزمته، ووجب عليه العمل عليها. فإن خالفها حنث ووجبت عليه 

الكفارة، وصحت منه.

الفصل الثاين
فيام ينعقد به اليمني والنذر والعهد

(مسـألة ١٨): تنعقد اليمني باهللا تعاىل سـواءً كان بلفظ اجلاللة، أم بغريه 
من أسـامئه املختصة ـ مثل فالق احلب وبارئ النسـم ـ أو املشرتكة التي تنرصف 
إليـه، مثـل اخلالق والرمحـن والرحيم، بل حتـى التي ال تنرصف إليـهـ  كاجلواد 
والكريم ـ مع قصده هبا. بل يكفي ما يدل عىل الذات املقدسـة ولو بغري العربية 

.خر من اللغات االُ
(مسـألة ١٩): ال تنعقـد اليمني بغـري اهللا تعاىل وإن عظم قـدره، كالقرآن 
الرشيـف والكعبـة املعظمة واالنبياء واالئمة ـ صلـوات اهللا عليهم ـ واالولياء. 
نعـم ينبغـي رفع قدرها عن أن حيلف هبـا من دون وفاء، ملا فيه مـن االمتهان هلا 
واالسـتهوان بشـأهنا، بنحـو قد يبلغ مرتبـة التحريم. إال أن ذلـك ليس النعقاد 

اليمني هبا بنحو يلزم باحلنث هبا الكفارة، الذي هو حمل الكالم.
(مسـألة ٢٠): ال تنعقد اليمني بمثل قـدرة اهللا وعظمته وعلمه، بل حتى 



حق اهللا تعاىل، إال أن يقصد به اليمني بالذات املقدسـة، كام هو غري بعيد يف كثري 
من املوارد. نعم ينعقد بقول : (لعمرو اهللا)، ألن املقصود به الذات املقدسة.

(مسـألة ٢١): ال تنعقد اليمني بمثل : أشـهد باهللا تعاىل، أو أعزم باهللا، أو 
علم اهللا أين أفعل كذا، أو نحو ذلك.

(مسـألة ٢٢): ال يكفـي يف انعقاد اليمني القصد للحلـف باهللا تعاىل ما مل 
ينطـق باللفـظ الدال عليه جل شـأنه. فإذا قال مثـالً : أحلف أو اُقسـم مل ينعقد 

اليمني، ما مل يقل : أحلف باهللا، أو اُقسم باهللا.
(مسألة ٢٣): يكفي يف اليمني كل ما يدل عليه من فعل، مثل : اُقسم باهللا 
وأحلف باهللا. أو اسم، مثل : أيم اهللا وأيمن اهللا. أو حرف، مثل : واهللا وباهللا وتاهللا.

. لكن لو  (مسـألة ٢٤): تقـدم أنـه حترم اليمـني بالرباءة صادقـاً أو كاذبـاً
حلف بالرباءة من اهللا ورسوله ـ يف القسم الثاين من اليمني الذي هو حمل الكالم 
ـ انعقد مع بقية الرشوط، فإن حنث فعليه إطعام عرشة مسـاكني، لكل مسـكني 

مدّ من طعام.
كـام أن األحـوط اسـتحباباً ملـن حلـف بالـرباءة من ديـن حممد8
 ـ بل بكل ما يرجع إىل الرباءة من االسالم ـ عىل أمر مرجوح ـ كقطيعة الرحم ـ 
أن يصوم ثالثة أيام ويتصدق عىل عرشة مساكني، من دون أن تنعقد يمينه. وأما 
مثل : أنا هيودي أو نرصاين إن فعلت كذا، فال تنعقد به اليمني، وال تثبت به الكفارة.
(مسـألة ٢٥): البـد يف انعقاد النذر من جعـل االمر املنذور هللا تعاىل، وال 
يكفي فيه جعل املكلف اليشء عىل نفسـه من دون أن يضيفه له تعاىل، فال يكفي 
 : أن يقـول: عـيل كذا، أو: جعلت عيل كذا، أو نذرت كذا. بل البد أن يقول مثالً
هللا تعـاىل عـيل كذا، أو: عيل هللا كـذا، أو: عيل كذا هللا، أو: عيل هللا نذر، أو : نذرت 
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هللا عيل كذا، أو نحو ذلك. نعم ال يشـرتط ذكر لفظ اجلاللة، بل يقوم مقامه كل 
ما يدل عىل الذات املقدسة، نظري ما تقدم يف اليمني.

(مسألة ٢٦): حيسن الوفاء بام جعله االنسان عىل نفسه من اخلري من دون 
أن يضيفـه هللا تعـاىل، خصوصاً إذا كان اجلعل يف مقابل قضاء حاجة، بل خيشـى 

حينئذٍ من عدم وفاء املكلف أن ير ما ال حيب يف حاجته أو يف أمر آخر.
(مسألة ٢٧): يكفي يف النذر الصيغة بلفظ اخلطاب معه تعاىل، كام لو قال 

مثالً : لك يا رب عيل كذا.
(مسألة ٢٨): يكفي يف العهد كل ما يدل عىل التعاهد مع اهللا تعاىل، مثل : 

عاهدت اهللا، أو : عيل عهد اهللا، أو : عاهدتك يا رب، أو نحو ذلك.
(مسـألة ٢٩): البـد يف انعقاد النذر من اللفـظ وال يكفي عقده يف النفس 
إال مـع تعـذر اللفظ خلرس ونحـوه، فإن األحـوط وجوباً انعقاده مع اإلشـارة 
الدالة عليه. أما العهد ففي توقف انعقاده عىل اللفظ إشكال، فال يرتك االحتياط 

برتتيب االثر عىل عقده يف النفس.
(مسـألة ٣٠): ال ينعقـد النـذر والعهد لغـري اهللا تعـاىل، كالنبي8 
واالئمةFواالولياء واملشـاهد الرشيفة، فال جيـب الوفاء به رشعاً، لكنه وعد 
حيسـن الوفاء به، خصوصاً بلحـاظ رفعة مقام املوعود وعظيم شـأنه، حيث قد 
يكون عدم الوفاء به منافياً الحرتامه، وال سيام إذا كان معلقاً عىل حتقيق مطلوب 
شفاعته عند اهللا تعاىل أو عظيم حقه عنده، حيث قد يكون عدم الوفاء هضامً حلق 

عريف له، بل خيشى من مغبة ذلك وعاقبته.



الفصل الثالث
يف متعلق اليمني والنذر والعهد

(مسألة ٣١): يشرتط يف متعلق اليمني والنذر أن يكون طاعةهللا تعاىل، من 
فعـل واجب أو مسـتحب وترك حرام أو مكروه، فـال ينعقدان عىل ترك واجب 
أو مسـتحب وال عـىل فعل حـرام أو مكروه، كـام ال ينعقدان عىل فعـل مباح أو 
تركـه. نعم ينعقـدان عىل فعله لو صار راجحـاً رشعاً بعنوان ثانـوي، ولو المر 
. يعود للدنيا، كام ينعقدان عىل تركه لو صار مرجوحاً رشعاً بعنوان ثانوي أيضاً
وهكـذا احلال يف متعلق العهـد، إال أن األحوط وجوباً انعقاده عىل املباح 

. الذي ال رجحان فيه رشعاً
(مسـألة ٣٢): إذا انعقد النـذر واليمني والعهد لتحقق الرشط املذكور يف 
املسـألة السـابقة ثم طرأ ما يقتيض رجحان خمالفتها رشعاً، بحيث يصري متعلقها 
، وإن كان ذلك الطارئ راجعاً للدنيا،  مرجوحاً، كان له خمالفتها وال كفارة حينئذٍ

. كحفظ املال والتحبب للناس ونحومها مما هو راجح رشعاً
(مسـألة ٣٣): البد يف متعلق اليمني والنذر والعهد من أن يكون مقدوراً 
يف وقتـه، فـإن مل يكن مقـدوراً يف وقته مل تنعقد. وإن اعتقـد املكلف القدرة عليه 
ثم ظهر عدمها انكشـف عدم االنعقاد من أول االمر. أما إذا جتدد العجز عنه يف 
أثناء وقته قبل الوفاء ـ كام لو نذر مثالً أن يزور احلسـنيA يف شـهر رمضان، 
فتجـدد العجز عن الزيارة من نصف شـهر رمضان إىل آخـره ـ فهو ال يمنع من 
انعقـاد اليمني والنذر والعهد، بل يوجب انحالهلا من حينه. وحينئذٍ إن ظهرت 
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ط عامداً كان  أمارات العجز قبل وقته وجبت املبادرة لالداء ما دام قادراً، فإن فرّ
حانثـاً ووجبت الكفـارة، وإن مل تظهر أمارات العجز حتى فاجأه كان من موارد 

احلنث غري املتعمد الذي ال كفارة فيه.
(مسـألة ٣٤): إذا كان املتعلـق أمـراً مقيداً فعجز املكلف عـن القيد دون 
املقيد، فإن كان القيد مقوماً للمتعلق عرفاً ـ كام لو حلف أن يعتمر عمرة رجبية، 
أو نذر أن يزور احلسنيA يف عرفةـ  كان من موارد تعذر املتعلق الذي تقدم يف 
املسـألة السابقة. أما إذا مل يكن القيد مقوماً للمتعلق عرفاً، بل موجباً خلصوصية 
فيه زائدة فاألحوط وجوباً اإلتيان باملتعلق الفاقد للقيد، كام لو حلف أن حيج أو 
يزور ماشـياً، أو عىل غسل، أو راكباً سيارة خاصة، أو مع مجاعة خاصة، أو نحو 
ذلـك. بل لو أمكن التبعيض يف القيـد فاألحوط وجوباً اإلتيان بام تيرس منه، كام 

لو قدر عىل أن يميش يف بعض الطريق يف املثال السابق.
(مسـألة ٣٥): يسـتثنى مما تقدم ـ من اشـرتاط القدرة عىل املتعلق ـ ما إذا 
نـذر صـوم يوم معـني، كأول مخيس من الشـهر، فاتفـق أن سـافر، أو مرض يف 
ذلـك اليـوم، أو صـادف ذلك اليـوم عيداً، أو أيـام الترشيق ملـن كان بمنى كان 
عليـه قضاؤه. بل هـو األحوط وجوباً يف بقية االعـذار، كاحليض والنفاس. أما 
ـ  فاألحوط وجوباً أن يتصدق عن  ـ  معيناً كان أو مطلقـاً إذا تعـذر الصوم رأسـاً

كل يوم بمد من طعام.
(مسألة ٣٦): إذا حلف أو نذر أو عاهد عىل أمر يتعلق بغريه ممن ال والية 
عليـه رشعـاً مل ينعقد اليمـني، كام إذا حلف االب عىل أن يـزوج ولده الكبري من 
. إال  م أن تزوج بنتها علوياً فالنة، أو يشـرتي الولدُ الدارَ الفالنية، أو نـذرت االُ
أن يرجـع ذلـك إىل ما له الوالية عليـه، مثل أن حيلف عىل أن يقـوم بالزواج إذا 
طلبـه الولـد أو ريض به، أو عىل إقناعه بالزواج مع قدرتـه عليه، فينفذ ذلك منه 



.خر إذا متت الرشوط االُ
(مسـألة ٣٧): إذا حلـف أو نـذر أو عاهد عىل أمر لـه الوالية عليه رشعاً 
كان النفـوذ مرشوطـاً بكـون املتعلـق صالحـاً للمـوىل عليه عىل ما هـو مقتىض 
واليتـه، وإال فال نفوذ، وإن كان االمر راجحاً من بعض اجلهات، كام إذا خطب 
إليه مؤمن ابنته الصغرية فحلف أن يزوجه إياها مراعياً اسـتحباب قضاء حاجة 
املؤمـن ومل يكن الـزواج صالحاً للبنت. كام أنه لـو كان صالحاً للموىل عليه ثم 
خرج املوىل عليه عن واليته قبل التنفيذ انحل النذر أو اليمني أو العهد، ومل جيب 
عىل املوىل عليه بعد أن اسـتقل بنفسـه العمل بمقتضاها، فإذا حلف االب ـ مثالً 
ـ عـىل تزويج ابنته من شـخص وهو يـر ذلك صالحاً هلا، فلـم يزوجها حتى 
كـربت أو مـات االب، مل جيب عليهـا العمل باليمني. وإنام ذكرنـا ذلكـ  مع أنه 
عنـد الفقهاء من الواضحـات التي ال حتتاج للبيان ـ لتوهم كثري من عامة الناس 

، ووقوع بعضهم يف احلرج منه وحماولتهم املخرج منه. النفوذ حينئذٍ
(مسـألة ٣٨): ال تنعقد يمني املناشـدة، وهي احللف عىل الغري أن يفعل، 
كام لو قال الرجل آلخر : واهللا لتفعلن كذا، أو : باهللا عليك لتفعلن كذا، أو نحو 
ذلـك، فـال جيب عىل املخاطب أن يفعل، وال عىل احلالف أن يقنعه، ولو مل يفعل 

مل جتب عىل أحدمها الكفارة. وجيري ذلك يف النذر والعهد.
(مسألة ٣٩): متعلق اليمني والنذر والعهد عىل قسمني..

األول: أن يكـون منجـزاً، كام لو قال : واهللا أزور احلسـني، أو :هللا عيل أن 
أصـوم عرشة أيـام، أو : عاهدت اهللا أن ال أفعل حمرماً، سـواءً كان ذلك ملحض 
الرغبة يف إلزام نفسه باخلري، أم شكراً عىل نعمة حاصلة، أو دفعاً لبلية خموفة، أو 
تكفـرياً عـن خطيئة حاصلة، أو غري ذلك. مـن دون أن يؤخذ ذلك يف اليمني أو 

النذر أو العهد.
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الثاين: أن يكون معلقاً عىل أمر، مثل أن يقول : واهللا أزور احلسنيA إن 
رزقت ولداً، أو :هللا عيل إن شفيت من مريض أن أصوم عرشة أيام، أو : إن خرج 

ولدي من السجن فعيل عهد اهللا تعاىل أن اُصيل صالة الشكر. 
والظاهـر النفوذ يف القسـم االول مطلقاً، كام ال إشـكال يف نفوذ الثاين يف 

اجلملة وما يأيت تفصيله يف املسألة الالحقة.
(مسألة ٤٠): ال ينعقد النذر واليمني والعهد مع التعليق يف موردين..

األول: إذا كان شكراً عىل معصية ولو مكروهة كام إذا قال : إن قتل عمرو 
. أو : واهللا إن أجاد ولدي الغناء  فللـه عيل أن اُصيل ركعتني، وكان عمرو مؤمنـاً
ذبحت شاة وتصدقت بلحمها، ونحو ذلك. وكذا إذا قال : إن قتلت عمراً فلله 
عيل أن أصوم، قاصداً بذلك الشـكر عىل تيسري ذلك له. أما إذا قصد زجر نفسه 
بذلك والتكفري به عن خطيئته فهو خارج عن ذلك، بل يكون زجراً عن املعصية 

. وينعقد حينئذٍ
الثـاين: إذا كان زجـراً عن طاعة كـام إذا قال : إن صليـت مجاعة فلله عيل 
الصدقـة بمد مـن طعـام، أو : واهللا إن صليت مجاعة التصدقـن بمد من طعام، 
قاصداً بذلك زجر نفسـه عن الصالة مجاعة. أما إذا قصدالشكر عىل تيسري ذلك 

. له فهو خارج عن ذلك، بل يكون شكراً عىل الطاعة وينعقد حينئذٍ
وتنعقد فيام عدا ذلك، سـواءً كان زجراً عن معصية أو شـكراً عىل طاعة، 
كاملثالـني املتقدمني، أم شـكراً عىل نعمة غري الطاعـة، كام لو قال : إن ولد يل ولد 
فلله عيل أن أصوم شهراً، أم كان خارجاً عن ذلك ومل يقصد به إال التوقيت، كام 
إذا قال : إن دخل الليل فلله عيل أن أتصدق بدرهم، أو : واهللا التصدقن بدرهم 

إن دخل الليل، أو: عيل عهد اهللا أن أتصدق بدرهم إن دخل الليل.



(مسـألة ٤١): إذا انكشـف مع التعليـق حصول املعلق عليـه قبل اليمني 
ـ  أن يصوم عرشة أيام إن  أوالنـذر أوالعهـد مل ينعقد يشء منها، فإذا حلفـ  مثالً
رزق ولداً، ثم علم بعد ذلك أنه قد رزق الولد قبل زمان احللف انكشـف عدم 
انعقـاد اليمـني ومل جيـب عليه يشء، إال أن يكـون املعلق عليه هـو مطلق وجود 

. الرشط وإن كان سابقاً
(مسـألة ٤٢): إذا علق اليمني أو النذر أو العهد عىل املشـيئة، فقال مثالً : 
واهللا أزور احلسني إن شاء اهللا تعاىل، أو استثنى، فقال : أزور احلسني إال أن يشاء 
اهللا، انحـل النـذر أو اليمني أو العهـد، فال حنث بمخالفتهـا وال كفارة. نعم لو 
قصـد تعليق وقوع الفعل يف اخلارج مع إطـالق التعهد به فال انحالل، بل جيب 
الوفـاء، ويقع احلنث برتكه وجتب الكفارة، كام لو قصد يف املثال السـابق احللف 
عىل زيارة احلسـنيA والتعهد هبا مطلقاً، وإن كانت ال تقع يف اخلارج إال مع 
املشـيئة. لكن ذلك حمتاج إىل عناية ال تناسـب تركيب الكالم، بل الكالم بطبعه 

يقتيض االول، وهو أن االمر املتعهد به هو املعلق عىل املشيئة، ال املطلق.
وقد ورد يف عدة أحاديث أن من مل يستثن يف يمينه كان له أن يستثني متى 
. وال إشكال يف رجحان ذلك، إال أن يف انحالل اليمني  ذكر ولو بعد أربعني يوماً
، واألحوط وجوباً العدم.  به وعدم حصول احلنث وسـقوط الكفارة به إشكاالً

بل ال إشكال يف عدم االنحالل بذلك يف النذر والعهد.
(مسألة ٤٣): إذا نذر ومل يعني شيئاً مل ينعقد النذر ومل جيب عليه يشء، كام 

إذا قال : إن ولد يل ولد فلله عيل نذر.
(مسـألة ٤٤): إذا كان متعلق اليمني والنذر والعهد مطلق الطاعة كان له 

االقتصار عىل أدنى الرب، من صالة أو صيام أو صدقة أو غريها.
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مور جممالً مردداً بني االقل واالكثر  (مسألة ٤٥): إذا كان املتعلق هلذه االُ
اقتـرص عـىل االقـل، وإذا كان مردداً بـني املتباينني وجـب اجلمع بينهـام، إال أن 
يكـون فيـه رضر مهم فاألحـوط وجوباً الرجـوع للقرعة، وكذا احلـال إذا نيس 
املعلـق وتردد بني االقـل واالكثر أو املتباينني. نعم إذا كانت االطراف كثرية غري 

منحرصة فالظاهر االنحالل.
(مسـألة ٤٦): من نذر أن يصوم حيناً كان عليه صيام سـتة أشـهر، ومن 
نذر أن يصوم زماناً كان عليه صيام مخسـة أشهر، واألحوط وجوباً جريان ذلك 
يف اليمـني والعهد. نعم إذا قصد بأحدمها مقداراً معيناً كان العمل عىل ما قصد، 

حتى يف النذر.
(مسألة ٤٧): من نذر شيئاً للكعبة أو املشهد، فإن أمكن االنتفاع به بعينه 
، وإال بيع  يف مصالح الكعبة أو املشـهد من رساج وفراش وتنظيف وعامرة تعنيّ
ورصف ثمنه يف ذلك. وإن تعذر االنتفاع به يف ذلك ـ ولو لظهور خيانة السدنة 
أو عجزهـم عن احلفظ بوجه غري متعـارف ـ رصف للمحتاجني من القاصدين 

والزائرين للكعبة واملشهد يف الطعام ونفقة الطريق ونحومها.
أما مع نذر املال للنبي8 أو االمامA أو الويل بشخصه فإنه ينفق 
يف القربـات واملربات وجيعل ثواهبا للمنذور له، النه أظهر وجوه انتفاعه باملال. 
إال أن يكـون النـاذر قد قصـد وجهاً آخر مـن االنفاق، فيتبع قصـده. نعم نفوذ 
النـذر يف مجيـع ذلك مـرشوط بجعله هللا تعـاىل، وإال كان من النـذر لغريه الذي 

جيري فيه ما سبق.
(مسـألة ٤٨): ورد يف احلديـث الصحيـح أن من مرض فاشـرت نفسـه 
مـن اهللا تعـاىل بامل إن هو عافاه مـن مرضه فعويف أن املال يكـون هللا تعاىل، ومنه



لالمامA، وحينئذٍ يلحقه حكم سهم االمامA ويراجع به احلاكم الرشعي. 
واألحوط وجوباً رصفه يف الفقراء واملساكني وابن السبيل.

(مسألة ٤٩): كفارة اليمني عتق رقبة أو إطعام عرشة مساكني أو كسوهتم، 
فـإن عجـز صام ثالثة أيام متتابعـة، وكذا كفارة النذر حتى نـذر الصوم، عىل ما 
تقـدم يف كتاب الصـوم. وكفارة العهد عتـق رقبة أو صيام شـهرين متتابعني أو 
إطعام ستني مسكيناً، لكل مسكني مد من طعام. وقد تقدم يف كتاب الصوم كثري 

من الفروع املتعلقة بالتتابع يف الصوم، وباالطعام، وهي جتري هنا. فراجع.
(مسألة ٥٠): الكسوة ثوب تام، واالفضل بل األحوط استحباباً ثوبان.

(مسـألة ٥١): إنام جتـب الكفارة بتعمد احلنث، وهـو املخالفة، وال جتب 
مـع املخالفـة ال عن عمد، نعم هـي موجبة النحالل اليمني والنـذر والعهد مع 
إطـالق متعلقهـا عىل ما تقـدم. كام ال ترشع الكفـارة قبل املخالفـة من أجل أن 
ينحـل اليمني والنذر والعهد، وتسـوغ خمالفتها، بل هـي ال تنحل بدفع الكفارة 

من دون خمالفة.

واحلمد هللا رب العاملني

متعلق اليمني والنذر والعهد....................................................................... ١٣١
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كتاب الكفارات
وفيه فصالن..

الفصل األول
يف تعداد الكفارات

ذكرنا مجلة من الكفارات يف مواضعها املناسـبة، فقد تقدمت كفارة إفطار 
شهر رمضان وكفارة قضائه يف كتاب الصوم، وكفارة اجلامع حال االعتكاف يف 
كتاب االعتكاف، وكفارة الظهار وااليالء يف مبحثهام، وتقدمت يف كتاب اليمني 
والنذر والعهد كفاراهتا. وذكرنا يف مناسك احلج والعمرة كفارات االحرام عىل 
كثرهتـا. وذكرنـا يف املواضع املذكـورة الفروع املناسـبة هلا، فال نطيـل بإعادهتا.

(مسألة ١): كفارة قتل املسلم عمداً كفارة مجع ـ حتى لو كان عبداً للقاتل 
ـ  وهي عتق رقبة مؤمنة وصيام شـهرين متتابعني وإطعام سـتني  األحوط وجوباً
مسـكيناً لكل مسـكني مـد. وإذا كان القتـل ىف حرم مكة املعظمة أو يف االشـهر 
احلـرمـ  وهـي شـهر رجـب وذو القعـدة وذو احلجـة واملحرمـ  لـزم الصوم يف 
االشهر احلرم، وإنام جتب الكفارة بقتل العمد عىل القاتل إذا مل يقتص منه وريض 

أولياء املقتول بالدية.
(مسألة ٢): كفارة قتل املسلم خطأً مرتبة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز 



صام شهرين متتابعني، فإن عجز أطعم ستني مسكيناً لكل مسكني مد. لكن إذا 
كان القتل يف حرم مكة املعظمة أو يف االشهر احلرم فكفارته صوم شهرين متتابعني 
. من اشـهر احلرم، فـإن عجز أعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز أطعم سـتني مسـكيناً
(مسألة ٣): إنام جتب الكفارة يف قتل اخلطأ إذا صح نسبة القتل للشخص 
عرفاً، دون بقية أسـباب الضامن املذكورة يف الديات، كام لو حفر بئراً يف الطريق 

غفلة عام يرتتب عىل ذلك فوقع فيها شخص فامت.
(مسألة ٤): البد يف كفارة قتل العمد واخلطأ يف احلرم أو يف االشهر احلرم 
من أن يكون الصوم يف االشـهر احلرم، وأن يكون التتابع فيه يف متام الشـهرين، 
وال يكفـي التتابع يف شـهر ويوم ثـم تفريق الصوم. والزم ذلـك صوم يوم عيد 

االضحى، وال بأس به، كام تقدم يف كتاب الصوم.
(مسألة ٥): إذا اشرتك مجاعة يف قتل شخص واحد،فعىل كل منهم كفارة 

 . عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ٦): تثبت كفـارة العمد واخلطأ يف قتل اجلنـني بعد ولوج الروح 

فيه، بل مطلقاً عىل االظهر.
(مسألة ٧): إذا كان املقتول مهدور الدم بحيث حيل للقاتل قتله ـ كسابّ 
اهللا تعـاىل وسـابّ النبي8واالئمـةF ـ فال كفـارة لقتله. نعـم إذا كان 
مهدور الدم بحد يوكل لالمام ـ كالزاين املحصن والالئط ـ فال جيوز لغري االمام 

قتله إال بإذن االمام، فإن قتله شخص بغري إذن االمام ثبتت عليه الكفارة.
ه ونتفه ـ     (مسـألة ٨): حيـرم عىل املرأة يف املصاب جزّ شـعرها ـ وهـو قصّ
وخدش وجهها حتى تدميه، وفيها الكفارة. وأما اللطم عىل اخلد فال كفارة فيه. 

ويستحب له االستغفار والتوبة.
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(مسـألة ٩): كفـارة جز الشـعر من املـرأة يف املصاب عتق رقبـة أو صيام 
شـهرين متتابعني أو إطعام ستني مسـكيناً، لكل مسكني مد. ويكفي يف وجوهبا 

جز بعضه بمقدار معتد به، ويلحق به احللق.
(مسـألة ١٠): كفارة نتف املرأة شعرها يف املصاب وخدش وجهها حتى 

تدميه كفارة يمني.
(مسألة ١١): حيرم عىل الرجل أن يشق ثوبه يف مصابه بولده أو زوجته. وال 
م عىل  حيرم الشق يف غري ذلك، كشق االخ عىل أخيه وشق املرأة عىل زوجها واالُ
ولدها واالُخت عىل أخيها وغري ذلك. وإن كان االوىل ترك ذلك والتجمل بالصرب.

(مسألة ١٢): كفارة شق الرجل ثوبه عىل ولده أو زوجته كفارة يمني.
(مسـألة ١٣): من تزوج امرأة ذات زوج أو يف عدهتا جاهالً اسـتحب له 
. والصاع أربعة  التكفـري بخمسـة أصوع من الدقيق، بـل هو األحوط اسـتحباباً

أمداد يقارب ثالث كيلوات وأربعامئة وثامنني غراماً، كام تقدم يف زكاة الفطرة.
(مسـألة ١٤): من نام عن صالة العشـاء حتى انتصف الليل اسـتحب له 

. التكفري بأن يصوم اليوم الالحق، بل هو األحوط استحباباً
(مسألة ١٥): ورد أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج االخوان، ومحل 
عىل االسـتحباب. لكن تقدم يف كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر حرمة 

العمل للجائر مع عدم االكراه إال أن يكون الغرض نفع املؤمنني.
(مسـألة ١٦): ورد أن مـن اغتـاب مؤمنـاً فكفارته أن يسـتغفر له، ومحل 
عـىل االسـتحباب. لكن تقدم يف كتاب االمر باملعـروف والنهي عن املنكر لزوم 

االستغفار له مع تعذر االستحالل منه.
(مسألة ١٧): ورد يف بعض الكفارات املستحبة أن كفارة الطرية التوكل، 



وكفـارة الضحـك أن تقـول : اللهم ال متقتنـي، وكفارة املجالـس أن تقول عند 
قيامك منها : ﴿سـبحان ربك رب العزة عام يصفون * وسـالم عىل املرسـلني * 

واحلمد هللا رب العاملني﴾.

الفصل الثاين
يف أحكام الكفارات

(مسـألة ١٨): ال تثبت الكفارة بفعل يشء من أسباهبا إال إذا كان الفاعل 
مكلفاً بعدم فعل السبب بأن يكون بالغاً عاقالً غري مكره إكراهاً رافعاً للتكليف، 
فـإذا قتل الصبي مثالً مسـلامً عمداً أو خطأً فال كفـارة عليه. وكذا إذا اُكره البالغ 

عىل احلنث بيمينه. 
نعـم إذا مل يكن اإلكراه رافعاً للتكليف فـال أثر له، بل جتب معه الكفارة، 

غ القتل وال يسقط كفارته. كام إذا اُكره عىل قتل مسلم، فإن اإلكراه ال يسوّ
(مسـألة ١٩): ال تثبـت الكفـارة بفعل يشء من أسـباهبا ال عن عمد، بل 
خطأ أو نسـياناً أو جهالً باحلكم أو املوضوع. إال كفارة قتل املسـلم خطأ عىل ما 

تقدم، وكفارة الصيد يف االحرام عىل ما يذكر يف حمله.
(مسـألة ٢٠): جتب املبادرة إىل أداء الكفارة عقـالً الهنا بمنزلة التوبة من 

الذنب.
(مسـألة ٢١): وجـوب الكفـارات املذكورة تكليف حمـض، فيجب عىل 
املكلـف القيام هبا من دون أن تكون من سـنخ الديـون التي خترج من تركته بعد 

وفاته. نعم لو أوىص هبا خرجت من ثلثه.
(مسألة ٢٢): الكفارات املتقدمة عبادات البد فيها من نية القربة، فيجري 
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فيها الفروع املناسبة لذلك، املذكورة يف حملها كمباحث الوضوء.
(مسـألة ٢٣): ملا كانت الكفارات من العبادات فهي ال تصح من الكافر 
لو حتقق سـببها منه وإن وجبت عليه. كام أنه لو أسلم تسقط عنه. وكذا ال تصح 
من غري املؤمن. لكنه لو اسـتبرص أجزأته كام جيتزئ بسائر عباداته. أما إذا مل يأت 
هبا حتى اسـتبرص فإهنا ال تسـقط عنه، بل جيب عليه أداؤها. نعم إذا مل يتحقق يف 

حقه رشط ثبوهتا فال يشء عليه، كام إذا أقدم عىل السبب معتقداً حليته.
(مسـألة ٢٤): يكفي يف عدم كون املكلف واجداً للرقبة عدم وجدانه من 
املال ما يفضل عن حاجته وحاجة عياله فعالً وال قوة، لعدم قدرته عىل التكسب 
بام يزيد عىل ذلك. وإن كان عدم تيرس العثور عىل الرقبة يف زماننا غالباً يغني عن 

الكالم يف ذلك ويف مجيع الفروع املتعلقة هبا.
(مسألة ٢٥): يكفي يف العجز عن الصيام املرض أو احلرج املعتد به إذا مل 

. يرج زواهلام قريباً
(مسألة ٢٦): يكفي يف التتابع صوم شهر ويوم، كام تقدم يف كتاب الصوم 
وتقدمـت بعـض الفـروع املتعلقة به. نعم البد مـن التتابع التـام يف صوم كفارة 
القتل يف احلرم أو يف االشهر احلرم عمداً كان أو خطأ، كام تقدم يف الفصل االول.
(مسـألة ٢٧): املراد بإطعام املسـكني يف الكفارة هو أن يشبعه أو يتصدق 

عليه بمد من طعام. وقد تقدم يف كتاب الصوم الفروع املناسبة لذلك.
(مسـألة ٢٨): ال جيوز يف إطعـام الفقري يف الكفارة الدفـع ملن جتب نفقته 
عـىل صاحـب الكفارة إال أن تكـون عليه نفقات ال جتب عـىل صاحب الكفارة 

نظري ما تقدم يف الزكاة.
(مسـألة ٢٩): املـدار يف العجز يف الكفـارة املرتبة عىل العجـز حني إرادة 



التكفري، فإذا عجز عن املرتبة السـابقة فأتى بالالحقة وأمتها ثم قدر عىل السابقة 
أجـزأه ما أتى بـه وال حيتاج للتكفري مرة اُخر بام قدر عليه من املرتبة السـابقة. 
نعـم إذا قـدر عىل املرتبة السـابقة قبل إكـامل التكفري باملرتبـة الالحقة فاألحوط 
وجوباً عدم االجتزاء بام أتى به، بل يسـتأنف التكفري باملرتبة السـابقة، فإذا عجز 
عـن العتـق مثالً فرشع يف الصـوم ثم قدر عىل العتق قبل إكـامل الصوم أعتق ومل 
جيتـزئ بالصـوم الذي وقع منه. نعم تقدم يف كفـارة الظهار االجتزاء بالصوم يف 

بعض الصور.
(مسـألة ٣٠): من عجز عن بعـض اخلصال يف كفارة اجلمع أتى بالباقي، 
واسـتغفر بدالً عام عجز عنه، واألحوط اسـتحباباً أن يتصدق أيضاً بدالً عنه بام 
. يطيق. بل األحوط وجوباً مع العجز عن االطعام فيها أن يصوم ثامنية عرش يوماً
(مسـألة ٣١): من عجـز يف الكفارة املرتبة عن اخلصـال الثالث وآخرها 
إطعام ستني مسكيناً صام ثامنية عرش يوماً عن كل عرشة مساكني ثالثة أيام. فإن 
عجز عنها أيضاً حلقه حكم من عجز عن الكفارة من االجتزاء باالسـتغفار بدالً 
عنها. واألحوط اسـتحباباً أن يتصدق أيضاً بام يطيق. هذا يف غري كفارة الظهار، 

فقد تقدم الكالم فيها يف حمله.
(مسألة ٣٢): من كان عليه كفارات متعددة فعجز عن القيام هبا كلها أتى 
بام يقدر عليه منها وجر عىل الباقي حكم العجز عن الكفارة. وال جيري حكم 

العجز عن الكفارة باالضافة إىل اجلميع، إال إذا مل يقدر عىل يشء منها.
(مسـألة ٣٣): من عجز عن الكفارة فأتى بالبدل من االسـتغفار أو غريه 

سقطت عن ذمته، فإذا قدر عليها بعد ذلك مل جيب عليه تداركها.

واحلمد هللا رب العاملني
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كتاب اإلقرار
وهـو إخبـار عن حق ثابت عىل املخرب أو نفـي حق له عىل غريه. وينفذ يف 
حـق املقر عىل نحو ال تسـمع منه الدعو عىل خالفـه، ويقدم عىل مجيع احلجج 

حتى البينة. ويقع الكالم يف رشوط نفوذه وأحكامه.
(مسـألة ١): يشـرتط يف املقر البلوغ والعقل بالنحو املناسـب للرشـد يف 
اجلهـة التـي أقـر هبا من مـال أو غريه، فإذا كان رشـيداً يف جهـة دون اُخر نفذ 
إقراره يف اجلهة التي هو رشـيد فيها دون اجلهة التي ليس رشـيداً فيها. فإذا كان 
رشـيداً يف املاليات إال أنه سفيه فيام يتعلق ببدنه لقصور يف إدراكه، فال هيمه مثالً 
إتالف عضو من أعضائه، فأقر بأنه قد قطع يد رجل، مل ينفذ إقراره بنحو يستحق 
عليـه القصاص، بل تثبت الدية ال غري. وقد تقدم يف كتاب احلجر حتديد السـفه 

يف املاليات بنحو جيري نظريه يف غريها. فراجع.
(مسألة ٢): يشرتط يف املقر أيضاً القصد، فال ينفذ إقرار النائم والسكران، 
والسـاهي والغالط. نعم ملا كان السـهو والغلط عىل خالف االصل فالبد له من 
إثباهتام، فإذا مل يثبتهام حيكم بعدمهام ظاهراً فينفذ االقرار يف حق الشـاك يف حتقق 

أحدمها، وال ينفذ يف حق العامل بوجوده.
(مسألة ٣): يشرتط يف املقر أيضاً االختيار فال ينفذ االقرارمن املكره، وال 
مـن املضطر، كام إذا عطش وخاف عىل نفسـه التلف فطلب ماء فامتنع صاحب 



املاء من أن يعطيه حتى يقر له بأنه قد باعه الدار، فأقر له هبا، فإن إقراره حينئذٍ ال 
ينفـذ. نعم ملا كان االكراه واالضطرار عىل خـالف االصل فالبد له من إثباهتام، 

عىل نحو ما تقدم يف املسألة السابقة.
(مسـألة ٤): ال يشـرتط يف االقـرار صيغـة خاصة، بل يكفـي كل ما يدل 
عىل ثبوت احلق عىل املقر للمقر له، أو نفي حقه عليه، وال يشرتط رصاحته فيه، 
. بـل يكفي االعرتاف بالزم ذلـك يف ثبوت امللزوم،  بـل يكفـي ظهوره فيه عرفاً
، فادعى اآلخر الوفاء، كانت دعواه الوفاء إقراراً  فـإذا ادعى رجل عىل آخر ماالً
منه بسـبق اسـتحقاق املدعي للامل عليه، فيلزم بأدائه ما مل يثبت الوفاء. وكذا إذا 
ادعـى الرجل زوجية امـرأة فادعت الطالق، فإن دعواها الطالق منه إقرار منها 

بسبق زوجيته هلا، وهكذا.
(مسـألة ٥): إذا مل يتضمـن الـكالم االخبـار بثبوت احلـق أو بالزمه، بل 
تضمـن طلب ترصف يـالزم ثبوته، فالظاهـر عدم صدق االقـرار عليه بمجرد 
ذلك، كام إذا رأ يف يد زيد عيناً فقال : بعنيها، فإن البيع وإن كان ال يتحقق إال 
مـن املالك إال أن طلـب البيع قد يبتني عىل كونه صاحب يـد حمكوم بأنه املالك 
ظاهراً، فال يقتيض االقرار بملكيته واقعاً بحيث ليس له بعد ذلك دعو ملكيته 
تكذيبـاً لليد. نعم إذا قامت القرينة عىل ابتناء طلب البيع عىل تصديقه يف ملكيته 
. بل جيري ذلك حتى يف االخبار بملكية  مع قطع النظر عن اليد كان ذلك إقراراً
صاحـب اليد، فإنه ال يكون إقراراً إال إذا قامت القرينة عىل رجوعه إىل االخبار 

بامللكية واقعاً مع قطع النظر عن اليد.
(مسألة ٦): ال يشرتط يف االقرار اللفظ، بل يكفي كل ما يدل عىل االخبار 

بثبوت احلق أو نفيه من إشارة أو كتابة أو غريمها.
(مسـألة ٧): يشـرتط يف املقر به أن يكون حقاً للمقر له، بحيث له مطالبة 
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املقـر وإلزامه به، كاالعيـان واملنافع اخلارجية والذميـة اململوكة واحلقوق كحق 
اخليار واالسـتمتاع واالنفاق ونحوها. فلو مل يكن كذلك فال أثر لالقرار به، كام 
لو أقر أنه قد حلف أن يدفع لزيد عرشة دنانري أو نذر أن يكسـوه كسـوة الشتاء، 
ألن اليمـني والنـذر إنـام جيـب الوفاء هبـام هللا تعاىل، مـن دون أن يثبـت هبام حق 
للشـخص الذي ينتفع بمضموهنام. وكذا إذا أقـر أن عليه حقاً رشعياً، فإن ذلك 
ال يصحـح للفقـري املطالبة به، ألن احلـق ليس ملكاً للفقري، بـل هو مرصف له، 
فليـس لـه املطالبة به إذا مل يدفع له. نعم لـو متت والية احلاكم الرشعي عىل احلق 

كان له املطالبة به نيابة عن صاحبه.
(مسـألة ٨): إذا أقر بثبوت احلق عليه بسـبب باطـل مل يثبت يشء، كام لو 
قال: لزيد عيلّ ألف دينار من ثمن مخر أو خنزير أو دين ربوي أو نحو ذلك. نعم 
لو أطلق االقرار بثبوت احلق، ثم ادعى أن ثبوته كان بسبب باطل، ثبت احلق كام 
أقر، ومل تسمع منه دعو بطالن السبب. وهكذا احلال يف االقرار بنفي حقه، كام 

لو قال : ليس يل عليه يشء بسبب إبرائي لذمته من الدين قبل بلوغي.
(مسألة ٩): لو أقر بدين مؤجل ثبت ما أقر به، ومل يستحق املقر له املطالبة 
قبل األجل، إال أن يثبت املقر له عدم التأجيل يف الدين. بخالف ما لو أقر بالدين 
وأطلق ثم ادعى التعجيل، فإن مقتىض االصل يف احلق التعجيل إال أن يثبت من 

عليه احلق تأجيله.
(مسـألة ١٠): املتبع يف حتديـد احلق املقر به ظاهر كالم املقر املسـتفاد من 
إطالقه أومن القرائن احلالية واملقالية املحيطة بكالمه، فإن ادعى خالف ذلك مل 
يسـمع منه. إال أن يقر املقر له بام يشـهد بمخالفة ظاهر كالم املقر االول للواقع. 
كام لو أقر زيد لعمرو بألف دينار، فإنه حيمل عىل عملة البلد عمالً بظاهر الكالم 
ما مل يقر عمرو بأن سـبب االسـتحقاق عقد قد تضمن التقييد بعملة اُخر غري 



عملـة البلد، وكذا إذا ادعى وجـود القرينة الصارفة عن مقتىض الظهور االويل، 
فإن الدعو املذكورة تسمع منه ويطالب بإثباهتا.

(مسـألة ١١): إذا أقـر بعـني حتـت يده حمكومـة بأهنا ملكه لشـخصني يف 
. وحينئذٍ إن كذبه  كالمـني ال تعلـق الحدمها باآلخر حكـم بأهنا ملن أقر لـه أوالً
الثـاين يف إقـراره هبا لـالول كان له أن يقيـم الدعو عـىل االول وإثبات أهنا له 
فينتزعهـا مـن االول إن تيـرس لـه ذلـك، وإن مل يتيـرس لـه ذلك كان لـه أن يقيم 
الدعـو عـىل املقر بأنه قد تعمـد حرمانه منهـا بإقراره هبا لـالول، بنحو يكون 
مفرطـاً فيهـا، فيضمنها لـه وكذا إذا كان املقر قد سـلمها لـالول اختياراً، حيث 
يضمنها بعدم تسليمها للثاين الذي هو مالكها بمقتىض إقراره له. أما إذا مل يتيرس 
لـه أحـد االمرين فـال يشء له عىل املقر، كـام إذا كان إقـراره االول عن خطأ منه 
أو ادعـى هـو ذلك من دون أن يتيرس للثاين تكذيبـه فيه، وكان دفع العني لالول 
بإلزام من احلاكم الرشعي أو كان االول قد انتزعها منه إرغاماً من دون أن يكون 

هو قد فرط بتسليمها له.
(مسـألة ١٢): إذا أقر بعني حتت يده لشـخصني يف كالم واحد، فإن كان 
بنحـو يظهـر يف العدول من االقرار هبـا لالول إىل االقرار هبـا للثاين كان بحكم 
املسـألة السـابقة، كام إذا قال : هذا الثوب لزيد، كال قد نسـيت هذا لعمرو. وإن 
كان بنحو االرضاب الظاهر يف الغلط وسبق اللسان حكم هبا ملن أقر له هبا ثانياً، 
كـام إذا قـال : هذه الدنانري لزيد، بل لعمرو. وحينئذٍ إن كذبه االول يف إقراره هبا 
للثـاين كان له أن يقيم الدعو عىل الثاين وإثبات أهنا له فينتزعها منه إن تيرس له 
ذلـك، وإن مل يتيرس له كان له أن يقيـم الدعو عىل أن املقر قد تعمد االقرار هبا 
لـه أوالً حقيقـة ثم عدل لالقرار هبا للثاين ليحرمه منهـا، وليس ما صدر منه من 
اخلطأ وسبق اللسان، كام هو ظاهر الكالم، فإن تم له إثبات ذلك حكم هبا للمقر 
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له أوالً وجر حكم املسألة السابقة، وإن مل يتم له إثبات ذلك أيضاً فال يشء له.
(مسـألة ١٣): لـو أقر بام يرتدد بني االقـل واالكثر ثبت االقـل واُلزم به، 

دون االكثر.
(مسألة ١٤): لو أقر لشخص بأمر مبهم كلف اخلروج عنه بدفع ما يصلح 
تفسـرياً لـه، فإذا قال : له عيل مائة، وترددت املائة بـني اُمور، كلف بدفع مائة مما 

يصلح ألن يملك ويفرس به إقراره.
(مسألة ١٥): لو أقر لشخص مبهم فإن كان مردداً بني أشخاص بعضهم 
ال يصلـح للمطالبة باحلق لغيبة أو لكونه حتت والية املقر أو غري ذلك، فال يلزم 
بإقـراره. وإن كان مـردداً بني أشـخاص كلهم يصلح للمطالبـة باحلق فإن فرس 
املبهـم وعينـه قبل منه، وإن مل يفرسه مل يكن لكل منهم املطالبة باالمر املقر به وال 
بالتفسـري. نعـم هلم أن يوكلوا شـخصاً واحـداً ـ منهم أو من غريهـم ـ باملطالبة 
بإيصال االمر املقر به لصاحبه الواقعي، فله أن يلزمه بذلك، وال يتسنى له ذلك 

إال بتفسري املبهم وتعيني صاحب احلق.
ثم إن فرس صاحب احلق وعينه بشخص خاص حينئذٍ أو من أول االمر، 
فـإن مل يعرتض غريه أخذ ذلك الشـخص االمر املقـر به، وإن اعرتض غريه كان 
خصامً له ال للمقر، فإن أقام البينة عىل أنه صاحبه انتزعه منه، وإال كان له عىل ذلك 
الشـخص اليمني، فلـه أن حيلف اعتامداً عىل االقـرار، إال أن يعلم بخطأ االقرار 
أو كذبـه فال حيق لـه التعويل عليه يف أخذ االمر املقر بـه فضالً عن اليمني عليه.
(مسـألة ١٦): إذا أقـر إقراراً يلزم رشعاً بظاهر احلـال ثم ادعى أن إقراره 
مل يكـن بداعـي بيان الواقع، فـإن رجع ذلك إىل خلـل يف رشوط االقرار، كام لو 
ادعى االكراه أو االضطرار أو الغلط، سمعت دعواه وكان عليه االثبات، فإن مل 
يثبت نفذ االقرار يف حقه. وإن رجع إىل كذب االقرار من دون خلل يف رشوطه 



مل تسـمع دعواه، كام إذا أقر بالبيع أو بقبض الثمن وأشـهد عىل إقراره، ثم ادعى 
ابتنـاء إقـراره عـىل املواطـأة مع الطـرف اآلخر من أجـل تنظيم املعاملة رسـمياً 
وتثبيت شـهادة الشـهود عليها من دون أن يتحقق املقر به بعد يف الواقع. وجمرد 
تعـارف ذلك بني الناس وكثرة وقوعه ال يكفي يف سـامع الدعو بعد رجوعها 

إىل تكذيب االقرار.
(مسـألة ١٧): االقرار حجة يف حق كل أحد، وال ختتص حجيته باحلاكم 

الرشعي، وال يتوقف نفوذه يف حق غريه عىل حكمه.
(مسـألة ١٨): االقـرار حجة ظاهريـة، إنام ينفذ مع احتـامل الصدق، فلو 
علـم بكذبـه مل ينفـذ ومل جيز ترتيب االثـر عليه. نعم هو مقدم عـىل مجيع احلجج 

الظاهرية.، بل ال تسمع معه الدعو عىل خالفه من املقر، كام تقدم.
(مسألة ١٩): إذا أقر لشخص بيشء فإن صدقه املقر له أو قال : ال أعلم، 
نفـذ االقـرار. وإن كذبـه مل ينفذ لتعـارض االقرارين املسـقط هلام عـن احلجية، 

خر املتأخرة عن االقرار، كالبينة واليد واالصل. وحينئذٍ يرجع للحجج االُ

تتميم..
يقبل االخبار من بعض االشـخاص يف بعض املوارد كحجة معتربة، وقد 
يطلق عليه يف كلامهتم االقرار. لكنه ليس إقراراً باملعنى املتقدم، لعدم ابتناء قبوله 

عىل تضمنه االعرتاف بحق عىل املقر..
منها: إخبار االنسـان عام حتت يده مما ليس ملكاً له كاالمانة واملغصوب، 
فإنـه يرجـع إليه يف أمـره ويقبل قوله فيه، فإذا أقر بأنه ملك النسـان حكم له به، 
وكـذا إذا أخـرب بأنه وقـف أو حق رشعي أو نحو ذلك. بل لـو أخرب بأنه حمقوق 
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لغـري املالـك قبـل منه، كـام لو ادعى أنـه رهن عىل ديـن أو مسـتأجر إىل أجل أو 
نحومهـا. وكـذا إذا ادعى أنه عارية أو وديعة إىل غري ذلـك. نعم إذا كذبه املالك 
. كام أن حجية خربه فيه ليس كحجية  أو مـن أقر هو بأنه املالك كان قولـه مقدماً
االقرار الذي سبق أنه يقدم عىل مجيع احلجج، بل تقدم البينة عليه، كام يقدم عليه 

قول من ثبت سبق يده عليه.
ومنهـا: أن مـن كان له السـلطنة عىل يشء يقبل منه إخبـاره به يف الظاهر، 
كإخبـار الزوج بطالق زوجته، وإخبـار الويل أو الوكيل بفعل ما له الوالية عليه 
أو وكل فيه، وإخبار االجري عىل تفريغ ذمة الغري بإتيانه بالعمل املسـتأجر عليه، 
إىل غري ذلك. وهو املعروف عند الفقهاء«رض» بأن من ملك شيئاً ملك االقرار 

به. نعم يمكن رفع اليد عنه بحجة منافية، كالبينة.
ومنها: االقرار بالنسب، حيث يقبل يف بعض املوارد عىل ما تقدم يف فصل 
أحكام االوالد من كتاب النكاح، مع أنه قد يسـتلزم أحكاماً ليسـت من سـنخ 
احلقوق الثابتة عىل املقر، كمرياث املقر ومن يتقرب به ممن يدعي بنوته، ومرياث 
الولـد املدعـى من املقر وممن يتقرب إليه به... إىل غري ذلك من املوارد التي يقبل 

فيها إخبار االنسان من دون أن يكون إقراراً باملعنى املتقدم.

واحلمد هللا رب العاملني



كتاب الغصب
وهـو العـدوان عىل ملك الغري واسـتالبه بـدون حق رشعـي، بل ملجرد 
القـدرة عليه، وبه خيرج االنسـان عن إنسـانيته الفاضلـة إىل حيوانيته وهبيميته، 
حيـث يقهر القوي الضعيف مـن دون أن يصغي إىل وازع من ضمري وال يرتدع 

برادع من دين.
وقـد حرمـه اهللا تعاىل اسـتصالحاً لالنسـان، وتنظيامً للعالئـق بني أفراده 
بام يناسـب إنسـانيته. بل تقـدم يف كتاب االمـر باملعروف والنهي عـن املنكر أن 
مـن الكبائر حبس احلقوق، ويف احلديث عـن النبي8 أنه قال : «من أخذ 
أرضـاً بغـري حق كلف أن حيمـل تراهبا إىل املحرش»، وعن أمـري املؤمننيAأنه 
قـال : «أعظم اخلطايا اقتطاع مال امرئ مسـلم بغري حق». بـل يف آثاره يف الدنيا 
ما يصلح أن يكون رادعاً لذي الرشـد واحلجـا، فعنه8 أنه قال : «احلجر 

الغصب يف الدار رهن عىل خراهبا».
ويلحـق به يف أكثر االحكام يف حمل الكالم االسـتيالء عىل مال الغري بغري 
حق ال بنية العدوان، بل خطأ أو لتخيل االسـتحقاق، كاملقبوض بالعقد الفاسد 
ونحـوه. ومن ثم يكون موضـوع الكالم هنا ما يعم ذلك، وهو االسـتيالء عىل 
مال الغري من دون استحقاق واقعي، سواءً كان عىل وجه الظلم وبنحو العدوان 
أم مع العـذر. وإذ اختص بعض االحكام بصورة العدوان أرشنا إىل اختصاصه 

به عند التعرض له.
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(مسألة ١): حيرم غصب املال اململوك والذي خيتص بجهة معينة، كاحلق 
الرشعي واملال املوقوف وغريها. بل حيرم غصب املال غري اململوك ملحرتم املال 
إذا كان فيـه حـق االختصاص بتحجري ونحوه. نعم ال حيـرم غصب مال من ال 
حيـرتم مالـه واملال اململوك ملحرتم املال إذا سـقطت حرمته ووجـب عليه إتالفه 

فلم يتلفه.
(مسـألة ٢): حيرم غصـب احلر إذا كان حمرتم الـدم وكان يف غصبه منافاة 
لسـلطنته إذا كان كامالً تام السـلطنة، أو لسـلطنة وليه عليه إذا كان قارصاً موىل 
عليـه. نعم ال يضمن بمجـرد الغصب، بل باالتالف. وإنـام تضمن منافعه التي 
يسـتوفيها الغاصب كام لو اسـتخدمه. وأما التي مل يسـتوفها فال ضامن هلا إال أن 

يكون أجرياً مملوك املنفعة لشخص آخر ففي الضامن إشكال.
(مسألة ٣): يتحقق غصب االنسان للعني باستيالئه عليها، بحيث تكون 
يف حوزتـه. وال يكفـي فيه منعه للاملك من االسـتيالء عليها، كـام لو منع املالك 
من إمسـاك دابته فرشدت أو تلفت أو غصبت، فإنه ال يكون غاصباً بذلك ما مل 
يستول هو عليها. نعم يكون ضامناً هلا إذا استند تلفها إليه عرفاً، كام لو اندفعت 
فأمسـكها املالك ففتـح يد املالك أو قطع احلبل فاسرتسـلت حتى تردت. وكذا 
لـو كان املالك قد ربطها ففك الرباط أو قطـع احلبل، بخالف ما إذا فك الرباط 
أو قطع احلبل فلم تندفع بل وقفت ثم مشـت حتى تردَّت أو تلفت بسـبب آخر 
كغرق أو أكل سبع أو نحومها. ويأيت يف آخر كتاب القصاص والديات التعرض 

السباب الضامن. وعىل كل حال فالضامن حينئذٍ ليس للغصب، بل لالتالف.
(مسـألة ٤): ال فـرق يف حتقـق الغصب باالسـتيالء بني االعيـان املنقولة 

والثابتة، كالدار والعقار والبستان وغريها.
(مسـألة ٥): ال يتحقـق غصـب العـني بمجـرد التـرصف فيهـا من دون 



اسـتيالء عليها واسـتقالل هبا، كام لو دخل الدار أو صعد يف السـيارة أو جلس 
عىل الفراش، بل غاية االمر أنه يكون غاصباً للمنفعة، فيضمنها لو كان هلا مالية، 

من دون أن يضمن العني ذات املنفعة.
(مسألة ٦): إذا سكن شخص مع املالك يف الدار مراغامً له فلذلك صور..
وىل: أن يشـغل موضعاً من الدار من دون أن يسـتقل به وال بالدار، بل  االُ
يبقى االسـتقالل للاملـك، بحيث يسـتطيع املالك نقله من موضـع آلخر، نظري 

النزيل يف الفندق. ويف ذلك ال يكون غاصباً للدار بل ملنفعتها ال غري.
الثانية: أن يسـتقل بالقسم الذي يسكنه بحيث يفقد املالك السيطرة عليه 
مع بقاء سـيطرته عـىل الباقي منها. وحينئذٍ يكون غاصباً للقسـم الذي اسـتوىل 

عليه دون اآلخر، وإذا كان هناك موضع مشرتك بينهام يلحقه ما يأيت.
الثالثة: أن ال خيتص كل منهام بيشء منها، بل يشـرتكان يف االسـتيالء عىل 
متام الدار، كالرشيكني. ويف صدق الغصب هنا لعني الدار إشـكال، كاالشكال 

يف ضامهنا، واملتيقن صدق الغصب باالضافة إىل املنفعة وضامهنا.
الرابعـة: أن يسـتويل عـىل متـام الـدار ويسـتقل هبـا، ويكـون املالـك هنا 
وىل. وحينئذٍ يكون غاصباً لتامم الدار، وملا يستوفيه هو  كالغاصب يف الصورة االُ

من منافعها، دون ما استوفاه املالك من منافعها.
وجتري الصور االربع فيام إذا غصبت الدار من املالك وأشـغلها أكثر من 
واحـد، فإن ضامن كل منهم تابع السـتيالئه عىل ما فصـل يف الصورة املذكورة. 
وجتري أحكامها عدا الصورة الثالثة، فإن الغصب فيها يستند للمجموع ال لكل 

واحد، فيكون ضامن الدار عليهم بنحو التوزيع.
(مسـألة ٧): ال وكالـة يف الغصـب، فإذا بـارش الوكيل الغصـب كان هو 

كتاب الغصب.................................................................................... ١٤٧



........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين ١٤٨

. الغاصب والضامن دون املوكل. إال أن يبارش املوكل الغصب بنفسه أيضاً
(مسـألة ٨): العـني املغصوبـة مضمونة عىل الغاصب بمجـرد وضع يده 
عليها، سواءً كان معتدياً يف ذلك أم ال. فيجب عليه ردها إىل مالكها مع وجودها 

. وإذا استلزم رصف مال كان عليه. وإن كان شاقاً
(مسألة ٩): إذا حدث يف العني عيب أو نقص كان مضموناً عىل الغاصب 
فيدفـع مـع العـني االرش، وهو فرق ما بـني الصحيح واملعيب بحسـب القيمة 

السوقية. نعم االرش الرشعي مع تلف عني الدابة هو ربع قيمته.
(مسـألة ١٠): إذا زادت العني عند الغاصب زيادة متصلة ـ كالسمن ـ أو 
منفصلـة ـ كالبيض واللبن ـ كانت للاملك مضمونـة عىل الغاصب فيجب عليه 
ردهـا مـع العني أو رد بدهلـا لو كانت قد تلفت. نعم لو مل يسـتول الغاصب عىل 
الزيادة ومل ترص حتت يده مل يضمنها، كام لو طار الطائر املغصوب من الغاصب، 
فتكونت فيه بيضة وباضها ثم رجع للغاصب. بل يكون الضامن عىل من يستويل 

عىل الزيادة املذكورة.
(مسألة ١١): إذا استحالت العني املغصوبة يف يد الغاصب كالبيضة تصري 
فرخاً واحلب يصري زرعاً، فاالمر املسـتحال إليـه للاملك، فإن نقصت قيمته عن 
االصـل كان عىل الغاصب االرش. وكذا احلال لـو انقلب اخلل مخراً ثم انقلبت 

. اخلمر خالً
(مسألة ١٢): إذا ارتفعت قيمة العني بأمر أحدثه الغاصب فيها، و كانت 
الزيـادة بسـبب إضافة عني ـ كام لو وضـع للثوب أزراراً ـ كان لـه انتزاعها ما مل 
يـرض بالعني املغصوبة، فإن كان مرضاً هبا فاألحـوط وجوباً حينئذٍ التصالح مع 
املالـك واالتفـاق معه إما عـىل أخذ املالك الزيـادة بقيمتهـا، أو إبقائها يف العني 
بانتظـار بيعها ودفع ما يقابل الزيادة من الثمـن ملالكها، أو انتزاع الغاصب عينه 



وضامن نقص العني املغصوبة أو غري ذلك. 
(مسألة ١٣): إذا ارتفعت قيمة العني بأمر أحدثه الغاصب وكانت زيادهتا 
مسـببة عـن حدوث صفـة ـ كصبغ الثوب أو غسـله وجتفيف الطعـام أو طبخه 
وصياغة الذهبـ  فال يشء للغاصب، بل جيب عليه دفع العني للاملك، وكذا إذا 
كان مسـبباً عن عني ال متيز هلا يف مقابـل العني املغصوبة، بل تعد عرفاً تالفة فيها 
كالدهن يف الطعام. نعم إذا مل يكن الغاصب معتدياً بل أخذ العني وترصف فيها 
بتخيل االستحقاق، فالظاهر أنه يملك نتيجة عمله وال جيوز ملالك العني تفويته 
عليـه، فإذا بيعت العني كان له من الثمن ما يقابل الصفة ونحوها بالنسـبة. فإذا 
كانـت قيمة الذهب مثالً عرشة وقيمة الصياغة مخسـة، فبيعت العني مع احلفاظ 

عىل النسبة كان له من الثمن الثلث.
(مسـألة ١٤): إذا زرع الغاصـب االرض املغصوبة أو بنى فيها كان عليه 
اُجـرة االرض يف املدة املذكورة وله زرعه وبناؤه وللاملك أمره بقلعه وإن ترضر 
بذلـك، وعليه االرش للاملك لو ترضرت االرض بحفـر أو أمالح أو نحومها. 
نعـم إذا مل يكـن الغاصب معتديـاً، بل ترصف يف العني بتخيل االسـتحقاق كان 
جـرة، إال أن يترضر صاحب  لـه إلزام صاحـب االرض بإبقاء ما جعله فيها باالُ

، أو يصطلحان عىل وجه آخر. االرض فله قلعه حينئذٍ
(مسـألة ١٥): إذا امتزجت العـني املغصوبة عند الغاصب بامل للغاصب 
امتزاجـاً رافعاً للتمييز بينهام عرفاً، جر عـىل املالني حكم الرشكة، كام يظهر مما 
تقدم يف كتاب الرشكة. والظاهر أن حصة كل منهام من املجموع بنسبة قيمة كل 
 مـن املالـني لقيمة املجموع، ال بنسـبة مقـدار ماله ملقدار املجموع، فإذا تسـاو
املـاالن قدراً وكانـت قيمة مال أحدمهـا ضعف قيمة مال اآلخـر كان لصاحب 
االول الثلثـان ولصاحـب الثـاين الثلـث. وإن اشـتبهت القيمـة لـزم الرجـوع 
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للصلح. وحينئذٍ إن نقصت قيمة املال املغصوب بسبب االمتزاج كان الغاصب 
ضامنـاً للنقص. كام أنه إن أمكن الفصل بني املالني كان للاملك مطالبة الغاصب 
به فيجب عليه القيام به، وإن اسـتلزم رصف مال كان عليه، وإن تعذر فالظاهر 
عدم اسـتحقاق املالك إلزام الغاصب بدفع البـدل، خصوصاً إذا رفع الغاصب 

يده عن ماله وأباحه له.
هـذا كلـه إذا كان الغاصب معتديـاً، أما بدون ذلك فليـس للاملك إلزامه 

بتمييز املالني إذا استلزم رصف مال، نعم له القيام بذلك بنفسه.
(مسـألة ١٦): إذا نزلت قيمة العني السـوقية مـن دون نقص فيها مل يكن 

عىل الغاصب يشء، بل يكفيه دفع العني.
(مسـألة ١٧): ملا كانـت العني املغصوبة مضمونة عـىل الغاصب فالالزم 

عليه مع تلفها رد بدهلا عىل املالك.
(مسألة ١٨): إذا كانت العني قيمية فبدهلا عند تلفها قيمتها، فإن اختلفت 
باختالف االوقات كان عىل الغاصب قيمة يوم الغصب. هذا إذا كان االختالف 
يف القيمـة الختالف مالية العني املضمونة بسـبب عزة وجودها يف وقت وكثرته 

يف وقت آخر أو نحو ذلك.
أما إذا كان بسبب اختالف قيمة النقد الذي يكون التعويض به ـ كام شاع 
يف عصورنـا ـ فالالزم مراعـاة مقدار مالية العني حني الغصـب ودفع ما يقابلها 

من النقد حني التعويض.
(مسـألة ١٩): إذاكانـت العـني مثلية فبدهلـا عند تلفها مثلهـا وإن توقف 
حتصيل الغاصب له عىل رشائه بأكثر من قيمته وجب عليه ذلك. وإن تعذر عليه 

حتصيله وجب عليه دفع قيمته حني الدفع.
(مسـألة ٢٠): القيمي هو الذي تنسـب القيمة فيه لشـخصه، فيقال: هذا 



قيمته كذا، كام يف كثري من املصنوعات اليدوية واحليوانات واالشـياء املستعملة، 
واملثـيل هـو الذي تنسـب القيمة فيه لنوعه مـن دون خصوصيـة للفرد اخلاص، 
فيقال: هذا النوع قيمته كذا، كام يف الذهب والفضة واحلبوب والقطن ومنتوجات 
املعامل احلديثة ذات املاركات اخلاصة. وقد تقدم نظري ذلك يف الفصل اخلامس 

من كتاب االجارة.
(مسـألة ٢١): كام جيب عىل الغاصب دفع بدل العني املغصوبة عند تلفها 
كذلك جيب عليه دفع بدهلا إذا مل تتلف لكن تعذر دفعها لغرق أو رسقة أو ضياع 
أو نحوهـا، إذا طالـب املالك بالبـدل ومل يرض باالنتظار. واألحـوط وجوباً له 
حينئذٍ إن كانت قيمية مراعاة أكثر االمرين من ماليتها يوم الغصب وماليتها يوم 
االداء. وحينئذٍ إن دفع البدل وريض املالك به صارت العني للغاصب، فلو قدر 

عليها بعد ذلك مل جيب عليه تسليمها للاملك.
(مسألة ٢٢): كام يضمن الغاصب العني املغصوبة يضمن ما استوفاه من 
منافعها، كام لو سكن الدار أو ركب السيارة أو الدابة أو لبس الثوب أو غري ذلك. 
إال يف الوقـف فقد تقدم عدم ضامن املنافع املسـتوفاة يف بعض أقسـامه. فراجع.
(مسـألة ٢٣): ال يضمـن الغاصـب املنافـع املسـتوفاة من قبـل غريه، بل 
يضمنها املسـتويف هلا، سـواءً كان اسـتيفاؤه هلا بـإذن الغاصـب أم بدونه. إال أن 
يكون املستويف غري مستقل باالدراك بحيث يكون عرفاً كااللة بيد الغاصب وال 

ينسب االستيفاء له، بل للغاصب، كالطفل غري املميز.
(مسألة ٢٤): ال يضمن الغاصب املنافع غري املستوفاة، كام لو كانت العني 

املغصوبة ذات منافع هلا مالية وقد عطلها الغاصب.
(مسـألة ٢٥): إذا تعاقبـت االيـدي عـىل العـني املغصوبـة ـ كـام لـو باع 
الغاصـب العـني عىل غـريه، أو غصبها منـه غاصبـ  وجرت هكـذا عىل أيدي 
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كثـرية كان الـكل ضامناً، وكان للاملك الرجوع عليهم مجيعاً، كام لو كانت العني 
لعـيل فغصبهـا منه زيد فصارت منه لعمرو، ومن عمـرو لبكر، ومن بكر خلالد، 
ومن خالد لعباس وهكذا. وجيوز له أيضاً الرجوع عىل متلف العني باملبارشة أو 
بالتسبيب وإن مل يكن غاصباً، لعدم وضع يده عىل العني. ويأيت الكالم يف حتديد 
املتلف باملبارشة والتسـبيب عند الكالم يف أسـباب الضامن من كتاب القصاص 

والديات إن شاء اهللا تعاىل.
(مسألة ٢٦): مع تعاقب االيدي عىل العني املغصوبة إن رجع املالك عىل 
السـابق ـ كزيد يف املثال السـابق ـ كان عىل السابق انتزاع العني ممن بعده ودفعها 
للاملك، فإن تعذر ذلك أو كانت العني تالفة كان عليه دفع البدل للاملك عىل ما تقدم. 
ن بعده ممن غصب العني أو أتلفها من دون أن يغصبها  وأمـا حكمه مـع مَ

فله صور..
وىل: أن يكـون من بعده قد أخذ العـني منه مضمونة عليه بعقد، كام لو  االُ
كان قـد باعها منه. وحينئذٍ يتعني بطـالن العقد ورجوع البدل لصاحبه ورجوع 
الذي ضمن العني للاملك عىل الشخص املذكور بالعني مع وجودها، وببدهلا مع 
فقدهـا، حتـى لو زاد البدل عن البدل الذي تضمنـه العقد الباطل، إال أن يكون 
ذلـك الشـخص مغروراً أو خمدوعـاً من قبله بـأن كان هو يعلم باحلـال وأخفاه 

عليه، فله حينئذٍ أن يرجع بالزيادة عليه، ويقترص عىل مقدار الثمن.
الثانية: أن يكون ذلك الشـخص قد أخذ العني بدون إذنه. وحينئذٍ يتعني 

رجوعه عليه بالعني مع وجودها وببدهلا مع فقدها.
الثالثة: أن يكون ذلك الشخص قد أخذ العني منه جماناً بنحو غري مضمن، 
كام لو وهبه إياها أو أودعها عنده. وحينئذٍ يرجع الذي ضمن للاملك عليه بالعني 
مـع وجودها، ويف رجوعه ببدهلا مع تلفها إشـكال، إال أن يكون قد أخذها عىل 



وجه االمانة وفرط فيها، فريجع حينئذٍ ببدهلا.
(مسـألة ٢٧): حكـم الشـخص الذي يضمن للسـابق مع مـن بعده ممن 
صـارت العني عنـده أو أتلفها حكم السـابق الذي ضمن للاملـك معه، فلذلك 
الشخص مع ضامنه للسابق الرجوع عىل من بعده. وهكذا كل من رجع إليه من 
قبله له أن يرجع عىل من بعده. ففي املثال السابق إذا رجع زيد بعد الضامن للاملك 
عـىل عمـرو أو بكر كان لعمرو أو بكر الرجوع عـىل خالد مثالً فإذا ضمن خالد 
كان لـه الرجوع عىل عباس وهكذا، وجتري يف الالحق الصور الثالث املتقدمة.
(مسألة ٢٨): مع تعاقب االيدي عىل العني املغصوبة إن رجع املالك عىل 
مـن عدا االول فدفع له العني مع وجودهـا وبدهلا مع تلفها كان له الرجوع عىل 
من بعدهـ  كام تقدمـ  ومل يكن له الرجوع عىل من قبله، إال أن يكون قد أخذها منه 
بعـوض فله الرجوع بالعوض لبطالن املعاوضـة. وكذا إذا كان مغروراً خمدوعاً 
من قبله، فإنه يرجع عليه بام غرم للاملك من قيمة العني واملنافع التي اسـتوفاها. 
وكـذا يرجـع بـام أنفقه عىل العني من طعام أو حراسـة أو غريمهـا. أما لو مل يكن 
مغروراً من قبله ـ جلهل املأخوذ منه بالغصبية أو لعلم االخذ هبا وإقدامه معها ـ 

فال يرجع عليه بيشء غري العوض.
(مسألة ٢٩): من أخذ العني املغصوبة من الغاصبـ  جماناً أو بعوض ليس 
لـه إرجاعهـا له وال تـربأ ذمته بذلك، بل البـد من إرجاعها ملالكهـا، فإن جهل 
املالـك جر عليها حكـم جمهول املالك، الـذي أرشنا إليـه يف مقامات متعددة 

ويأيت يف آخر كتاب اللقطة. 
(مسـألة ٣٠): ال جيوز رشاء املغصوب من الغاصب وال الترصف فيه إال 
بـإذن املالـك أو من يقوم مقامه ـ كالوكيل والويل ـ وال يسـوغ الدخول فيه بغري 
إذنـه صلة للرحـم أو لرشاء بضاعة ال توجد إال فيه أو للتداوي أو غري ذلك من 
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غ للحرام. نعم ال  موارد احلاجة العرفية، إال أن يبلغ االمر حدّ االضطرار املسـوّ
بأس بالدخول يف االرايض املكشوفة غري املسورة وإن كانت مغصوبة.

(مسـألة ٣١): جيـوز للاملـك انتزاع العـني املغصوبة مـن الغاصب، وإذا 
امتنـع لدعواه اسـتحقاق املغصوب كان لـه رفعه للحاكم الرشعـي، وإذا امتنع 
من الرتافع له كان له انتزاعها منه قهراً عليه وإن استلزم الترصف يف ماله ـ بمثل 
دخـول الدار وفتح القفل ـ أو الرتافـع حلاكم اجلور بل له الترصف بإتالف ماله 
إذا توقـف عليه حتصيـل العني املغصوبة بمثل كرس القفـل ونقب اجلدار ووطء 
الزرع وقتل كلب احلراسـة، مع االقتصار عىل ما هو االقل خسـارة فاالقل، وال 
. نعـم إذا توقف ذلك عىل بـذل مال من مالك العـني املغصوبة أو  ضـامن حينئذٍ

غريه مل يكن لباذله مطالبة الغاصب به.
(مسـألة ٣٢): إذا تعمد الغاصـب الغصب فوقع له مال عند مالك العني 
املغصوبة كان ملالك العني املغصوبة أن يأخذ من ذلك املال بمقدار حقه من باب 
املقاصـة، التـي تقدم الكالم فيهـا ويف رشوطها يف آخر كتاب الديـن، وعليه رد 
الزائد له. وإذا توقف اسـتيفاء احلق عىل بيع املال الذي وقع يف يد املغصوب منه 

فاألحوط وجوباً استئذان احلاكم الرشعي فيه.

واحلمد هللا رب العاملني



كتاب 
إحياء املوات

األرض عىل قسمني..
األول: االرض العامرة ببناء أو زرع، فإن كانت مملوكة لشخص باالحياء 
أو الرشاء فهو، وإن مل تكن مملوكةـ  كالغاباتـ  فهي متلك بالسبق إليها وحيازهتا 

بقصد التملك، كسائر املباحات االصلية.
الثاين: األرض امليتة، وهي اخلالية من البناء والزرع. وهي حمل الكالم يف املقام.

(مسـألة ١): جيـوز إحياء االرض امليتـة باالصل وجيري عليهـا باالحياء 
. حكم امللك سواءً كان املحيي هلا مسلامً ـ مؤمناً أو خمالفاً ـ أم كافراً

(مسـألة ٢): ال متلـك االرض امليتـة بغري االحيـاء كالتسـجيل يف الطابو 
هبـة مـن الدولة أو رشاء منها، بل تبقى عـىل إباحتها االصلية، فيجوز لكل أحد 
متلكهـا باالحياء وليس ملن سـجلت االرض باسـمه حق منعـه منها، فضالً عن 
إزالـة بنائهـا ونحوه مما يتحقق به االحياء، نعم ال جيـب عليه أن يتنازل للمحيي 
يف دائـرة الطابـو، بل له االمتناع منه وأخذ مال يف مقابله. وعىل ذلك ال جيوز ملن 
سـجلت االرض باسـمه من دون إحيـاء بيع االرض ما دامـت ميتة، إذ البد يف 
املبيـع مـن كونه مملوكاً للبائـع. نعم له أن يأخذ املال يف مقابـل التنازل لدافعه يف 
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دائرة الطابو.
(مسـألة ٣): االرض اململوكـة إذا تـرك املالك عامرهتـا حتى خربت جاز 
مم السالفة التي ال بقية هلا  ـ  كأرايض االُ لغريه عامرهتا، سواء مل يكن هلا مالك عرفاً
معروفة ـ أم كان هلا مالك معلوم أو جمهول، وسواء كان املالك االول قد متلكها 
باالحياء أم بغريه، كاالرث والرشاء ونحومها، وسواء كان الرتك لالعراض عن 
نفـس االرض أو عـن عامرهتـا أم للعجز عن العامرة أم لدواع اُخر، كاالنشـغال 
بـام هـو أهـم. نعم البد مـن ميض مـدة معتد هبـا، بحيث يصـدق بأنـه أخرهبا.
(مسـألة ٤): إذا كان ترك املالك عامرهتا حتى خربت بسـبب منع ظامل من 
عامرهتا فالظاهر عدم جواز إحيائها بغري إذن املالك. إال أن يسـتمر اخلراب بعد 
ارتفاع املنع، بحيث يصري بوسعه أن حيييها، فيرتك إحياءها، فيجوز حينئذٍ لغريه 

إحياؤها. وأوىل باجلواز ما إذا صار ذلك سبباً يف االعراض عن االرض.
(مسـألة ٥): األحـوط وجوباً عدم مزامحـة املالك االول إذا أراد السـبق 
الحيـاء االرض التي تركها حتى خربت، فال يسـابقه غـريه يف االحياء. نعم إذا 

أحياها غريه فليس له املطالبة هبا ليحييها هو، بل احلق للثاين وحده.
(مسألة ٦): األحوط وجوباً عدم إحياء االرض إذا كان عدم إحياء املالك 
االول حلاجة له يف االرض غري االحياء، كام لو أراد أن ينتفع بحشيشها أو قصبها 

أو جيعلها مرعى النعامه أو نحو ذلك مما ال يصدق معه أنه ترك االرض.
(مسـألة ٧): مـا يف االرض اخلربـة من االخشـاب واالحجـار واحلديد 
واُصول الشجر وغري ذلك إن اُحرز إعراض مالكه عنه جاز متلكه، وكذا إذا كان 
تابعـاً الرض خربـة قد بـاد أهلها أو انجلوا عنها. ويف غـري ذلك ال جيوز متلكه، 
بـل البد من مراجعة مالكـه مع معرفته والفحص عنه مع اجلهل به، ومع اليأس 
من العثور عليه جيري عليه حكم جمهول املالك الذي يأيت يف آخر كتاب اللقطة.



(مسألة ٨): االوقاف إن كانت يف القر القديمة التي خربت وباد أهلها 
أو انجلـوا عنهـا متلـك باالحياء. أما يف غري ذلـك فهي باقية عـىل الوقفية، ومع 

اجلهل بوجه الوقفية جيري ما تقدم يف كتاب الوقف.
(مسـألة ٩): يشـكل ملكيـة االرض باالحيـاء إذا كان االحيـاء ال بقصد 
حيـازة االرض ومتلكهـا، بـل كان ملجرد قضاء وطـر منها، كام لـو زرع اخلارج 
للنزهـة أيـام الربيـع يف االرض زرعاً ليأكل منه يف وقت نزهتـه، أو بنى فيها بناء 
. نعم ال إشـكال يف متلكه هلا بعد االحيـاء بمجرد احليازة بقصد  لينتفـع بـه موقتاً

التملك، نظري ما تقدم يف الغابات.
(مسـألة ١٠): ال يشـرتط يف حصـول امللك باالحياء املبـارشة، بل يكفي 
التوكيـل فيه، فإذا أحيـى الوكيل االرض للموكل جمانـاً أو بثمن ملكها املوكل. 
وكـذا احلـال للـويل باالضافة للمـوىل عليـه، نعم يف كفايـة التربع عـن الغري يف 
االحيـاء ابتداءً مـن دون توكيل يف ملكية املتربع عنه إشـكال، بـل منع. وحينئذٍ 

يشكل ملكية املحيي هلا أيضاً، النه مل يقصد التملك، كام يظهر مما تقدم.
(مسـألة ١١): إحياء االرض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعامرها عرفاً 
كجعلها مزرعة أو داراً أو حمالً جتارياً أو خمزناً للحبوب أو حظرية للحيوانات أو 
غـري ذلك، ومع عدم حصول يشء من ذلـك ال إحياء. نعم قد يتحقق التحجري 

الذي يأيت الكالم فيه.
(مسـألة ١٢): من ملك أرضاً باالحياء أو غريه يثبت له احلق يف حريمها 
كالطريـق والنهر واملرعى ونحـو ذلك مما يتوقف عليه االنتفاع هبا بالوجه املعدة 
لـه عىل ما يأيت حتديده، فال جيوز لغريه متلكه باالحياء وال بالترصف ترصفاً ينايف 

الوجه املطلوب من احلريم.
(مسـألة ١٣): حد الطريق املبتكر مع التشاح مخسة أذرع ـ تقارب املرتين 
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ونصفاً ـ ويسـتحب سـبعة أذرع ـ تقارب الثالثة أمتار ونصفاً ـ بمعنى : أن من 
كانت له أرض، وأراد اآلخر أن حييي أرضاً يف اجلهة املقابلة فالبد أن يتباعد عنه 
مـن أجل فسـح املجال باملقدار املذكور. وكذا إذا أحيـى أرضاً تبعد عن الطريق 
العـام فإن لـه الطريق إليها باملقدار املذكـور. أما إذا اتفقوا عـىل االكثر أو االقل 

فلهم ذلك، إال أن يكون مرضاً باملارة فالبد من سعة الطريق بام يناسبهم.
(مسـألة ١٤): إذا اتفـق الطرفـان عند إحيـاء اجلانبني عـىل جعل الطريق 
دون احلد ومل يكن مرضاً باملارة، ثم بعد ذلك كثر املارة واحتاجوا لسـعة الطريق 
مل جيـب عىل الطرفني توسـيعه مـن ملكهام. كام أنـه إذا اتفق الطرفـان عىل جعل 
الطريق أكثر من احلد وجر عليه املارة مدة من الزمان مل يكن الحد الطرفني أو 

كليهام تضييقه وإن مل يرض باملارة
(مسـألة ١٥): إذا كان الطريـق مطروقـاً بمرور القوافل أو السـيارات يف 
االرض املوات قبل إحياء جانبيه ال جيوز تضييقه بإحياء جانبيه مهام كان واسعاً، 

واحلد املتقدم إنام هو للطريق املبتكر عند إحياء اجلانبني.
(مسـألة ١٦): حريـم البئـر التي حتفـر يف املوات لسـقي االبـل ونحوها 
أربعون ذراعاً ـ تقارب العرشين مرتاً ـ من جوانبها االربعة، ليكون ذلك املكان 
جممعـاً لالبل حني السـقي. أما إذا حفرت لسـقي الزرع فحريمها سـتون ذراعاً 
تقـارب الثالثني مرتاً ـ من جوانبها االربعـة ليكون ذلك جممعاً للحيوانات التي 

تنقل املاء لسقي الزرع.
(مسـألة ١٧): ال جيوز ألحد أن حيفر بئراً ترض ببئر سابقة عىل بئره لغريه، 

وال عيناً ترض بعني سابقة لغريه إذا كان الرضر معتداً به.
(مسـألة ١٨): حريـم النهر العام واملسـتحدث لشـخص خاص املوضع 
الذي جيعل فيه ترابه عند حفره وتنظيفه والطريق الذي يعرب عليه املارة من جانبيه.



(مسـألة ١٩): حريم الدار الطريق إليها من جهة باهبا، باملقدار املتقدم يف 
حتديد الطريق. وأما ما زاد عليه مما قد حيتاج إليه اللقاء القاممة ونحوها فالظاهر 
عدم ثبوت احلريم فيه، إال أن يتخذ صاحب الدار مكاناً لذلك ويستغله مدة من 

الزمن ففي جواز مزامحته حينئذٍ يف ذلك املكان إشكال.
(مسـألة ٢٠): ما خيصص يف بعض البالد من املواضع العامة كاملنتزهات 
والساحات واملراعي والبيادر والغابات واملقابر ـ ال يتعني بمجرد تعيني املوضع 
رسـمياً أو باتفـاق أهـل البلـد، بل البد مـع ذلك من اسـتغالهلم له فيـام اُعد له 

وجرهيم عىل ذلك مدة معتداً هبا.
(مسـألة ٢١): كـام يملك االنسـان االرض باالحياء ويـثبـت له احلق يف 
حريمهـا، كذلـك يثبـت له احلق فيهـا ويف حريمهـا بالتحجري مقدمـة لالحياء، 
سـس إذا مل يبلغ  سـس مقدمة لبنائها بل وكذا بناء االُ كتحديـد احلدود وحفر االُ
مرتبـة يتحقق بـه االحياء عرفاً، فـإن ذلك يوجب احلـق يف االرض ويف احلريم 
املناسـب ملـا يـراد باالحيـاء، وأمد احلـق املذكور هـو الزمن الـذي يتعارف بني 
التحجـري بالوجـه احلاصـل واالحيـاء، فـإن طالت املدة سـقط حـق التحجري، 
وكان للغـري املبادرة لالحياء. نعم إذا كان التحجري بيشء مملوك للمحجر، كبناء 
االُسس أشكل الترصف فيه ما مل يثبت إعراضه عنه وكذا اذا صدق عرفاً تعطيله 
لالرض.لكـن األحوط وجوباً حينئـذٍ مراجعة احلاكم الرشعي. نعم لو ترصف 

فيه من دون ذلك فأزاله كان ضامناً وصح منه االحياء وملك االرض به.
(مسألة ٢٢): من حفر بئراً أو استنبط عيناً أو شق هنراً للزرع ثبت له حق 
التحجري يف االرض التي من شـأهنا أن تزرع بتلك البئر أو العني أو ذلك النهر، 
بل يثبت له احلق بالرشوع يف حفر البئر أو استنباط العني أو حفر النهرعىل النحو 

املتقدم يف املسألة السابقة.

١٥٩ ............................................................................... كتاب إحياء املوات 
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(مسألة ٢٣): التحجري وإن مل يوجب ملكية االرض املحجورةـ  فال جيوز 
بيعها ـ إال أنه يوجب حقاً فيها يمكن املصاحلة عليه بعوض.

(مسـألة ٢٤): ال أثر لتحجـري ما ال يراد إحياؤه أو مـا يعجز املحجر عن 
إحيائـه، فـال يثبت به حق مانـع من إحياء غريه، ليمكـن املصاحلة عليه بعوض. 

نعم جيري يف املواد التي حيجر هبا ـ من بناء أو نحوه ـ ما تقدم يف املسألة(٢١).
(مسألة ٢٥): من بنى حائطاً حول قطعة من االرض، فإن عدّ ذلك إحياء 
هلاملكهـا، كـام لو جعلها حظـرية للحيوانات أو موضعاً جلمـع احلبوب أو نحو 
ذلـك، وإال كان حمجـراً هلـا وجر حكم التحجـري املتقدم، كام لو بنـاه مثالً من 

جوانبها االربعة من دون باب يفيض منه للخارج.
(مسـألة ٢٦): االرايض املنسـوبة للقبائل ملجاورهتا ملسـاكنهم إذا مل تكن 
مملوكـة هلم باالحياء فإن كانت خمصصة منهـم لالنتفاع هبا بمثل الرعي والنزهة 
ونحومهـا كانت من حريم أمالكهم، نظري ما تقدم يف املسـألة (٢٠) وال يسـوغ 
لغريهـم إحياؤهـا ومزامحتهـم فيها، بـل ال جيوز ذلـك لبعضهم مـن دون رضا 
الباقـني، وإن مل تكـن خمصصـة منهـم لذلـك فال حق هلـم فيها وجـاز لبعضهم 
ولغريهـم االنتفاع هبا، ومتلكها باالحياء مـن دون إذهنم، وحيرم عليهم املنع من 
ذلـك أو أخذ العوض عليه. كام أهنا لو قسـمت بينهم بالـرتايض من دون إحياء 
فـال أثر للقسـمة، فهي نظـري الصحاري املجـاورة للمدن التي جيـوز لكل أحد 

إحياؤها، وبه تتسع املدن.
(مسـألة ٢٧): املواضـع العامـة التابعـة للمـدن ـ كالطـرق والسـاحات 
واملنتزهـات ـ إن صارت من املوات عرفاً جاز لـكل أحد إحياؤها ومتلكها، كام 
لـو ماتـت تبعاً ملوت املدينـة أو املحلة التابعة هلا، وكام لو هجـر املنتزه أو الطريق 
. وإن مل ترص من املوات عرفـاً فمع احتياج الناس  حتـى صار مزبلة أو مسـتنقعاً



إليهـا ال جيوز مزامحتهم فيها إال مع الرضورة فالبد من مراجعة احلاكم الرشعي 
لتشـخيص مرتبة الـرضورة التي يقطع معها برضا الشـارع االقدس بالترصف. 
ومع اسـتغناء الناس عنهـا جيوز االسـتيالء عليها وأخذها بالعـوض أو جعلها 

ملنفعة عامة بدالً عام كانت عليه. وكل ذلك بإذن احلاكم الرشعي.
(مسـألة ٢٨): حيـرم عىل االنسـان أن يترصف يف ملكـه ترصفاً يرسي إىل 
ملـك جـاره بنحو يرض به رضراً ال يتعارف بني اجلريان، كام لو أجر املاء بنحو 
يـرسي هو أو رطوبتـه حلائط اجلار فيرض به، سـواءً كان تـرك الترصف املذكور 
مرضاً به أم مل يكن، ولو فعل كان ضامناً ملا حيدثه من الرضر. أما إذا كان الترصف 
مرضاً باجلار من دون أن يرسي إىل ملك اجلار، كام إذا رفع حائطه فمنع اهلواء أو 
الشـمس عنه فهو جائز، إال أن يكون رضر اجلار كثرياً جداً ففي اجلواز إشكال. 
هذا يف غري البئر والعني، أما فيهام فال جيوز االرضار، كام تقدم يف املسألة (١٧).

(مسـألة ٢٩): قد حث الشـارع األقدس عىل حسـن اجلوار واالحسـان 
للجـار، ففـي وصية أمـري املؤمننيAأنـه قـال : «واهللا اهللا يف جريانكم، فإهنم 
وصية نبيكم ما زال يويص هبم حتى ظننا أنه سيورثهم»، وعنه8 أنه قال : 
«اجلار كالنفس... وحرمة اجلار عىل اجلار كحرمة اُمه». وقد استفاضت االخبار 
بأن حسن اجلوار معمر الديار ويزيد يف الرزق واالعامر. كام أكد الشارع االقدس 
أيضاً يف الزجر عن أذ اجلار، ففي احلديث عن االمام الصادقA : «من كف 
ن كان يؤمن  أذاه عـن جـاره أقاله اهللا عثرتـه يوم القيامة»، ويف حديث آخـر : «مَ
م  بـاهللا واليوم اآلخر فال يـؤذي جاره»، ويف حديث ثالث : «مـن آذ جاره حرَّ
اهللا عليـه اجلنة، ومـأواه جهنم وبئس املصري، ومن ضيَّع حـقَّ جاره فليس منا».
(مسألة ٣٠): يستحب لالنسان أن يعني جاره ـ بل كل مؤمن ـ فيام يقدر 

عليه، ومن ذلك إعانته يف مسكنه إن احتاج إىل يشء منه.

١٦١ ............................................................................... كتاب إحياء املوات 
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(مسـألة ٣١): إذا أذن اجلار جلاره بالترصف يف منزله واسـتغالله، كام إذا 
أذن له يف أن يضع فرسه يف حظريته، أو يضع سقف غرفته عىل حائطه، أو جيري 

ماءه يف بالوعته فلذلك صورتان..
وىل: أن يرجـع إىل تعهد اآلذن باسـتحقاق اجلار لألمر املأذون فيه عىل  االُ
تقديـر فعل املقدمة مـن قبله ويفعل اجلار املقدمة بناء عىل التعهد املذكور فيكون 
مور املتقدمة مثالً إىل تعهد اآلذن جلاره بأنه إن اشـرت فرسـاً  مرجع اإلذن يف االُ
كان لـه أن يضعـه يف حظريته، وإن أقام بقية حيطان الغرفة وهيأ السـقف كان له 
أن يضعه عىل حائطه، وإن شـق املجر للبالوعة كان له أن جيري ماءه فيه حتى 
يستقر فيها، ويفعل اجلار املقدمات املذكورة اعتامداً عىل التعهد املذكور، وحينئذٍ 
ال جيـوز لآلذن العدول عن إذنه وال يرتتب األثر عىل عدوله بعد فعل املقدمات 

املذكورة قبل فعل األمر املأذون فيه، فضالً عام لو بارش بفعله.
الثانية: أن ال يرجع اآلذن إىل التعهد بالنحو املذكور، وحينئذٍ إن كان األمر 
املأذون فيه مبنياً عىل التكرارـ  كوضع الفرس يف احلظرية وإجراء املاء يف البالوعة 
ـ كان لآلذن العدول عن اإلذن بعد الرشوع يف العمل املأذون فيه فضالً عام قبله. 
وإن مل يكن األمر املأذون فيه مبنياً عىل التكرار، بل كان من شـأنه البقاء بنفسـه ـ 
كوضع سقف الغرفة عىل حائطهـ  فال إشكال يف أن له العدول عن اإلذن قبل فعل 
األمر املأذون فيه، وكذا بعده إذا مل يبتن اإلذن عىل استمرار األمر املأذون فيه، بل 
عىل فعله موقتاً، فله أن يأمره حينئذٍ برفع سقف الغرفة مثالً متى شاء، سواء أرض 
ذلك باجلار أم ال. وأما إذا ابتنى اإلذن عىل اسـتمرار األمر املأذون فيه فإنام جيوز 
العدول عن اإلذن إذا مل يكن العدول عن الترصف مرضاً باجلار، أما مع إرضاره 
به فال جيوز، كام لو كان رفع السقف مثالً موجباً لتلف البناء أو نقصه عىل اجلار. 
إال أن يتـدارك االذن الـرضر احلاصـل، فيجـوز له حينئذٍ العـدول. وجيري هذا 



التفصيـل يف كل من أذن لغريه بالتـرصف يف ملكه، وال خيتص باجلار مع جاره.
(مسألة ٣٢): إعراض املالك عن ملكه ال يوجب زوال ملكيته له، بل هو 
راجـع للرضا بتملك غريه له، فمن سـبق إىل متلكه ملكه منـه. فإن خرج املالك 
االول عن السلطنة ـ بموت أو جنون أو غريمها ـ قبل متلك الغري بقي عىل ملكه 
ومل جيز متلكه. نعم لو شك يف عروض ذلك كان للغري البناء عىل عدمه، فله متلكه.

تتميم : يف املشرتكات
وهي اُمور..

األول: االوقاف للجهات العامة أواخلاصة، واالشـرتاك فيها تابع لكيفية 
وقفها، وقد تقدم يف آخر الفصل السابع من كتاب الوقف حكم تشاح املوقوف 

عليهم يف االنتفاع به.
الثاين: املساجد واملشاهد املعدة للزوار. وقد سبق يف مبحث مكان املصيل 
من كتاب الصالة حكم السبق إىل مكان فيها وفروع ذلك. نعم الظاهر استمرار 
حق االختصاص إىل الليل وعدم االستمرار إىل اليوم الثاين، حتى لو أبقى متاعه 

فيه. إال أن يبقى بنفسه فيه أو يسبق إليه يف اليوم الثاين فيتجدد له احلق فيه.
(مسـألة ٣٣): جيوز لكل مسلم إشغال املسجد بالصالة وسائر العبادات 
والتدريس وغريه حتى النوم والبيع والرشاء، إال ما كان عىل نحو هتتك به حرمة 
. نعم الظاهر  املسـجد. ومن سـبق إىل مـكان فيه فهو أحق بـه كام أرشنا إليه آنفـاً
تقـدم الصـالة فيه عىل غريهـا. واملتيقن منـه الصالة يف أوقـات الفرائض مجاعة 
بالوضع املتعارف عليه يف ذلك املسجد، فال جيوز مزامحتها. بل األحوط وجوباً 
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ذلك يف الصالة فراد عند دخول الوقت، أما بعد ذلك فالظاهر عدم االولوية 
للصالة، إذا أمكن اإلتيان هبا يف موضع آخر من املسجد.

(مسـألة ٣٤): جيوز إشـغال املشـاهد املرشفة بام جيوز به إشغال املساجد، 
نعم الظاهر تقدم العباداتـ  من الصالة وقراءة القرآن وغريمهاووظائف الزيارة 
عـىل غريها، فال جيـوز مزامحة غريها هلـا. والظاهر عدم تقديـم وظائف الزيارة 
عـىل غريها من أنواع العبادة عند التزاحم. نعم الظاهر عدم جواز املزامحة بنحو 
يقتيض تعطيل املشهد عن وظائف الزيارة باملقدار املعتد به، إال عند دخول وقت 
الصالة فال مانع من إشغال املشهد هبا مع سبق املصلني وإن استلزم التعطيل عن 

وظائف الزيارة.
الثالث: االسـواق. واملراد هبا الساحات الواسعة التي ال ختتص بشخص 
أو جهـة والتي تبانى النـاس عىل عرض بضائعهم فيها للبيـع والرشاء عىل نحو 

العموم. وجيري يف السبق إليها ما جيري يف املساجد واملشاهد.
الرابع: الطرق. وهي عىل قسمني..

األول: الطرق غري النافذة وهي املحاطة بالبناء من جوانبها الثالثة.
الثاين: الطرق النافذة وهي املحاطة بالبناء من جانبني فقط.

(مسـألة ٣٥): الطريق غري النافذـ  وهو املسـمى يف عرفنا بالدريبة خمتص 
بمـن له باب مفتوح فيه وهو مشـرتك بينهم. نعـم ال حيتاج ترصف كل منهم فيه 
بالعبور واجللوس وغري ذلك إىل استئذان اآلخرين حتى لو كان فيهم قارص. بل 
الظاهـر أنه جيوز لبعضهم أن يوسـع بابه أو يفتـح باباً اُخر أو نافذة إىل الطريق 
املذكـور مـن دون إذهنم. إال أن يكـون الترصف بذلك أو غـريه مرضاً ببعضهم 
فالبد من اسـتئذاهنم. وكذا إذا وقع االتفاق بينهم والتصالح عىل أن لكل منهم 



نحواً خاصاً من الترصف، فإنه ال جيوز الحدهم اخلروج عنه إال بإذن الباقني.
(مسألة ٣٦): ال جيوز إخراج االجنحة الشاغلة للفضاء وحفر الرساديب 
والبالليع الشاغلة للباطن و نصب امليازيب يف الطريق غري النافذ إذا كان مملوكاً 
باالصل الصحاب الدور التي فيه فاتفقوا عىل جعله طريقاً بينهم، إال أن يأذنوا 
يف ذلـك. وأمـا إذا مل يكن مملـوكاً هلم وإنام صـار طريقاً بسـبب إحيائهم جلوانبه 
فالظاهر جواز اجلميع من دون إذن، إال مع االرضار باملارة ومزامحته للعبور لكون 
اجلناح منخفضاً مثالً فال جيوز. بل لو كان مرضاً بالطريق عرفاً من دون أن يزاحم 
العبور ففي جوازه إشكال، كام لو كان موجباً لظالم الطريق أو حبس اهلواء عنه.

(مسألة ٣٧): إذا كان الطريق غري النافذ حمجوباً بباب أو نحوه مل حيل لغري 
أهلـه الترصف فيه باملرور أو اجللـوس أو غريمها إال بإذهنم، وإن مل يكن حمجوباً 

جاز الترصف فيه بغري إذهنم ترصفاً ال يرضّ هبم.
(مسـألة ٣٨): من كان مللكه حائط مسـدود يف الطريق غري النافذ ليس له 

أن يفتح باباً له إال بإذن أربابه وهم أصحاب االبواب املفتوحة فيه.
(مسألة ٣٩):إذا ألغى أحد أصحاب الطريق غري النافذ بابه مل يسقط حقه 
فيه إال أن يصاحله بقية أرباب الطريق عن حقه، بحيث يتنازل هلم عنه وجيعله هلم.

(مسـألة ٤٠): الطريـق النافـذ من املشـرتكات العامة التـي ال خيتص هبا 
أحـد، فيجوز لكل أحد الترصف فيه بالعبور واجللـوس والنوم والبيع والرشاء 
وغريها. وال جيوز الحد منعه ومزامحته من قضاء وطره. نعم البد يف  مجيع ذلك 

من أن ال يرض باملارة، وإال كان معتدياً ضامناً ملا حيدث من رضر عليهم بسببه.
(مسـألة ٤١): من سبق إىل مكان يف الطريق كان أحق به ما دام فيه، وكذا 
إذا قـام عنه وأشـغله برحله ومتاعـه، فإنه ال جيوز لغريه التـرصف فيه مهام طال 
الزمان. نعم إذا مل يشـغله بيشء سـقط حقه وجاز لغريه إشغاله، سواء كان حني 
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قيامه ناوياً للعود أم ال.
(مسـألة ٤٢): جيوز الترصف يف الطريق النافذ ـ بإنشاء االبواب والنوافذ 
عليـه وإخـراج االجنحة ونصـب امليازيب وحفـر البالليـع والرساديب ونحو 
الـرتك إذاكان  ذلك مـا مل يرض باملـارة بنحو يزاحـم العبور،بل األحـوط وجوباً
مـرضاً بالطريـق عرفاً من دون أن يزاحـم العبور. كام لـو كان موجباً لظالمه أو 

حبس اهلواء عنه. نظري ما تقدم يف الطريق غري النافذ. 
اخلامـس: ميـاه البحار والشـطوط واالهنار الكبار والصغـار التي جرت 
من العيون أو السـيول أو ذوبان الثلوج. وكذا مياه العيون التي تفجرت بنفسها 

ومياه الغدران واملستنقعات يف االرض املوات.
(مسـألة ٤٣): امليـاه املشـرتكة من املباحـات االصلية ال جيـوز الحد منع 
الناس عنها، كام ال جيوز لبعضهم بيعها قبل حيازهتا ومتلكها. نعم جيوز لبعضهم 

مصاحلة اآلخرين عىل عدم استغالله املاء يف مقابل عوض يدفعه له.
(مسـألة ٤٤): من سبق إىل يشء من املياه املشـرتكة كان أحق باالنتفاع به 

بالسقي وغريه، ومن حاز شيئاً منه ملكه.
(مسـألة ٤٥): من شق هنراً من املياه املشرتكة يف أرضه أو يف أرض موات 

بقصد احليازة ملائه ملك ماءه وال جيوز الحد مزامحته فيه. 
(مسـألة ٤٦): مـن فجر عينـاً أو حفر بئراً يف أرض مـوات بقصد احليازة 
ملائهـا كان املـاء له، وكذا إذا تفجرت العني أو حفـرت البئر يف ملكه وإن مل تكن 

بقصد احليازة.
(مسـألة ٤٧): إذا حفـر غاصـب االرض بئراً فيها أو فجـر عيناً فيها كان 
ماؤها لصاحب االرض املغصوبة فال جيوز الترصف فيه بغري إذنه، وال يكفي إذن 



الغاصب. نعم إذا جر املاء بنفسه أو بفعل الغاصب فسقى بنفسه أرض الغري من 
دون أن يستويل عليه صاحب االرض وال يستند جريانه يف متعرجات االرض إليه 
مل يكن عىل صاحب االرض إثم وال ضامن، بل يكون ذلك عىل الغاصب وحده.
(مسـألة ٤٨): مـن صنـع عـىل حافة املاء املشـرتك ـ الـذي تقـدم أنه من 
املباحـات االصلية ـ مسـناة أو نحوها مما يتيرس معه االسـتقاء من املاء كان أوىل 
هبا، وال جيوز لغريه مزامحته فيها وجيوز له التنازل عنها لغريه، بل جيوز له املصاحلة 
عن حقه فيها بعوض عىل كراهة. وليس له بيع املاء بنفسـه لعدم كونه مملوكاً له. 
وهذا بخالف ما إذا كان املاء خمتصاً بشـخص واحد أو أشـخاص خاصني، فإنه 
جيوز لصاحب املاء أن يبيع لغريه املاء بنفسه، وكذا جيوز للرشيك بيع حصته منه.
(مسألة ٤٩): املياه اخلاصة إن كانت يف أرض حمجوبة مل حيل الترصف فيها 
بالرشب والغسل ونحومها بغري إذن مالكها. أما إذا كانت يف أرض مكشوفة فإنه 
جيـوز الترصف فيها بذلك للعابريـن والواردين من غري حاجة الذن املالك ما مل 
يرضوا باملاء. نعم ال جيوز سـقي الزرع بـه وال خزن مقدار كثري منه، ونحوه من 

االستعامالت املهمة املقصودة من املياه املذكورة إال بإذن املالك.
(مسـألة ٥٠): من نصب عىل هنر غريه رحىً أو غرس عليه أشـجاراً فإن 
مل يكـن بـإذن صاحب النهر مل يمنع ذلك صاحب النهر مـن نقل النهر أو حتويل 
جمراه أو تغويره وإماتته. وكذا إذا كان بإذنه، إال أن يرجع إذنه يف ذلك إىل تعهده 
بإبقاء النهر لصالح ذلك اليشء الذي أذن فيه عىل تقدير إحداثه ويكون إحداثه 

من قبل صاحبه مبنياً عىل التعهد املذكور.
(مسألة ٥١): إذا اجتمع مجاعة عىل ماء مباح من أجل استغالله واالنتفاع 
به مل يكن لبعضهم االسـتئثار به ومنع اآلخريـن منه، ولو بتحويل جمراه لصاحله 

وحده. وحينئذٍ إن كفاهم فال إشكال، وإن مل يكفهم فلذلك صورتان..
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وىل: أن يتعاقبـوا عـىل املاء بأن يكون بعضهم أسـبق من بعض، كام إذا  االُ
، وحينئذٍ يكون  أحيـى مجاعة عىل التعاقـب االرايض املحيطة باملاء لزراعتها مثالً
احلق لالسـبق فاالسـبق يف أخـذ مقـدار حاجته لسـقي االرض التي سـبق منه 
إحياؤهـا. أمـا االرض التـي يريد إحياءها الحقـاً بعد إحياء غـريه فال يكون له 
احلق يف أخذ ما حتتاج إليه إال بعد أن تكتفي االرايض املحياة قبلها من قبل غريه. 
فـإذا أحيى زيـد دونامً من االرض ثم أحيى عمرو دونامً ثـم أحيى بكر دونامً، ثم 
أراد زيد أن حييي دونامً آخر، كان زيد مقدماً عىل الباقني يف سـقي دونمه االول، 

وليس له سقي دونمه اآلخر إال بعد اكتفاء دونم عمرو ودونم بكر. 
هذا كله مع شحة املاء من أول االمر، وأما لو كان وافياً بحاجتهم من أول 

االمر ثم شح بعد ذلك ففي ترجيح االسبق منهم إشكال.
الثانيـة: أن جيتمعـوا عىل املاء دفعة واحـدة وحينئـذٍ ال ترجيح لبعضهم، 
بل جيب عليهم تقاسـم املاء بالسـوية ويقترص كل منهم عىل سـهمه منه. نعم يف 
الصورتـني معـاً لو صالح بعضهم بعضـاً عىل التنازل عن حقـه من املاء بعوض 

كان له حقه منه.
(مسـألة ٥٢): مع شحة املاء واحتياج املتشـاحني لقسمته، فقسمته بأحد 

وجهني..
األول: قسـمته باالجزاء بأن يسـتقي كل منهم مقداراً من الدالء أو يفتح 

كل منهم هنراً ضيقاً بمقدار حصته من املاء.
الثاين: املهاياة بأن يتفقوا بينهم عىل أن لكل منهم عىل التعاقب أن يسـتقل 
باملاء كله مدة معينة، كسـاعة أو يوم أو اسـبوع. والوجه االول هو االصل، وال 
ينفذ عليهم الثاين إال برضاهم، فإن اتفقوا عليه إىل مدة معينة لزمهم العمل عليه 
يف تلك املدة، وال جيوز لبعضهم اخلروج عنه إال برضا الباقني. وإن اتفقوا مؤقتاً 



من دون حتديد مدة كان هلم العدول عنه إىل االول. نعم ال جيوز ملن استوىف نوبته 
العدول عنه إال بعد استيفاء الباقني لنوبتهم.

وال يفرق يف الوجهني بني املاء املشـرتك بنحو العموم الذي يتشـاح عليه 
املستفيدون منه واملاء اململوك املشرتك بني مجاعة خاصني.

(مسـألة ٥٣): تنقيـة النهر املشـرتك بـني مجاعة خاصني عليهـم كلهم إن 
أرادوا ذلك، وإن اختلفوا فإن كانت التنقية رضورية للنهر بأن كان ينقص نقصاً 
معتداً به بدوهنا اُلزم املخالف باالشـرتاك يف نفقة التنقية أو ببيع حصته من النهر 
أو نحـو ذلـك مما جيمع بني احلقوق، ولو بالرجوع للحاكم الرشعي مع التشـاح 
والتخاصـم ـ نظري سـائر موارد الرشكـة ـ لو احتاج االمر املشـرتك للنفقة. وإن 
مل تكـن التنقية رضورية، بل كانت فائدهتا حتسـني النهر ال غـري مل يلزم املخالف 
بـيشء. ويف كال احلالـني لو أقدم بعضهم عىل التنقية مـن دون مراجعة اآلخرين 
حتمـل هو نفقتها كامالً وليس له إلزام اآلخرين بدفع ما يناسـب حصتهم منها. 

إال أن يكون مفوضاً من قبلهم.
السـادس: املراعـي يف االرض املـوات غـري مملوكـة الحـد. فلـكل أحد 
االنتفـاع هبـا وليس الحـد أن حيميها ويمنع غـريه منها. أمـا املراعي يف االرض 
اململوكـة لو اختذهـا مالكها مرعـىً النعامه فهي ختتص به وليـس الحد الرعي 

فيها إال بإذنه.
السـابع: مـا يف االرض املـوات غري اململوكـة الحد من املعـادن وغريها 
كاحلـىص والرمل واحلجر واحلطب وغريها، فلكل واحد ما سـبق إليه منها وال 
جيـوز الحد أن حيميها ويمنع غريه منها. نعـم يثبت يف املعدن اخلمس بالرشوط 

املتقدمة يف كتاب اخلمس.
واحلمد هللا رب العاملني 
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كتاب اللقطة 
املـراد باللقطـة هنا كل ضائع عمـن خيتص به. وهو إما إنسـان أو حيوان 
أو غريمهـا من االموال. واالول يسـمى لقيطاً، والثاين يمسـى ضالـة، والثالث 
يسـمى لقطة باملعنى االخص، وإليه ينرصف إطالق لفـظ اللقطة. فيقع الكالم 

يف فصول ثالثة.

الفصل األول
يف اللقيط

وهـو الطفل الضائع الذي ال يعرف أهله، سـواء علم بأنه منبوذ من أهله 
قـد تعمدوا تركه لعجز عـن تربيته أو خلوف العار والفضيحـة أو لغري ذلك، أم 
علـم بأنـه قد ضاع عىل أهله أو هنب منهم ثم نبذ، أم علم بأن أهله قد هلكوا من 
دون أن يعرفـوا فبقـي وحـده، أم جهل حاله. وهو حمكـوم باحلرية، إال أن يعلم 

برقيته، فيلحقه حكم الضالة االيت.
(مسـألة ١): جيـب التقـاط الطفـل الضائـع، إذا خيف عليـه التلف لوال 
االلتقاط، وكان حمكوماً عليه بأنه حمرتم الدم، كام لو علم بأنه من مسلم أو ذمي، 
. أما لو مل خيش عليه  أو كان يف بلد يغلب عليه املسلمون أو أهل الذمة أو مها معاً
التلـف فـال جيب التقاطه، ولـو مل حيكم بأنه حمرتم الدم وخـيش عليه التلف ففي 



جواز تضييعه وعدم التقاطه إشكال. 
(مسألة ٢): إذا التقط الطفل الضائع ملتقط كانت واليته له، فيجب عليه 
رعايته وحضانته إىل أن جيد أهله أو من له الوالية عليه فيدفعه إليهم. وجيب عليه 
الفحـص عنهم بالنحـو املتعارف حتى يتحقق اليأس مـن العثور عليهم. إال أن 
يعلـم بكونه منبوذاً من قبلهم قد أعرضوا عن القيام فيه بمقتىض واليتهم عليه.

(مسـألة ٣): إنـام تثبت الوالية للملتقط إذا كان بالغـاً عاقالً حراً، فال أثر 
اللتقاط الصبي واملجنون وال اللتقاط العبد إال إذا كان بإذن مواله.

(مسـألة ٤): إذا كان اللقيط حمكوماً باالسـالمـ  كام إذا علم بإسـالم أحد 
أبويـه أو كان يف بلد يغلب عليه املسـلمون ـ فالبد يف واليـة امللتقط عليه من أن 
يكـون مسـلامً، وإال وجب عليـه حفظه وتكـون واليته للمسـلمني. واألحوط 

وجوباً مراجعة احلاكم الرشعي يف أمره.
(مسألة ٥): إذا كان مع اللقيط مال حكم بأنه ملك له، لكن كثرياً ما تقوم 
القرينـة عىل خالف ذلك، مثل كون املال جمعوالً معه ممن ينبذه ويرتكه ألجل أن 
ينفقـه عليه امللتقط، أو كون املـال لغريه قد تركه قرساً عليه، كالطفل الذي ضاع 
مـن أهله ومعه مال هلم ال يناسـب كونه ملكاً لـه. وجيري عىل االول حكم املال 

املأذون يف إنفاقه عليه، وعىل الثاين حكم جمهول املالك.
(مسـألة ٦): إذا وجد متربع ينفق عىل اللقيط أنفق عليه، ومنه ما إذا كان 
معه مال قامت القرينة عىل إذن صاحبه يف إنفاقه عليه، كام أرشنا إليه يف املسـألة 
السابقة، وكذا إذا هتيأ االنفاق عليه من االموال املعدة للفقراء كاحلقوق الرشعية 
ونحوهـا إذا كان مرصفـاً هلا. ومع عدم االمرين فـإن كان له مال أنفق عليه منه، 
وكذا إن أمكن اكتسابه بعمله وتعيشه من كسبه. ومع تعذر ذلك أيضاً ينفق عليه 
امللتقـط من ماله، وحينئذٍ إن أنفـق عليه بقصد التربع املحض فال رجوع، وإن مل 
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يقصد التربع حني االنفاق، بل كان االنفاق بقصد الرجوع كان له الرجوع عليه 
إذا كـرب إن كان لـه مـال، وإن مل يكـن له مال فال رجوع، بل حيسـب لـه ما أنفقه 

صدقة. 
(مسـألة ٧): إذا أنفق امللتقط من ماله عـىل اللقيط برجاء أن يكون والؤه 
له مل يلزم ذلك اللقيط، بل له أن يوال ـ بعد أن يكرب ـ من يشاء. وحينئذٍ فإن واىل 
. وإن واىل غريه  امللتقط مل يرجع امللتقط عليه بام أنفق حتى لو كان اللقيط مورساً
وجب عليه مع يساره أن يؤدي للملتقط ما أنفقه، وإن مل يكن مورساً مل جيب عليه 
يشء، وحسـب للملتقط ما أنفقه صدقة. والظاهر عدم وجوب مراجعة احلاكم 
الرشعـي يف مجيع ذلك، بـل ينفذ ترصف امللتقـط مع مراعاتـه ملصلحة اللقيط.
 A(مسـألة ٨): اللقيـط إن عرف أهلـه فـذاك، وإال كان مرياثه لالمام
وعليه ضامن جريرته. إال أن يكرب فيوايل امللتقط أو غريه، فيكون مرياثه ملن يواليه 

وجريرته عليه.
(مسـألة ٩): املراد بالوالء أن يوايل شـخصاً آخر عىل أن يضمن جريرته، 
بأن يتحمل عنه دية اخلطأ. ويأيت توضيح ذلك يف كتاب املرياث إن شاء اهللا تعاىل.
(مسألة ١٠): ال جيوز للملتقط تبني اللقيط بحيث ينتسب له، وال يرتتب 
االثـر عـىل التبني املذكور ولـو حصل، كام هو احلال يف غري اللقيط عىل ما سـبق 

التعرض لذلك يف فصل أحكام االوالد من كتاب النكاح.
(مسـألة ١١): إذا كان الضائع كبرياً ال يسـتقل بنفسه كاملجنون واملريض 
الفاقـد مل يكـن لقيطاً باملعنـى املتقدم، وال جتـري عليه أحكامه. بـل جتري عليه 
أحـكام املجنـون الذي ليـس له ويل خاص. وقـد تقدم التعـرض لذلك يف ذيل 
مبحـث أولياء العقـد من كتاب البيع. نعـم جيب حفظه مع خـوف التلف عليه 

واحرتام دمه، نظري ما تقدم يف اللقيط.



الفصل الثاين
يف الضالة

وهـي احليوان اململوك للغري الضائع منه. أما غري اململوك كحيوانات الرب 
الوحشـية فهو ليس ضالة، بل هو من املباحات االصلية التي يملكها من سـبق 
إليهـا. ولو احتمل سـبق ملك مسـلم أو ذمـي عليه وضياعه منـه حكم بعدمه، 
فيجـوز متلكـه وال جيري عليه حكم الضالة. نعم إذا علم بسـبق مسـلم أو ذمي 

عليه جر عليه حكم الضالة.
(مسـألة ١٢): جيوز أخذ الضالة من غري أرض االسـالم أو الذمة ـ وهي 
االرض التي يغلب عليها املسلمون أو الذميون ـ من دون حاجة للتعريف، وال 
فرق بني العمران وغريه، وال بني أقسـام احليوان. إال أن يكون يف أخذها خمالفة 
لقوانـني تلك البالد أو أعرافهـا بالوجه الذي يكون اخلروج عليه موجباً للرضر 
. هـذا إذا مل تكن هناك  عىل املسـلمني أو تشـوهياً لصورة االسـالم فيحرم حينئذٍ
أمـارة عىل ملكية املسـلم لـه، وإال جر عليه حكم ما يوجد يف أرض االسـالم 

الذي هو موضوع الكالم االيت.
(مسـألة ١٣): مـن وجد حيواناً يف غـري العمران ـ كالصحـاري واجلبال 
ونحوهـا من املواضع اخلالية من السـكان ـ فإن مل يكن احليـوان معرضاً للتلف 

حرم أخذه، وذلك إنام يكون بأمرين..
األول: أن يكون يف كأل وماء، أو يكون بحيث يمكنه الوصول إليهام لكونه 
صحيحاً وقريباً منهام أو بعيداً عنهام مع طاقته عىل الصرب عنهام مدة طويلة كالبعري، 
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بخالف ما لو كان مريضاً أو جمهوداً ال يسـتطيع السـعي إليهام، أو كان صحيحاً  
مـع بعدمهـا عنه مـن دون أن يطيـق الصرب عنهام مـدة طويلة، كاحلـامر والبقرة.
الثاين: أن ال يتعرض للسباع ونحوها مما يفتك به، إما لعدم كون االرض 
مسـبعة، أو المتناعه عن السـباع لقوته أو رسعة عدوه، كالبعري والفرس والثور 
واجلامـوس، بخـالف مـا لو كانـت االرض مسـبعة ومل يكن ممتنعاً عن السـباع 

بالذات ـ كالشاة ـ أو لصغر أو مرض أو جهد.
مـور املتقدمـة حـل أخـذه  وإن كان احليـوان معرضـاً للتلـف الحـد االُ
واالستيالء عليه. نعم هو مكروه. إال أن يعلم بتلفه عىل تقدير عدم أخذها، فال 
، بل قد يرجح أخذه. كام أنه تشـكل الكراهة لو اطمأن الواجد له  كراهـة حينئـذٍ

بتمكنه من إيصاله لصاحبه، بل قد حيسن أخذه حينئذٍ بقصد ذلك.
وىل ـ من الصورتني  (مسـألة ١٤): إذا أخذ الواجد احليوان يف الصورة االُ
املذكورتـني يف املسـألة السـابقة والتي تقـدم حرمة االخذ فيهـاـ  كان ضامناً له، 
ووجـب عليـه االنفـاق عليه حفظاً له، مـن دون أن يرجع بنفقته عـىل املالك لو 
وجـده، كـام ال جيـوز لهـ  مع عدم وجـدان املالكـ  اسـتيفاء النفقة مـن احليوان 
نفسـهـ  بتملكـه حلصـة منه أو من ثمنـهـ  وال من نامئهـ  كلبنـه وصوفه وفرخهـ  
وال مـن منفعتـه كالركوب عليـه وحتميله، بل يكون ضامناً للنـامء واملنفعة أيضاً 
لو استوفاها، وحيرم عليه الترصف يف النامء واستيفاء املنفعة جماناً، بل جيب عليه 
حفـظ النـامء، أو بيعه بـإذن احلاكم الرشعي وحفظ ثمنه للاملـك، كام ال جيوز له 
اسـتيفاء املنفعـة بالضـامن أو إجيار العـني إال بمراجعة احلاكـم الرشعي، كام هو 

احلال يف كل مغصوب ال يعرف صاحبه.
وىل املذكـورة وجب عليه  (مسـألة ١٥): إذا أخـذ احليـوان يف الصورة االُ
الفحـص عن مالكـه وبذل اجلهد يف العثور عليه لتسـليمه له هـو ونامؤه واُجرة 



منفعته لو كانت، فإن يئس منه وجب عليه التصدق به عنه، كام هو احلال يف كل 
مـال جمهول املالك. نعم األحـوط وجوباً هنا مراجعـة احلاكم الرشعي يف ذلك 

بعد أن كان متعدياً يف أخذه واالستيالء عليه.
(مسـألة ١٦): إذا أخذ الواجد احليوان يف الصورة الثانية ـ من الصورتني 
فه حيث وجده،  املذكورتني يف املسـألة (١٣) والتي تقدم جواز االخذ فيها ـ عرّ
ل أو قر قريبـة، فإن عرفه صاحبه رده  كـام لـو كان هناك أعراب قاطنني أو رحّ
عليـه، وإن مل يعرفـه أخـذه وأجر عليه حكـم ملكه ثم هو ضامـن له لو وجد 

صاحبه، فريده عليه أو يرد ثمنه.
(مسألة ١٧): إذا ترك االنسان حيواناً له يف الطريق جلامحه أو لعجزه عن 
نفقتـه أو ألنـه قد مـرض أو كلّ وجهد، فـإن تركه يف موضع يقـدر احليوان عىل 
التعيش فيه، ألنه ذو ماء وكأل وأمن، حرم عىل من جيده أخذه، بل يرتكه يف مكانه 
بانتظـار رجـوع صاحبه إليه، وإن أخذه ضمنه، نظري ما سـبق يف املسـألة(١٤). 
إال أن تقـوم القرينـة عىل أنه قد أعرض عنه غري نـاو الرجوع إليه، كام قد حيصل 
يف الطـرق البعيـدة التي يصعـب الرجوع فيهـا، حيث قد يعلم بعـدم نية املالك 
الرجوع حينئذٍ من أجل حيوان واحد. وإن تركه يف موضع ال يقدر احليوان عىل 
التعيش فيه ـ كاألرض املسـبعة أو اخلالية عن املاء والكأل ـ جاز لواجده أخذه، 
وال سبيل لصاحبه عليه بعد ذلك. إال أن يعلم بأن املالك قد تركه ناوياً الرجوع 
إليـه رسيعاً قبل تعرضه للتلف. وكذا جيوز األخـذ إذا أعرض أهل احليوان عنه 

يف املدن ونحوها، لعجزهم عن نفقته أو ملرضه أو لغري ذلك.
(مسـألة ١٨): إذا وجد احليوان يف العمران ـ وهو املكان العامر بالناس ـ 
فـإن احتمل عدم ضياعه من صاحبه، وأنه قد تعود اخلروج عنه اللتقاط العلف 
أو نحـوه ثم الرجوع إليـه، حرم أخذه، فإن أخذه ضمنه وجر عليه ما تقدم يف 

الضالة............................................................................................ ١٧٥



........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين ١٧٦

املسـألتني (١٤)و(١٥). وإن علـم بضياعه من صاحبه جـاز أخذه وكان لقطة، 
فيجري عليه حكمها االيت يف الفصل الثالث، ومنه التعريف به سنة.

(مسـألة ١٩): ال فـرق يف االحـكام املتقدمة بني كون آخـذ احليوان كبرياً 
وصغـرياً وعاقالً وجمنوناً، إال أن الـويل يف الصغري واملجنون هو يقوم مقامهام يف 

التعريف ويتصدق أو يتملك عنهام.
(مسـألة ٢٠): إذا اسـتغنى احليـوان امللتقط يف مدة التعريـف عن النفقة، 
بمثـل التقمم يف املزابل أو دفع فضالت الـدار له، أو كان هناك متربع هبا فذاك، 
وإال أنفـق عليـه من نامئه أو مقابل منفعته إن كان له نامء أو منفعة مراعياً يف ذلك 
القيمة، فإن زاد من النامء أو قيمة املنفعة املستوفاة يشء بقي للاملك تبعاً للحيوان 
امللتقـط. وإن مل يكـن للحيوان نامء وال منفعة أو مل يكفيها ملا حيتاج إليه من النفقة 
كان لـه االنفـاق عليه بنيـة الرجوع عىل املالك، فإن مل جيده اسـتوفاه من احليوان 

نفسه إذا انتهت مدة التعريف. 
(مسـألة ٢١): إذا رأ امللتقط صالح املالك يف بيع احليوان قبل التعريف 
لدفع النفقة عنه باعه وقام ثمنه مقامه يف التعريف وغريه، وذلك إذا مل يكن هناك 
غـرض عقالئي معتد به يف احليوان بشـخصه، بـل كان مطلوباً ملاليته، لكن يلزم 
اسـتئذان احلاكم الرشعي يف البيع مع تيرس الوصول إليه، ومع تعذره فاألحوط 

وجوباً االستعانة بمؤمن عدل ذي خربة بذلك وإرشاكه معه يف الرأي.
(مسـألة ٢٢): يسـتثنى مما تقدم يف املسائل السابقة الشاة، فإن من وجدها 
يف العمـران كفـاه أن يعرفهـا ثالثة أيام، فإن وجد صاحبهـا وإال باعها وتصدق 
بثمنهـا، فإن جاء صاحبها ومل يرض بالصدقة ضمـن له الثمن. وله أن ينتظر هبا 

أكثر من ذلك. لكن تكون نفقتها عليه، ال عىل املالك.
(مسـألة ٢٣): إذا دخـل احليـوان دار اإلنسـان أو نحوهـا مـن األماكـن 



املحجوبة مل يصدق بذلك أنه أخذه له وال يكون يف ضامنه، وله إخراجه منه، بل 
جيب عليه ذلك إن احتمل عدم ضياعه من صاحبه. وإن علم ضياعه منه جاز له 

أخذه وجر عليه ما تقدم يف املسألة (١٨).
(مسـألة ٢٤): إذا ملك الطائر جناحيه وخرج عن حوزة مالكه حل لكل 
أحـد أخذه، فإن عرف صاحبه رده عليه، وكـذا إذا جاء من يطلبه مدعياً ملكيته 
إذا كان ثقة غري متهم. ومع عدم االمرين جيوز آلخذه متلكه وال حاجة للتعريف 
بـه، مـن دون فرق يف ذلك بني كون اآلخذ كبرياً وصغـرياً، بل حتى املجنون إذا 

تأتى منه قصد التملك.

الفصل الثالث
يف اللقطة 

وهـي املـال املنقـول الضائع غري احليـوان. وحمل الكالم منـه ما يوجد يف 
أرض االسالم أو الذمة أو كان هناك أمارة عىل ملك املسلم أو الذمي له. أما ما 

عدا ذلك فيجري فيه ما تقدم يف أول الكالم يف الضالة.
(مسألة ٢٥): جيوز أخذ اللقطة ملن وجدها عىل كراهة، خصوصاً يف لقطة 
حـرم مكة املعظمة، وخصوصاً ملن مل حيرز من نفسـه القيـام بالتعريف الواجب 
فيها، كام هو احلال يف أكثر الناس لصعوبة التعريف كام يظهر مما يأيت، بل قد حيرم 

عقالً بلحاظ ذلك.
(مسـألة ٢٦): إذا كان املال غري منقول كالعقار واالشجار ال يكون لقطة 
مع اجلهل باملكه وأخذ غريه له بل جيري عليه حكم جمهول املالك اآليت يف ختام 

هذا الفصل.
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(مسـألة ٢٧): إذا كانت اللقطة دون الدرهـم جاز متلكها بدون تعريف. 
نعـم األحـوط وجوبـاً السـؤال ممن لـه خصوصية تقتـيض احتامل كوهنـا له مع 
معرفتـه، كالواقف بجنبها، ومن سـبق له احلضور يف موضعهـا، وأهل الدار لو 

وجدت عىل باب دارهم أو قريباً منها، ونحو ذلك.
(مسـألة ٢٨): إذا أخـذ اللقطة التـي هي دون الدرهـم ومتلكها ثم وجد 
صاحبهـا وجب ردها إليه مـع بقاء عينها مهام طال الزمـان، وال جيب دفع بدهلا 
مـع تلفها. أما مع انتقاهلـا عن ملك الواجد وبقاء عينهـا وإمكان الوصول إليها 

فاألحوط وجوباً التصالح بني مالكها االول والواجد ومن انتقلت إليه.
(مسألة ٢٩): الدرهم عبارة عن ثالثة غرامات فضة إال ربع عرش الغرام 

. تقريباً
(مسـألة ٣٠): املـدار يف حتديـد القيمة عىل مـكان االلتقـاط وزمانه، فإذا 
كانت اللقطة دون الدرهم يف مكان االلتقاط حني االلتقاط مل جيب التعريف هبا 

حتى لو زادت قيمتها بعد ذلك أو يف مكان آخر، والعكس بالعكس.
(مسألة ٣١): إذا بلغت اللقطة الدرهم فام زاد وجب عىل واجدها التعريف 
هبا سنة، ثم هو خمري بني إبقائها عنده بانتظار صاحبها، ومتلكها والصدقة هبا. إال 
يف لقطـة حرم مكة املعظمـة، فإن األحوط وجوباً عدم متلكهـا، واالقتصار عىل 

إبقائها عنده ملالكها أو الصدقة هبا.
(مسـألة ٣٢): البد يف املتصدق عليـه يف املقام من أن يكون فقرياً، كام هو 

احلال يف سائر موارد الصدقة.
(مسـألة ٣٣): لـو عثـر امللتقط عـىل املالك بعد السـنة فإن كانـت اللقطة 
موجـودة عنده ردهـا عليه، وإن كانت تالفة بتفريط منـه ضمنها له، وإن مل يكن 
تلفها بتفريط منه ففي الضامن إشكال، واألحوط وجوباً الصلح بينهام. وإن كان 



قد تصدق هبا ختري املالك بني الرضا بالصدقة ويكون أجرها له، والرجوع ببدهلا 
عىل امللتقط ويكون أجر الصدقة للملتقط.

(مسـألة ٣٤): يكفـي التعريف سـنة حتى لـو احتمل العثـور عىل املالك 
باالستمرار بالتعريف. نعم لو علم بالعثور عىل املالك مع االستمرار يف التعريف 
فالظاهـر وجوبه، ولو قـرصّ حينئذٍ وجب التعريف حتى ييـأس من العثور عىل 
املالـك، ومل جيز لـه التملك، بل يتعني عليه إبقاء العني عنـده بانتظار العثور عىل 

املالك أو التصدق هبا.
(مسـألة ٣٥): إنـام جيب التعريف مـع احتامل العثور به عـىل املالك، فإذا 
تعـذر العثـور به عىل املالـك مل جيب، كـام إذا مل تكن يف اللقطة عالمـة يمكن هبا 
معرفـة املالك، أو علم بسـفر املالك للبالد البعيـدة عن موضع اللقطة بحيث ال 
يصله التعريف هبا، أو علم بأنه ليس من شأنه االهتامم بتحصيلها والبحث عنها 
ولـو ليأسـه من وجداهنـا. وحينئذٍ إن احتمـل بوجه معتد به العثـور عىل املالك 
صدفة وجب االنتظار باللقطة سنة وإال جازت املبادرة لتملكها أو التصدق هبا.

(مسـألة ٣٦): حيـرم االلتقـاط عـىل الواجـد إذا عـرف مـن نفسـه تعذر 
التعريـف عليه أو خيش ذلك،كام لو كان حمبوسـاً أو منتظـراً احلبس مثالً أو كان 
مضطـراً للخـروج من بلد اللقطـة، أو خيش من التعريف الـرضر أو اخلطر عىل 
نفسه أو عىل اللقطة أو نحو ذلك، إال أن حيرز رضا املالك بااللتقاط فيام إذا كان 

. املال ضائعاً عليه عىل كل حال، أو يعلم برضا الشارع االقدس باالخذ حينئذٍ
وعـىل كل حال إذا التقـط الواجد اللقطة مع تعـذر التعريف عليه وجب 
عليـه االنتظار هبـا حتى ييأس من العثور عىل املالك، ثم لـه أن يتصدق هبا، وال 
جيـوز لـه متلكها. وهكذا احلال لـو التقطها بنية التعريف ثم طرأ مـا يمنع منه أو 

انكشف تعذره من أول االمر بالوجه املذكور.
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(مسـألة ٣٧): جتب عىل امللتقـط املبادرة للتعريف بعـد االلتقاط بالوجه 
املتعارف، وإن مل يبادرـ  عصياناً أو لعذرـ  مل يكتف بالسنة بل جيب عليه الفحص 
عـن املالـك بعد السـنة حتى ييـأس منه، ثم لـه أن يتصدق بالعـني، وال جيوز له 
متلكها. وكذا احلال إذا بادر للتعريف ثم قطعه قبل إكامل السـنة مدة طويلة عىل 

خالف املتعارف.
(مسـألة ٣٨): ال جتب مبارشة امللتقط للتعريف، فيجوز له االسـتنابة فيه 

بل جيزئ التعريف من املتربع.
(مسـألة ٣٩): إذا احتـاج التعريـف لبـذل مـال كان عـىل امللتقط ال عىل 
املالـك، وكذا إذا احتـاج حفظ اللقطة ـ عن الرسقـة أو التلف أو الرضر ـ لبذل 
مـال. نعم إذا كان االلتقاط بطلب من احلاكـم الرشعي ملصلحة املالك بمقتىض 

واليته كان له جعل النفقة عىل املالك.
(مسـألة ٤٠): إذا ضاعـت اللقطة من امللتقط فالتقطهـا آخر وجب عليه 
التعريـف هبا، فإن وجد صاحبها دفعها إليه، وإن وجد امللتقط االول دفعها إليه 
وكان عـىل امللتقـط االول إكامل التعريف حتى تتم السـنة ولـو بضميمة تعريف 

امللتقط الثاين. 
هـذا إذا مل يظهـر من امللتقط االول البناء عىل اخليانـة والتقصري يف أمرها، 
وإال حـرم عىل امللتقط الثاين دفعها إليـه لو وجده، بل جيب عليه إكامل التعريف 
بنفسه حتى جيد املالك. واألحوط وجوباً حينئذٍ أن ال جيتزئ بتعريف االول، بل 
يعرفها سنة من حني وجدانه هلا، كام هو املتعني لو مل يعلم بأهنا لقطة قد ضاعت 

مور الثالثة كامللتقط االول. من امللتقط. فإذا متت السنة كان خمرياً بني االُ
(مسـألة ٤١): البد يف التعريف باللقطة من جتنب ما يوجب إهيام املالك 
وانـرصاف ذهنـه عنها، فـإذا كانت نسـيجاً خميطـاً مل يكف أن يقـول : من ضاع 



لـه نسـيج، إذا كان النسـيج ينـرصف لغري املخيـط، وإذا مرت عـىل اللقطة مدة 
طويلـة مل يكـف التعريف بام يوهم قـرب ضياعها. بـل إذا كان يف اللقطة بعض 
اخلصوصيـات التي يكون ذكرها منبهاً للاملك عليها ومثرياً الحتامله إرادهتا من 
التعريـف وحمفزاً عـىل طلبها وجب ذكـره، ككوهنا ذهباً أو فضـة أو مصوغاً أو 
خميطـاً أو غري ذلك. نعم البد من االهبـام من بعض اجلهات بالنحو الذي حيتاج 

معه إىل ذكر العالمة التي خيتص بمعرفتها املالك. 
(مسـألة ٤٢): جيب يف التعريف حتري املواضـع التي يتوقع من التعريف 
فيهـا اطالع املالك عليـه إما لبحثه عن اللقطة فيها أو حلضـوره فيها أو لوصول 
نبـأ التعريـف منهـا إليه، وهو خيتلـف باختـالف االمكنة واالحـوال واالزمنة، 
ففـي اللقطـة يف املدينـة يكـون التعريـف يف املواضـع القريبة من مـكان اللقطة 
التـي يتعارف فحص املالك عن اللقطة فيهـا ويف االماكن واملجامع العامة التي 
يتوقـع حضـور املالك فيها أو شـيوع التعريـف فيها بني أهل املدينـة حتى يطلع 
املالـك عليه. ويف لقطة الصحراء يكون التعريف للنازلني يف موضع اللقطة ويف 
االماكـن القريبة منه. ويف اللقطة يف منازل املسـافرين يكون التعريف يف موضع 
االلتقـاط ويف املنـازل املتأخرة عنه حتى ينتهي إىل بلد املسـافرين. ويف اللقطة يف 
أيام املواسـم التـي جيتمع فيها الناس مـن خمتلف البلدان ـ كاحلـج والزيارات ـ 
يكون التعريف يف املشـاهد ويف البلدان التي جيتمـع فيها الناس ويرجعون إليها 

بعد انقضاء املوسم لو تيرس الوصول إليها... إىل غري ذلك.
(مسـألة ٤٣): جيب تتابع التعريف يف ضمن السـنة بحيـث يصدق عرفاً 
اسـتمرار التعريف فيها وعدم انقطاعه وذلك خيتلـف باختالف كيفية التعريف 

وباختالف االعراف والعادات التي جتري عليها الناس يف ذلك.
(مسـألة ٤٤): إذا ادعـى اللقطـة مدع وعلم صدقهـ  إما لوثاقته يف نفسـه 
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أو لذكـره عالمات ال يطلع عليها غري املالك عادة، أو لغري ذلك ـ فال إشـكال، 
وكذا إن قامت البينة عىل ملكيته هلا. وبدوهنام البد من االطمئنان بصدقه بذكره 
عالمـات للقطة يبعد اطالع غري املالك عليهـا. وال يكفي جمرد ذكره للعالمات 
إذا احتمـل بوجـه معتد بـه اطالعه عليهامن املالك أو نحـوه، بل ال يكفي ذلك 

وإن أوجب الظن إذا مل يوجب االطمئنان.
(مسألة ٤٥): ال يشرتط العلم أو البينة أو االطمئنان بكون الشخص هو 
املالـك الواقعي يف جواز دفع اللقطة إليه، بل يكفي العلم أو البينة أو االطمئنان 
بكونه صاحب اليد عليها قبل الضياع وإن احتمل عدم ملكيته هلا واقعاً، بل وإن 
علم ذلك إذا ادعى كونه وكيالً من قبل املالك أو ولياً عليه أو نحو ذلك ممن حيق 
له االسـتيالء عىل العني واملطالبة هبا. نعم مع العلم بأن يده عادية ـ كالسارق هلا 
والذي يأخذها بعقد فاسـد ونحومها ـ ال جيوز دفعها إليه، بل البد من الفحص 
عـن املالك ـ الواقعـي أو الظاهري ـ أو من يقوم مقامه، ومـع عدم العثور عليه 
جيري ما سـبق. وكذا إذا ادعى الوكالة أو الوالية أو نحومها ومل يثبت سـبق يده 

عىل اللقطة، فإنه ال جيوز دفعها إليه ما مل تثبت دعواه بوجه رشعي.
(مسـألة ٤٦): إذا عرف املالك وتعذر إيصال اللقطة إليه أو إىل وكيله أو 
وليّـه، فإن كانت مما يرصف بعينه كالطعام واللبـاس وعلم رضا املالك برصفها 
بعينهـا يف بعـض الوجوهـ  كبذهلا للفقراء ليأكلوها أو يلبسـوهاـ  حلَّ ذلك. وال 
يكفـي ذلك يف جواز بيعها وإنفـاق ثمنها. ويف غري ذلك إن أمكن الرجوع له يف 
كيفيـة الترصف فيها وجب، وإن تعـذر وجب حفظها للاملك مهام طال الزمان. 
نعـم مـع اليأس من الوصول له أو لوارثه البد مـن الرجوع للحاكم الرشعي يف 

كيفية الترصف فيها بدالً عن املالك.
(مسـألة ٤٧): ال جيـوز دفـع اللقطـة للحاكم الرشعـي ليسـتقل بإجراء 



حكمهـا وال تربأ الذمة بذلك. إال أن يكـون الدفع إليه راجعاً إىل توكيل امللتقط  
لـه يف التعريـف هبا وإجـراء أحكامها، فال تـربأ الذمة إال بقيامـه بذلك، كام هو 

احلال يف سائر الوكالء.
(مسألة ٤٨): إذا حصل للقطة نامء يف مدة التعريف كان للاملك تبعاً للعني 
فيأخـذه معهـا إذا عثر عليه بالتعريف، وكذا إذا مل يعثر عليه وبقيت العني والنامء 
عند امللتقط بانتظار العثور عىل املالك. أما إذا أراد امللتقط متلكها فله متلك النامء 
معها إذا كان متصالً هبا، كالسمن والصوف قبل جزه. أما إذا كان منفصالً ففي 
جـواز متلكه معها إشـكال، واألحوط وجوباً إجراء حكم جمهـول املالك عليه، 

فيقترص عىل الصدقة.
(مسـألة ٤٩): إذا مـات امللتقط بعد متلك اللقطة انتقلـت لوارثه مع بقاء 
عينهـا، فإن جاء املالك لزم الوارث إرجاعها له مع وجودها، وضامهنا من أصل 
الرتكة إذا كانت قد تلفت يف حياة امللتقط، وكذا إذا كانت قد تلفت بعد وفاته بغري 
تفريط من الوارث. أما إذا تلفت بتفريط منه فإنه يضمنها من ماله ال من الرتكة.

هـذا، وأمـا إذا مـات امللتقـط قبل متلكـه للقطـة فاألحوط وجوبـاً أن ال 
يتملكهـا الـوارث، بل يتم تعريفها إن كان مل يتم، ثـم حيفظها للاملك أو يتصدق 

هبا، فإن جاء املالك ومل يرض بالصدقة ضمنها.
(مسألة ٥٠): جيري عىل التقاط الصبي واملجنون ما تقدم يف الضالة.

(مسـألة ٥١): إذا كانـت اللقطـة ممـا يفسـد بالبقـاءـ  كاخلـرض والفواكه 
والطعـام املطبـوخـ  وجب عىل امللتقـط تقويمها بالثمن عىل نفسـه، ثم يترصف 

فيها ثم يعرفها ويقوم الثمن مقامها يف االحكام املتقدمة بعد التعريف.
وأمـا بيعهـا عـىل غريه فهـو إنام جيوز بثمـن املثـل فـام زاد، وإذا مل جيد من 
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يشـرتهيا بثمـن املثل كان النقـص عليه. نعم إذا كان االلتقـاط بطلب من احلاكم 
الرشعـي ملصلحة املالـك بمقتىض واليته كان له االتفاق معـه عىل مقدار الثمن 

الذي يقومها به عىل نفسه أو يبيعها به عىل غريه.
وجيري ذلك فيام إذا طرأ عليها ما يمنع من البقاء بعد االلتقاط قبل إكامل 

التعريف أو بعده.
(مسـألة ٥٢): نظـري فسـاد اللقطة بالبقـاء العملة إذا تعرضت للسـقوط 
املاليـة بسـبب إلغاء الدولة هلـا. واالعيان التـي يتوقع عليهـا الرسقة يف ظروف 

طارئة ونحو ذلك.
(مسـألة ٥٣): املال املوجود يف الـدار العامرة يراجع فيه أهلها، فإن أدعو 
قوا. وإن جهلوا  ملكيتهـم لـه أو ملكية غريهم أو نفوه عنهم أو عـن غريهم صدّ
االمـر فإن كانت الـدار اليدخلها غريهم حكم بأنه هلم، وكذا إذا وجد يف مكان 
منهـا خيتص هبم، وال يدخله غريهم. وإن كانت الدار يدخلها غريهم ووجد يف 
مـكان منها الخيتص هبم، فـإن كان الذي يدخلها حمصوراً يف أشـخاص معينني 
لزم مراجعتهم يف املال فإن علم أنه الحدهم فذاك، وإن تردد بني أكثر من واحد 
فاألحـوط وجوباً التصالـح بينهم، وإن كان الذي يدخلهـا كثري غري حمصورين 

جر عليه حكم اللقطة يف التعريف وغريه.
(مسـألة ٥٤): املال املوجود يف الدار اخلربـة التي هجرها أهلها وتركوها 
إن احتمـل العثـور عـىل صاحبـه بالتعريف عرف بـه، فإن مل يوجـد له صاحب 
فهو لواجده، وال ينتظر به سـنة. وكذا إذا كان ميؤوسـاً مـن العثور عىل صاحبه 
بالتعريـف. نعـم لـو هجـر اخلربـة أهلهـا ومل يرتكوهـا بـل بقيـت حمجوبـة هلم 
يتعاهدوهنـا فهي بحكم الـدار العامرة. هذا كله إذا مل يكـن مدفوناً، أما املدفون 

فقد تقدم حكمه يف مسائل الكنز من كتاب اخلمس. 



(مسـألة ٥٥): إذا كان لالنسـان صنـدوق أو نحـوه حمجـوب معد حلرز 
املـال وحفظه فوجد فيه ماالً وشـك يف أنـه له أو ال. فـإن كان الصندوق خمتصاً 
بـه ال يـودع فيه غريه إال وكالة عنـه حكم بأن املال له، وال يعتنـي باحتامل كونه 
لغـريه أمانـة عنـده أو أنه قد سـقط من وكيله بـال قصد أو نحو ذلـك. وإن كان 
مشـرتكاً بينـه وبني غريه عرفه ذلك الغـري، فإن عرفه فـذاك، وإن نفاه عنه وكان 
االمـر منحرصاً بينهـام صار لصاحب الصندوق، وإن شـك ذلـك الغري بحيث 
تـردد االمـر بينهام، فاألحـوط وجوباً التصالـح بينهام. أما لـو مل يكن الصندوق 
حمجوباً ومل يعد حلرز املال ـ بل يوضع فيه املال كام يوضع يف سائر االمكنة ـ فإن 
اختص بأهل الدار فاملال مردد بينهم وإن كان عاماً جر عليه حكم ما يوجد يف 

. الدار التي يدخلها كل أحد. لكنه فرض ال يوجد غالباً
(مسـألة ٥٦): إذا غرقت السـفينة فام طاف عىل املـاء أو قذف به املاء عىل 
 الساحل فهو الهله، فإن عرفوا دفع هلم، ومع اجلهل هبم لو أخذه غريهم جر
عليهم حكم اللقطة، وأما ما بقي يف أعامق املاء فإن صار أهله يف مقام استخراجه 
مل حيـل ألحد سـبقهم إليه، ومـا تركوهـ  ولو لعجزهم عن اسـتخراجهـ  فهو ملن 

استخرجه بالغوص أو نحوه.
(مسـألة ٥٧): إذا تبـدل متاع االنسـان بمتاع غريه من حـذاء أو لباس أو 
د  له قد تعمَّ غريمهـا، كام يتعارف كثـرياً يف املواضع العامة. فإن علم أن الـذي بدَّ
ذلـك واعتد عليه جاز لآلخر أخذ البـدل من باب املقاصة، التي تقدم الكالم 
فيها يف آخر كتاب الدين. فإن كان البدل الباقي أكثر قيمة من متاعه الذي أخذه 
املتعـدي بقي الزائد ملـكاً له، فإن عرفه أوصله لـه، وإن جهله جر عىل الزائد 
حكـم جمهول املالك. إال أن يعلم أن املتعدي تركه ليؤخذ بدالً عام أخذه فيجوز 

أخذه بتاممه وإن كان أكثر قيمة.
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وإن احتمـل غفلته عن ذلـك وعدم تعمده جر عىل البدل حكم جمهول 
املالك، فال جيوز الترصف فيه إال أن حيرز رضا صاحبه لو علم باحلال. كام جيب 
الفحص عن املالك، ومع اليأس عن معرفته أو عن الوصول إليهـ  بعد الفحص أو 
بدونهـ  يستأذن احلاكم الرشعي يف أن يستويف منه قيمة ما أخذه، ويتصدق بالزائد.

تتميم: وفيه أمران..
األول: البـد يف كـون اليشء لقطة من أخذ الشـخص له حال ضياعه من 
صاحبـه. وال تصدق يف غري ذلك من موارد اجلهل باملالك، كاالمانة واملقبوض 
بالعقد الفاسد واملغصوب واملأخوذ خطأ إذا ضاع أصحاهبا ومل يعرفوا، وكام إذا 
نـيس الشـخص متاعه يف مكان لغريه أو إذا دفع املشـرتي للبائـع أكثر من مقدار 
الثمـن أو دفـع البائع للمشـرتي أكثر مـن املقدار الذي اشـرتاه إىل غري ذلك من 
مـوارد وقوع املال بيـد غري مالكه. ويف مجيع ذلك جيـب الفحص عن املالك مع 
احتامل العثور بالفحص عليه احتامالً معتداً به، وال يكتفى بالسنة حتى يف املأخوذ 
من السـارق عىل األحوط وجوباً، ومع تعذر الفحص أو اليأس من العثور عىل 
املالـك بسـببه إن احتمل بوجـه معتد به العثـور عىل املالك مـن دون فحص أو 
جميئه بنفسه لطلب ماله وجب انتظاره، ومع اليأس عن معرفة املالك ال جيوز ملن 
عنده املال متلكه، بل له أن يتصدق به عن املالك ال غري. فإن عثر عىل املالك بعد 
التصدق باملال فاألحوط وجوباً مراجعته فإن ريض بالتصدق كان له أجره، وإن 

مل يرض ضمن له املتصدق املال وكان أجر الصدقة للمتصدق.
(مسـألة ٥٨): جيـوز مبارشة مـن عنده املال للتصدق بنفسـه، كام جيوز له 

التوكيل فيه. 
(مسـألة ٥٩): ال جيب اسـتئذان احلاكـم الرشعي يف التصـدق بمجهول 



املالـك، كـام ال جيـزئ الدفع إليه. نعـم لو دفع املـال إليه ـ عىل أنـه وكيل عنه يف 
التصدق أو النه االعرف بمواقع الصدقة أو لغري ذلك ـ فتصدق به أجزأ.

(مسألة ٦٠): جيوز الصدقة بعني املال، كام جيوز الصدقة بثمنه بعد تقويمه 
عـىل نفسـه أو بيعه من غـريه. لكن البـد يف االبـدال بالثمن من وجـود مرجح 
لذلـك، كعدم انتفـاع الفقري بالعني أو نحو ذلك. كـام أن األحوط وجوباً حينئذٍ 
استئذان احلاكم الرشعي. وإذا تيرس التصدق بعني املال عىل الفقري ثم رشاؤه منه 

بام يتفقان عليه كان أوىل.
(مسـألة ٦١): إذا خـيش من بيده املال عليه التلـف أو النقص أو نحومها 
قبـل اليأس مـن املالك وكانت املصلحة يف إبداله باملثـل أو القيمة جاز له ذلك. 
واألحوط وجوباً حينئذٍ مراجعة احلاكم الرشعي واستئذانه يف ذلك مع االمكان.
(مسـألة ٦٢): إذا ترصف من بيده املال يف املسـألتني السـابقتني من دون 
إذن احلاكم الرشعي ثم راجعه فأمىض الترصف نفذ وهكذا احلال يف مجيع موارد 

مراجعة احلاكم الرشعي.
(مسـألة ٦٣): إذا تعددت االيدي عىل جمهول املالك كان الكل مسـؤوالً 
به، فإن تصدق به أحدهم أجزأ عن الباقني، وكان للاملك الرجوع عىل أي منهم 
شاء، بناء عىل االحتياط السابق من الضامن له لو مل يرض بالصدقة. نعم إذا توىل 
أحدهم التصدق وكالة عمن سبقه فال ضامن عليه، بل الضامن عىل املوكل الذي 

كان املال عنده قبله.
(مسألة ٦٤): إذا أراد من عنده املال املجهول املالك الصدقة به فال بد من 
أن يتصدق به عىل فقري غريه، وال جيزئ أخذه له عىل أنه صدقة عىل نفسـه حتى 
لـو كان هـو فقرياً ومرصفاً للصدقة. نعم ال بأس بأن يدفعه إىل غريه من أجل أن 
يتصـدق به عليه، ملا سـبق من أن التصدق وظيفة كل مـن يكون املال حتت يده. 
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، ال وكالة عمن كان عنده. لكن البد من وقوع التصدق منه استقالالً
(مسـألة ٦٥): ال جيـري حكم جمهول املالك عىل الديـن املجهول املالك، 
كـام تقدم يف فـروع املال املختلط باحلرام مـن كتاب اخلمس، ويف املسـألة الثانية 

واخلمسني من كتاب الدين.
الثـاين: إذا أعـرض املالـك عـن ملكـه جـاز لغريه أخـذه ومتلكـه. لكن 

االعراض عىل نحوين..
أحدمهـا: راجـع إىل االذن يف متلك املال الذي يعرض عنـه، مثل ما يلقيه 
أهل الدار يف املزابل، وما يلقيه أهل العمل من االالت املسـتهلكة (السـكراب) 
ومـا يرتكه صاحب القامش عند اخلياط من قطـع القامش الصغرية التي ال ينتفع 
هو هبا ونحو ذلك. وحينئذٍ يرتتب عىل ذلك حكم اهلبة فيجوز الرجوع فيه ما مل 

يترصف االخذ يف العني ترصفاً مغرياً هلا.
ثانيهـام: راجـع إىل االعراض عن املـال ختلصاً من كلفته، كـرتك احليوان 
للتخلـص مـن االنفـاق عليه وتـرك املال الـذي يغرق بعـدم تيـرس الغوص له 
وإخراجه كام تقدم التعرض له آنفاً، وترك احليوان يف الطريق إذا جهد وأعيى عن 
السري الذي تقدم التعرض له يف الفصل الثاين، وترك احليوان الوحيش إذا أفلت 
وفـرّ يف البيداء ونحو ذلـك. والظاهر جواز متلك املال حينئذٍ ملن تكلف حتصيله 
وأخـذه، وال حيق لصاحبه االول املطالبة حتى مع بقاء املال عىل حاله. نعم البد 
من إحراز إعراض املالك عنه وعدم سـعيه لتحصيله، ولو من ظاهر احلال. أما 
لو اهتم بتحصيله والبحث عنه فيجب عىل غريه أن يدفعه له لو تكلف حتصيله، 

. وليس له االمتناع من ذلك وال املطالبة بام أنفقه يف سبيل حتصيله حينئذٍ
واحلمد هللا رب العاملني 



كتاب
الصيد والذباحة

حيـرم أكل امليتـة كام يـأيت، وهي أيضاً نجسـة إذا كانت حليـوان ذي نفس 
سـائلة، كام تقدم يف حمله. واملراد بامليتة يف حمـل الكالم كل حيوان مات من دون 
تذكيـة. والكالم هنا فيام تتحقق بـه التذكية، وهو الصيد والذباحة، فيقع الكالم 

يف بابني..

الباب االول
يف الصيد

وفيه فصالن..
الفصل االول

يف صيد ما له نفس سائلة
واحلـامر  والبقـر  الطيـور  كأكثـر  املمتنـع  الوحـيش  باحليـوان  وخيتـص 
الوحشـيني والظبـي واأليل ونحوهـا. دون احليوانـات االهلية كاالبـل والبقر 
والغنـم والدجـاج ونحوهـا. وإذا توحش احليـوان االهيل وامتنـع حل بالصيد 
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كالوحـيش، وإذا تأهل الوحيش مل حيل بالصيـد كاالهيل وكذا إذا مل يمتنع لكونه 
يف قبضـة االنسـان، كالغزال يصـاد ويربط أو حيبس يف احلظـرية. وفرخ احليوان 
الوحـيش قبـل أن يمتنع ويقو عـىل الفرار فإنه ال حيل بالصيـد كاالهيل، وكذا 

فرخ الطري قبل أن يملك جناحيه ويمتنع بالطريان.
إذا عرفت هذا، فآلة الصيد أمران..

األول: احليـوان. وخيتـص بالكلـب وال حيـل صيد غريه من سـباع الطري 
والرب، كالصقر والبازي والعقاب والفهد والنمر والذئب واالسـد وغريها، إال 

إذا اُدركت ذكاته.
(مسـألة ١): ال فرق يف الكلب بني السلوقي وغريه. نعم األحوط وجوباً 
عدم التذكية بالكلب االسود البهيم، وهو الشديد السواد الذي ال خيالط سواده 

لون آخر.
(مسـألة ٢): يشرتط يف الكلب الذي يصطاد أن يكون معلامً، بأن يتدرب 
عـىل الصيد لصاحبه ويتعلمه بالتعليم. وهو أمر عريف يدركه أهله. قيل : وذلك 
بأن يسرتسـل إذا اُرسل وينزجر إذا زجر. والظاهر أن ذلك من لوازم التعليم يف 

اجلملة. وليس هو متام معناه.
(مسـألة ٣): البد يف حل الصيد بالكلب من أن يسرتسل الكلب بإرسال 
الصائد وهتييجه، بحيث ينسـب الصيد للمرسل، ويكون الكلب كااللة له، فلو 

هاج الكلب بنفسه أو أفلت من صاحبه مع زجره له مل حيل صيده.
(مسـألة ٤): لو هاج الكلب بنفسـه نحو الصيد فأغراه صاحبه به فأرسع 
بسـبب ذلـك إليه فصـاده ففي حـل الصيد بذلك إشـكال. نعم لـو كان هياجه 
بانتظـار أمر صاحبه، بحيـث لو زجره فانزجر فأغراه صاحبه فاسرتسـل وصاد 



حل صيده. وأظهر منه ما إذا زجره فوقف، ثم أرسله فاسرتسل وصاد.
(مسـألة ٥): إذا أرسـله لغرض غري الصيد ـ كتعليمه عىل الصيد أو طرد 
عدو أو مهامجة سبعـ  فاصطاد حيواناً مل حيل ما صاده. بل لو أرسله لصيد حيوان 

خاص فصاد غريه ففي حل ما صاده إشكال واألحوط وجوباً العدم.
(مسـألة ٦): إذا أرسـله للصيد من دون أن ير املرسل صيداً، بل برجاء 
أن يـر الكلب صيداً، فصادف أن رآه فصاده حل. وكذا إذا أرسـله عىل شـبح 

برجاء أن يكون حيواناً يصاد، فصادف ذلك وصاده.
(مسـألة ٧): ال فرق يف املرسل بني أن يكون واحداً ومتعدداً، وكذا احلال 
يف الكلب ويف الصيد، فإذا أرسل شخص واحد أو أكثر كلباً معلامً واحداً أو أكثر 
عـىل حيوان واحد أو أكثر حـل الصيد يف اجلميع. نعم البـد من متامية الرشوط 
فيها مجيعاً، وال حيل مع عدم متاميتها يف بعضها، كام لو كان غري معلم أو قد هاج 
بنفسه أو قد أرسله كافر، أو تعمد من أرسله عدم التسمية. نعم إذا علم باستناد 

موت الصيد لواجد الرشط دون فاقده حل الصيد.
الثاين من آلتي الصيد: السـالح، سـواءً كان قاطعاً، كالسـيف والسـكني 

واخلنجر، أم شائكاً كالرمح والسهم واحلربة ونحوها.
(مسـألة ٨): ما كان من السـالح من احلديد ونحوه من الفلزات الصلبة 
ـ كالصفر والذهب ـ أو مشتمالً عىل نصل من ذلك حيل الصيد به إذا قتله وإن مل 
خيـرق اللحم. نعم األحوط وجوباً املبادرة آلخراج الدم بالنحو املتعارف وعدم 
أكل الصيـد إذا بقـي دمه فيه. وأما ما ال يشـتمل عىل ذلك كاخلشـب املحدد فال 

حيل الصيد به إال أن خيرق حلمه.
(مسألة ٩): يف جواز الصيد باالالت القاطعة والشائكة مما ال يعد سالحاً 
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إشكال، واألحوط وجوباً العدم، وذلك كاملنجل واملنشار واملزرف والدرنفيس 
واملخيَط والفالة. إال أن يتخذ سالحاً ولو يف خصوص مكان، فيحل الصيد به.

(مسـألة ١٠): حيـل الصيد بالطلقات النارية املتعارفـة يف زماننا إذا كانت 
حمددة الطرف شـائكة. وأما الكروية الشـكل ففي الصيد هبا إشـكال واألحوط 
وجوبـاً العدم. وأشـكل منها الطلقـات احلارقة إذا مل تكن حمـددة الطرف وتنفذ 

يف البدن.
(مسألة ١١): ال حيلّ الصيد املقتول باحلجارة والعمود والرشك واحلبالة، 
وكـذا بالرضب معرتضاً بمثل املسـحاة ونحو ذلك مما يصاد به وال يكون قاطعاً 

. وال شائكاً
(مسـألة ١٢): يشـرتط يف حلّ الصيد باآللة قصد الصائد الصيد هبا، فلو 
رمـى ال بقصـد الصيد فأصاب حيواناً فقتله مل حيل وإن سـمى بعد ما رماه. نعم 
لو رمى وسمى من دون أن ير صيداً بل برجاء أن يصيب صيداً فأصابه وقتله 

حل، نظري ما تقدم يف الصيد بالكلب.
(مسألة ١٣): إذا رمى صيداً فوصلت الرمية للصيد بمعونة الريح فقتلته، 
بحيـث لـوال الريح ملا وصلت إليه حل الصيد وكـذا إذا اصطدمت باالرض ثم 

وثبت للصيد فقتلته.
. (مسألة ١٤): إذا رمى صيداً فأخطأه وأصاب غريه فقتله حلّ

(مسـألة ١٥): ال فـرق يف الرامـي بني أن يكـون واحداً أو متعـدداً وكذا 
احلـال يف الصيـد يف اآللة التي يصاد هبا نظري ما تقدم يف الصيد يف الكلب. بل لو 

. اشرتك يف الصيد الكلب واآللة حل إذا مجعا الرشائط، نظري ما تقدم أيضاً
(مسـألة ١٦): يشـرتط يف حلّ الصيد إسالم الشخص الذي يتواله، وهو 



املرسـل للكلب والرامي باآللة فيحل صيد املسلم مؤمناً كان أو خمالفاً، كبرياً أو 
صغرياً مميزاً يتحقق منه القصد للصيد. وال حيل صيد الكافر، ذمياً كان أو حربياً، 

كتابياً كان أو غريه. ويأيت يف الذباحة ما ينفع يف املقام.
(مسـألة ١٧): يشـرتط يف حـلّ الصيد التسـمية من الصائد عند إرسـال 
الكلب أو رمي اآللة، أو بعد ذلك قبل إصابتهام للحيوان، فإن تعمد تركها حرم 
الصيـد حتى لو كان جاهالً باشـرتاطها. نعـم لو كان من شـأنه اإلتيان هبا لكنه 
تركهـا نسـياناً حل الصيد سـواءً كان ير اشـرتاطها أم ال، بل يـأيت هبا تربكاً أو 

لبنائه عىل استحباهبا.
(مسـألة ١٨): البد من التسـمية من نفس مرسـل الصيد، وال يكفي من 

غريه عند إرساله الكلب أو رميه باآللة.
(مسـألة ١٩): يكفـي يف التسـمية ذكـر اهللا تعـاىل يف ضمن مجلـة تتضمن 
التعظيـم، مثـل : بسـم اهللا، و : اهللا أكـرب، و : احلمد هللا. ويشـكل االكتفاء بذكر 
االسـم الرشيف جمرداً، أو مع وصف يتضمـن التعظيم من دون أن تتم به مجلة، 

كام لو قال : اهللا العظيم. وكذا االكتفاء بالنداء بمثل : يا اهللا.
(مسـألة ٢٠): األحوط وجوباً االقتصار يف اسمه تعاىل عىل لفظ اجلاللة، 

وعدم االجتزاء برتمجته بغري العربية من اللغات الهل تلك اللغة. 
(مسـألة ٢١): جيـوز صيد األخرس وتسـميته بتحريك لسـانه وإشـارته 

بتحريك إصبعه.
(مسـألة ٢٢): الظاهر لـزوم اإلتيان بالتسـمية بعنوان كوهنـا عىل الصيد 

ومن أجله وال جتزئ التسمية حني الصيد بداع آخر.
(مسألة ٢٣): يشرتط يف حل الصيد استناد موت احليوان للسبب املحلل، 
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كجرح الكلب وعقره واالصابة بالسالح أما إذا استند إىل سبب آخركصدمة أو 
تردّ من شـاهق أو غرق يف ماء أو غري ذلكـ  فال حيل سـواء استند املوت للسبب 
. إال مـع عدم ظهور  . ولو شـك يف ذلك حـرم ظاهراً اآلخـر وحـده أم هلـام معاً
السـبب اآلخـر وعدم املثـري عرفاً الحتامله، بحيـث يطمأن نوعاً باسـتناد املوت 

للسبب املحلل.
(مسـألة ٢٤): حيرم الصيد عىل املحرم ولو يف غري احلرم، كام حيرم الصيد 
يف احلرم ولو لغري املحرم. وال حيل احليوان حينئذٍ حتى عىل املحل عىل ما ذكر يف 

. كتاب احلج مفصالً
(مسألة ٢٥): إنام حيل الصيد بالسبب املحللـ  من جرح الكلب واالصابة 
بالسالح ـ إذا مل يدرك الصائد ذكاته بالذبح، إما بأن يدركه ميتاً أو حياً يف زمن ال 
يسع الذكاة، وكذا إذا اشتغل بمقدمات التذكية القريبة كسل السكني واالستقبال 
به فامت. أما إذا أدرك ذكاته فلم يذكه حتى مات فإنه ال حيل، حتى لو كان لعدم 
وجـود آلـة التذكية عنده. نعم إذا كان صيده بالكلب ومل يكن له ما يذكيه به كان 

. له أن يغري الكلب به حتى جيهز عليه، وحيل بذلك حينئذٍ
(مسألة ٢٦): ال جيب مبادرة الصائد للصيدـ  ليدرك ذكاتهـ  ما دام الصيد 
ممتنعاً، فإذا حبسـه الكلب أو أقعده أو أثخنه الرمي حتى وقف، فإن علم بأنه لو 
بـادر إليـه مل يدرك ذكاته مل جيب عليه املبادرة إليـه وحيل بقتل الكلب له أو بنزف 
دمـه حتى يمـوت، وإن احتمل أنـه يدرك ذكاته لـو بادر إليه فاألحـوط وجوباً 
املبادرة إليه ليدرك ذكاته فلو مل يبادر إليه حينئذٍ مل حيل، إال أن يعلم بعد ذلك أنه 

لو كان قد بادر إليه مل يدرك ذكاته.
نعم ال يرض عدم املبادرة لالنشغال بغريه من الصيد فيام لو تعدد الصيد، أو 
لالنشـغال بحفظ متاعه من الرسقة، أو بإمساك احليوان الذي يركبه من الرشود 



ونحو ذلك. وإنام االشـكال يف عدم املبادرة اعتباطاً وتساحماً بانتظار موته بنزف 
دمه ونحوه.

(مسـألة ٢٧): إذا فقـد الصيد بعـض الرشوط املتقدمة فـامت حرم، وإن 
، إال الصيد يف احلرم أو من احلرم فإنه ال  اه حلَّ أدرك الصائـد أو غـريه ذكاته فذكَّ

حيل عىل ما يذكر يف كتاب احلج.
(مسـألة ٢٨): يكفـي يف إدراك تذكيـة احليوان ـ يف املسـائل املتقدمة ـ أن 

نَبَه. . ولو شك يف ذلك كفى أن حيرك عينه أو يده أو اُذنه أو ذَ اً يدركه حيَّ
(مسـألة ٢٩): الصيـد إنـام يوجب حلية احليـوان من حيثيـة التذكية، مع 
حرمته من حيثية نجاسـة موضع الدم وموضع عضة الكلب ونحومها، فال حيل 

إال بعد تطهريها.
(مسـألة ٣٠): إذا قطع رأس الصيد فامت حل مجيعه، وإن أدركه الصائد 
وفيـه بقيـة مـن احلياة ففـي وجوب تذكيتـه من موضـع التذكيـة إن مل يقطع منه 
. هـذا إذا كان الصيـد واجـداً للرشائط، وإن  إشـكال، وإن كان أحـوط وجوبـاً
كان فاقـداً هلـا حرم حتى إذا كان فيه بقية من حيـاة فذكى يف موضع التذكية عىل 

. األحوط وجوباً
(مسـألة ٣١): إذا قطـع عضـواً مـن الصيـد غري الـرأس كاليـد والرجل 
والذنـب أو قطعة منه صغرية حرم املقطوع وحـده وحل ما بقي من احليوان مع 

. حتقق رشوط الصيد أو تذكيته بعد إدراكه حياً
(مسألة ٣٢): إذا قطع احليوان قطعتني فإن كانتا متقاربتني يف املقدار حلتا 
مجيعـاً مع متامية رشوط الصيد، واألحوط وجوباً تذكية ما فيه الرأس مع إدراك 
ذكاتـه. وإن مل تتـم رشوط الصيـد حرمتـا مجيعاً حتـى ما فيه الـرأس وإن أدركه 
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. وإن اختلفتا قدراً بوجه ظاهر  حياً فذبحه بالوجه الرشعي عىل األحوط وجوباً
حلـت الكـرب إن كانت يف جانب الرأس واألحوط وجوبـاً تذكيتها مع إدراك 
ذكاهتـا. ويف حليـة ما عداها إشـكال. هذا مـع متامية رشوط الصيـد، ومع عدم 
متاميتهـا حـرم اجلميع حتى الكرب إذا كانت يف جانب الـرأس مع إدراكها حية 
. إال أن يصدق عليها أهنا حيوان  وذبحهـا بالوجه الرشعي عىل األحـوط وجوباً

ناقص، كام لو قطعت الرجل مع بعض املؤخر فإن الباقي حيل بالتذكية.
(مسألة ٣٣): الصيد باآللة كام يذكي ما حيل أكل حلمه يذكي ما حيرم أكل 
حلمـه، فينتفع بجلـده. نعم البد أن يكون احليوان يف نفسـه قابالً للتذكية، ويأيت 
بيـان ذلـك يف الذباحـة. أما الصيـد بالكلب فهـو يذكي ما حيـل أكل حلمه، وال 

يذكي ما حيرم أكل حلمه.
(مسـألة ٣٤): يملك االنسـان احليـوان املباح باالصل بأخـذه له، كام إذا 
قبـض عىل يـده أو رجله أو رماه بانشـوطة بنحو حيبسـه بذلك، وكـذا إذا دخل 
حجرته فأغلق عليه بابه وحبسـه. وكذا إذا نصب شـبكة أو رشكاً أو نحومها مما 
حيبس احليوان بقصد صيده وأخذه، فإنه يملكه إذا وقع فيها وانحبس. وكذا إذا 
أرسل عليه الكلب ليصيده به فاستوىل عليه وحبسه. وأما إذا رماه فقتله أو أقعده 
ه غري ممتنع ـ كام إذا كرس جناحه فمنعه من الطريان أو كرس رجله أو جرحه  فصريّ
بنحـو يمنعـه من العدوـ  ففـي متلكه بمجرد ذلك مـن دون أن يأخذه ويصري يف 
حوزته إشـكال، وكذا إذا عقـره الكلب من دون أن حيبسـه. فيلزم االحتياط يف 
ذلك يف حق الفاعل بعدم ترتيبه أثر امللكية إال بعد أخذه له، ويف حق غريه بعدم 

الترصف فيه وال التملك إال بإذنه.
(مسـألة ٣٥): إذا توحـل احليـوان يف أرضـه أو انحبس الطائـر يف بيته أو 
وثبـت السـمكة يف سـفينته مل يملك شـيئاً من ذلـك، إال أن يصدر منـه ما حيقق 



أخذه له ناوياً ذلك، كام إذا أغلق الباب عىل احليوان أو الطائر أو سـاق السـفينة 
والسـمكة فيها. أما إذا أعد شـيئاً من ذلك ليأخذ به احليوان ـ كام إذا أجر املاء 
يف أرضه فأوحلها وفتح املضيق يف بيته لينحبس فيهام احليوان والطائر، أو وضع 

سفينته يف مكان ليثب فيها السمك ـ فإنه يملكه حينئذٍ بذلك.
(مسـألة ٣٦): أخذ احليوان يف املسـألة السابقة إنام يوجب متلك اآلخذ له 
إذا كان بنية متلكه له، كام هو احلال يف سائر املباحات االصلية، أما إذا مل يكن بنية 
التملـك فهو ال يوجب امللك، كـام إذا أخذه ليعرف مد قوته، نظري ما إذا أخذ 

حجراً لريمي به ويعرف مد رميته.
(مسـألة ٣٧): إذا أخذ احليوان يف املسـألة السـابقة بأحد الوجوه املتقدمة 
ثم أفلت منه، فإن كان ذلك قبل استحكام احلبس، بحيث ال يصدق معه االخذ 
للحيـوان وحيازته فاحليوان باق عىل إباحته االصلية ومل يملكه االخذ، بخالف 
مـا إذا كان بعد اسـتحكام احلبس وصدق االخذ، كـام إذا قبض عليه حتى تعب 
فضعف عن إمسـاكه وأفلت، وكام إذا أغلق عليه الباب ثم فتحها شـخص ففر 
احليـوان، أو توحـل حتى إذا جف الوحل قوي احليوان عىل التخلص منه ونحو 
ذلـك. وحينئذٍ يبقـى احليوان يف ملك االخذ، وال جيوز لغـريه صيده أو قتله إال 
أن يأذن يف ذلك، أو يتحقق منه االعراض عن احليوان ـ ولو بسـبب االفالت ـ 

الذي تقدم الكالم فيه يف آخر كتاب اللقطة.
(مسـألة ٣٨): إذا شـك يف سـبق وضع اليد عىل احليوان بني عىل عدمه، 
أمـا إذا علم بذلـك فإن عرف صاحب اليد عليه وجب تسـليمه لـه، وإن جهل 
جـر عـىل احليوان حكـم اللقطة املتقدم. نعـم إذا ملك الطائـر جناحيه فأخذه 
شـخص ومل يعـرف صاحبه جاز لـه متلكه، كام تقـدم يف آخر الفصـل الثاين من 

كتاب اللقطة.

صيد ما له نفس سائلة............................................................................. ١٩٧



........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين ١٩٨

(مسـألة ٣٩): إذا تبع حيواناً فركض احليوان حتى أعيى ووقف مل يملكه 
الذي تبعه حتى يأخذه، فإن سبقه غريه وأخذه ملكه االخذ، دون الذي تبعه.

(مسـألة ٤٠): الصيد بالكلب وااللة املغصوبني حيرم من حيثية الترصف 
باملغصـوب، ويرتتب عليه التذكية، كالصيد باململوك واملباح. كام أنه لو حتقق به 
االخذ ـ الذي سبق أنه سبب امللك ـ كان املالك هو الغاصب االخذ ال صاحب 
الكلب أو االلة املغصوب منه. نعم يسـتحق املغصـوب منه عىل الغاصب اُجرة 

العني املغصوبة التي يتحقق هبا الصيد واالخذ.

الفصل الثاين
يف صيد ما ليس له نفس سائلة

ملا كانت ميتة ما ليس له نفس سـائلة طاهرة فال أثر لتذكيته إال حل أكله. 
وحيـث خيتص مـا حيل أكله من غري ذي النفس بالسـمك واجلـراد، فالكالم يف 

. املقام إنام هو يف تذكيتهام من أجل حل أكلهام فعالً
(مسـألة ٤١): ذكاة السـمك صيده بأخذه واالسـتيالء عليه مع خروجه 
مـن املـاء حيـاً سـواء كان أخذه قبـل خروجه من املـاء أم كان خروجـه من املاء 
قبـل أخـذه. فاالول كام إذا ألقى الصائد شـبكة فدخلها السـمك ثم أخرجه هبا 
أو نصب شـبكة أو صنع حظرية فدخلها السـمك ثم نضب املاء عنه وهو حي. 
والثاين كام إذا نضب املاء عن السمك من دون صيد أو وثب السمك خارج املاء 

ثم أخذه شخص قبل أن يموت.
(مسـألة ٤٢): إذا نضب املاء عن السـمك من دون أن يسـتويل عليه أحد 
وهو يف املاء فاضطرب خارج املاء إىل أن مات مل حيل حتى لو كان عنده من ينظر 



إليه، إال أن يأخذه أو يسـتويل عليه قبل أن يموت. وكذا إذا وثبت السـمكة من 
املـاء إىل الشـط أو السـفينة، فإهنا ال حتـل إال أن تؤخذ وهي حية، ولو بأن يسـري 
بالسفينة ناوياً االستيالء عىل السمك الذي وقع فيها. نعم لو جعلت السفينة يف 
مكان من أجل أن يثب فيها السمك كان وثوبه فيها حينئذٍ أخذاً له، نظري دخوله 

يف احلظرية التي جتعل لصيد السمك.
(مسـألة ٤٣): إذا صيـد السـمك وهـو يف املـاء بالشـبكة أو احلظـرية أو 
نحومهـا، ثـم نضب عنه املاء أو اُخـرج منه، وقد مات بعضـه يف املاء حرم امليت 
منه، وحل الباقي. ومع الشـك يف أن موته كان وهو يف املاء أو بعد خروجه منه، 

فإن علم زمان خروجه من املاء وشك يف زمان موته حل ظاهراً، وإال حرم.
(مسـألة ٤٤): إذا اُخـرج السـمك من املـاء حياً، ثم اُرجـع إليه فامت فيه 
حرم، فإذا اضطر صاحبه الرجاعه للامء فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو 
بـرضب أو غريه. أما إذا مات بعد ذلك خـارج املاء فهو حالل وإن مل خيرجه بل 

وىل. خرج بنفسه أو نضب املاء عنه، النه يكفي يف تذكية إخراجه يف املرة االُ
(مسـألة ٤٥): جيـوز صيـد السـمك بإلقـاء السـم لـه ـ املعـروف عندنا 
بالزهر ـ يف املاء. لكن ال حيل السمك به حتى خيرجه االنسان من املاء حياً، سواء 
كان املخـرج لـه هـو الذي ألقى السـم أم غريه. وال يكون السـمك ملـكاً مللقي 

السم، بل ملن استوىل عىل السمك وأخذه.
(مسألة ٤٦): ال يشرتط يف حلّ السمك إذا ذكي بإخراجه من املاء حياً أن 
يموت بنفسـه خارج املاء، فلو مات بالتقطيع أو بشـق بطنه أو برضبه عىل رأسـه 
. بل الظاهر جواز أكله حياً، كام إذا ابتلع السمك الصغار  أو غري ذلك حلّ أيضاً

وهي أحياء.
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(مسـألة ٤٧): إذا قطعت السـمكة قبل أن تذكى، فإن صدق عىل القطعة 
أهنا سـمكة ناقصة، كام لو قطع ذيلها وحده أو مع قسـم قليل من أسـفل بدهنا، 
حلت بالتذكية بالنحو املتقدم، وإال مل حتل كالرأس وحده أو مع قليل من البدن، 
وكأسـفل البـدن. ويف البـدن بتاممـه من دون رأس إشـكال، واألحـوط وجوباً 
اجتنابـه. أما إذا ذكيت تامة ثم قطعـت واُرجعت إىل املاء فام مل يمت منها يف املاء 
حـالل، ومـا مات منها يف املاء حـرام، حتى لو مل يصدق عليه أنه سـمكة ناقصة 

 . عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ٤٨): إذا ابتلعت السمكة سمكة اُخر فصيدت بالوجه املتقدم 

حلت هي والسمكة التي يف جوفها.
(مسـألة ٤٩): الظاهـر أن تذكيـة السـمك بالوجـه املتقـدم ال ختتص بام 
حيـل أكلـه، بل جتري فيام حيـرم أكله. نعم يف جرياهنا يف غري السـمك من حيوان 
املـاء إشـكال، خصوصاً ما كان منـه يعيش يف الرب أيضاً كالسـلحفاة والرسطان 

والضفدع. بل الظاهر عدم تذكيته بذلك.
(مسـألة ٥٠): صيـد اجلراد وتذكيته بأخذه حيـاً، فإن مات قبل ذلك فهو 

ميتة حرام االكل.
(مسألة ٥١): ال حيلّ الدبا، وهو اجلراد قبل أن يستقل بالطريان.

(مسـألة ٥٢): إذا اشـتعلت نار أو اُشـعلت يف موضع فيه جراد فاحرتق 
مل حيـل أكلـه، وكـذا إذا أوجبـت هيجان اجلراد مـن موضع آخر وسـقوطه فيها 
فاحرتق، سواءً كان القصد من أشعاهلا جميء اجلراد املذكور، أم كان الغرض منه 

أمراً آخر فصادف جميء اجلراد هلا واحرتاقه هبا.
(مسـألة ٥٣): جيوز أن يشـو اجلراد والسـمك بعد صيدمهـا وتذكيتهام 



قبل أن يموتا، وال حيرمان بذلك.
(مسألة ٥٤): ال يشرتط يف تذكية السمك واجلراد وصيدمها التسمية.

(مسألة ٥٥): ال يشرتط يف تذكية السمك واجلراد وصيدمها إسالم اآلخذ 
هلام، فيصح صيد الكافر هلام بأقسامه ذمياً كان أو حربياً، كتابياً أو غريه.

(مسـألة ٥٦): ال بأس بصيد الصبي واملجنون للسـمك واجلراد إذا حتقق 
منهام قصد االخذ واالستيالء عىل ما يصيدانه.

(مسألة ٥٧): ال حيكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك واجلراد 
إذا شك يف تذكيته حتى إذا أخرب بتذكيته ومل يكن متّهامً إذا مل يوجب خربه العلم. 
نعم إذا أخرب بأخذه له من املسلم صدق يف خربه إذا مل يكن متّهامً، وحكم بتذكية 
ما يؤخذ منه لسبق يد املسلم عليه. وهكذا احلال يف مجيع ما يؤخذ من الكافر مما 
ال حيـل إال بالتذكية، وقد تقدم يف مبحث نجاسـة امليتة الفروع املناسـبة للمقام. 

فراجع.
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الباب الثاين
يف الذبح

وحمل الكالم هو الذبح املوجب للتذكية الذي يرتتب عليه طهارة احليوان 
وجواز أكله وبيعه وغري ذلك. والكالم فيه يقع يف ضمن فصول..

الفصل األول 
فيام يقبل التذكية

(مسـألة ٥٨): كل حيـوان حملـل االكل قابـل للتذكية. فـإن كان له نفس 
سـائلة كان قابـالً للتذكية بالذبح، وبعضه يقبل التذكية بالصيد، كام سـبق. وإن 
مل يكـن له نفس سـائلة ـ وهو السـمك واجلراد ـ فـال يقبل التذكيـة بالذبح، بل 

بالصيد ال غري كام تقدم.
(مسـألة ٥٩): ما ليس له نفس سـائلة إذا كان حمرم االكل فإن كان سمكاً 
فقد سـبق تذكيته بالصيد، وإن مل يكن سـمكاً ـ كالضفدع والوزغ ـ فهو ال يقبل 
التذكيـة ال بالذبـح وال بالصيـد. لكـن بعد حرمـة أكل احليوان عـىل كل حال، 
واالحتياط الوجويب بعدم استصحاب أجزائه يف الصالة إذا كان له حلم، وطهارة 

ميتته ال يظهر االثر لعدم تذكيته إال يف وجوب االحتياط بعدم بيعه.
(مسألة ٦٠): ال تقع التذكية عىل نجس العني. 



(مسـألة ٦١): تقع التذكيـة بالذبح عىل ما ال يؤكل حلمـه من ذي النفس 
سـواءً كان له جلد يمكن االنتفاع به بلبس وفرش ونحومها أم ال، وسـواءً كان 
من السـباع أم من الطـري أم من احلرشات التي تسـكن باطن االرض ـ كالضب 
وابن عرسـ  أم من غريها كاالرنب. فيطهر بالذبح حلمها وجلدها وجيوز بيعها.

الفصل الثاين
يف الذابح

(مسـألة ٦٢): يشـرتط يف الذابح االسـالم، فال تصح ذبيحة الكافر وإن 
كان ذمياً، حتى إذا علم أنه قد سمى عىل ذبيحته.

(مسـألة ٦٣): حتل ذبيحة املخالف إال أن يكون حمكوماً بالكفر. نعم هي 
مكروهة.

(مسألة ٦٤): حتل ذبيحة الصبي إذا كان مميزاً حيسن التذكية. نعم البد من 
 . أن يكون معلناً لالسـالم، أو يكون حمكوماً بأنه مسـلم لكون أحد أبويه مسـلامً
. نعـم إذا كان معلناً بالكفر فالظاهر عدم حل ذبيحته وإن كان أحد أبويه مسـلامً
 . (مسألة ٦٥): حتل ذبيحة ولد الزنا إذا كان معلناً لالسالم وإن كان صبياً
بل الظاهر كفاية كون أحد أبويه مسلامً يف احلكم بإسالمه وإن كان صبياً مل يعلن 
االسالم، وكذا إذا كان تابعاً ملسلم. عىل ما تقدم يف مطهرية التبعية من كتاب الطهارة.

(مسـألة ٦٦): حتـلّ ذبيحة املـرأة واالعمى واألغلـف واخليص واجلنب 
واحلائض والفاسق.

(مسألة ٦٧): حتل ذبيحة ناقص العقل إذا كان مميزاً يتأتى منه قصد الذبح 
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ف ـ فال يصح. وكذا  املـرشوع، أما إذا مل يتحقق منه ذلك ـ كـام يف املجنون الرصّ
احلـال يف السـكران، فإن سـكره قد ال يمنع مـن متييزه وقصـده الذبح الرشعي 
بالوجـه الـذي يرتتب عليه االثر عند العقالء، بخـالف النائم، فإن الظاهر عدم 

العربة بقصده.
(مسـألة ٦٨): ال بـأس بتعدد الذابح، بأن يتوىل الذبـح اثنان ـ مثالً ـ عىل 
سـبيل االشرتاك مقرتنني بأن يأخذا السكني معاً ويذبحا معاً، أو يأخذ كل منهام 
سـكيناً ويقطـع أحدمها بعض االعضـاء واآلخر الباقي دفعة واحـدة. أو يكون 
ذلـك منهام عىل التعاقب فيقطع أحدمها بعض االعضاء ثم يقطع اآلخر الباقي. 
ومن ذلك ما إذا ذبح شخص احليوان وتركه فظهر النقص يف ذبحه فأخذه اآلخر 

وأتم ذبحه. والبد من تسمية الكل.
(مسألة ٦٩): ال بأس بذبيحة املكره وإن مل يكن إكراهه بحق.

(مسـألة ٧٠): ال بـأس بذبيحة مـن ال يعتقد بوجوب التسـمية أو يعتقد 
بعدم وجوهبا إذا سمى.

(مسـألة ٧١): حتل ذبيحة املعتـدي والغاصب للحيـوان املذبوح أو اللة 
الذبح وإن كان آثامً يف ذبحه. ومثله ما إذا كان احليوان منذوراً مثالً لوجه خاص 
فذبح عىل وجه آخر. فالشاة التي ينذر صاحبها ـ مثالً ـ أن يضحي هبا لو ذبحت 

يف غري وقت االُضحية عمداً أو جهالً أو نسياناً تذكى بالذبح وحيل أكلها.



الفصل الثالث
يف كيفية الذبح

 (مسـألة ٧٢): البـد يف الذبـح مـن قطع االعضـاء االربعـة، وهي جمر
النفسـ  الذي قد يسـمى باحللقومـ  وجمر الطعام والرشابـ  الذي قد يسـمى 
ـان، ومها عرقان حميطان هبام جيري فيهام الدم، وال يكفي شـق  جَ دَ باملـريءـ  والوَ

يشء منها من دون قطع.
(مسألة ٧٣): الظاهر أن قطع االعضاء املذكورة يتوقف عىل بقاء (اجلوزة) 
يف جانب الرأس، فلو بقي منها يشء يف اجلسد مل يتم الذبح املذكي، ألن احللقوم 
واملـريء يبدءان منها، فمع بقاء يشء منها يف جانب الرأس يكون موضع الذبح 

. قبلهام، وال يقطعان حينئذٍ
(مسـألة ٧٤): إذا قطع بعض االعضـاء االربعة من حتت اجلوزة عىل غري 
الوجه الرشعي ـ كام إذا استند إىل افرتاس سبع أو رضب ال يقصد به التذكية أو 
غري ذلك ـ مل يكف يف التذكية قطع الباقي، بل حيرم احليوان. نعم إذا شـق بعض 
االعضاء أو كلها من دون قطع وبقي احليوان حياً أمكن تذكيته بقطعها من حمل 

الشق أو من فوقه أو حتته.
(مسألة ٧٥): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق اجلوزة أو من بعضها أمكنه 

التدارك ما دام احليوان حياً فإذا ذبحه من حتت اجلوزة ذكي وحل حلمه.
(مسـألة ٧٦): ال جيب التتابـع العريف يف قطع االعضـاء، فلو قطع بعض 
االعضاء من احليوان فأرسله أو أفلت ثم قبض عليه فقطع الباقي وهو حي ذكي 
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احليوان وحلّ حلمه.
(مسـألة ٧٧): ال جيـب يف الذبـح أن يكـون يف أعـىل الرقبة حتـت اجلوزة 

مبارشة، بل جيوز أن يكون أسفل من ذلك إذا حتقق قطع االعضاء االربعة.
(مسألة ٧٨): ال يصح الذبح من القفا، حتى لو قطعت االعضاء االربعة 
بأن يبدأ من القفا وينتهي باحللقوم. بل األحوط وجوباً وضع السـكني يف ظاهر 
الرقبـة والنزول هبا إىل الباطن، وال يقلب السـكني ويدخلها وسـط الرقبة حتت 

االعضاء وخيرجها إىل الظاهر.
(مسـألة ٧٩): األحوط وجوباً عدم قطع رأس احليوان عند الذبح، لكن 
لو حصل ذلك غفلة أو خطأ أو الرساع السـكني مل حيرم احليوان املذبوح، بل ال 
حيرم حتى لو تعمد ذلك، وإن كان األحوط اسـتحباباً الرتك. وجيري مجيع ذلك 
يف النخـع الذي هو عبارة عن الوصول بالسـكني للنخـاع فيقطع قبل أن يموت 

احليوان من دون أن يقطع الرأس.
(مسألة ٨٠): يشكل االكتفاء بقطع االعضاء االربعة بنحو القرض بمثل 
(املقـص) و(املقراضـة) ونحومها مما يقطـع بجمع االلتني املحددتـني ال بإمرار 
آلة واحدة كالسـكني. نعـم ال بأس به مع االضطرار. واملعيـار فيه خوف موت 

احليوان لو تأخر ذبحه إىل حني القدرة عىل مثل السكني.
(مسـألة ٨١): ختتص االبل من بني البهائم بأن تذكيتها بالنحر، وال جيوز 
. فـإن ذبحت االبل مل تذك ومل  ذلـك يف غريهـا، حتى اخليل عىل األحوط وجوباً
حتل، إال أن تنحر قبل أن متوت، وإن نحر غريها مل يذك ومل حيل إال أن يذبح قبل 

أن يموت.
(مسـألة ٨٢): كيفية النحر أن يطعن احليوان بااللة ـ من سـكني أو حربة 
أو غريمها حتى مثل املزرف واملنجل ـ يف اللبة، وهي املوضع املنخفض يف أصل 



العنق عند وسط أعىل الصدر.
(مسـألة ٨٣): إذا تعذر ذبح احليوان أو نحـره جاز تذكيته يف غري موضع 
التذكية بالنحو املتيرس، وحل أكل حلمه. سواءً كان ذلك الستصعابه ورشوده أم 
 يف بئر أو سقط عليه  لصريورته يف مكان ال يسيطر عليه فيه املذكي، كام لو تردَّ
خر عدا االستقبال.  البناء أو نحو ذلك. نعم البد من حتقق رشوط التذكية االُ

كام أنه إذا أدرك ذكاته بعد جرحه أو عقره وجبت تذكيته كالصيد.
(مسـألة ٨٤): اجلنني إذا ماتت اُمه من دون تذكية فإن استخرج منها حياً 
. وكذا إذا استخرج من اُمه وهي  ، وإال كان ميتة حمرماً واُدركت ذكاته وذكي حلَّ

حية بعملية قيرصية أو نحوها فإنه حيل إذا ذكي بالذبح ، وال حيل بدون ذلك.
(مسـألة ٨٥): اجلنني إذا ذكيت اُمه فامت يف بطنها قبل أن يسـتخرج منها 

كانت ذكاهتا ذكاة له فيحل أكله، وكذا إذا مل تلجه الروح يف بطنها.
(مسألة ٨٦): اجلنني إذا ذكيت اُمه فاستخرج منها حياً مل حيل إال بالتذكية، 
فإن مات قبل أن يذكى فهو ميتة حرام، سواءً ضاق الوقت عن تذكيته أم وسعها 

ومل يذك تساحماً أو غفلة.
(مسـألة ٨٧): جتـب املبادرة بالنحو املتعارف إىل سـلخ الذبيحة ثم شـق 
بطنها آلخراج اجلنني منها وإدراك تذكيته، فلو مل يبادر بالنحو املتعارف واحتمل 
موت اجلنني بسـبب ذلـك حكم بعدم ذكاة اجلنني وبحرمتـه. نعم لو علم بعدم 

. إدراكه حياً عىل كل حال مل جتب املبادرة آلخراجه، وحل حينئذٍ
(مسألة ٨٨):إنام جيوز أكل اجلنني إذا كان تام اخللقة وقد نبت شعره، وإال 

مل حيل، سواء ذكي بذكاة اُمه أم بذبحه بنفسه.
(مسـألة ٨٩): ال فرق يف تذكية اجلنني بذكاة اُمه بني حملل االكل وحمرمه.
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الفصل الرابع
يف رشوط الذبح

وهي اُمور..
األول: القصـد للذبح أو النحر، فال حتصـل التذكية بالذبح أو النحر من 
غري القاصد، كام لو وقع السكني من يده عىل االعضاء االربعة فقطعها، أو قصد 
بتحريك السكني أمراً غري الذبح فقطعت االعضاء االربعة، وعىل ذلك يبتني ما 

تقدم من عدم صحة الذبح والنحر من غري املميز، كاملجنون والنائم.
الثـاين: أن يكـون الذبـح أو النحـر باحلديد فال يصح بغـريه وإن كان من 
الفلـزات الصلبـة، كالنحاس والذهـب والفضة. هذا مع تيـرس احلديد، أما مع 
خـر والزجاج  تعـذره فيجـوز الذبح بـكل ما يفـري االوداج، كالفلـزات االُ

والعظم واخلشب وغريها. وكذا احلال يف النحر.
(مسـألة ٩٠): يكفي يف جواز الذبح بغري احلديد تعذر احلديد حني إرادة 

الذبح، وال يشرتط االضطرار للذبح للحاجة للحم أو خلوف موت احليوان.
(مسـألة ٩١): يذكر بعض أهل اخلربة أن السـتيل حديد مصفى مشـتمل 
عـىل خليط من مواد اُخر. كام يذكرون أيضاً أن احلديد املتعارف مشـتمل عىل 
مواد اُخر. وحينئذٍ إذا كانت نسـبة اخلليط يف السـتيل تقارب نسـبة اخلليط يف 

احلديد املتعارف فال بأس بالذبح به ولعل ذلك هو الغالب من أنواع الستيل .
(مسـألة ٩٢): الذبح بالسـن والظفر ـ عند تعذر الذبح باحلديد ـ إن كان 



بإمرار أحدمها عىل االعضاء نظري إمرار السكني فالظاهر جوازه، وإن كان بنحو 
القـرض ـ كـام لو قطعت االعضـاء بالعض أو بجمـع الظفرين عليها ـ أشـكل 
جوازه، ملا سبق يف الفصل الثالث من االشكال يف قطع االعضاء بنحو القرض. 
نعـم مع االضطرار لعدم تيرس الذبح إال هبـذا الوجه وخوف موت احليوان فال 

بأس به، كام تقدم.
الثالث: االسـتقبال بالذبيحة بأن توجه للقبلـة بمقاديمها ومذبحها، فإن 
ذبحـت نائمة وجهت إىل القبلة معرتضة، لكـن ال تطرح عىل قفاها، بل تضجع 
عىل جانبها االيمنـ  بأن يكون رأسها إىل يمني املستقبل، كهيئة امليت حال الدفن 
ـ أو عىل جانبها االيرس ـ بأن يكون رأسـها إىل يسـار املسـتقبل ـ ليكون مذبحها 

موجهاً للقبلة.
وإن ذبحت جالسـة أو قائمة وجهت بصدرها إىل القبلة، كام هو احلال يف 

االبل حال النحر. 
(مسـألة ٩٣): جيوز ذبح احليوان معلقاً من رجليه أو من رأسـه. ويكون 

االستقبال به بتوجيه صدره وبطنه إىل القبلة.
(مسـألة ٩٤): إذا مل يسـتقبل الذابح أو الناحر باحليوان القبلة عاملاً عامداً 
مل يذكـه الذبـح وحرم أكله، وإن كان ناسـياً أو جاهالً بوجوب االسـتقبال ذكاه 
الذبح وحل أكله، وكذا إذا كان خمطئاً يف القبلة بأن وجهها جلهة اعتقد أهنا القبلة 

فتبني اخلالف.
(مسـألة ٩٥): إذا جهلـت القبلـة ومل يتيـرس معرفتهـا قريباً سـقط اعتبار 
االسـتقبال، وكذا إذا تعذر االسـتقبال السـتصعاب احليـوان أو خلوف موته لو 

رصف الوقت يف توجيهه للقبلة.
. (مسألة ٩٦): ال يشرتط استقبال الذابح، وإن كان أحوط استحباباً
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الرابع: التسمية ممن يبارش الذبح أو النحر أو غريمها مما يقوم مقامهام عند 
تعذرمها وال جتزئ التسـمية من غري الذابح، وأظهر يف عدم االجزاء التسـمية يف 

املسجل أو نحوه مما حيكي الصوت من دون ان ينطق هبا إنسان.
(مسـألة ٩٧): البد من مقارنة التسـمية عرفاً للذبح أو النحر أو ما يقوم 
مقامهام، وال جتزئ التسـمية عند الرشوع يف املقدمات كسـحب احليوان وربطه 

وإضجاعه.
(مسألة ٩٨): إذا نيس املذكي التسمية حلت ذبيحته، بخالف ما لو تركها 
عمـداً ولو بسـبب اجلهل باشـرتاطها، نظري مـا تقدم يف الصيـد. وتقدمت هناك 

فروع اُخر يف التسمية جتري هنا.
(مسـألة ٩٩): يسـتحب عند الذبـح الصالة عىل النبـي وآله صلوات اهللا 

عليهم.
(مسألة ١٠٠): من نيس التسمية عند الذبح أو النحر استحب له التسمية 
متـى ذكر، يقول : بسـم اهللا عىل أولـه وعىل آخره. وإن مل يفعل تأكد اسـتحباب 

التسمية حني االكل من حلم احليوان املذبوح.
اخلامـس: حياة احليوان حـني الذبح عىل النحو املتقدم يف إدراك الذكاة يف 

الصيد.
السادس: خروج الدم املعتدل عىل النحو املتعارف عند ذبح ذلك احليوان 

فإن خرج متثاقالً مل يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حني الذبح.
السابع: حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسرياً، كام لو حتركت رجلها أو عينها.

(مسألة ١٠١): ال يشرتط يف حل الذبيحة استقرار احلياة، بمعنى أن يعيش 
مثلهـا اليوم وااليام، بـل يكفي يف إدراك ذكاهتا حياهتا حني الذبح، كام سـبق يف 



الرشط اخلامس. وعىل هذا لو طرأ عليها ما من شأنه أن يقيض عليها ـ من جرح 
أو عقـر أو كرس أو غري ذلك ـ وذبحت بالرشوط املتقدمة ذكيت وحلت، بل لو 
شـقت بطنها وخرجت حشـوهتا ثم ذبحت حلت. وكذا إذا حصل ذلك مقارناً 
للذبـح. نعم لو قطع رأسـها وانفصل من فوق املذبح، ففي حل جسـدها بقطع 
االعضـاء االربعة بالرشوط املتقدمة إشـكال، واالظهر العـدم. وأما الرأس فال 
إشـكال يف عدم حله بذلك. وكذا سائر االعضاء املنفصلة قبل الذبح ـ كالرجل 

واإللية ـ فإهنا ال تذكى وال حتل بذبح احليوان إذا كان بعد فصلها منه.
(مسـألة ١٠٢): إذا تـم ذبح احليـوان برشوطه املتقدمة ثـم حصل له قبل 
موته ما يوجب املوتـ  كام لو وقع يف ماء أو نار أو سـقط إىل االرض من شـاهق 
أو نحـو ذلـكـ  مل يمنع ذلك من تذكيته بالذبـح وحل أكله، بخالف الصيد فإنه 
ال حيكم بتذكية احليوان به إال أن يعلم اسـتناد موت احليوان إليه، كام تقدم. نعم 

يكره هنا أكل احليوان، بل األحوط استحباباً تركه.
(مسـألة ١٠٣): إذا قطـع من احليـوان يشء بعد ذبحه قبـل موته مل حيرم. 
وإن كان االوىل تـرك ذلـك، الحتـامل كونه سـبباً اليذائه. بل قيـل بكراهة قطع 

يشء منه قبل أن يربد.
(مسـألة ١٠٤): سـلخ الذبيحة بعـد إكامل ذبحها وقبـل موهتا ال يوجب 

حرمتها. نعم هو مكروه، بل قيل بكراهة سلخها قبل أن تربد.
(مسألة ١٠٥): قد ذكر للذبح والنحر آداب، فيستحب يف ذبح الغنم ربط 
يدي احليوان ورجل واحدة، ثم يمسـك صوفه أو شـعره بعد ذبحه حتى يربد. 
ويف ذبـح البقر ربط اليدين والرجلني وإطالق الذنب، ويف االبل أن تنحر قائمة 
مـع ربط يد واحدة، واالوىل أن تكون اليـرس، فإن نحرت باركة ربطت يداها 

ما بني اخلف إىل الركبة. ويستحب إرسال الطري بعد الذبح.
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(مسألة ١٠٦): يستحب أن يساق احليوان للذبح برفق، ويعرض عليه املاء 
قبل الذبح. وأن حتدّ السكني ويرسع يف الذبح ليكون أسهل. وعن النبي8 
أنه قال : «إن اهللا تعاىل شأنه كتب عليكم االحسان يف كل يشء، فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلـة، وإذا ذبحتم فأحسـنوا الذبحة، وليحد أحدكم شـفرته ولريح ذبيحته».
، وكذا يف هنار اجلمعة إىل الزوال. وأن  (مسـألة ١٠٧): تكره الذباحة ليالً
يذبح االنسـان بيده ما ربّاه من النعم. وأن تذبح الشـاة عند الشـاة واجلزور عند 
اجلـزور، بل االوىل العموم، فال يذبـح احليوان عند حيوان ينظر إليه وإن مل يكن 

من جنسه. كام يكره أن يري احليوان السكني عند إرادة ذبحه.
(مسألة ١٠٨): إذا شك يف التذكية حكم رشعاً بعدمها إال بحجة رشعية. 
وقد تقدم يف مبحث نجاسة امليتة أن يد املسلم حجة عىل التذكية، وتقدم مجلة من 

الفروع املتعلقة بذلك فال نطيل بإعادهتا. 
واحلمد هللا رب العاملني



كتاب
األطعمة واألرشبة

وفيه فصول :
الفصل األول
يف حيوان البحر

(مسألة ١): ال حيل من حيوان البحر إال ما له قرش. واملراد بالقرش الصدف 
الذي يكسـو احليوان ويمكـن أن ينفصل عنه، كفلس السـمك، وقرش االربيان 
الـذي يعـرف يف عصورنـا بالروبيـان وغريمهـا. أما الصـدف الـالزم للحيوان 

امللتصق به ـ كصدف السلحفاة والرسطان واملحار ـ فال يكفي يف حتليله.
(مسـألة ٢): إذا شـك يف أن للحيـوان قـرش أو ال حرم أكلـه. نعم بعض 
السـمك الذي له قرش كثرياً ما حيتك ببعض االشـياء فيسـقط قرشه، ولذا يبقى 
عليـه يشء مـن القرش يف بعـض املواضع التي ال يصلها احلـك ويراها الفاحص 
بالتأمل. وقد تضمنت ذلك االخبار يف سمك أطلقت عليه اسم الكنعت. وأكده 
يف زماننا بعض املستفتني. وعن بعضهم تأكيد ذلك يف نوعني من السمك يطلق 
عليهـام (الصايف) و(املزلـق). وعىل كل حال فام كان من هذا النوع من السـمك 

حالل. وينبغي التأكد منه.
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(مسألة ٣): إذا أخرب من عنده السمك بأن لذلك السمك قرش، أو أنه من 
. النوع الذي له قرش أخذ بقوله إذا مل يكن متهامً

(مسألة ٤):ال جيوز بيع السمك املحرم االكل عىل من يستحله أو عىل من 
يبيعه ممن يسـتحله، إال أن يكون له منفعة حمللة معتد هبا غري االكل، وقد سبقت 

بعض الفروع املناسبة بذلك يف مبحث املكاسب املحرمة.
 (مسـألة ٥): إذا ابتلعـت احلية سـمكة ثم ألقتها وقد تسـلخت فلوسـها 
فاألحـوط وجوبـاً عدم أكلها. أما إذا مل تتسـلخ فلوسـها فيحـل أكلها إذا كانت 

ذكية، أو ذكيت بعد ذلك بأن اُخذت وهي حية.
(مسـألة ٦): بيض السمك تابع للسـمك الذي يكون فيه، فإن كان حمرماً 
حرم بيضه، وإن كان حالالً حل بيضه. وإذا اشتبه حال البيض، وشك يف أنه من 

السمك احلالل أو احلرام حرم أكله.

الفصل الثاين
يف حيوان الرب

(مسألة ٧): حيرم أكل حلم االنسان.
(مسـألة ٨): حيرم من حيوان الرب كل ذي ناب، وكل سـبع وإن مل يكن له 
ناب. واملراد بالسـبع ما يفرتس احليوان، ويأكل اللحم قوياً كان كاالسد والنمر 

والذئب، أو ضعيفاً كالضبع والثعلب والسنور.
(مسـألة ٩): حيـرم مـن احليـوان املسـوخ. وقـد ورد يف الكتـاب املجيـد 
واالخبـار الكثرية أن اهللا تعاىل مسـخ مجاعـات من الناس قد عتـوا ومتّردوا عىل 
صور بعض احليوانات. كام ورد أن املسوخ قد هلكت ومل تتناسل، وأن التحريم 



إنام هو ملا مثلت به من احليوان. وقد عدّ منها من حيوان الرب غري السباع : اخلنزير 
والقرد والفيل والدب واالرنب والضب والفأرة والعقرب والوزغ.

(مسـألة ١٠): حيرم أكل احلرشات كاخلنافـس والديدان والنمل والقمل 
وغريها.

(مسـألة ١١): حيـرم كلـام يسـكن باطـن االرض مـن صغـار احليوانات 
كالقنفذ وابن عرس واجلرذ والريبوع واحلية وغريها.

(مسـألة ١٢): حيل حلم النعم الثالثة : االبل ـ العراب وهي ذات السـنام 
الواحد، والبخايت وهي ذات السنامنيـ  والبقرـ  ومنه اجلاموسـ  والغنم الضأن 

واملعز.
(مسـألة ١٣): حيـل حلـم اخليل والبغـال واحلمري، عىل كراهـة يف اجلميع 

وتشتد يف االخريين.
اجلبليـة  والكبـاش  البقـر  الوحـيش  احليـوان  مـن  حيـل   :(١٤ (مسـألة 
واحلمركحامر الزردـ  والظباء واليحامريـ  التي هي نوع من االيلـ  بل مجيع أنواع 

. ويف اختصاص احلل بذلك إشكال. االيل، والوعل، وما يسانخ ذلك عرفاً

الفصل الثالث
يف الطري

(مسـألة ١٥): حيرم السـبع مـن الطري، وهو مـا يفرتس، ويـأكل اللحم، 
كالبازي والصقر والعقاب والشـاهني والباشق والنرس واحلدأة وغريها. وليس 

منه طري املاء الذي يأكل السمك.
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(مسـألة ١٦): حيرم من الطري ما يغلـب يف طريانه الصفيف، وحيل منه ما 
يغلب يف طريانه الدفيف واخلفوق.

(مسـألة ١٧): إذا مل يعلم كيفية طريان الطري أو شـاع يف طريانه الصفيف 
والدفيـف معـاً، فإن مل يكن له حوصلة وال قانصة وال صيصية فهو حمرم االكل. 
والظاهـر أن احلوصلة جممع احلب للطائر الـذي يكون يف آخر العنق، والقانصة 
هـي العضلـة الصلبة التي هيضم هبا الطعام، فبعض الطيـور له قانصة، وبعضها 
له معدة كمعدة االنسـان وكثري من احليوانات. أما الصيصية فهي الشـوكة التي 

خلف ساق الطائر خارجة عن الكف.
(مسـألة ١٨): اللقلـق وإن قيل أن له حوصلـة وقانصة وصيصية، إال أن 

الظاهر حرمته، ألن الغالب يف طريانه الصفيف.
(مسـألة ١٩): حيـرم من الطري اخلفـاش ـ ومنه الوطـواط ـ والطاووس، 

والغراب بجميع أنواعه.
(مسألة ٢٠): حيرم من الطري ما كان من سنخ احلرشات كالزنبور والنحل 

والذباب ونحوها، وال حيل من هذا السنخ إال اجلراد.

الفصل الرابع
فيام حيرم بالعرض

وهو اُمور..
األول: اجلـالل، وهـو الـذي يتغذ عىل عـذرة االنسـان ال خيتلط معها 
غريها. أما إذا كان خيتلط معها غريها فليس هو من اجلالل املحرم، إال أن يكون 
ذلـك نادراً ال يعتـد به عرفاً بحيث ال يمنع من صدق أن غذاءه العذرة، فيحرم. 



كـام البـد يف صدق اجلالل من تغذيه بالعذرة مدة معتداً هبا عرفاً، بحيث يصدق 
عرفاً أن غذاءه العذرة. وال يفرق يف ذلك بني أنواع احليوان حتى السمك.

(مسـألة ٢١): يرتفع اجللـل والتحريم عن احليوان باسـتربائه ومنعه عن 
العذرة مدة معتداً هبا. وقد تقدم يف العارش من املطهرات من مباحث الطهارة من 
اخلبث حتديد مدة االسترباء، فال نطيل بإعادته. نعم مل يتقدم منا التعرض السترباء 
السـمك. والظاهـر أنه يكفـي فيه منعه من العـذرة وتغذيته بغريهـا يوماً وليلة.
(مسـألة ٢٢): األحـوط وجوبـاً حرمـة نسـل اجلـالل املتكون منـه قبل 

االسترباء وعدم حله باالسترباء.
الثـاين: اجلـدي الذي يرتضـع من لبن خنزيـرة مدة معتد هبـا. واألحوط 
وجوباً عموم التحريم لغري اجلدي من احليوانات التي ترتضع من لبن اخلنزيرة. 

كام أن األحوط وجوباً العموم لرشب اللبن من غري ارتضاع.
(مسـألة ٢٣): ال يلحـق باخلنزيرة غريها من احليوانات النجسـة كالكلبة 

والكافرة التي قيل بنجاستها.
(مسألة ٢٤): يستربأ احليوان املذكور بحبسه عن اخلنزيرة، وإرضاعه من 
حيوان من سـنخه سـبعة أيام. وإن كان استغنى عن الرضاع واللبن يعلف علفاً 

 . طاهراً سبعة أيام أيضاً
(مسألة ٢٥): كام حيرم احليوان املذكور حيرم نسله املتكون من منيه قبل أن 
يسترباً، وال حيل النسل حينئذٍ باالسترباء. وأما إذا كان املرتضع اُنثى ففي حرمة 

. محلها الذي تعلق به قبل االسترباء إشكال. وإن كان أحوط وجوباً
الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، قبالً أو دبراً واألحوط وجوباً العموم 
يف الواطـئ لـكل ذكر وإن كان صبياً، ويف املوطوء لكل حيوان ذكراً كان أو اُنثى 
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. مأكوالً أو غريه حتى الطري. بل العموم لنسل املوطوء، فيحرم أيضاً
(مسـألة ٢٦): إذا كان احليـوان ميتاً مذكى حـالل اللحم مل حيرم بالوطء، 
خر للموطوء. كـام الجتري االحكام املذكورة إذا  وال جتـري عليه االحكام االُ

كان امليت حرام اللحم أو غري مذكى. 
(مسألة ٢٧): ما حيرم لكونه موطوءاً أو نسالً ملوطوء ليس له استرباء حيلله.

(مسألة ٢٨): إذا كان املوطوء مما يطلب حلمه ذبح، فإن مات اُحرق. وإذا 
كان الواطئ غري املالك اُغرم قيمته للاملك.

(مسـألة ٢٩): إذا كان احليـوان املوطـوء ممـا يطلـب ظهـره للركوب وال 
يطلـب حلمـه ـ كاحلامر ـ اُخـرج إىل مدينة اُخـر ال يعرف فيهـا الواطئ، فيباع 
هنـاك. وحينئـذٍ إن كان الواطـئ غـري املالك اُغـرم قيمته للاملـك يف املدينة التي 
 .خر وطئ فيها، وحتمل هو نفقة إخراجه وأخذ هو ثمنه بعد بيعه يف املدينة االُ
وإن كان الواطـئ هـو املالك حتمل هو نفقة اآلخراج وكان لـه الثمن بعد البيع. 

واألحوط وجوباً جريان ذلك فيام حيرم أكل حلمه وال يطلب ظهره للركوب.
(مسألة ٣٠): إذا اشتبه املوطوء بغريه فياميؤكل حلمه ويطلب اُخرج بالقرعة.

(مسألة ٣١): إذا رشب احليوان الذي هو حالل اللحم مخراً مل حيرم حلمه، 
. نعم إذا سكر فذبح حال سكره  بل يؤكل بعد أن يغسـل عىل األحوط استحباباً
فاألحـوط وجوبـاً عدم أكل ما يف بطنه من القلب والكبد والكرش وغريها. أما 
لو رشب بوالً أو غريه من املائعات أو أكل نجساً فذبح فإنه يؤكل ما يف بطنه بعد 

غسله وتطهريه من النجاسة مع بقاء عينها وعدم حتللها.
الرابع: امليتة، فإن احليوان املحلل االكل إنام حيل بالتذكية، أما إذا صار ميتة 
ـ بـأن مـات من دون تذكيتـهـ  فإنه حيرم مطلقاً وينجس إذا كان له نفس سـائلة.



(مسألة ٣٢): بحكم امليتة ما يقطع من احليوان احلي، عىل تفصيل تقدم يف 
مبحث نجاسة امليتة من مباحث الطهارة من اخلبث.

(مسـألة ٣٣): يسـتثنى من نجاسـة امليتة ما ال حتله احلياة منها، فهو طاهر 
وحـالل إذا كان ممـا يـؤكل أو يرشب كالبيضـة واالنفحة واللبن، عـىل ما تقدم 

تفصيل الكالم يف مبحث نجاسة امليتة.

الفصل اخلامس
يف اجلامد

(مسـألة ٣٤): البيض واالنفحـة تابعان للحيوان الـذي يتكونان فيه، فام 
كان من احليوان املحرم االكل حرام، وما كان من احليوان املحلل االكل حالل.
(مسـألة ٣٥): إذا اشـتبه البيـض بني ما حيـل أكله وما حيـرم أكله أكل ما 
اختلف طرفاه وترك ما تساو طرفاه. هذا إذا كان املحتمل هو احلرمة باالصل. 
أمـا إذا كان املحتمـل احلرمـة بالعرض ـ كاجللل ـ فمع الشـك يف حـال البيض 
واالنفحـة حيكم بحليته إال مـع العلم االمجايل بوجود احلرام فيه فيجتنب الكل. 
أما االنفحة فإهنا مع االشتباه حمكومة باحلل،إال مع العلم االمجايل بوجود احلرام 

فيحرم الكل.
(مسـألة ٣٦): حيرم من الذبيحة التي حيل أكلها الفرث والدم والقضيب 
نثيـان والغدد والطحـال. واألحوط وجوباً اجتناب الرحـم واحلياء ـ وهو  واالُ
نثـى ـ والعلبـاء ـ وهـي العصبتان خلـف الرقبة ـ والنخـاع ـ وهو املخ  فـرج االُ
االبيض املسـتطيل يف فقار الظهر ـ واملثانة واملرارة. واألحوط استحباباً اجتناب 

اجلامد............................................................................................ ٢١٩
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احلدق واخلرز التي يف الدماغ. ويكره الكليتان واُذنا القلب.
مـور املذكـورة بني احليـوان الصغري  (مسـألة ٣٧): ال فـرق يف حتريـم االُ
والكبري. نعم البد من أن يكون هلا فيه وجود عريف متميز ملتفت إليه، فلو كانت 
مور يف احليوانات  خفيـة مغفـوالً عنها لصغرهـا مل حترم، كام يف مجلة من هـذه االُ

الصغرية، وكالغدد الدقيقة يف احليوان الكبري.
مور يف السمك ونحوه مما ال يذكى بالذبح.  (مسألة ٣٨): ال حترم هذه االُ
نعم يف جواز أكل أو رشب دم السـمك إذا كان له وجود معتد به عرفاً إشـكال. 

واألحوط وجوباً تركه. بل حيرم إذا كان مما ال يؤكل حلمه.
(مسـألة ٣٩): يعفى عن الدم القليل املتخلف يف العروق الدقيقة ونحوه 
مما يكون عرفاً تابعاً للحم ومن شؤونه من دون أن يكون له وجود عريف متميز.
(مسألة ٤٠): حترم االعيان النجسة كالعذرة، وكذا املتنجسة إذا مل تطهر.

(مسـألة ٤١): حيرم أكل الطني. واألحـوط وجوباً إحلاق الرتاب والرمل 
ونحومها مما هو من سنخ االرض به. أما بقية املعادن فال حترم، إال أن تكون سبباً 

يف رضر حيرم إيقاعه بالنفس.
 ،A(مسـألة ٤٢): يسـتثنى مـن حرمـة أكل الطـني طـني قرب احلسـني
فإنـه جيوز أكله بنية االستشـفاء. ويقتـرص عىل القليل منه بـام ال يزيد عىل مقدار 
احلمصة. ويف إحلاق طني قبور بقية املعصومنيF هبا إشكال، واالظهر العدم.

(مسـألة ٤٣): جيـوز االستشـفاء بالطـني املأخوذ من مسـافة ميل من قرب 
احلسـنيA من مجيع اجلوانب. وجيوز أكله لذلك. وأفضله ما يؤخذ من مربع 
سـعته سبعون باعاً يف سـبعني باعاً يتوسـطه القرب الرشيف. يقارب مربعاً سعته 
. وأفضل ذلك ما يؤخذ من عند الرأس  مائة وعرشون مرتاً يف مائة وعرشين مرتاً

الرشيف وإن صار متعذراً يف زماننا.



هذا، وقد ورد يف بعض االخبار أنه يستشـفى بام بينه وبني القرب الرشيف 
أربعة أميال، وحيث مل تتم عندنا حجية اخلرب املذكور فال جمال لالستشفاء بذلك 
بأكله. نعم ال بأس باالستشفاء به برجاء الشفاء بوجه غري االكل ولو بوضعه يف 

ماء حتى يستهلك ثم يرشب املاء.
(مسـألة ٤٤): األحوط وجوباً االجتناب عن املسـتقذرات من إفرازات 

االنسان واحليوان املحلل فضالً عن املحرم وإن مل تكن نجسة.
(مسألة ٤٥): الظاهر جواز أكل املواد املحروقة، كاخلبز واللحم وغريمها.

الفصل السادس
يف املائع

. وختتص النجاسة  (مسألة ٤٦): حيرم اخلمر وكل مسكر، وإن كان جامداً
، وقد تقـدم تفصيل ذلك يف  باملائـع باالصـل، نعم يطهر وحيـل إذا انقلب خـالً

مباحث الطهارة من اخلبث.
(مسألة ٤٧): حيرم الفقاع وهو نجس، كام تقدم.

(مسألة ٤٨): حيرم كل مائع نجس أو متنجس. وقد تقدم حتديد كل منهام 
يف مباحث الطهارة من اخلبث.

(مسـألة ٤٩): حيرم العصري العنبي إذا غال بالنار حتى يذهب ثلثاه، وهو 
األحوط وجوباً يف العصري الزبيبي، واألحوط استحباباً يف العصري التمري وقد 

تقدمت بعض الفروع املتعلقة بذلك عند الكالم يف نجاسة اخلمر.
(مسألة ٥٠): ال حيرم يشء من أنواع العصري الباقية، وال يشء من املربيات 

إذا مل تكن مسكرة وإن شم منها رائحة املسكر.

٢٢١ ............................................................................................. املائع
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(مسـألة ٥١): اللبـن تابع للحيـوان الذي يتكون فيه، فيحـرم ما كان من 
حيوان حيرم أكله، وحيل ما كان من حيوان حيل أكله. نعم لبن االنسان حالل.

(مسـألة ٥٢): األحـوط وجوبـاً اجتنـاب االبـوال الطاهـرة. نعـم جيوز 
استعامهلا للتداوي وإن مل يبلغ مرتبة الرضورة.

(مسـألة ٥٣): الظاهـر حليـة الريق من احليـوان املأكول اللحـم. أما من 
احليـوان غـري املأكول اللحم فاألحوط وجوباً اجتنابـه إذا كان له وجود معتد به 

غري مستهلك. نعم حيل ريق االنسان.

الفصل السابع
ة يف بعض االحكام العامّ

(مسـألة ٥٤): حيـرم أكل ورشب مـا يكون مـرضاً رضراً يبلغ حد اخلطر 
واخلـوف عـىل احليـاة، أو عىل عـرض االنسـان بحيث يلـزم هتكـه ووهنه. بل 
األحـوط وجوباً اجتناب ما خيشـى معه من تعطيل إحـد القو التي أنعم اهللا 

تعاىل هبا عىل االنسان، إال لدفع رضر مساو أو أهم.
(مسـألة ٥٥): العـادات الضـارةـ  كالتدخـني واالفيـونـ  ال حترم إال أن 
يبلغ احتامل الرضر حداً يصدق معه اخلوف من الرضر املحرم بسـبب اسـتعامل 
الـيشء، وال حتـرم بـدون ذلك، كـام إذا كانـت من سـنخ املعد واملهيّـئ للرضر 
بحيـث ال يرتتب عليـه الرضر إال بضميمـة اُمور غري معلومـة احلصول كطول 
العمـر وحدوث بعـض املضاعفات يف البدن وغري ذلك. نعم إذا كان من شـأن 
تلـك العادة االسـتحكام بنحو ال يتخىل صاحبها عنها عادة وكان من شـأهنا أن 
جتر للمهالك أو الفضائح فالظاهر حرمة االقدام عليها. كام ال حيسـن باالنسـان 



العاقل أن خيضع نفسه لعادة تسيطر عليه وتستعبده وإن مل تكن ضارة بنفسها.
(مسـألة ٥٦): إذا انحرص الـدواء بأكل ما هو حرام حـل بمقدار احلاجة 
. إال يف املسكر وحلم اخلنزير  وإن مل يضطر للتداوي من املرض لعدم كونه مهلكاً
. نعم مع توقف  وشـحمه وغريمها من أجزائـه، فإنه ال جيوز التداوي هبا حينئـذٍ

احلياة عليه فالظاهر جوازه. ويلزم حينئذٍ التأكد من ذلك.
(مسألة ٥٧): األحوط وجوباً عدم االكتحال باملسكر، إال مع االضطرار، 

لتوقف شفاء العني عليه.
(مسألة ٥٨): جيوز للمضطر بل جيب تناول املحرم بقدر ما يمسك رمقه. 
ويسـتثنى من ذلك الباغي والعادي فال جيوز هلام تنـاول املحرم وإن لزم التلف. 
نعـم لـو تابا وعزما عىل عدم العود ملا مها فيه حل هلـام بل وجب عليهام تناول ما 

يسد الرمق.
(مسـألة ٥٩): الباغي هو اخلارج عىل االمام احلـق، والذي خيرج للصيد 
بطراً وهلواً، ال ألجل االكل أو التجارة. والعادي هو قاطع الطريق والذي خيرج 
ألجل الرسقة ممن حيرم الرسقة منه. ويف شـموله لبقية وجوه العدوان عىل الغري 
بوجه حمرمـ  كالذي خيرج لقتل حمرتم الدم أو هتك عرض حمرتم العرضـ  إشكال.
(مسـألة ٦٠): إنـام حيرم سـد الرمق عـىل الباغي والعـادي إذا كان البغي 
والعدوان مها منشأ االضطرار للحرام، أما إذا كان منشأ االضطرار عاماً حتى يف 
حال عدم البغي والعدوان فالظاهر عدم حرمة سد الرمق عىل الباغي والعادي، 

كام يف وقت املجاعة العامة.
(مسـألة ٦١): حيـرم االكل والـرشب وكل ترصف يف مـال من هو حمرتم 
نته  املال إال بإذنه أو بإحراز رضاه بالترصف املذكور. ويستثنى من ذلك من تضمَّ
مهـات واالخـوة واالخوات  اآليـة (٦١) مـن سـورة النـور، وهـم االبـاء واالُ

٢٢٣ ............................................................................. بعض األحكام العامة
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ت واالخوال واخلاالت ومـن يتوكل عن املالك عىل بيته فيدفع  واالعـامم والعامَّ
إليه مفتاحه والصديق. ويلحق هبم الزوجة والولد. فيجوز االكل من بيوهتم مع 
عدم إحراز الرضا. نعم يشـكل االكل مـع الظن بعدم الرضا، فضالً عن العلم. 

وكذا مع عدم إحراز رضا صاحب البيت بالدخول فيه.
(مسـألة ٦٢): يقتـرص يف االكل عىل الطعامـ  كاخلبـزـ  واالدامـ  كاللحم 
املطبـوخـ  والتمـر، دون غري ذلك كاحللو واملربيات ونحوها مما يؤكل بنفسـه 

من دون أن يكون إداماً، فإنه ال جيوز أكلها إال مع العلم برضا صاحبها.
(مسـألة ٦٣): يسـتثنى من عدم جواز االكل من مال الغري أكل االنسـان 
من ثمرة النخل والشجر والزرع التي يمر هبا. عىل ما تقدم يف آخر الكالم يف بيع 

الثامر والزرع واخلرض من كتاب البيع.
(مسـألة ٦٤): حيـرم أكل االنسـان من طعـام مل يدع إليـه، ويف احلديث : 
«مـن أكل طعاماً مل يدع إليه فإنـام أكل قطعة من النار»، كام أن من دعي إىل طعام 
حرم عليه أن يأخذ ولده معه. نعم حيل االمران مع العلم برضا صاحب الطعام 

أوقيامه بام يكون قرينة عرفاً عىل رضاه بذلك.
(مسـألة ٦٥): حيـرم اجللـوس عىل مائدة يـرشب عليها اخلمـر، كام حيرم 
االكل منهـا. نعم خيتص ذلك بحـال رشب اخلمر وال يعم ما قبل ذلك وإن هتيأ 
صاحبهـا ألن يسـقي اخلمر عليها، كام ال يعم الطعـام املجعول عليها بعد رشب 
اخلمـر. هـذا كله مـع قطع النظر عن النهـي عن املنكر، أما إذا لـزم من اجللوس 
عليها التشجيع عىل املنكر أو كان يف القيام منها هنياً عنه حرم اجللوس مطلقاً، بل 
قد حيرم حينئذٍ الدخول للدار أو مواصلة صاحبها، أو غري ذلك حسب اختالف 

املقامات.



الفصل الثامن
يف آداب املائدة

والالزم ـ قبل النظر فيها ـ االهتامم بطيب املكسـب وحل الطعام وجتنب 
احلرام، ففي احلديث أن من أدخله بطنه النار فبعداً له. مضافاً إىل ما يف ذلك من 
سوء االثر يف النفس ويف السلوك. بل عن االمام الصادقA أنه قال : «كسب 

احلرام يبني يف الذرية».
إذا عرفت هذا، فلندخل فيام عقد له هذا الفصل.

(مسـألة ٦٦): يسـتحب االقتصـاد يف االكل ويكـره االرساف واالفراط 
فيـه، واالمتـالء من الطعام. قـال اهللا تعاىل : (وكلوا وارشبـوا وال ترسفوا إنه ال 
حيـبّ املرسفني). ويف احلديث عـن االمام الصادقAقـال : «أقرب ما يكون 
العبد من اهللا إذا خفَّ بطنه، وأبغض ما يكون العبد من اهللا إذا امتال بطنه»، وعنه
A قـال : «ليس بدّ البن آدم من أكلـة يقيم هبا صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاماً 
فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه للرشاب وثلث بطنه للنفس، وال تسمنوا 
ن اخلنازير للذبح»، ويف وصية أمري املؤمننيA لولده احلسـنA : «ال  تسـمّ
د  جتلـس عىل الطعام إال وأنت جائع وال تقم عن الطعام إال وأنت تشـتهيه وجوِّ

املضغ...».
(مسألة ٦٧): يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، واالستلقاء بعده 

ووضع الرجل اليمنى عىل اليرس حني االستلقاء.
(مسـألة ٦٨): يستحب التسمية قبل الطعام والتحميد بعده، بل يستحب 

٢٢٥ ...................................................................................... آداب املائدة 
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التحميد قبله أيضاً ويف أثنائه. ومن نيس التسمية يف أول الطعام أتى هبا متى ذكر 
يقول : «بسم اهللا عىل أوله وآخره».

(مسـألة ٦٩): يسـتحب االكل والرشب باليمنى ويكره باليرس، إال يف 
. العنب والرمان فيؤكالن باليدين معاً

(مسألة ٧٠): يسـتحب البدء بامللح واخلتم به، أو البدء باخلل واخلتم به، 
أو البدء بامللح واخلتم باخلل. واالول أفضل.

(مسـألة ٧١): يستحب استقصاء الطعام عند االكل تكريامً له وعدم ترك 
مور.. ، وذلك باُ يشء منه وإن قلّ

األول: مـص االصابع، ففي احلديث عن النبـي8 أنه قال : «فمن 
مـص أصابعـه التـي أكل هبا قـال اهللا عزوجـل : بـارك اهللا فيك»، وعـن االمام 
الصـادقA : «إين الحلـس أصابعي من املأدوم حتى أخـاف أن ير خادمي 

أن ذلك من اجلشع».
الثـاين: لطـع االنـاء، فعـن االمام الصـادقA أنـه قال : «كان رسـول 

اهللا8 يلطع القصعة ويقول : من لطع القصعة فكأنام تصدق بثمنها».
الثالث: استقصاء الفاكهة من قرشها، وعدم رمي القرش وفيه يشء منها.

، فقد أكدت  الرابـع: تتبـع ما يسـقط من الطعـام يف املنزل مهام كان قليـالً
االخبار عىل ذلك، وأنه شفاء من كل داء، وأنه ينفي الفقر عمن أكله ومن ولده 
وولـد ولده إىل السـابع، وأنه يكثـر الولد، وأنه مهور احلـور العني. وعن االمام 
الصادقA أنه كان يتتبع من الطعام الذي يسـقط من اخلوان مثل السمسـمة 
عيده  فيأكلـه، وعنهAأنـه قـال : «إين الجد اليشء اليسـري يقع من اخلـوان فاُ

فيضحك اخلادم». 



بـل الالزم احـرتام الطعام وتكريمـه كأدب عام ال خيتـص باملائدة، فعن 
النبي8أنـه قـال : «من وجد مترة أو كرسة ملقاة فأكلها مل تسـتقر يف جوفه 
حتـى يغفر اهللا له». ويف بعـض االخبار أنه جتب له بذلك اجلنة. وعنه8 : 
«مـن وجد كرسة فأكلها كان له حسـنة، ومن وجدها يف قذر فغسـلها ثم رفعها 
كان لـه سـبعون حسـنة». وعن االمـام الصادقA أنـه قال : «دخل رسـول 
اهللا8عـىل عائشـة فرآ كـرسة كاد أن يطأهـا فأخذها وأكلهـا، وقال : يا 

محرياء أكرمي جوار نعم اهللا عليك، فإهنا مل تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم».
ومما يؤسـف له تسـامح الناس يف ذلك كثرياً، خصوصاً أهل النعم منهم، 
بطـراً وأرشاً وكفراً بنعمة اهللا تعاىل واسـتهواناً هبا، وأمنـاً من مكر اهللا تعاىل ومن 
تغيـريه مـا هبم من نعمة. فـام أكثر ما اُلقي منهـا يف الطرق واملزابـل، وما أكثر ما 
اسـتهني هبا بصورة تقشـعر هلا االبدان، وإنا هللا وإنا إليه راجعون، ونعوذ به من 

حلول سخطه وحتويل عافيته وسلب نعمته.
(مسـألة ٧٢): يسـتحب ختليل االسـنان بعد الطعام بالعيدان آلخراج ما 
تبقـى فيها، وقـد ورد التأكيد عليه يف االخبار وأنه مصلحـة للثة وجملبة للرزق، 
وأن تركـه يوجـب تغري رائحـة الفم فيتأذ بذلـك املَلَك. وجيـوز التخلل بكل 

عود. لكن يكره بعود الرحيان والرمان والقصب واخلوص واآلس والطرفاء.
(مسـألة ٧٣): يسـتحب أكل بقايا الطعام يف الفم مما يناله اللسان، وإلقاء 

ما أخرجه اخلالل منه ويكره أكله. 
وهناك آداب ومستحبات كثرية للامئدة وللطعام ال يسع املقام استقصاءها، 

فلتطلب من املطوالت. 
ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وله احلمد.

٢٢٧ ...................................................................................... آداب املائدة 
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كتاب املرياث
عه بكـده وأتعب فيه بدنه وأجهد فيه  َ وهو ما حصله االنسـان بجده أو مجَ
نفسـه، وربام يكون قد أغمض يف مطالبه ال هيمه أن حصله من حالل أو حرام، 
سـالكاً يف ذلـك طرق الشـبهات واآلثام، أو يكـون قد بخل به عىل نفسـه، فلم 
ينتفـع بـه يف دنياه وال يف آخرته، ثم يرتكه ملن بعدهـ  بعد أن حتمل تبعتهـ  يأكلونه 

ويتنعمون به، فيكون املهنأ لغريه والوزر عىل ظهره.
فعىل العاقل الرشيد االهتامم بأمرين..

األول: طيـب املكسـب وحل املال الذي يرتكـه، وأداء حق اهللا تعاىل فيه، 
واخلـروج عـن تبعاته، واكتسـاب ما يتيرس له من احلسـنات بـه، وال يبخل عىل 

نفسه بامله، فإنه ليس له من ماله إال ما قدم.
الثاين: أن يكون ورثته أهالً لالحسان حلاجتهم وتدينهم وحسن ترصفهم 
فـال يضيـع املـال فيهـم، بل يؤجر عـىل تركه هلـم وتعففهـم به عام عنـد الناس، 
واسـتغنائهم بسـببه عنهم. ونسـأله تعاىل التسـديد والتوفيق وحسـن العاقبة يف 

الدنيا واآلخرة.
ويقع الكالم يف كتاب املرياث يف ضمن فصول..



الفصل االول
يف موجبات اإلرث

وهي قسامن..
األول: النسـب، ولـه ثـالث مراتـب، ال تـرث املتأخرة شـيئاً مع مرياث 
السـابقة وإن بقي منها واحد، إال أن تنعدم السـابقة أو تكون ممنوعة من املرياث 

الحد موانع االرث اآلتية.
م ـ دون االجداد واجلدات ـ واالوالد وإن نزلوا ذكوراً  وىل:االب واالُ االُ

وإناثاً .
الثانية: االجداد واجلدات وإن علواـ  كآباء االجداد وأجدادهمـ  واالخوة 
واالخـوات، ويلحـق هبم أوالدهم وإن نزلـوا، كأوالد أوالدهم، وأوالد أوالد 

أوالدهم.
مهات وأخواهلم،  الثالثة: االعامم واالخوال وإن علوا، كأعامم االباء واالُ

وأعامم االجداد واجلدات وأخواهلم، ويلحق هبم أوالدهم وإن نزلوا.
القسـم الثاين: السبب. وهو الزوجية والوالء. وللوالء مراتب ثالث : ال 

ترث املتأخرة شيئاً مع السابقة : 
وىل: والء العتق.  االُ

الثانية: والء ضامن اجلريرة. 
الثالثـة: والء االمامة. ومجيعها متأخرة عن مراتب النسـب. أما الزوجية 

فهي سبب للمرياث مع مجيع املراتب.

موجبات اإلرث.................................................................................. ٢٢٩
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الفصل الثاين
يف موانع اإلرث

وهي ثالثة..
األول: الكفـر، فال يرث الكافر املسـلم، ويرث املسـلم الكافر. من دون 

فرق يف الكافر بني أقسامه وال يف املسلم بني املؤمن واملخالف.
(مسـألة ١): ال حيجب الكافر املسـلم، بل حيجب املسلم الكافر وإن كان 
امليت كافراً، سواءً كان الوارث املسلم مساوياً للوارث الكافر يف الطبقة أم أبعد 
منـه، فإذا مات مسـلم أو كافر وله ولد كافر وولد مسـلم كان املرياث للمسـلم 
دون الكافر، وكذا إذا كان له ولد كافر وأخ أو ابن أخ مسلم، فإن املرياث يكون 

للمسلم دون الكافر.
(مسـألة ٢): يسـتثنى ممـا تقدم مـا إذا كان امليـت كافراً ولـه أوالد صغار 
وورثـة مسـلمون أبعد منـه طبقة، فإن عـىل املسـلمني أن ينفقوا مـن تركته عىل 
أوالده الصغار حتى يكربوا فإن أسـلموا كان هلم مرياث أبيهم، وإن مل يسـلموا 
أخذ ورثته املسـلمون بقية مرياثه. وإن أسـلم أوالده وهـم صغار دفعت الرتكة 
للحاكـم الرشعـي وأنفق عليهم منهـا حتى يكربوا، فإن بقوا عىل االسـالم دفع 

إليهم مرياث أبيهم، وإن مل يبقوا عليه دفع ما تبقى من تركته لورثته املسلمني.
(مسـألة ٣): إذا انحـرص الوارث املسـلم للكافر باالمـام مل حيجب ورثته 
الكفـار. ويسـتثنى مـن ذلك مـا إذا ارتد املسـلم عن فطـرة وكان لـه ورثة كفار 
وانحرص وارثه املسلم باالمام، فإن مرياثه بسبب االرتداد ملا اكتسبه قبل ارتداده 



يكـون لالمـام ال لورثته الكفـار، أما مرياثه باملوت ملا اكتسـبه بعـد ارتداده فإنه 
يكـون لورثته الكفـار، دون االمام. وكذا املرتد امليل فـإن مرياثه باملوت ملا ملكه 
حال إسـالمه وبعد ارتداده يكون لورثته الكفار دون االمام. وقد تقدم مجلة من 

أحكام االرتداد يف مبحث ما حيرم بالكفر من كتاب النكاح.
(مسـألة ٤): مع تعدد الوارث املسلم إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة 
املـرياث ورث، فـإن كان هـو أقـرب ممن سـبقه من املسـلمني حاز املـرياث كله 
دوهنم، وإن كان يف طبقتهم شـاركهم يف املرياث. وأما مع احتاد الوارث املسـلم 
فإن املرياث له، وإسالم الوارث الكافر ال يوجب مرياثه. نعم إذا مل يكن للميت 
وارث وكان مرياثه لالمام فإن الوارث الكافر إذا أسـلم حيوز املرياث من االمام 
ما دامت الرتكة موجودة ومل ينفقها االمام، أما إذا أنفقها وخرجت عنه فال يشء 

للذي أسلم.
(مسـألة ٥): إذا انحـرص الوارث بالزوج فحيث يكـون املرياث كله ـ كام 
يـأيت يف مـرياث االزواج ـ فهـو بحكم الـوارث الواحد الذي سـبق أن إسـالم 
. أما  الوارث الكافر ال يمنعه من املرياث وال يسـتحق الكافر معه بإسـالمه شيئاً
إذا انحـرص الـوارث بالزوجـة فحيث إهنا ال تسـتحق إال الربـع والباقي لالمام 
جيـري حكـم تعدد الوارث، فإن أسـلم الـوارث الكافر قبل قسـمتها مع االمام 

ورث، وإن أسلم بعد قسمتها مع االمام مل يرث. 
(مسـألة ٦): يلحق بالقسمة سـائر وجوه تصفية املرياث املشرتك، كام إذا 
وهـب بعض الورثة حصته املشـاعة للباقني، أو صالح عليها بـامل أو أوقفها أو 

غري ذلك.
(مسألة ٧): إذا أسلم الكافر بعد قسمة بعض الرتكة دون بعضها فالظاهر 

جريان حكم عدم القسمة، فريث من الكل حتى ما قسم.

٢٣١ ..................................................................................... موانع اإلرث
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(مسألة ٨): إذا قسم بعض الورثة وأخذ حصته وبقي باقي الرتكة مشاعاً 
بـني الباقني فهو بحكم عدم القسـمة، كام إذا ترك امليـت ثالثة إخوة فاتفقوا عىل 
تعيـني حصـة أحدهم وبقـي اثنان رشيكني يف باقـي الرتكة فإن الـوارث الكافر 
خيتص باملرياث أو يشـارك فيه باالضافة إىل متام الرتكة حتى احلصة التي اختص 

هبا أحد االخوة. 
(مسألة ٩): إذا ترصف الورثة بأمجعهم يف عني الرتكة قبل القسمة ترصفاً 
خمرجـاً عن امللـك فإن كان بعوض جـر عىل العوض حكم الرتكة فإذا أسـلم 
الوارث قبل قسمته ورث منه، وإذا أسلم بعد قسمته مل يرث. وإن كان الترصف 
من دون عوض ـ كالصدقة واهلبة ـ فالظاهر نفوذ الترصف منهم وعدم ضامهنم 
للعوض لو أسلم الوارث الكافر. وكذااحلال يف الترصف املتلف للعني كاالكل، 
فإنـه ال ضـامن معـه. وجيري ذلـك يف تـرصف بعضهـم يف حصته يف املسـألتني 
السـابقتني، فإنه إن كان ترصفاً بعوض جر عىل العوض حكم املرياث يف حق 
من يسـلم، وإن كان ترصفاً متلفاً أو خمرجـاً عن امللك من غري عوض فال ضامن 
عىل املترصف، وإنام جيري حكم املرياث يف حق من أسـلم عىل الباقي من الرتكة 

ال غري.
(مسـألة ١٠): إذا ترصف بعـض الورثة يف الرتكة ترصفـاً متلفاً للعني أو 
ناقالً هلا من دون رضا البقية، فإن كان الباقي واحداً كان الترصف املذكور بمنزلة 
القسـمة، وإن كان الباقي متعدداً مل تتم القسـمة إال أن يقسـم الباقون حصصهم 

من الرتكة أو من عوضها.
(مسـألة ١١): املراد من املسلم والكافر الوارث واملوروث ما يعم املسلم 
والكافـر تبعاً كالطفـل واملجنون املتصل جنونه بصغـره اللذين يكفي يف احلكم 
بإسـالمهام انعقاد نطفتهام من أب مسـلم، كام يكفي إسـالم أبيهام أو من يكفلهام 



يف احلكم بإسالمهام تبعاً، كام تقدم يف الثامن من املطهرات، من مباحث الطهارة 
من اخلبث.

الثـاين من موانع االرث : القتـل، فال يرث القاتل من املقتول إذا كان قتله 
بـال حق وإن كان خطاً، أمـا إذا كان بحق فهو يرثه، كام لو كان قصاصاً أو دفاعاً 

أو هلدر دمه بمثل سبه هللا تعاىل أو النبي8أو غري ذلك.
(مسـألة ١٢): ال فـرق يف القتـل بني القتـل باملبارشة، كام لو رمـاه بطلقة 

فامت، والتسبيب، كام لو كتفه وألقاه لالسد فافرتسه.
(مسـألة ١٣): لو أمر غريه بقتل رجل فامتثل أمره وقتله فعل حراماً، إال 

، وال يمنع ذلك من مرياثه من املقتول. أنه ال يكون قاتالً
(مسألة ١٤): إذا اشرتك مجاعة يف قتل واحد حرموا كلهم من إرثه.

(مسـألة ١٥): القاتل كـام ال يرث من املقتول ال حيجـب غريه عن مرياثه 
ممن هو أبعد منه وإن كان متقرباً به، فإذا قتل االب ولده فإن كانت له اُم وأوالد 
كان مرياثـه هلـم، وإال كان مرياثه للجـد واالخوان، ثم ملن بعدهـم من طبقات 
الورثـة. وإذا قتـل الولـد أباه ومل يكن لـه أوالد غريه كان مرياثه لولـد الولد مع 
وجـوده، ثم ملن بعدهم من طبقـات الورثة، ولو مل يكن له وارث غري القاتل إال 

االمام كان املرياث لالمام.
الثالـث من موانع االرث: الرق، فال يـرث العبد وإن انحرص به املرياث. 

وحيث كان االبتالء بذلك نادراً أو منعدماً يف زماننا فال نطيل بذكر فروعه.

٢٣٣ ..................................................................................... موانع اإلرث
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الفصل الثالث
وىل يف مرياث املرتبة االُ

م واالبناء كام تقدم. وهم االب واالُ
م املنفـردة. ولو كان مع  (مسـألة ١٦): لـالب املنفـرد متام املال وكذا لـالُ
أحدمها زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي الحد االبوين.
(مسـألة ١٧): للولد املنفرد متام املال، وكـذا للبنت املنفردة. ولو كان مع 
أحدمهـا زوج أو زوجـة كان للـزوج الربـع وللزوجـة الثمن والباقـي لالبن أو 
البنت. وال ينتقل يشء من املرياث للمراتب الالحقة، ملا سـبق يف الفصل االول 

من أن املرتبة الالحقة ال ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد.
م الثلث،  (مسـألة ١٨): إذا انفرد االبوان باملرياث كان لالب الثلثان ولالُ
م عام زاد عن السـدس، ويكون الباقي  إال أن يكون للميت إخوة، فيحجبون االُ

لالب، وذلك برشوط..
م وحدها. األول: أن يكونوا لالب أو لالبوين، فال حيجب االخوة لالُ

ختان،  الثاين: أن يكونوا أخوين فام زاد، أو ما هو بمنزلتهام، وهو االخ واالُ
أو أربع أخوات، فال حيجب االخ الواحد أو مع اُخت واحدة، وال ثالث أخوات 

فام دون.
. الثالث: أن يكونوا أحياء منفصلني بالوالدة، ال محالً

الرابـع: أن ال يكونوا مماليك وال كفرة، ويف اشـرتاط أن ال يكونوا قاتلني 
للميـت إشـكال. واالظهر عدم االشـرتاط، بل حيجـب القاتل. فـإذا متت هذه 



م عام زاد عن السـدس هنا ويف مجيـع صور وجود  الـرشوط حجـب االخـوة االُ
االب. أما مع فقد االب فال حيجبوهنا.

(مسـألة ١٩): إذا كان الـوارث االبـوان مـع زوج أو زوجـة كان للزوج 
م الثلث أو السـدس ـ عىل التفصيـل املتقدم يف  النصـف وللزوجـة الربع، ولـالُ

املسألة السابقة ـ والباقي لالب 
(مسألة ٢٠): إذا تعدد االبناء الذكور واختص املرياث هبم كان املال بينهم 
بالسوية، وكذا إذا تعددت البنات واختص املرياث هبن. وإذا كان معهم زوج أو 
زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، وكان الباقي بني االبناء أو البنات بالسوية.
(مسألة ٢١): إذا اجتمع االبناء الذكور واالناث وانحرص املرياث هبم كان 
نثيني. وإذا كان معهم زوج أو زوجة، كان للزوج  املال بينهم للذكر مثل حظ االُ
نثيني. الربـع وللزوجـة الثمن، والباقي بـني االبناء والبنات للذكر مثـل حظ االُ

(مسـألة ٢٢): إذا ترك امليت أحد االبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين 
كان الحـد االبوين السـدس، والباقـي لالبن أو االبناء يقسـم بينهم بالسـوية. 
ولـوكان هنـاك أيضاً زوج أو زوجـة كان للزوج الربع وللزوجـة الثمن والحد 

االبوين السدس والباقي لالبن أو االبناء يقسم بينهم بالسوية.
(مسـألة ٢٣): إذا ترك امليـت أبوين مع ابن واحد أو أبنـاء متعددين كان 
لكل واحد من االبوين السدس، والباقي لالبن أو االبناء يقسم بينهم بالسوية. 
ولـو كان هناك أيضـاً زوج أو زوجة كان للزوج الربـع وللزوجة الثمن، ولكل 

واحد من االبوين السدس، والباقي لالبن أو االبناء يقسم بينهم بالسوية.
(مسألة ٢٤): إذا ترك امليت أحد االبوين مع بنت واحدة كان الحد االبوين 
الربع وللبنت الباقي. ولو كان معهام زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة 
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الثمن، والباقي بني أحد االبوين والبنت، الحد االبوين ربعه وللبنت ثالثة أرباعه.
(مسـألة ٢٥): إذا ترك امليـت أبوين مع بنت واحـدة كان لكل واحد من 
االبويـن مخس، وللبنت ثالثة أمخاس. ولو كان معهم زوج كان له الربع، ولكل 
واحد من االبوين السدس، والباقي للبنت. أما لو كان معهم زوجة فإنه يكون هلا 
الثمن، والباقي يقسم أمخاساً، لكل واحد من االبوين مخسه، وللبنت ثالثة أمخاسه.
(مسـألة ٢٦): إذا تـرك امليـت أحد االبويـن مع بنتني أو أكثـر كان الحد 
االبوين اخلمس، والباقي للبنات تقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج كان 
له الربع، والحد االبوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية، أما لو 
كان معهم زوجة فلها الثمن، والباقي بني أحد االبوين والبنات، الحد االبوين 

. مخسه وللبنات أربعة أمخاسه، تقسم بينهن بالسوية أيضاً
(مسـألة ٢٧): إذا تـرك امليت أبوين مع بنتـني أو أكثر كان لكل واحد من 
االبوين السـدس، والباقي للبنات يقسـم بينهن بالسـوية. فـإن كان معهم زوج 
أو زوجـة كان للـزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من االبوين السـدس 

. والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيضاً
(مسألة ٢٨): إذا ترك امليت أحد االبوين أو كليهام مع ابن واحد أو أكثر أو 
بنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من االبوين السدس، والباقي لالبناء للذكر 
نثيني. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن  مثل حظ االُ
. نثيني أيضاً ولكل واحد من االبوين السدس والباقي لالبناء للذكر مثل حظ االُ
(مسألة ٢٩): أوالد االوالد يقومون مقام االوالد عند عدمهم، وحيجبون 
املرتبـة الثانيـة ـ وهي االجـداد واالخـوان ـ ويأخذ كل فريق منهـم نصيب من 
يتقرب به، فأوالد االبـن يأخذون نصيب أبيهم، وأوالد البنت يأخذون نصيب 



اُمهـم، وذلـك بـأن يفرض مـن يتقربون بـه موجوداً، فام يسـتحقه مـن املرياث 
يسـتحقه املتقربـون بـه، فإذا كان للميـت أوالد كثـريون قد توفـوا يف حياته ومل 
يعقـب عقباً باقياً إال بعضهم فرض ذلك البعـض موجوداً وحده حني وفاته فام 
يسـتحقه من املرياث يسـتحقه عقبه، دون غريهم من ورثته، كالزوج والزوجة.

(مسألة ٣٠): ال يتوقف مرياث أوالد االوالد عىل فقد االبوين، بل يرثون 
معهـام وحيجبوهنام عام زاد عىل السـدس، كام أهنم حيجبون الزوجني عن نصيبهام 
االعـىل وهو النصف والربع، وينزلوهنام إىل النصيب االدنى وهو الربع والثمن. 
(مسـألة ٣١): إنـام يـرث أوالد االوالد إذا مل يكن للميـت ولد للصلب، 
وإال حجبهـم وكان املـرياث له دوهنم وإن كان واحداً واُنثـى، النه أقرب منهم 

للميت من حيثية البنوة.
(مسـألة ٣٢): أوالد أوالد االوالد مهـام نزلـوا يقومـون مقـام آبائهـم، 
طبقـة بعـد طبقة، فرتث الطبقـة الالحقة عند فقد الطبقة السـابقة، وال ترث مع 

وجودهاوإن كان املوجود واحداً واُنثى ، الهنا أقرب منها للميت.
(مسألة ٣٣): يقتسم أوالد كل ولد مع تعددهم نصيب أبيهم أو اُمهم بينهم، 
نثيني. فإن احتدوا جنساً كان بينهم بالسوية، وإن اختلفوا كان بينهم للذكر مثل حظ االُ

(مسألة ٣٤): خيتص الولد الذكر االكرب باحلبوة، وهي مصحف أبيه امليت 
وخامته وسيفه وثيابه. ويستحب لبقية الورثة أن يعطوه بقية أقسام السالح الذي 
للميـت وكتـب العلم التـي اختذها لالنتفـاع والراحلةـ  وهي البعـري الذي كان 
امليـت يتخذه لسـفره ـ والرحل، وهو مـا جيعل عىل ظهر البعـري حني الركوب، 
بل األحوط اسـتحباباً العموم لكل ما خيتص امليت به من االثاث، خصوصاً ما 

خيتص به يف سفره.
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(مسـألة ٣٥): اليشرتط يف استحقاق الولد االكرب للحبوة أن يكون بالغاً 
وال رشيداً، فيستحقها الصبي، بل احلمل، والسفيه، بل املجنون.

(مسألة ٣٦): ال يشرتط يف استحقاق احلبوة أن يرتك امليت غريها مما يكون 
. لبقية الورثة، فلو انحرصت الرتكة هبا كانت للولد االكرب ومل يستحق غريه شيئاً
(مسـألة ٣٧): ال يبتني اسـتحقاقه للحبوة عىل تعويضه للورثة ما يقابلها 
مـن الرتكة، بل يسـتحقها بتاممها من أصل الرتكة، زائـداً عىل حصته من غريها. 
نعـم هـي متأخرة عن الدين املسـتوعب للرتكة، فإذا أرادهـا كان عليه أن يؤدي 
مـا يقابلها من الدين. ولو كان الدين مسـتوعباً لبقية الرتكة ولبعض احلبوة كان 
مقدماً عليها وكان عىل املحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين، فإذا كان 
جمموع الرتكة ثالثني، وما يقابل احلبوة منها عرشة، وكان الدين مخسـة وعرشين 
حلق احلبوة مخسة من الدين، فإذا وفاها استقل باحلبوة. أما إذا كان الدين ينقص 
عن مقدار احلبوة من الرتكة فال يلحق احلبوة منه يشء ووجب وفاؤه من غريها. 
نعم إذا امتنع الورثة من الوفاء مل يستقل باحلبوة إال بعد وفائه. فإن وفاه فالظاهر 
عـدم جواز رجوعه عىل الورثة، وإن أرجع للحاكم الرشعي كان له ترخيصه يف 
، وجيري هذا يف واجبات التجهيز  الوفـاء بنية الرجـوع عليهم فله الرجوع حينئذٍ
التي خترج من أصل الرتكة، فإهنا خترج مما عدا احلبوة مع وفائه هبا، وال خترج من 

احلبوة إال مع عدم وفاء ما عدا احلبوة هبا.
(مسـألة ٣٨): يف جواز الوصية بأعيان احلبوة لغري الولد االكرب إشـكال، 
فالالزم االحتياط بعدم الوصية هبا لغريه، أو بإمضاء الولد االكرب للوصية املذكورة، 
أو بالتصالـح بـني الولـد االكرب واملوىص لـه هبا. وجيري ذلـك يف الوصية بثلث 
مجيع الرتكة بنحو يشـملها، فيجري االحتياط املذكور باالضافة إىل ثلث احلبوة.
(مسألة ٣٩): إذا كانت أعيان احلبوة مرهونة عىل دين يف ذمة امليت وجب 



عىل الورثة وفاء الدين من غري احلبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون. لكن ذلك 
ال يوجـب حقـاً للمحبـو عليهم بحيث له إلزامهـم به أو يكون لـه الوفاء عنهم 
والرجـوع عليهم. أمـا إذا كان الدين يف ذمة غري امليت فيقـوم املحبو مقام امليت 

حسب اتفاقه مع املدين الذي سلطه عىل رهن االعيان املذكورة.
(مسـألة ٤٠): الظاهـر دخـول القلنسـوة واجلـورب والنعـل يف احلبوة، 

لتبعيتها للثياب. وكذا غمد السيف لتبعيته للسيف.
(مسـألة ٤١): املـراد بالثياب هي التي كان امليت يلبسـها معداً هلا للبس، 
بس، أو لبسه ثم  دون ما أعده للّبس ومل يلبسـه أو لبسـه صدفة من دون إعداد للّ
أعرض عنه وتركه، فضالً عام اختذه لالدخار أو التجارة، وكذا احلال يف اخلاتم.
(مسألة ٤٢): املراد باملصحف هو املصحف الذي كان امليت يقرأ فيه معداً له 
لذلك،عىل نحوما تقدم يف الثياب. واملراد بالسيف هو الذي اختذه لنفسه ليقاتل به.
(مسألة ٤٣): إذا تعدد املصحف أو اخلاتم أو السيف كان اجلميع حبوة.

. (مسألة ٤٤): املراد بالولد االكرب هو االسبق والدة ال علوقاً
(مسـألة ٤٥): إذا تعدد الولد االكرب للميت بأن ولد له أكثر من واحد يف 

وقت واحد. فالظاهر اشرتاكهم يف احلبوة.
(مسألة ٤٦): ختتص احلبوة بولد الصلب، وال يستحقها االكرب من أوالد 

االوالد، وال من أوالد الولد االكرب.
(مسـألة ٤٧): قيل : يسـتحب لكل من االبويـن الوارثني لولدمها إطعام 

اجلد واجلدة املتقرب به سدس االصل إذا زاد نصيبه عن السدس. 
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الفصل الرابع
يف مرياث املرتبة الثانية

وهي االخوة واالجداد. وقد سـبق أهنا ال ترث مع املرتبة السـابقة، وإنام 
ترث مع فقدها.

(مسـألة ٤٨): إذا تـرك امليت أخاً واحـداً أو اُختاً، أو جـداً أو جدة، كان 
م  م، أم لـالب وحده، أم لالُ خـت لالب واالُ لـه املال كله. سـواء كان االخ واالُ
م. فإن كان معه زوج أو زوجة  وحدها، وسـواءً كان اجلد أو اجلدة لـالب أم لالُ
كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي لالخ أو االُخت أو اجلد أو اجلدة.
(مسـألة ٤٩): إذا تـرك امليت إخـوة فقط فاملال كله هلم، فـإن كانوا كلهم 
م املال مع احتاد اجلنس بينهم بالسوية، ومع اختالفه للذكر مثل حظ  لالبوين قسّ
م فقط فاملال يقسـم  نثيـني. وكـذا إن كانوا كلهـم لالب فقط. أما إذا كانوا لالُ االُ
بينهم بالسوية حتى مع اختالفهم يف اجلنس. فإن كان مع االخوة زوج أو زوجة 
كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي يكون لالخوة عىل النحو املتقدم.

(مسـألة ٥٠): ال يـرث االخـوة واالخـوات لـالب فقـط مـع االخـوة 
م فقط فإهنم يرثون  واالخـوات لالبوين، وإنام يرثون مع فقدهم. أما االخوة لالُ

مع االخوة لالبوين ومع االخوة لالب فقط.
(مسـألة ٥١): إذا تـرك امليـت إخوة بعضهـم من االبويـن أو االب فقط 
م واحـداً ـ ذكـراً أو اُنثـى ـ كان له  م، فـإن كان الـذي مـن االُ وبعضهـم مـن االُ
السدس، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية. والباقي للذي من 



االبويـن أو االب فقـط، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً متحد اجلنس 
م بينهم للذكر مثل حظ  م بينهم بالسوية، وإن كان متعدداً خمتلف اجلنس قسّ قسّ
نثيني. فإن كان مع االخوة يف مفروض هذه املسألة زوج أو زوجة كان للزوج  االُ
م نصيبهم املتقدم ـ وهو السـدس مع  النصـف وللزوجة الربع، ولالخوة من االُ

االحتاد والثلث مع التعدد ـ والباقي لالخوة من االبوين أو االب.
(مسـألة ٥٢): حيث سبق أن االجداد يف مرتبة االخوة فال يفرق يف ذلك 
بني اجلد القريب واجلد البعيد، كأب اجلد وجده واُم اجلد أو اجلدة وجدمها. نعم 
حيجـب اجلدُّ القريب اجلد البعيـد، فال يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه، 
سـواء كان االقرب سـبباً التصال االبعد بامليت، كأب االب مع جد االب، أم مل 

م مع جد االب. يكن كأب االُ
(مسـألة ٥٣): إذا تـرك امليت جداً وجدة لالب وانحـرص مرياثه هبام كان 
املـال بينهـام للجـد الثلثان وللجـدة الثلث، فـإن كان معهـام زوج أو زوجة كان 

للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي بني اجلدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه.
م وانحرص مرياثه هبام كان املال  (مسألة ٥٤): إذا ترك امليت جداً وجدة لالُ
بينهـام بالسـوية. وإذا كان معهـام زوج أو زوجة كان للـزوج النصف وللزوجة 

الربع والباقي للجدين بالسوية.
م وبعضهـم لالب أو  (مسـألة ٥٥): قـد يـرتك امليت أجـداداً بعضهم لالُ
م. وحينئذٍ إذا  االبوين، وذلك ال يكون يف اجلد إال إذا كان بعيداً كجد االب واالُ
م الثلث فإن كان واحداً انفرد به، وإن  انحرص املرياث هبم كان للذي من قبل االُ
كان متعدداً اقتسموه بالسوية. والباقي للذي هو من قبل االب أو االبوين، فإن 
كان واحـداً انفـرد به، وإن كان متعدداً فإن احتدوا يف اجلنس كان بينهم بالسـوية 
نثيني. فإن كان معهم زوج  وإن اختلفوا اقتسـموه بالتفاضل للذكـر مثل حظ االُ
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م من االجداد  أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع. وملن هو من قبل االُ
الثلـث عىل النحو املتقدم. والباقي ملن هو من قبل االب من االجداد عىل النحو 

. املتقدم أيضاً
ـ  مع االخ أو  (مسـألة ٥٦): إذا اجتمـع اجلد أو اجلدةـ  واحـداً أو متعدداً
ـ  فاملشـهور أن اجلد كواحد من االخـوة، فإن كان  خـتـ  واحـداً أو متعـدداً االُ
م نصيبهم املتقدم بالتساوي، وإن كان اجلد لالب  م قاسم االخوة من االُ اجلد لالُ
قاسـم االخوة من االب نصيبهم املتقدم بالتساوي مع احتاد اجلنس، وبالتفاضل  
نثينيـ  مع اختالف اجلنس، كاجلدة مع االخوة، واجلد مع  ـ للذكـر مثل حـظ االُ
م وحدهم كان كام لو  االخوات. وإن اجتمع اجلد أو اجلدة لالب مع االخوة لالُ
م  م، وإن اجتمع اجلد أو اجلدة لالُ اجتمـع االخ أو االُخت لالب مـع االخوة لالُ

م مع االخوة لالب. مع االخوة لالب وحدهم كان كام لو اجتمع االخ لالُ
م ـ  ولكـن الـذي يظهر من النصـوص أن اجلد مطلقاً ـ لـالب كان أو لالُ
مـع االخوة كواحـد من االخوة لـالب، واجلدة كواحدة مـن االخوات لالب. 
م. وعليه إن انحرص املـرياث باجلد ـ حتى  وال يكونـان كواحـد من االخوة لـالُ
م ـ واالخـوة لـالب كان كواحد منهم يقسـم املـرياث بينهم للذكر  لـو كان لـالُ
م  م كان لـالخ أو االخوة لالُ نثيـني، وإن كان معهم أخ أو إخوة لالُ مثـل حظ االُ
نصيبهم املتقدم ـ من السدس أو الثلث ـ والباقي للجد واالخوة من االب، وإن 
كان معهـم زوج أو زوجـة كان للزوج النصف وللزوجـة الربع، والباقي للجد 
م ـ واالخ أو  واالخـوة مـن االب. وإن انحرص املرياث باجلد ـ حتى لـو كان لالُ
م نصيبهم املتقدم، والباقي للجد، وإن كان  م كان لالخ أو االخوة لالُ االخوة لالُ
معهـم زوج أو زوجـة كان للزوج النصـف وللزوجة الربع، ولـالخ أو االخوة 

م نصيبهم املتقدم والباقي للجد. لالُ



. ويتعني العمل عىل ذلك، وإن كان االحتياط بالصلح حسناً جداً
(مسـألة ٥٧): يقوم أوالد االخوة مقام االخوة عند فقد االخوة بأمجعهم 
فيشـاركون اجلـد مع وجوده، ويسـتقلون باملرياث مـع فقده. وحيجبـون املرتبة 
الثالثـة، وهـي االعامم واالخـوال. أما مع وجود بعض االخـوة فال يرث أوالد 
االخوة وإن كانوا ولداً لغري املوجود. من دون فرق بني أقسام االخوة من كوهنم 
م فقط مل يرث  لالبوين أو الحدمها. فإذا وجد االخ أو االُخت لالب فقط أو لالُ

أوالد االخوة لالبوين مع فقد آبائهم.
وهكذا احلال يف أوالد أوالد االخوة مهام نزلوا فإهنم يرثون ـ ويشاركون 
اجلد ـ مع فقد من هو أعىل منهم طبقة وال يرثون مع وجود بعض من هو أقرب 

منهم طبقة.
(مسـألة ٥٨): يـرث أوالد االخـوة واالخـوات نصيب مـن يتقربون به 
بـأن يفرض آباؤهم ورثة للميت، فام يرثـه كل منهم يرثه ولده، فإذا كان للميت 
مه، يفرض  مثـالً مخسـة إخوة قد أعقب منهم عقباً باقياً اثنـان اُخت البيه وأخ الُ
م السدس  االخوان املذكوران مها الوارثان للميت، وحيث كان مرياث االخ لالُ
م السـدس وإن كثروا،  ولالُخت من االب الباقي، يكون مرياث عقب االخ لالُ

والباقي لعقب االُخت لالب وإن كان واحداً ذكراً أو اُنثى.
خـت واحـداً انفـرد بحصة من  (مسـألة ٥٩): إذا كان عقـب االخ أو االُ
يتقرب به. وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية إن كان من يتقربون به أخاً أو اُختاً 
للميت من طرف اُمه فقط. وكذا إذا كان من يتقربون به أخاً أو اُختاً للميت من 
طـرف أبيـه، إذا كان العقـب متحديـن يف اجلنس، وإذا كانـوا خمتلفني يف اجلنس 
نثيـني، وال خيلو من  فاملشـهور أهنـم يقتسـمونه بالتفاضـل للذكـر مثل حـظ االُ

إشكال، فاألحوط وجوباً التصالح بينهم.
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الفصل اخلامس
يف مرياث املرتبة الثالثة

وهي االعامم واالخوال، وقد تقدم أهنا ال ترث مع وجود املرتبة الثانية.
(مسـألة ٦٠): إذا تـرك امليت عامً واحـداً أو عمة واحـدة أو خاالً واحداً 
أو خالـة واحـدة كان لـه املرياث كله. فـإن كان معه زوج أو زوجـة كان للزوج 

النصف وللزوجة الربع، والباقي للعم أو العمة أو اخلال أو اخلالة. 
(مسـألة ٦١): إذا تعدد االعامم وانحـرص املرياث هبم يف طبقتهم كان هلم 
املـال كلـه، إال أن يكون معهم زوج أو زوجة فيسـتثنى نصيبهـام املتقدم، ويبقى 
الباقـي لالعامم. وحينئـذٍ إن احتدوا يف اجلنس ـ بأن كانوا كلهـم ذكوراً أو إناثاً ـ                    
كان املال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا يف اجلنس كان املال بينهم للذكر مثل حظ 
نثيـني، فإن ترك عامً وعمة مثالً كان للعـم الثلثان وللعمة الثلث. وال فرق يف  االُ
ذلـك بني أن يكـون االعامم مجيعاً إخوة الب امليت من أبويـه أو من أبيه فقط أو 

من اُمه فقط، وأن يكونوا خمتلفني.
نعـم ال يرث املتقرب باالب فقط مـع وجود املتقرب باالبوين وإنام يرث 
م فقط فإنه يرث مـع كل منهام،نظري ما  مـع فقده فيقـوم مقامه، أما املتقرب بـاالُ
تقدم يف االخوة. وال يفرق يف ذلك بني صورة انحصار املرياث باالعامم ـ كام هو 

املفروض يف هذه املسألة ـ ومشاركة االخوال هلم.
(مسـألة ٦٢): إذا تعـدد االخـوال وانحرص املرياث هبـم يف طبقتهم كان 



هلـم املـال كلـه، إال أن يكون معهـم زوج أو زوجة، فيسـتثنى نصبيهـام املتقدم، 
ويبقى الباقي لالخوال. وحينئذٍ يقتسـمون املال بالسـوية. وال فرق يف ذلك بني 
م امليت من أبوهيا أو من أبيها فقط أو من اُمها  أن يكـون االخوال مجيعاً إخـوة الُ

فقط، وأن يكونوا خمتلفني.
نعم ال يرث املتقرب باالب فقط مع وجود املتقرب باالبوين، أما املتقرب 

م فإنه يرث مع كل منهام، نظري ما تقدم يف االعامم. باالُ
(مسـألة ٦٣): إذا اجتمـع العـم أو االعـامم مـع اخلال أو االخـوال، كان 
للخـال أو االخوال الثلث، يقسـم بينهم عـىل النهج املتقدم، وللعـم أو االعامم 
الباقي يقسم بينهم عىل النهج املتقدم. إال أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيكون 
للـزوج النصـف وللزوجـة الربع، ولالخـوال الثلـث، ولالعامم الباقـي، فيقع 

النقص عىل االعامم وحدهم.
(مسـألة ٦٤): أوالد االعامم والعامت واالخوال واخلاالت يقومون مقام 
االعامم والعامت واالخـوال واخلاالت عند فقدهم مجيعاً، وال يرثون مع وجود 
بعضهم، فال يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غريه من االعامم. بل ال يرث ولد 
العـم مـع اخلال. وكذا احلـال يف ولد اخلال، فإنه ال يرث مـع وجود أبيه أو غريه 

من االخوال، وال مع وجود العم.
(مسـألة ٦٥): يسـتثنى مما تقدم ما إذا ترك امليت عمـه أخا أبيه البيه فقط 
. ولو كان معهام  وابـن عمـه أخي أبيه البيه واُمه، فإن ابن العـم يمنع العم حينئذٍ
خـال أو خالة حجـب ابن العم وكان املرياث للعم واخلـال أو اخلالة. ولو تعدد 
العـم أو ابـن العـم أو كان معهـام زوج أو زوجة ففي حجب العـم ومرياث ابن 

العم إشكال، واألحوط وجوباً التصالح.
(مسـألة ٦٦): يرث أوالد االعامم واالخوال مـرياث من يتقربون به عىل 
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النحـو املتقدم يف مرياث أوالد االخوة، ويقتسـمونه بينهم لو تعددوا عىل النحو 
املتقدم هناك. فراجع املسألتني االخريتني من الفصل السابق.

(مسـألة ٦٧): االعـامم واالخوال طبقات مرتتبة، فأعـامم امليت وأخواله 
مقدمون عىل أعامم أبويه وأخواهلام، وأعامم االبوين وأخواهلام مقدمون عىل أعامم 
االجـداد وأخواهلـم وهكذا، وكل طبقـة ال ترث إال مع فقد مجيـع أفراد الطبقة 
السـابقة عليها. بـل أوالد كل طبقة وإن نزلـوا يقومون مقـام آبائهم، ويقدمون 
عىل الطبقة الالحقة. وكل صنف منهم يرث نصيب من يتقرب به. ويقتسـمون 
النصيب بينهم مع تعددهم عىل النهج املتقدم يف مرياث أوالد االخوة املتقدم يف 

املسألة االخرية من الفصل السابق.
(مسألة ٦٨): قد جيتمع لوارث جهتان، وذلك عىل صور..

م. وىل: أن يكونا من نوع واحد، كاجلدودة يف مثل اجلد لالب ولالُ االُ
الثانيـة: أن يكونـا مـن نوعـني من طبقـة واحـدة، كاخلؤولـة والعمومة. 
مه، فتزوج زيد هنداً  ومثاله ما إذا كان زيد أخا عمرو البيه، وهند اُخت عمرو الُ
فأولدها بكراً، فإن عمر يكون عم بكر وخاله، ومثل ذلك ما إذا كان الشـخص 

عم أيب امليت وخال اُمه أو بالعكس.
خر سبباً، كالقرابة والزوجية،  الثالثة: أن تكون إحد اجلهتني نسباً واالُ
كام لو كان الزوجان ابني عم. ويف الصور الثالث يتعني املرياث من كلتا اجلهتني، 
خـر، فريث باجلهة املانعـة دون املمنوعة،  إال أن تكـون إحدامهـا مانعة من االُ
كـام يف أخ هـو ابن عم، كـام لو تزوج زيد هنداً فأولدها عمـراً، ثم تزوجها أخوه 

مه وابن عمه. فأولدها بكراً، فإن بكراً أخو عمرو الُ



الفصل السادس
يف املرياث بالوالء

وقـد تقدم أن الوالء متأخر عن مراتب النسـب الثالث، فال يكون سـبباً 
للمـرياث مع وجود أحدها. كام تقدم أنه ثالث مراتب أيضاً، وال ترث املتأخرة 

شيئاً مع وجود املتقدمة.
وىل: والء العتق. فإن من أعتق عبداً كان له مرياثه برشوط أعرضنا عن  االُ
ذكرهـا كام أعرضنا عن فروع ذلك، لندرة االبتالء بالعتق يف عصورنا أو عدمه.

الثانية: والء ضـامن اجلريرة. واملراد باجلريرة دية قتل اخلطأ الذي تتحمله 
عاقلـة القاتل، وهـم ورثته عىل تفصيل يأيت يف كتاب الديات إن شـاء اهللا تعاىل، 
فإذا مل يكن لالنسان وارث نسبي، وال معتق وارث فإن له أن يتوىل شخصاً عىل 

أن يضمن جريرته، فإن فعل ذلك كان الضامن وارثاً له. 
(مسـألة ٦٩): البـد يف حصول الـوالء من ضامن اجلريـرة، فيرتتب عليه 
املرياث، من دون حاجة للتنصيص عليه. نعم ال يرض التنصيص عليه مع ضامن 
اجلريرة. وال يكفي يف الوالء االلتزام باالرث وحده من دون ذكر ضامن اجلريرة، 
فـإن اقترص عىل االلتـزام باالرث مل يرتتـب املرياث، فضالً عن ضـامن اجلريرة.

(مسـألة ٧٠): ضـامن اجلريـرة من العقـود. فهو عقد يتضمـن الوالء من 
شـخص آلخر عىل أن يضمـن جريرته، والبد فيه من االجياب والقبول كسـائر 
العقـود، فيقـول الضامن مثالً : واليتك عىل أن أعقـل عنك وأضمن جريرتك، 
فيقـول املضمـون : قبلـت، أو يقول املضمـون عنه : واليتك عـىل أن تعقل عني 
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وتضمن جريريت، فيقول الضامن : قبلت.
(مسـألة ٧١): يمكن فسـخ عقد ضامن اجلريرة بالتقايل من الطرفني. بل 
يف لزومـه يف حـق كل منهام بحيث ليس له فسـخه مـن دون رضا الطرف اآلخر 

إشكال، والالزم االحتياط.
(مسـألة ٧٢): يشـرتط يف املضمون عنه أن ال يكون له من يعقل عنه من 
االرحام أو املعتق. ويف اشـرتاط عدم الوارث له وإن مل يكن عليه عقل كالنسـاء 
إشـكال، وكـذا االشـكال يف بطـالن عقد ضـامن اجلريـرة لو حصـل العاقل او 

الوارث من االرحام وجتدد بعد العقد.
(مسـألة ٧٣): ضامن اجلريرة إنام يقتيض مرياث الضامن للمضمون، وال 

يقتيض مرياث املضمون للضامن، إال أن يكون الضامن من الطرفني.

(مسألة ٧٤): إذا مات ضامن اجلريرة مل ينتقل الضامن لورثته.
(مسـألة ٧٥): ضامن اجلريرة يرث مجيـع املال، إال أن يكون معه زوج أو 

زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، ولضامن اجلريرة الباقي.
الثالثـة: والء االمامـة. فـإن االمـام وارث مـن ال وارث لـه مـن املراتب 

السابقة للنسب والوالء.
(مسألة ٧٦): إذا مل يكن للميت وارث إال الزوجة كان هلا الربع، والباقي 
لالمـام. أمـا إذا انحـرص املرياث بالـزوج فإنه لـه النصف باالصـل، ويرد عليه 

النصف الثاين أيضاً، وال يرثه االمام.
(مسـألة ٧٧): إذا أوىص من ال واث له بامله كله يف املسـلمني واملسـاكني 
وابن السـبيل نفذت وصيته ومل يكن لالمـام يشء. أما إذا أوىص بجميع ماله يف 

غري ذلك فال تنفذ وصيته إال يف الثلث، وكان الباقي لالمام.



(مسألة ٧٨): إذا كان االمام ظاهراً كان املرياث له يعمل به ما يشاء. وقد 
روي عن أمري املؤمننيA أنه كان يفرقه يف فقراء أهل بلد امليت. وأما يف عرص 
الغيبة فيجري عليه حكم سهم االمام عليه السالم من اخلمس يراجع فيه احلاكم 
الرشعـي وعليه أن يتوىل رصفه يف مصارف السـهم املذكـور. واالوىل رصفه يف 

املحتاجني من أهل بلد امليت.
(مسـألة ٧٩): املـراد بمـن ال وارث لـه مـن يعلم بعـدم الـوارث له من 
االرحـام املسـلمني واملعتق وضامـن اجلريرة، كالذي يسـلم مـن الكفار وحده 
ويمـوت قبـل أن حيصل له وارث مسـلم من الطبقات السـابقة أو ينفرد بنسـبه 
حتـى يبعد من يشـاركه يف النسـب بحيث اليصـدق عليه أنه رمحـه. ويلحق به 
اللقيط قبل أن يعرف أهله، دون من كان له وارث من املسلمني إال أنه ال يعرف 
بسبب انقطاعه عن أهله وبعده عنهم كاملسافر املنقطع واحلارض املنحاز عن أهله 
خلوف أو نحوه، بحيث ال يعرف أهله، فإن مثل هذا ال يرثه االمام، بل يرثه أهله 
وإن كانوا جمهولني، فيجري عىل تركته حكم جمهول املالك من وجوب الفحص 
عـن صاحبه. ومع اليأس عـن العثور عليه جيوز أن يتصدق بـه عىل الفقراء عن 

صاحبه، عىل ما تقدم يف ذيل كتاب اللقطة.

الفصل السابع
يف مرياث االزواج

الزوجية من أسباب التوارث بني الزوجني إذا كانت دائمة، أما إذا كانت 
منقطعة فال توجب التوارث إال مع اشرتاطه يف عقد الزواج، ويف صحة اشرتاط 

املرياث الحدمها دون اآلخر إشكال.
(مسـألة ٨٠): ال يشرتط يف توارث الزوجني الدخول، فلو مات أحدمها 
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قبل الدخول ورثه اآلخر، إال يف زواج املريض فإنه ال يصح من دون دخول، فال 
يرتتب عليه املرياث، كام تقدم يف أواخر فصل العيوب والرشوط من كتاب النكاح.
(مسألة ٨١): يلحق بالزوجية العدة الرجعية، فإهنا بحكم الزوجية يثبت 
التـوارث مع مـوت أحد الزوجني فيهـا. كام تقدم يف أواخر الفصـل االرابع من 
كتاب الطالق. كام يلحق هبا املطلقة من قبل املريض إىل سنة برشوط تقدمت يف 

. آخر الفصل الثالث من كتاب الطالق أيضاً
(مسـألة ٨٢): مما تقدم يظهر أن للزوج النصف من زوجته إذا مل يكن هلا 
ولد ذكر وال اُنثى، وإن نزل كولد الولد، والربع إذا كان هلا ولد. وللزوجة الربع 
من زوجها إذا مل يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد. وال ينقصان عن ذلك وال 
يـزادان مع مجيع طبقات املرياث. إال الـزوج مع عدم وجود وارث للزوجة غري 

االمام، فإنه له متام املال، وليس لالمام يشء، كام تقدم يف الفصل السابق.
(مسألة ٨٣): مع تعدد الزوجات وما اُحلق هبن يشرتكن يف سهم الزوجية 

املتقدم بالتساوي.
(مسألة ٨٤): الزوج كسائر الورثة يرث نصيبه من مجيع ما ترتكه الزوجة 
من االرض وغريها من املنقول وغريه. أما الزوجة فإنام ترث نصيبها من املنقول 
ـ كالنقـود والبضائـع والسـفن واحليوانـات وغريهـا ـ دون االرض املجردة أو 
العامـرة بالبنـاء أو الزرع أو نحومها، فإهنا ال ترث من عينها وال من قيمتها. نعم 
ترث مما ثبت فيها من البناء والشـجر واالخشاب واالالت ونحوها. وللوارث 

دفع قيمة ذلك وجيب عليها القبول هبا.
(مسألة ٨٥): الثابت يف االرض إن كان تابعاً هلا أو للبناء عرفاً مل تستحق 
الزوجـة من عينه بل من قيمته كعريش العنـب والناعور وجتهيز املاء والكهرباء 



واالبواب واملغاسـل ونحوهـا. وإن مل يكن تابعاً هلا وإنام ثبـت فيها لتوقف أداء 
وظيفته عىل ذلك، فالظاهر أهنا تسـتحق سـهمها من عينـه كاملعامل املنصوبة يف 

االرض واملكائن الزراعية ونحوها، فليس للوارث إلزامها بقبول القيمة.
م أجزاؤه بذاهتـا ال بام أهنا  قـوّ (مسـألة ٨٦): كيفيـة التقويـم يف البناء أن تُ
م بام هـو نخل أو شـجر أو نحوها غري  مبنيـة. ويف مثـل النخل والشـجر أن يقوّ

مستحق للبقاء يف االرض.
(مسـألة ٨٧): تـرث الزوجـة مـن عـني ثمـرة النخـل والشـجر والزرع 

املوجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها عىل القيمة.
(مسـألة ٨٨): إذا مل يدفـع الوارث القيمة فإن كان عـن تراض منه ومنها 
واتفاق بينهام فهام عىل اتفاقهام. وإن مل يكن عن تراض منهام كان هلا سهمها من اُجرة 
أجزاء البناء عىل من اسـتوىف منفعته. وهلا سـهمها من عني ثمرة الشجر ونحوه.
(مسـألة ٨٩): إذا انقلعت الشـجرة أو انكرست أو اهنـدم البناء قبل دفع 
القيمة للزوجة فالظاهر أن هلا املطالبة بسهمها من العني وليس للوارث إجبارها 
عـىل أخذ القيمة. بخالف ما إذا كان البناء مسـتعداً لالهندام والشـجر مسـتعداً 
للقلـع أو القطع، فإنه ليس هلا املطالبة بسـهمها من العـني، بل للوارث إجبارها 
عىل أخذ القيمة. نعم إذا خرج الشـجر عن كونه شـجراً بل صار حطباً فالظاهر 

أنه كالثمر تستحق سهمها من عينه وليس للوارث إجبارها عىل أخذ قيمته.
(مسـألة ٩٠): القنـوات والعيـون واآلبـار تـرث الزوجـة مـن آالهتـا، 
وللـوارث إجبارها عـىل أخذ القيمة. أما املاء املوجود فيهـا فإهنا ترث من عينه، 

وليس للوارث إجبارها عىل أخذ قيمته.
(مسـألة ٩١): إذا حفر رسداباً أو بئراً قبل أن يصل إىل حد النبع فإن كان 
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فيه بناء اسـتحقت منه، وكان للوارث إجبارها عىل أخذ القيمة، وإن مل يكن فيه 
بناء فال تستحق منه شيئاً ـ كاالرض ـ حتى لو كان له قيمة يف نفسه أو كان سبباً 
يف زيادة قيمة االرض التي حفر فيها. ومثل ذلك ما إذا شق يف االرض طريقاً أو 

أنشأ فيها سدة ترابية أو نحو ذلك.
(مسـألة ٩٢): إذا مل يدفع الوارث القيمة للزوجة فإن كان ذلك عن رضا 
منه بمشـاركتها يف العني وإسـقاط منه حلقـه يف التبديل بالقيمـة نفذ ذلك عليها 
وعليـه وليـس لـه الرجوع فيـه، وإن مل يكن كذلـك، بل كان عن عجـز منه عن 

القيمة أو تسويف منه يف دفعها فال يلزم بذلك، وله دفع القيمة متى شاء.
(مسألة ٩٣): املدار يف القيمة عىل قيمة يوم الدفع. إال أن يتصالح الوارث 

والزوجة عىل قيمة معينة قبل الدفع، فتلزم عمالً بمقتىض الصلح.
(مسألة ٩٤): الزوجة وإن كانت ال ترث من االرض ـ كام سبق ـ إال أهنا 
ترث من احلقوق املتعلقة باالرض كحق الرسقفلية وحق اخليار الذي ال يشرتط 
فيه املبارشة وينتقل للوارث، فإذا باع الزوج االرض أو اشـرتاها بخيار إىل أجل 
ثـم مات ورثـت الزوجة احلق املذكـور ومل خيتص به غريها مـن الورثة، بل هي 
مثلهم يف السـلطنة عىل إعامل احلق املذكور بالنحو الذي يأيت توضيحه يف اخلامتة 

إن شاء اهللا تعاىل.
(مسألة ٩٥): ما خيرج من أصل الرتكة كالديون والواجبات املالية يؤخذ 
مـن أرض وغريها من أقسـام الرتكة بالنسـبة، فإذا كان جممـوع الرتكة مثالً مائة 
مور املذكورة  وعرشيـن ألـف دينار ثلثهـا أرض وثلثاها غري أرض، وكانـت االُ
مـن الديـون وغريها بقدر أربعني ألف دينار، فثلثهـا خيرج من االرض، وثلثاها 
مـن الباقي لعدم املرجـح، وعليه يكون ثُمن الزوجة ثلثـي العرشة آالف دينار. 
وال جمال آلخراجها بأمجعها من غري االرض املسـتلزم لكون ثمن الزوجة مخسة 



آالف دينـار، ألن يف ذلك إجحافاً بالزوجة، وال آلخراجها بأمجعها من االرض 
املسـتلزم لكون ثمن الزوجة عرشة آالف دينـار تامة، ألن يف ذلك اجحافاً ببقية 

الورثة. وهذا أمر قد يغفل عنه.

الفصل الثامن 
يف مرياث ولد املالعنة والزنا

واحلمل واملفقود
(مسـألة ٩٦): تقـدم يف فصل اللعـان من كتاب الطـالق أن ولد املالعنة 
م واالخوالـ  دون االب ومن  م واجلد لالُ ترثه اُمه ومن يتقرب هباـ  كاالخوة لالُ
يتقـرب بـهـ  كاالخـوة لالب واجلد لـالب واالعاممـ  وعىل ذلـك يكون إخوته 
مه يف مرياثهم، وتكون قسـمة  مه، فيشـاركون إخوته الُ البويـه بحكـم إخوته الُ

املرياث بني اجلميع بالسوية.
(مسألة ٩٧): كام ترثه اُمه ومن يتقرب هبا يرثه بقية الورثة غري االب ومن 
يتقـرب به كالزوجني وضامن اجلريرة واالمام. وعىل ذلك يفرض كام لو مل يكن 
لـه أب وال من يتقرب به وجتري عىل تركته قسـمة املواريث يف حق غريهم وفق 

الضوابط املتقدمة فيمن مل يكن له أب وال من يتقرب به، فال نطيل بإعادهتا.
(مسـألة ٩٨): ال يـرث ولد املالعنـة أباه، وال قرابة أبيـه كإخوته من أبيه 

وجده البيه وأعاممه، وال يرثه أبوه وال أحد منهم.
(مسألة ٩٩): إذا ادعى االب بعد املالعنة الولد وأكذب نفسه اُحلق الولد 
بـاالب وورث االب دون قرابـة االب، فإنه ال يرثهم بذلك. أما االب فال يرث 

الولد إذا ادعاه.
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(مسـألة ١٠٠): يـرث ولد املالعنـة اُمه وإخوته من اُمـه وإخوته من أبيه 
واُمه، لكن حيكم عليه بأنه أخوهم من اُمهم ال غري.

، وكذا يرث أخواله  مه مطلقـاً (مسـألة ١٠١): يـرث ولد املالعنة جده الُ
إذا ادعاه أبوه بعد املالعنة. وأما إذا مل يدعه أبوه ففي مرياثه من أخواله إشـكال، 

فالالزم االحتياط. 
(مسـألة ١٠٢): يرث ولـد املالعنة بقية الناس ويرثونه بأسـباب املرياث 

الرشعية كالزوجية والوالء.
أ االب من جريرة ابنه ومن مرياثه فال أثر للتربؤ من  (مسألة ١٠٣): إذا تربَّ

املرياث، فإن مات الولد ورثه أقرب الناس إليه سواءً كان االب أم غريه.
(مسـألة ١٠٤): ولد الزنا ال يرثه أبوه الزاين وال من يتقرب به وال يرثهم 
هو، وال ترثه اُمه الزانية وال من يتقرب هبا وال يرثهم هو، بل يثبت التوارث بينه 
وبـني غريهم من الورثة كأوالده والزوج أو الزوجـة، كام يورث ويرث بالوالء 
كوالء ضامن اجلريرة واالمامة عىل النحو املتقدم يف غريه. وقد تقدمت اإلشـارة 

إىل ذلك يف أوائل أحكام االوالد من كتاب النكاح.
(مسـألة ١٠٥): إذا كان الزنا من أحد االبوين مع الشبهة من اآلخر ثبت 
التـوارث بينه وبني صاحب الشـبهة ومن يتقرب بـه دون الزاين ومن يتقرب به، 

 . كام تقدم هناك أيضاً
(مسـألة ١٠٦): احلمـل حـني موت املورث يـرث منه إذا سـقط حياً بأن 
صاح أو حترك حركة احلياة أو غري ذلك مما يعلم منه حياته. أما إذا سقط ميتاً فإنه 

ال يرث وإن كان حياً قبل انفصاله عن اُمه ومتام والدته.
(مسـألة ١٠٧): تثبت حياة املولود بالبينة وهي رجالن عدالن. كام تثبت 



بشـهادة أربع نساء. ولو شـهدت امرأة واحدة ثبت بشـهادهتا ربع املرياث، فإن 
كانتـا اثنتني ثبت نصف املرياث، فإن كـنّ ثالثاً ثبت ثالثة أرباع املرياث. نعم لو 

حصل العلم بقوهلا أو قوهلن ثبت له متام املرياث يف حق من حصل له العلم.
(مسألة ١٠٨): إذا سقط حياً فورث سهمه ثم مات ورثه أقرب الناس إليه.

(مسـألة ١٠٩): إذا علـم باحتاد احلمل عزل له عند قسـمة املرياث سـهم 
واحد، وإن علم بتعدده عزل له بقدره، ولو شك يف ذلك اقترص عىل االقل. إال 
. كام أنه إن علم بكونه ذكراً عزل له سـهم  أن يرىض الورثة بعزل األكثر احتياطاً
نثى، وإن جهل حاله عزل له سـهم  الذكـر، وإن علـم بأنه اُنثى عزل له سـهم االُ
الذكـر احتياطاً حتى يتبني احلال. فإن تبـني حاله عمل عليه. وإن مات ومل يتبني 

حاله تعني الصلح بني وارثه وبقية الورثة.
(مسـألة ١١٠): املفقود لغيبة ونحوها إذا مل يعلم حياته وال موته يرتبص 
بامله أربع سـنني مع الفحص عنه يف االرض، وعرش سـنني من دون فحص ولو 
لتعـذر الفحـص، ثم حيكم بموته، فيدفـع ماله لوارثه بعد مـدة الرتبص. كام أنه 
إذا مـات له مورث قبل ميض مدة الرتبص حكم بإرثه منه. أما إذا مات بعد مدة 
الرتبـص فال حيكم بإرثه منـه. وقد تقدم يف أواخر كتاب الدين ما ينفع يف املقام، 

ألن املقامني من باب واحد.
هذا إذا مل يكن له من يكلف باالنفاق عليه، أما مع وجوده ـ كام لو كان له 

أوالد حمتاجني ـ فيجوز االنفاق عليه من ماله قبل مدة الرتبص.
(مسـألة ١١١): إذا تعـارف اثنـان بالنسـب وتصادقـا عليـه توارثا، عىل 

تفصيل تقدم يف فصل أحكام االوالد من كتاب النكاح.
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الفصل التاسع
يف مرياث اخلنثى وما يشبهه

نوثة يف االنسان رشعاً عىل العضو الذكري والعضو  املعيار يف الذكورة واالُ
نثوي، فواجـد العضو الذكري وحده ذكر، ترتتب عليه أحكام الذكر رشعاً،  االُ
نثى رشعاً، وال عربة  نثوي وحده اُنثى ترتتب عليه أحكام االُ وواجـد العضو االُ
نوثة الغالبية ظاهرة كانت ـ كاللحية يف الذكر  بغـري ذلك من لوازم الذكورة واالُ
نثى ـ أو خفية كاالحساسات الغريزية التي يدركها الشخص  وكرب الثديني يف االُ
نثوية التي يعرفهـا أهل االختصاص يف زماننا  نفسـه وكاهلرمونات الذكرية واالُ

هذا، المكان الشذوذ اخللقي يف اللوازم املذكورة.
ويرتتب عىل ذلك أمران..

نثى ذكراً بعملية جراحية أو أدوية  األول: أنه ال يتحول الذكر اُنثى وال االُ
تسـتهدف الفوارق اجلسدية بني اجلنسـني. نعم لو تبدل احلال خلقياً بمعجزة أو 
نحوها حتقق التحول عرفاً، إال أن ذلك لو وقع فهو شذوذ يف التكوين ال خيضع 

لسيطرة االنسان.
الثاين: أن اخلنثى هو االنسان الواجد للعضوين معاً، وال عربة بغريمها من 
اخلواص مهام كانت. وحينئذٍ إن علم بأنه من أحد اجلنسـني، لعدم كون العضو 
اآلخر حقيقياً، وإنام هو بصورة العضو عمل عىل العلم املذكور. وإال فال طريق 
للعلم بأنه من أحد اجلنسـني، مع قطع النظر عن االمارات االتية، النه بعد كون 



معيـار اجلنس هـو العضـو دون بقية اخلواص، وفـرض وجـود العضوين معاً، 
كيف يتيرس العلم بأنه من أحد اجلنسـني !. ومن ثم البد من النظر يف العالمات 

الرشعية. وهو ما عقد له هذا الفصل..
(مسـألة ١١٢): اخلنثـى إن كان يبـول من فرج الرجال دون فرج النسـاء 
اُحلـق بالرجـال واسـتحق مرياثهـم، وإن كان يبول مـن فرج النسـاء دون فرج 

الرجال اُحلق بالنساء واستحق مرياثهن.
(مسألة ١١٣): اخلنثى إن كان يبول من الفرجني معاً كان العمل عىل ما يسبق 
منه البول. فإن كانا سواءً يف ذلك فالعمل عىل ما ينبعث منه البول ويقو اندفاعه.
(مسـألة ١١٤): إذا مل يعلـم حـال اخلنثى مـن جهة البول، فـإن تيرس عدّ 
أضالعه من اجلانبني، فإن اختلفت بأن كانت سبعة عرش تسعة يف اليمني وثامنية يف 
اليسار فهو رجل، وإن تساوت بأن كانت ثامنية عرش يف كل جانب تسعة فهو اُنثى.
(مسـألة ١١٥): إذا مل يتيـرس الرجـوع لالمـارات السـابقة يف تعيني حال 
اخلنثـى إمـا لتعارضها أو لعـدم وضوحها، كام لو مات قبـل أن يبول أومل يتضح 

عدد أضالعه، صار اخلنثى مشكالً الذي يأيت حكمه.
(مسـألة ١١٦): يعطـى اخلنثـى املشـكل نصـف نصيب الذكـر ونصف 
نثـى. وذلك بـأن يفرض ذكراً ويقسـم املرياث بينه وبـني بقية الورثة  نصيـب االُ
عـىل الفرض املذكور، ثم يفرض اُنثى ويقسـم املرياث بينه وبني بقية الورثة عىل 
الفرض املذكور. ثم يعطى هو وبقية الورثة نصف كل من السهمني احلاصل يف 
الفرضني. مثالً إذا ترك امليت ولداً ذكراً وخنثى، يقسم املرياث اثني عرش سهامً، 
فإذا فرض اخلنثى ذكراً كان له سـتة وللذكر ستة، وإذا فرض اخلنثى اُنثى كان له 
أربعة وللذكر ثامنية، فيعطى اخلنثى نصف كل من السهمني، وهو مخسة ويعطى 
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الذكر نصف كل من السهمني، وهو سبعة. وإذا ترك امليت ذكرين وخنثى يقسم 
املـرياث ثالثني سـهامً فإذا فرض اخلنثى ذكراً كان لـه عرشة، ولكل من الذكرين 
عـرشة، وإذا فـرض اخلنثـى اُنثى كان له سـتة، ولـكل من الذكريـن اثنى عرش، 
فيعطـى اخلنثـى نصف كل من السـهمني، وهو ثامنية، ويعطـى كل من الذكرين 
نصف كل من السـهمني وهو أحد عرش. وإذا ترك امليت أباً وولداً خنثى يقسـم 
املـرياث أربعة وعرشين سـهامً، فإذا فرض اخلنثى ذكـراً كان له عرشون ولالب 
أربعـة، وإذا فـرض اخلنثى اُنثـى كان له ثامنية عرش ولالب سـتة، فيعطى اخلنثى 
نصف كل من السهمني وهو تسعة عرش، ويعطى االب نصف كل من السهمني 

وهو مخسة. وعىل هذا جتري قسمة املرياث يف مجيع فروض املسألة.
نثى يورث بالقرعة  (مسألة ١١٧): من ليس له عضو الذكر وال عضو االُ
يكتب عىل سـهم (عبد اهللا) وعىل سهم (أمة اهللا) ثم يدعو املقرع اهللا ويبتهل إليه 
يف كشف احلال، ثم يطرح السهامن يف سهام ليس عليها كتابة ثم تشوش السهام 
ثم يأخذ املقرع سـهامً فسـهامً حتى يقع عىل أحد السـهمني املكتوب عليهام فأهيام 

خرج أوالً عمل عليه، وورث املولود عىل مقتضاه.
(مسألة ١١٨): األحوط وجوباً أن يكون االقرتاع برضا الورثة كلهم عند 
إرادة معرفة احلال من أجل قسمة املال، وال يكتفى بترسع شخص باالقرتاع من 

دون مراجعتهم. بل األحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن احلاكم الرشعي.
(مسـألة ١١٩): يستحب أن يقول املقرع عند الدعاء : (اللهم أنت اهللا ال 
إله إال أنت عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون بنيّ 

لنا أمر هذا املولود حتى كيف يورث ما فرضت له يف الكتاب).
(مسألة ١٢٠): إذا مل يعلم حال املولود أنه ذكر أو اُنثى ملوانع خارجية، كام 
لو غرق أو أكله السبع أو نحو ذلك، ففي الرجوع للقرعةـ  كام يف الفاقد للعضوين 



ـ أو للتنصيـفـ  كام يف اخلنثى املشـكلـ  وجهان فـال يرتك االحتياط بالتصالح.
(مسـألة ١٢١): من له رأسـان عىل صدر واحد أو بدنان عىل حقو واحد 
يـرتك حتى ينام ثم ينبه، فـإن انتبها مجيعاً كان له مرياث واحد، وإن انتبه أحدمها 
دون اآلخـر كان لـه مرياث اثنني. والظاهر التعدي من املرياث إىل سـائر أحكام 

الواحد واملتعدد.

الفصل العارش
يف مرياث الغرقى واملهدوم عليهم

الغرقى واملهدوم عليهم إن علم باملتقدم منهم موتاً واملتأخر ورث املتأخر 
مـن املتقـدم ومل يـرث املتقدم مـن املتأخر، وإن علـم بتقارهنم يف املـوت مل يرث 

. بعضهم من بعض، وإن جهل املتقدم واملتأخر ورث بعضهم بعضاً
(مسألة ١٢٢): كيفية التوراث بينهم أن يفرض كل طرف حياً حني موت 
اآلخر، فريث من مال اآلخر االصيل الذي كان له يف حياته، ثم يعكس الفرض، 
فيفـرض اآلخـر حياً حني مـوت صاحبه، فريث من ماله الـذي كان له يف حياته 
دون املـال الذي ورثه من االول. مثالً : إذا غرق الزوجان وكان للزوج أربعامئة 
دينـار وللزوجـة أربعة آالف درهم، ومل يكن هلـام أوالد، فرض الزوج حياً حني 
موت زوجته فريث منها ألفا درهم، ثم فرضت الزوجة حية حني موت زوجها 
فـرتث منه مائة دينـار، فيدفع لورثـة الزوج اآلخريـن ثالثامئة دينـار بقية تركته 
االصلية وألفا دينار التي ورثها من زوجته، ويدفع لورثة الزوجة ألفا درهم بقية 

تركتها االصلية ومائة دينار التي ورثتها من زوجها. 
وجيـري هذا لـو كان الغرقى أو املهـدوم عليهم الذين يـرث بعضهم من 
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م والولد حيني حني موت  بعـض أكثر من اثنني، كأب واُم وولدمها. فيفرض االُ
م  االب فريثـان مـن مالـه االصيل، ويفـرض االب والولد حيني حـني موت االُ
م حيني حني مـوت الولد فريثان  فريثـان مـن ماهلا االصيل، ويفـرض االب واالُ
مـن ماله االصيل، ثم يدفع لوارث كل منهم غري الغريق بقية مال مورثه االصيل 

وما ورثه من الغريقني اآلخرين.
(مسـألة ١٢٣): كـام يفـرض كل طرف حيـاً حني موت اآلخـر من أجل 
مرياثـه منـه، كذلـك يفرض حيـاً من أجل مـرياث احلي غـري الغريق مـن املال 
االصـيل للغريـق لو كان حلياتـه أثر يف ذلك. مثالً : إذا غرقـت الزوجة مع ابنتها 
مـن غـري الـزوج ومل يكن هلا ذريـة غريها وبقي الـزوج، فالزوج يـرث من املال 
االصـيل للزوجـة الربـع ال النصف، للحكـم ببقاء بنتهـا حني موهتـا، والثالثة 
االرباع الباقية من مال الزوجة للبنت الغريقة مع اُمها تدفع لورثة البنت. كام أنه 
لـو كان للبنـت يف الفرض مال أصيل فال يكون بتاممه البيهـا، بل له منه الثلثان، 
م،  للحكم بحياة اُمها حني موهتا فرتث من املال املذكور الثلث، ويكون لورثة االُ

ومنهم الزوج.
(مسألة ١٢٤): كام يفرض كل طرف حياً من أجل مرياثه من اآلخر ومن 
أجل مرياث احلي منه ـ كام تقدم ـ كذلك يفرض حياً من أجل منع مرياث غريق 
آخـر منه لو كان حاجباً لـه. مثالً : لو غرق أب وولداه، فال توارث بني الولدين 
االخويـن، للحكم بحياة االب عند موت كل منهـام فيكون حاجباً لآلخر، ألن 
االب حيجـب االخ، فيحكم يف الفـرض مع تأخر الورثة االحياء لكل منهم عن 
صاحبيـه طبقـة بانتقـال املال االصيل لـكل من الولديـن لالب، وبانتقـال املال 
. مثـالً : إذا كان لالب غنـم، وللولد الكبـري ألف دينار  االصـيل لـالب هلام معـاً
وللصغـري ألـف درهم حكـم بمـرياث االب من الولديـن الدراهـم والدنانري، 



وبمرياثهـام من أبيهام الغنم بالتناصف. والظاهر عدم مرياث كل منهام من االب 
مـا ورثـه االب مـن اآلخر. فـال يرث الكبـري من أبيـه الدراهم التـي ورثها من 
الصغـري، وال يـرث الصغري من أبيـه الدنانري التي ورثها مـن الكبري، بل يقترص 
مرياثهام عىل الغنم يدفع لورثة كل منهام حصته منه وخيتص الوارث احلي لالب 

بالدراهم والدنانري.
(مسـألة ١٢٥): ال يشـرتط يف مـرياث بعضهـم من بعض التـوارث من 
اجلانبـني، بل لـو كان أحد الطرفني يـرث من اآلخر دون العكـس ثبت املرياث 
كذلـك، فلو غرق أخـوان الحدمهـا أوالد دون اآلخـر ورث صاحب االوالد 
أخاه ومل يرثه أخوه، بل يكون مرياثه الوالده، فيصري هلم ماله الذي كان عنده يف 

حياته وما ورثه من أخيه الغريق معه.
(مسألة ١٢٦): ال يشرتط يف مرياث بعضهم من بعض أن يكون لكل من 
الطرفني مال، فلو كان الحد الطرفني مال دون اآلخر ورث من ليس له مال من 
صاحبـه ومل يـرث صاحبه منه، فيكـون املال لوارث من ليس لـه مال، وال يبقى 
م  لـوارث مـن له مـال يشء إذا كان الغريق حاجباً له. مثـالً : إذا غرق أخوان الُ
ولـكل منهام عـم ليس له وارث غريه بعـد االخ وكان الحدمها مال دون اآلخر 

فاملال يصري لعم من ليس له مال، وال يبقى لعم من له مال يشء.
(مسألة ١٢٧): إذا مات املتوارثون بغري الغرق واهلدم، فهنا صور..

ىل: أن يعلـم باملتقـدم واملتأخـر، وال إشـكال يف مـرياث املتأخـر من  االوُ
املتقدم دون العكس.

الثانية: أن يعلم بالتقارن، وال إشكال ـ حينئذٍ ـ يف عدم الثوارث، نظري ما 
تقدم يف الغرقى واملهدوم عليهم. 

الثالثـة: أن يرتدد االمر بني التقـارن وعدمه. وحينئذٍ إن علم تاريخ موت 
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بعضهم وجهل تاريخ موت اآلخر حكم بمرياث جمهول تاريخ املوت من معلوم 
تاريـخ املـوت دون العكس، فإذا مات االب واالبـن وعلم بأن االب مات عند 
الزوال ومل يعلم بتاريخ موت االبن حكم بمرياث االبن من االب وعدم مرياث 
االب مـن االبـن. وإن جهل تاريخ مـوت كل منهام حكم بعـدم التوارث منها، 

فكل منهام ال يرث اآلخر.
الرابعة: أن يعلم بعدم التقارن مع اجلهل باملتقدم واملتأخر، فإن علم بتاريخ 
موت أحدهم وجهل تاريخ موت اآلخر حكم بمرياث جمهول تاريخ املوت من 
معلـوم تاريـخ املوت، نظري ما سـبق يف الصورة الثالثـة. وإن جهل تاريخ املوت 
يف الـكل فقيـل بالرجوع للقرعة يف تعيني الوارث. ولكـن الظاهر عدم الرجوع 
إليها، بل حيكم بعدم التوارث. وإن كان األحوط استحباباً الصلح ولو بالرجوع 

للقرعة.
هـذا كله يف فرض التـوارث من اجلانبني، أمـا إذا كان املرياث من جانب 
واحـدـ  كـام إذا مات أخوان الحدمها أوالد دون اآلخرـ  فمع العلم بالتقارن ال 
مرياث كام تقدم. ومع عدم العلم به أو العلم بعدمه فإن علم تاريخ موت املورث 
وجهل تاريخ موت اآلخر حكم باملرياث. وإن جهل التارخيان فال مرياث، وإن 

كان األحوط استحباباً التصالح.
ثم أنه ال يفرق يف هذه املسـألة بتفاصيلهـا بني موهتم مجيعاً حتف االنف، 
وموهتـم مجيعاً بسـبب غري الغرق واهلدم ـ كالقتل يف احلرب وافرتاس السـباع ـ 
واختالفهـم بأن مات بعضهم حتف أنفه وبعضهم بسـبب غـري الغرق واهلدم، 
أو بسـبب الغرق أو اهلـدم، بل وكذا لو مات بعضهم بالغـرق وبعضهم باهلدم. 
فاملعيار يف هذه املسألة عىل عدم موهتم مجيعاً بالغرق وعدم موهتم مجيعاً باهلدم.



خامتة
فيها مسائل :

وىل: سهام املواريث املتقدمة إنام جتري فيام يقبل القسمة عرفاً ولو بنحو  االُ
االشاعة وهي االموال عيناً كانت أو ديناً أو منفعة، وكذا احلقوق املقابلة باملال، 
كحق الرسقفلية الذي تقدم الكالم فيه يف آخر كتاب االجارة، فلو بيع قسـم الثمن 
بني الورثة قسمة سهام املواريث. أما احلقوق غري املقابلة باملال ـ كحق القصاص 
واخليار ـ فهي ال تقبل القسمة، حتى بنحو االشاعة، وال جتري السهام فيها، بل 
يشـرتك فيها الورثة بنحـو املجموعية، فاحلق الواحد يكون ملـكاً جلميع الورثة 
ويكون حتت سـلطنة الكل بنحو املجموعية فليس لكل منهم إعامله أو إسـقاطه 
إال برضـا اآلخريـن. أما لـو صاحلوا عنه بامل قابل للقسـمة ففي جريان سـهام 
املواريث فيه إشكال، بل الظاهر قسمته بني الكل بالتساوي، إال مع قيام القرينة 
عىل ابتناء الصلح من الكل عىل قسمته قسمة املواريث، فيكون العمل عىل ذلك. 
الثانية: سـهام املواريث املتقدمة إنام جتري بعد خروج الديون والواجبات 
املالية وواجبات التجهيز والوصية، فاملراد بالثلث أو السـدس مثالً يف املواريث 
مـور املذكـورة، ال من أصل  هـو الثلث أو السـدس مـن الباقي بعـد إخراج االُ

الرتكة. ولعل هذا من الواضحات.
الثالثـة: يلحـق بامل امليـت الذي جيري عليـه املرياث وتنفذ منـه الوصايا 
والديون دية قتله، سواءً كانت مستحقة ابتداء وهي دية اخلطأ أم كانت بدالً عن 
القصـاص يف القتل العمدي إذا ريض أولياء امليت. وأما دية اجلروح واالعضاء 
فـام كان منها بسـبب العدوان عليـه يف حياته فهو قد ملكه قبـل موته وصار من 
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أمواله احلقيقية التي تركها. وما كان منها بسبب العدوان عليه بعد وفاته ينفق يف 
وجـوه الـرب عنه، وال يلحق بأمواله وال جيري عليه املـرياث. نعم يوىف منه ديونه 

لو انحرص وفاؤه به، النه من أفضل وجوه الرب.
م فقط، فإهنم ال  الرابعـة: يـرث الدية كل من يرث املـال عدا االخوة لـالُ
م فقط كاالخوال وأبنائهم،  يرثون منها. وأحلق هبم املشـهور كل من يتقرب باالُ
وال خيلو عن إشكال. بل االظهر عدم إحلاقهم باالخوة، بل هم يرثون من الدية 

كغريهم من الورثة.
اخلامسـة: قد ختتلف قسـمة املواريث عند املخالفني عن قسـمتها عندنا، 
وحينئذٍ إذا ثبت للمؤمن حق بمقتىض قسمتها عندهم ال يثبت بمقتىض قسمتها 
عندنـا جـاز له االخذ بـه إلزاماً هلم بمقتـىض دينهم. وامللزم بذلـك هو الوارث 
الـذي يدخـل عليه النقـص ويأخذ املؤمن منه ما يسـتحقه يف مذهبـه، ال امليت، 
فالبـد من كون الوارث املذكـور خمالفاً ليلزم بمقتىض مذهبه، سـواء كان امليت 

مؤمناً أم خمالفاً، وال أثر لكون امليت خمالفاً يف ذلك.
السادسـة: ملا كان املرياث جيري عىل مـا يملكه امليت فال تورث االرايض 
امليتة التي قد سبق تسجيلها باسم امليت رشاء من الدولة أو هبة منها لعدم ملكيته 
هلا، كام سبق يف أول كتاب إحياء املوات. بل هي عىل إباحتها االصلية يملكها كل 
مـن حيييها وليس للورثة منعه منه. نعم ال جيـب عليهم التنازل للمحيي بالطابو 

وهلم أخذ مال يف مقابل ذلك.
كـام أن االرصدة التي يف البنـوك التابعة جلهات غري مالكة ال جيري عليها 
التـوارث ومـا يؤخذ يف مقابلهـا إما مباح أصيل أو جمهـول املالك. نعم األحوط 
وجوباً ملن يقبض املال أن يدفعه للورثة عىل نحو سهام املواريث وعدم خروجه 

يف املال املذكور عن مقتضاها.
واحلمد هللا رب العاملني



كتاب
القصاص والديات

قد شـدد اهللا تعاىل يف كتابه املجيد وعىل لسـان رسوله االمني واالئمة من 
أهل بيته الطاهرين صلوات اهللا عليهم أمجعني يف دم املؤمن وانتهاك حرمته وأكد 
عـىل ذلـك، فقد قال تعـاىل : ﴿من أجل ذلك كتبنا عىل بنـي ارسائيل أنه من قتل 
﴾، وعن االمام زين  نفسـاً بغري نفس أو فسـاد يف االرض فكأنام قتل الناس مجيعاً
العابديـنA أنه قال : «قال رسـول اهللا8 : ال يغرنكم رحب الذراعني 
بالدم، فإن له عند اهللا قاتالً ال يموت، قالوا : يا رسـول اهللا وما قاتل ال يموت؟ 
فقـال : النـار»، ويف عهد أمري املؤمننيAملالك االشـرت (رضـوان اهللا عليه) : 
«إياك والدماء وسـفكها بغري حلها، فإنه ليـس يشء أدنى لنقمة وال أعظم لتبعة 
وال أحر بزوال نعمة وانقطاع مدة من سـفك الدماء بغري حقها، واهللا سبحانه 
مبتـدئ باحلكـم بني العباد فيام تسـافكوا من الدمـاء يوم القيامـة»، وعن االمام 
الباقرAأنـه قـال : «من قتل مؤمناً متعمداً أثبت اهللا عـىل قاتله مجيع الذنوب، 
وبـرئ املقتول منها. وذلك قول اهللا عزوجل : ﴿إين اُريد أن تبوء بإثمي وإثمك 

فتكون من أصحاب النار﴾».. إىل غري ذلك.
بـل ورد التشـديد يف االعانة عىل قتل املؤمن واالشـرتاك فيـه والرضا به، 
فعـن النبـي8 أنه قال : «والذي بعثني باحلق لو أن أهل السـامء واالرض 
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رشكـوا يف دم امرئ مسـلم ورضوا به ألكبهم اهللا عـىل مناخرهم [وجوههم] يف 
النـار»، وعـن االمـام الباقرA أنه قـال : «إن الرجـل ليأيت يـوم القيامة ومعه 
قـدر حمجمـة مـن دم فيقـول : واهللا مـا قتلـت وال رشكـت يف دم، فيقـال : بـىل 
ذكـرت عبـدي فالناً فرتقى يف ذلك حتـى قتل فأصابك من دمـه»، وعن االمام

الصادقAأنه قال :  «من أعان عىل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب 
بني عينيه آيس من رمحة اهللا»... إىل غريذلك.

وكـذا حيـرم إيـواء القاتل ومنعـه من أوليـاء املقتول، كـام تظافرت بذلك 
االخبار عن أهل بيت العصمة االطهار صلوات اهللا عليهم أمجعني.

لكـن اجلرم مهـام عظم فباب التوبة منه مفتوح، رمحـة من اهللا تعاىل بعباده 
واستصالحاً المرهم وإبعاداً هلم عن القنوط املهلك. نعم التوبة مرشوطة..

: بتسـليم املعتـدي نفسـه الولياء املقتـول، فإن شـاؤوا اقتصوا، وإن  أوالً
شاؤوا أخذوا الدية، وإن شاؤوا عفوا.

: بأداء الكفارة إن ريض أولياء املقتول بالدية ومل يقتصوا، وقد تقدم  وثانياً
التعرض هلا يف كتاب الكفارات.

ل يف  وقد جعل اهللا سبحانه القصاص حقاً الولياء املقتول عىل القاتل وثقّ
الدية تعظيامً حلرمة القتل وردعاً عنه، قال عز اسـمه : ﴿ولكم يف القصاص حياة 

يا اُويل االلباب﴾.
كـام أنه تعـاىل قد خص القصـاص باملعتدي ومل يرض به عـىل غريه عدالً 
منـه تعـاىل يف احلكـم، قـال عـز اسـمه : ﴿وال تـزر وازرة وزر اُخـر﴾، وعن 
النبـي8 أنـه قـال : «إن أعتى الناس عـىل اهللا عزوجل من قتـل غري قاتله 

ومن رضب من مل يرضبه» واالخبار يف ذلك كثرية.



لكـن مـع كل ذلـك نر كثـرياً من النـاس ينتهكـون حرمـات اهللا تعاىل 
ويتعـدون حدوده ـ اسـتخفافاً وهتاوناً وطغياناً وجترباً ـ فهم يسـتخفون بالدماء 
ويترسعـون يف إهراقهـا ثم هم يمنعون القاتل من أن يقتـص منه ويدافعون عنه 
عصبية ومحية. كام أهنم يعصبون الدم بغري القاتل من االهل والعشرية ويقتصون 
ـالء، واندفاعـاً وراء العصبيـة احلمقاء،  هْ منهـم، رجوعـاً لعادات اجلاهليـة اجلَ
واسـتجابة لدعـوة الشـيطان الرجيـم، وعزوفـاً عن ديـن اهللا القويـم ورصاطه 
املسـتقيم ﴿أفحكـم اجلاهلية يبغون ومن أحسـن من اهللا حكامً لقـوم يوقنون﴾، 
ون اهللا ورسوله اُولئك يف االذلني * كتب اهللا الغلبن أنا ورسيل  و﴿إن الذين حيادُّ

إن اهللا قوي عزيز﴾، وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
وقـد رأينـا أن نقتـرص يف هـذا الكتـاب عىل املهـم من أحـكام القصاص 
والديات عىل ما هو مورد لالبتالء من ذلك سداً حلاجة املؤمنني، مع إيكال بقية 
الفـروع واالحكام للمطـوالت، حيث يضيق املقام عن اسـتقصاء الكالم فيها. 

ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ويقع الكالم يف ذلك يف قسمني..
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القسم األول
يف القصاص

وهو جزاء اجلناية عىل البدن بمثلها، والكالم فيه يف ضمن فصول..

الفصل األول
يف قصاص النفس

من قتل نفساً كان الولياء املقتول االقتصاص منه وقتله برشوط..
، بأن يكون عاقالً بالغاً، فال قصاص عىل املجنون  األول: أن يكـون كامالً

. وإن كان عامداً وكذا الصبي، وإن بلغ مخسة أشبار  عىل األحوط وجوباً
(مسألة ١): يف ثبوت القصاص عىل السكران إذا بلغ حداً ال يعتد بقصده 
عن العقالء إشـكال. نعم لو كان يعلم من نفسـه أنه إذا سكر اعتد فأقدم عىل 
السـكر كان عليه القصاص. كام أنه إذا مل يكن سـكره أثر يف جنايته فال إشـكال 
يف عـدم القصاص عليه. كام إذا رمـى بام اليقتل عادةً فقتل اتفاقاً أو رمى حيواناً 

. فأصاب إنساناً، كام يتحقق ذلك من السكران كثرياً
الثـاين: أن يكون القتـل عمداً، فإن مل يكن عمداً مل يكن عليه قصاص. بل 

تثبت بقتله الدية عىل تفصيل يأيت إن شاء اهللا تعاىل.



(مسألة ٢): القتل عىل أنحاء ثالثة..
األول: العمـد، ويتحقق بالقصد للقتل وإن كان بفعل ما ال يوجبه عادة، 
كـام إذا رمى رجالً بحصاة صغرية أو رضبـه بعصا صغرية رضبة خفيفة أو دفعه 
دفعـاً خفيفاً فصـادف قتله بذلك. كام يتحقق بالقصد إىل إصابة املقتول بام يتوقع 

به القتل عادة، بحيث ال يستغرب حتقق القتل به، وإن مل يقصد بذلك القتل.
الثـاين: الشـبيه بالعمـد، ويتحقق بـام إذا قصـد إصابة املجنـي عليه بام ال 

يوجب القتل عادة من دون أن يقصد به القتل فصادف حصول القتل.
الثالث: اخلطأ املحض، وهو الذي ال يقصد به إصابة املجني عليه، كام لو 
رمى شاة أو كافراً مهدور الدم فأصاب إنساناً مسلامً فقتله. وأوىل من ذلك ما إذا 
مل يقصد به الفعل الذي حتقق به القتل، كام إذا مشى عىل سقف فخسفه فوقع عىل 
شخص فقتله، أو أخذ السالح الناري ليصلحه فانطلقت منه رصاصة فأصابت 

شخصاً فقتلته ونحو ذلك.
الثالـث: أن يكـون املقتول حـراً إن كان القاتل حراً، فـال يقتص من احلر 
بقتـل العبـد ويقتص مـن العبد بقتل احلـر أو العبد. وال جمـال الطالة الكالم يف 

ذلك ويف فروعه بعد عدم االبتالء به أو ندرته.
الرابع: أن يكون املقتول مسلامً إن كان القاتل مسلامً، فال يقتص من املسلم 

بقتل الكافر، ويقتص من الكافر بقتل املسلم والكافر.
(مسألة ٣): إذا قتل الكافر املسلم دفع الكافر إىل أولياء املقتول فإن شاؤوا 
قتلوه، وإن شـاؤوا اسـرتقوه وإن شـاؤوا عفوا. وكذا يدفع هلم ماله. وإن أسلم 

قبل االسرتقاق مل يسرتق، وكان هلم القتل أو العفو.
(مسـألة ٤): إذا قتـل الكافـر كافـراً اقتص منـه إال أن يسـلم القاتل قبل 
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، بل ليس الولياء املقتول إال الدية إن كان للمقتول دية. القصاص فال يقتل حينئذٍ
(مسـألة ٥): إذا تعمد املسـلم قتل الذمي اقتص منـه بعد أن يعطى فضل 
ما بني دية املسـلم والذمي، فإن دية الذمـي ثامنامئة درهم، عىل ما يأيت يف حمله إن 

شاء اهللا تعاىل.
اخلامـس: أن ال يكـون القاتل أبـاً للمقتول، فال يقتص مـن االب لو قتل 
م لـو قتلت ولدها، ومن  ابنـه، ويقتـص من االبن لو قتـل أباه، كام يقتص من االُ

. الولد لو قتل اُمه، لكن بعد رد فاضل الدية إن كان ذكراً
السادس: أن ال يكون املقتول جمنوناً، فإن من قتل جمنوناً ال يقتص منه.

(مسـألة ٦): األحوط وجوباً عدم االقتصاص من الرجل إذا قتل الطفل 
غري البالغ.

السـابع: أن يكـون القاتل مبرصاً، فإن كان أعمـى فال قصاص، بل تثبت 
الدية وحتملها عاقلته، النه يف حكم قتل اخلطأ.

الثامن: أن يكون القتل حمرماً، فلو كان سائغاً يف حق القاتل فال قصاص، 
كام يف سـابّ النبي8 واالئمةF، واملرتد الفطـري قبل توبته، واملقتول 

. تل دفاعاً ، واملهاجم لو قُ بقصاص أو حدّ
(مسـألة ٧): الظاهر ثبوت القصاص بقتل من عليه القتل حداً ـ كالالئط 
والزاين املحصن ـ إذا تواله من ليس له إقامة احلد. وكذا بقتل من عليه قصاص 

إذا تواله من ليس له القصاص من دون توكيل منه.
(مسـألة ٨): إذا قتـل املولـود الرشعي ولـد الزنا املحكوم بإسـالمه ثبت 
لوليـه القصـاص، ولكن يعطـى للقاتل فاضل الديـة، فإن دية ولـد الزنا ثامنامئة 

درهم كام يأيت.



(مسـألة ٩): يثبـت القصاص عىل الرجل بقتله للرجـل وللمرأة، ويثبت 
القصاص عىل املرأة بقتلها للرجل وللمرأة. لكن لو قتل الرجل املرأة مل يقتل هبا 
إال بعـد دفـع فاضل الدية له، فإن دية املرأة نصف دية الرجل. أما لو قتلت املرأة 

الرجل فهي تقتل به ال غري، وال جيب عليها دفع فاضل الدية الوليائه. 
(مسـألة ١٠): إذا اجتمـع اثنـان عىل قتل واحـد فأمسـكه أحدمها وقتله 
اآلخر كان القصاص عىل القاتل، وكان عىل من أمسكه أن خيلَّد يف السجن حتى 
اً، فإن كان معهم ثالث ينظر إليهم ال يغري عليهم وهو يقدر  يمـوت عقوبة وحـدّ

عىل التغيري كانت عقوبته أن تسمل عيناه.
(مسـألة ١١): إذا أمـر رجل رجالً بقتل رجل آخـر فقتله كان عىل القاتل 
القصـاص، وعـىل االمر أن خيلّد يف السـجن حداً وعقوبـة. إال أن يكون املأمور 
عبداً لالمر، فيقتل االمر وخيلّد العبد يف السـجن. وجيري ذلك فيام لو كان االمر 
أو املأمـور أو املقتـول امرأة. أما لو كان املأمور صغرياً غـري مميز أو جمنوناً كذلك 
فيقتـل االمـر مطلقـاً وال يشء عىل املأمـور. وأما لـو كان املأمور صبيـاً مميزاً فال 
قصاص عىل االمر وال عىل املأمور، بل خيلّد االمر يف السـجن، وتثبت الدية عىل 

املأمور تؤدهيا عنه عاقلته، كام يظهر مما يأيت يف الديات.
(مسـألة ١٢): إذا اشـرتك أكثـر من واحـد يف قتل واحد ثبـت القصاص 

عليهم. وحينئذٍ يتخري الويل يف استيفائه بني وجوه..
األول: أن يقتص منهم مجيعاً بعد رد فاضل الدية عىل كل منهم، فإذا كانا 
اثنني رد عليها دية تامة بينهام، وإن كانوا ثالثة رد عليهم ديتان بينهم، لكل منهم 
ثلثـا ديـة، وإن كانوا أربعة رد عليهـم ثالث ديات بينهم لـكل منهم ثالثة أرباع 

الدية، وهكذا.
الثـاين: أن يقتص من واحد منهم، وحينئـذٍ جيب عىل من بقي أن يرد عىل 
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ويل املقتـص منـه مـا فضل من الديـة، فإن كان مـن بقي واحداً دفـع إليه نصف 
الديـة، وإن كانـا اثنني دفع كل واحد منهام ثلث الديـة، وإن كانوا ثالثة دفع إليه 

كل منهم ربع الدية، وهكذا.
الثالث: أن يقتص من بعضهم أكثر من واحد. مثالً إذا كان املشرتكون يف 
القتـل أربعـة كان له أن يقتص مـن اثنني، بعد أن يدفع لـكل منهام نصف الدية، 
ويدفع االثنان الباقيان كل منهام ربع الدية لوليي املقتص منهام فيكون لكل واحد 

من املقتولني املقتص منهام ثالثة أرباع الدية، وهكذا بقية الصور املتصورة. 
والضابط أن عىل كل مشرتك من دم القتيل بنسبة رشكته، فإن استوىف منه 
أكثر من ذلك باالقتصاص منه كان له الفاضل من الدية عىل املستويف للقصاص 
وعىل من مل يقتص منه ممن شارك يف القتل بنسبة رشكتهم. ومن ذلك يظهر أنه لو 
كان املشـرتك يف القتل امرأة فقد ال يكون هلا رد مع االقتصاص منها، ألن ديتها 
نصف دية الرجل، فلو كان القاتل للرجل امرأتني كان لويل القتيل قتلهام معاً من 
دون رد عليهام. ولو كان القاتل رجالً وامرأة كان له قتل الرجل وترد املرأة عىل 
ويل الرجل نصف الدية، وله قتل املرأة، ويرد الرجل نصف الدية عىل ويل القتيل 

ال عىل ويل املرأة، وعىل هذا النهج جتري بقية الصور املتصورة.
(مسـألة ١٣): يف كل مـورد جيـوز القصاص مـع رد الويل فاضـل الدية، 
يتعـني تقديم رد الفاضـل للجاين ثم االقتصاص منـه، وال حيل االقتصاص منه 
قبل الرد. أما لو كان الرد من غري الويل ـ كام تقدم يف املسألة السابقة ـ فال يتوقف 
االقتصاص عىل تقديم الرد، بل جيوز االقتصاص للويل قبله، وجيب بعده أن يرد 

بقية اجلناة عىل ورثة املقتص منه.
(مسألة ١٤): إذا قتل اجلاين أكثر من واحد كان الولياء كل قتيل االقتصاص 
منـه. فإن اجتمعوا عـىل االقتصاص منه فال يشء هلم. وإن عفا بعضهم أو ريض 



بالديـة وقبل هبا اجلاين مل يسـقط حـق الباقني من القصاص. وإن سـبق بعضهم 
بالقصاص من دون مراجعة الباقني فقد اسـتوىف حقه. وهل يسقط حق الباقني، 
أو ينتقلـون للديـة ـ كـام فيمن تعـذر االقتصاص منـه ـ وجهان أقوامهـا الثاين.
(مسـألة ١٥): املسـلمون تتكافأ دماؤهم، فكل مسـلم حمـرتم الدم يثبت 
القصاص بقتله مهام كان نسبه ومن أي فرقة كان، بعد مراعاة الرشوط املتقدمة.

الفصل الثاين
يف أحكام القصاص

(مسـألة ١٦): ال يثبت القصاص إال بعد موت املجني عليه، فمن اقتص 
قبله بعد اجلناية كان ظاملاً للجاين وكان لويل اجلاين حينئذٍ القصاص من املقتص، 
أو الرضـا بالدية أو العفو. نعم إذا مات املجني عليه االول بعد قتل اجلاين ثبتت 

ديته يف مال اجلاين املقتول.
(مسـألة ١٧): ال يسـتحق ويل املقتول مع القتل العمـدي إال القصاص. 
وليـس لـه االلـزام بالدية بـدالً عن القصـاص إال برضـا اجلاين. وحينئـذٍ فلهام 

الرتايض بام زاد عىل الدية أو نقص عنها.
(مسـألة ١٨): إذا توقف القصاص مـن ويل املقتول عىل رده فاضل الدية 
للجاين كان لويل املقتول اخليار بني القصاص مع الرد وأخذ الدية، وليس للجاين 

االمتناع من الدية.
(مسـألة ١٩): إذا تعـذر القصـاص يف قتل العمد للخوف مـن القاتل أو 
موته أو ملنع السلطان من القصاص أو نحو ذلك ثبتت الدية يف ماله، فإن مل يكن 
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له مال بقيت يف ذمته كسـائر ديونه. نعم إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه ومل يكن 
لـه مـال اُخذت الدية من قرابته االقرب له فاالقـرب، فإن مل يكن له قرابة كانت 

الدية عىل االمام، وال يتعد لغري ذلك من صور تعدد القصاص.
(مسـألة ٢٠): إذا صالـح اجلـاين عىل الديـة ثم امتنع مـن أدائها فال يعود 
حق القصاص ويبقى مطالباً بالدية، وكذا إذا عجز عن أدائها فإهنا تبقى يف ذمته 

كسائر ديونه وال يتحملها عاقلته عنه وال االمام.
(مسألة ٢١): إذا أراد ويل املقتول القصاص من القاتل، فخلصه شخص 
أو قـوم حتى امتنـع االقتصاص عىل الـويل اُلزم الذي خلصـه بإرجاعه وحبس 
حتـى حيرضه، فإن فد نفسـه بالدية وريض هبا ويل املقتـول فذاك، وإن مل يفعل 

حتى مات القاتل اُلزم بالدية.
(مسـألة ٢٢): يثبت حق القصاص لويل امليت وهو وارث املال ويف ثبوته 
للزوج والزوجة إشـكال، نعم مها يرثان من الدية لو ريض هبا الوارث بدالً عن 
القصـاص. وكـذا من الدية الثابتـة ابتداء، وهي دية اخلطأ. وأمـا ما تعارف عند 
كثـري من القبائل من إناطة االمر بغري الوارث، كرئيس القبيلة وأكابرها فهو من 
عادات اجلاهلية التي ما أنزل اهللا تعاىل هبا من سـلطان. والالزم عىل املؤمنني نبذ 
ذلـك والرضوخ الحكام اهللا تعـاىل واملحافظة عىل حـدوده لينالوا بذلك رضاه 

ويستحقوا رمحته، وإال تعرضوا لنقمة اهللا تعاىل وعقابه يف الدنيا واآلخرة.
(مسألة ٢٣): لويل امليت القصاص، وأخذ الدية برضا اجلاين وبدونه عىل 
اختالف الصور املتقدمة. كام أن له العفو، إال االمام فإنه ليس له العفو، بل البد 

له إما من القصاص أو أخذ الدية.
(مسـألة ٢٤): إذا كان املقتـول مسـلامً وليـس له أولياء من املسـلمني إال 
االمام وكان له أولياء من أهل الذمة عرض عليهم االمام االسـالم فمن أسـلم 



منهم فهو وليه، فإن شـاء اقتص وإن شـاء عفا وإن شاء أخذ الدية، وإن مل يسلم 
منهم أحد كان االمر لالمام، وليس له إال القصاص أوأخذ الدية، كام تقدم.

(مسـألة ٢٥): إذا كان ويل املقتـول مـوىل عليـه لصغر أو جنـون فالظاهر 
أن لوليـه العمل عىل ما فيه صالحه مـن القصاص أو الدية أو العفو. واألحوط 
وجوبـاً لـه االقتصار عىل مقتـىض املصلحة املهمة التي يكـون تفويتها تفريطاً يف 
. ومع عدم وضوحها للـويل ينتظر به حتى يرتفـع احلجر عنه فيعمل  حقـه عرفـاً

حقه بنفسه.
(مسألة ٢٦): إذا كان ويل امليت حمجوراً عليه لسفه أو فلس مل يمنعه ذلك 

من طلب القصاص، كام ال يمنعه من الرضا بالدية.
(مسألة ٢٧): جيوز لويل امليت املبادرة بالقصاص وإن كان االوىل استئذان 

االمام، أو نائبه اخلاص، ويف عرص الغيبة يستأذن احلاكم الرشعي.
(مسـألة ٢٨): إذا تعـدد االوليـاء كان لكل منهم االقتصـاص من القاتل 
منفـرداً، لكن مع مالحظة حق اآلخرين، فإن رضوا بالقصاص فذاك، وإن أراد 
بعضهم الدية دفع له سـهمه منها، وإن عفا بعضهم دفع سهمه من الدية الولياء 
املقتـص منه. وإن كان بعضهم غائباً مل يبطـل حقه، بل ينتظر حتى حيرض فيعمل 
حقه، وكذا إذا كان جمنوناً أو صغرياً فإنه ال يبطل حقه بل يعمله وليه أو ينتظر به 

ارتفاع احلجر عنه، كام تقدم.
(مسـألة ٢٩): للويل اسـتيفاء القصاص بنفسـه مبـارشة، أو بتوكيل غريه 

جرة عليه ال عىل املقتص منه. عىل أن يقوم به جماناً أو باُجرة، وتكون االُ
ـ  كمقطوع اليـد أو الرجل أو فاقد  (مسـألة ٣٠): إذا كان املقتـول ناقصـاً
العـني ـ ثبـت القصاص أو الديـة عىل قاتلـه وإن كان تاماً وال جيـب عىل أولياء 
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املقتـول رد ديـة العضو الناقص عـىل القاتل. نعـم إذا كان املقتـول مقطوع اليد 
اليمنـى قصاصـاً أو كان قد جني عليه يف قطعها فأخـذ ديتها كان عىل أوليائه رد 
دية اليد قبل القصاص، وإذا أخذوا الدية استثنوا دية اليد. ويف عموم ذلك لليد 

اليرس فضالً عن بقية االعضاء إشكال، بل منع.
(مسـألة ٣١): املقتـول عمـداً إن كان عليـه دين وليس له مـال فالوليائه 
القصـاص وال يضمنـون الديـن. نعـم إذا عفـوا يف قتـل العمد واخلطـأ ضمنوا 

الدين. ولو أخذوا الدية كان عليهم وفاء الدين منها.
(مسألة ٣٢): الالزم يف القصاص قتل اجلاين بام جيهز عليه من دون تعذيب 
ومثلة ونحومها حتى لو كان قد قتل املجني عليه بالوجه املذكور. واملشـهور أنه 
ال يقتص منه إال بالسـيف، ولكن الظاهر االكتفاء بكل ما جيهز عليه كالسـالح 
الناري. هذا كله مع استسالمه للقصاص جرباً أو اختياراً، أما مع امتناعه بحيث 
ال يمكن االقتصاص منه إال مباغتة فالظاهر جواز ما تيرس من الوجوه مع حتري 

االبعد عن التعذيب واالقرب لالجهاز.
(مسـألة ٣٣): إذا أراد ويل الـدم أن يقتـص من اجلـاين فرضبه رضبة غري 
قاتلة كان ضامناً ملا حصل منه، فإن كان عامداً وكانت الرضبة مما يقتص فيه كان 
عـىل ويل الدم القصـاص، وإال كان عليه دية الرضبة له، ثـم يقتص منه. نعم إذا 
رضبـه رضبـة قاتلة حتى ظن أنه أجهز عليه لكنـه عولج فربئ فاألحوط وجوباً 

سقوط القصاص بذلك.
(مسألة ٣٤): ليس للمجني عليه قبل موته حق العفو أواختيار القصاص 

أو الدية، ولو اختار شيئاً من ذلك فال أثر له، بل يبقى احلق للويل.



الفصل الثالث
يف قصاص الطرف

واملـراد منـه ما ال تبلـغ فيه اجلناية إزهـاق النفس، سـواءً اقتضت إتالف 
عضو ـ كاليد والعني ـ أم ال، بل جمرد االعتداء عىل البدن بمثل اجلرح واخلدش. 

فإنه يثبت يف ذلك القصاص باملثل يف اجلملة عىل تفصيل يتضح مما يأيت.
(مسـألة ٣٥): يشـرتط يف قصاص الطرف ما يشـرتط يف قصاص النفس 
مـن كامل اجلـاينـ  بالبلوغ والعقلـ  وعمده، وحريـة املجني عليه إذا كان اجلاين 
حراً، وإسـالمه إذا كان اجلاين مسـلامً، وعدم كون اجلاين أباً للمجنى عليه وعدم 
، وأن يكون اجلاين  كـون املجني عليـه، جمنوناً بل وال صبياً عىل األحوط وجوبـاً

مبرصاً، وأن تكون اجلناية حمرمة، عىل التفصيل املتقدم هناك.
(مسـألة ٣٦): الظاهر أن اجلناية عمداً عىل الطرف موجبة لتخيري املجني 
عليـه بني القصـاص والدية، فإن اختـار الدية فليس للجـاين االمتناع، بخالف 

اجلناية عىل النفس، كام تقدم.
(مسـألة ٣٧): إذا جنت املرأة عىل الرجل كان له القصاص باملثل ال غري، 
وإذا جنـى الرجـل عىل املرأة كان هلـا القصاص منه بال رد ما مل تبلـغ دية اجلناية 
ثلث دية قتل الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية نزلت ديتها إىل النصف وكان عليها 
رد فاضـل الديـة. فمثالً : إذا قطع الرجل إصبعـاً أو إصبعني أو ثالثاً من أصابع 
املـرأة كان هلـا القصـاص من دون رد، فـإن قطع أربعاً كان هلـا القصاص مع رد 
نصـف دية االصابع املذكـورة. وإذا فقأ الرجل عني املرأة أو قطع رجلها كان هلا 
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القصـاص بفقء عينه أو قطع رجله مع رد نصـف دية العني والرجل، وهو ربع 
دية النفس، وهكذا.

(مسـألة ٣٨): املعيـار يف بلـوغ الثلـث وعدمـه عـىل وحدة اجلنايـة عرفاً 
وتعددهـا، فإذا كان قطـع االربع االصابع دفعة واحدة عرفـاً كانت اجلناية أكثر 
من الثلث وثبت الرد، أما إذا كان متفرقاً بحيث تعد جنايات متعددة فكل جناية 

دون الثلث وال ردّ فيها.
(مسـألة ٣٩): ال يشـرتط يف القصاص يف االطراف التساوي يف السالمة 
والعيـب، فيقتـص للمعيبة بالسـليمة وللسـليمة باملعيبة بال رد. نعـم إذا كانت 
اليد شـالء فاألحوط وجوبـاً عدم القصاص فيها، بل الديـة وهي ثلث دية اليد 

الصحيحة.
(مسألة ٤٠): تقطع اليد باليد، فإن كان للجاين مماثل للمقطوع من حيثية 
اليمـني واليسـار كان هو املقـدم يف القصاص، فتقطـع اليمني باليمني واليسـار 
باليسـار، وإال سـقطت املامثلة يف ذلك، فإن مل يكن للجـاين يد قطعت رجله مع 

مراعاة املامثلة من حيثية اليمني واليسار مع االمكان، ويسقط مع التعذر.
(مسألة ٤١): إذا فقأ االعور عيناً واحدة من ذي عينني كان له القصاص، 

فيفقأ عينه وإن صار أعمى. وأظهر من ذلك ما لو فقأ عني أعور مثله.
(مسـألة ٤٢): إذا فقأ صحيـح العينني العني الصحيحـة من االعور ختري 
املجنـي عليه بني القصاص من إحد عيني اجلاين مع أخذ نصف دية االنسـان 
وأخذ دية تامة من دون قصاص. نعم لو كان عور االعور جلناية جان فاألحوط 

وجوباً مع اقتصاصه عدم أخذ فاضل الدية.
(مسـألة ٤٣): يف إذهاب الرؤية من العني مـع بقائها القصاص إن أمكن 



مـن دون تعـد عىل اجلاين بأكثر ممـا جنى ومع خوف التعدي تتعـني الدية. وكذا 
. احلال يف مجيع منافع االعضاء إذا ذهبت مع بقاء العضو ساملاً

(مسـألة ٤٤): يثبت القصاص يف إزالة الشـعر إذا مل يكن فيه إفساد ملحله 
. وكذا إذا كان فيه إفسـاد ملحله بحيث ال ينبت ثانياً إن أمكن  بـل كان ينبت ثانياً

القصاص، وإال تعينت الدية.
(مسـألة ٤٥): يثبـت القصـاص يف قطـع الذكر مـن الرجـل والفرج من 
املـرأة باملثل، أما لو قطع الرجل فرج املرأة أو املرأة فرج الرجل فال قصاص، بل 
تتعـني الديـة. نعم إذا قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عـن دفع الدية كان للمرأة 

القصاص بقطع ذكره.
(مسـألة ٤٦): يثبت القصاص يف االسـنان ذات االُصول الثابتة يف أصل 
الفك. وال يسقطه نباهتا بعد ذلك وإن عادت كحاهلا االول. نعم األحوط وجوباً 
عدم القصاص إذا كانت لغري البالغ، ملا تقدم يف رشوط القصاص. وأما االسنان 
النابتة يف اللحم غري ذات االُصول ـ املسـامة باالسـنان اللبنية ـ فالظاهر وجوب 
القصـاص فيهـا بمثلها إذا كان اجلـاين واملجني عليه كبرييـن، وإن كان الفرض 
. أما القصاص عنها بالسـن االصلية فهو ال خيلو عن إشـكال. واألحوط  نـادراً

وجوباً عدمه، والرجوع إىل الدية سواءً عادت أم مل تعد.
(مسـألة ٤٧): البد من املامثلة يف قصاص االسـنان، فال يقتص السـنان 
املقـدم بالطواحـن وال العكس، وال يقتـص بيشء منها باالنيـاب وال العكس، 
بـل األحـوط وجوبـاً عـدم االقتصاص للعليـا بالسـفىل وبالعكس. بـل وعدم 
االقتصاص للثنيتني املتوسـطتني بالرباعيتـني اللتني عىل جانبيهام وبالعكس، بل 
يـرىض يف مجيع ذلك بالديـة. نعم الظاهر عدم إخالل اختـالف اجلانب باملامثلة 
عرفـاً، فيقتص ملا يف اجلانـب االيمن بام يف اجلانب االيـرس وبالعكس. وإن كان 
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األحـوط وجوبـاً احلفاظ عىل املامثلة يف اجلانب مع االمـكان وعدم االخالل هبا 
إال مع التعذر كام إذا مل يكن للجاين سـن مماثل يف اجلانب الذي اعتدي عىل مثله 

يف املجني عليه. وجيري مجيع ذلك يف االصابع ويف مجيع االطراف.
(مسـألة ٤٨): إذا قطع يشء من جسـد االنسان أو شـق ثم اُلصق واُعيد 
إىل مـا كان عليـه قبـل اجلنايـة ـ كام يشـيع ذلك يف عصورنـا ـ فالظاهر سـقوط 
القصاص. بل يشـكل ثبوت الدية، وحيتمل الرجوع للحكومة التي يأيت الكالم 
فيهـا يف الديـات، فالالزم التصالح. نعـم إذا اُصلح النقـص بأجنبي مل يمنع من 
القصاص، كام لو فقأ عينه فزرع عني حي أو ميت بدهلا، أو قطعت شـحمة اُذنه 

فوضع بدهلا حلمة من بدنه أو بدن غريه بعملية جتميل أو نحو ذلك.
(مسـألة ٤٩): إذا جنى بام يسـتوجب القطع أو الشق ثم اقتص منه فأراد 
ن من ذلك،  إصالحـة بإلصاقه وإعادته عـىل ما كان عليه قبل القصـاص مل يمكّ
ولـو فعـل اُعيد القصاص عليه البقاء النقص. نعـم يف منعه من إصالح النقص 

بأجنبي ـ نظري ما تقدم يف املسألة السابقة ـ إشكال، واالظهر العدم.
(مسـألة ٥٠): إذا قطع منه يشء واقتص لنفسـه ثم تسـنى للمجني عليه 
أن يعيـد ما قطع منه بنفسـه ورجع احلـال إىل ما كان عليه قبـل اجلناية، فإن كان 
يعلم قبل االقتصاص بقدرته عىل االصالح وحصوله منه ثم اقتص بنفسـه كان 
ل شـخصاً بالقصاص ومل يبارشه فال  عليـه القصـاص، وإن مل يعلم بذلك أو وكّ
قصـاص عليـه، بل الدية إن كان قد اقتص بنفسـه جاهالً باحلـال. وإن قام غريه 
مقامـه يف االقتصاص فال دية عليه أيضاً، بل يتحملها املبارش، إال أن يكون تابعاً 
اً ملطالبته  لالمـام فتكون عىل بيت مال املسـلمني. نعـم إذا كان املجني عليه غـارّ
بالقصـاص مع علمه بحصول االصـالح كان ملن يؤدي الدية الرجوع هبا عليه. 
وعـىل كل حال ليس للمقتص منه منع املجني عليه من االصالح، فضالً عن أن 



يلزمه بعد حصول االصالح بإرجاع احلال إىل ما كان قبله.
(مسألة ٥١): ال يثبت القصاص يف اجلراح والشجاج مع انضباطها وعدم 

كون القصاص معرضاً للنفس للهالك أو معرضاً للعضو التلف أو الرضر.
(مسـألة ٥٢): ال يثبت القصاص يف اجلـرح الواصل للجوف وال الناقل 

م الرأس، وال اهلاشم للعظم. للعظم عن حمله، وال الواصل الُ
(مسـألة ٥٣): ال يثبـت القصاص يف كرس العظم حتـى كرس الذراع عىل 

. األحوط وجوباً
(مسـألة ٥٤): يف اجلـراح والشـجاج التي يثبت فيهـا القصاص البد من 
مساواة القصاص للجناية طوالً وعرضاً وعمقاً وتكفي املساواة العرفية. كام أنه 

جيوز االقتصاص باالقل. ويف استحقاق الدية للزائد إشكال.
(مسـألة ٥٥): إذا اقتص من اجلاين فـرست اجلناية عليه بوجه غري متوقع 
لطـوارئ خارجيـة فـامت أو تلف عضـو منه أو نحـو ذلك فال قصـاص له وال 
دية. وكذا إذا رست اجلناية بنفسـها بوجه غري متوقع ال لطوارئ خارجية وكان 
القصـاص بأمـر االمام أو احلاكـم الرشعي. وأما إذا مل يكـن بأمره فال قصاص، 

ويف سقوط الدية للرساية إشكال، فالالزم التصالح.
(مسألة ٥٦): يف ثبوت القصاص يف الرضب بالسوط وغريه، ويف اللطمة 

ونحوها إشكال، واألحوط وجوباً االقتصار عىل الدية.
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خامتة
فيها مسائل..

وىل: إذا جلـأ اجلـاين حلرم مكـة املعظمة مل يقتص منـه يف النفس وال يف  االُ
اجلـراح وال يف غريهـا، بل ال يبايع وال يشـار وال يطعم وال يسـقى وال يكلم 
حتـى خيرج منه. نعم إذا جنى يف احلرم اقتص منه فيه. وال يلحق باحلرم املذكور 
حـرمُ املدينـة املرشفة وال مشـاهد االئمـةF، إال أن يلزم مـن القصاص فيها 

هتكها، فيحرم.
الثانية: يسـتحب العفو عـن القصاص يف النفس والطـرف وغريمها، كام 
حـثّ عـىل ذلك الكتـاب املجيد وتظافـرت به االخبـار، قال تعـاىل :﴿وليعفوا 
وليصفحـوا أال حتبـون أن يغفـر اهللا لكم﴾. ويف احلديث : «سـألت أبـا عبد اهللا
A عـن قـول اهللا عزوجل : ﴿فمن تصدق به فهو كفـارة له﴾ قال : يكفر عنه 
مـن ذنوبه بقدر ما عفى عنه مـن جراح أو غريه». ويتأكد ذلك يف النادم التائب، 
فـإن يف النـدم وتأنيب الضمري مـن االمل النفيس ما قد يزيد عـىل العقاب البدين. 
وخصوصاً إذا استسلم للقصاص الذي فيه من كرس النفس واالقدام عىل حتمل 
املشـقة ما يطفئ غضب املعتد عليه ويشـفي غيضه وما يسـتحق به املستسـلم 

للشكر اجلزيل واجلزاء اجلميل.
الثالثـة: إذا عفـا مـن بيده القصاص عـن القصاص فليس لـه الرجوع يف 
 ذلك، ألن حقه قد سقط بالعفو وال يعود بعد سقوطه، قال تعاىل : (فمن اعتد
بعـد ذلك فله عذاب أليـم)، وعن االمام الصادقA يف تفسـري هذه االية أنه 
قال : «هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي، فله عذاب أليم، كام 

قال اهللا عزوجل».



القسم الثاين
يف الديات

الديـة هي املـال املفروض تـداركاً للجناية الواردة عـىل النفس أو البدن. 
وهـي تثبـت باالصـل يف مورد اخلطأ، ومـع العمد يف مورد ال قصـاص فيه. كام 
تثبـت رشعـاً بدالً عـن القصاص يف مـورد تعـذره، وتثبت بالـرتايض بدالً عن 

القصاص مع إمكانه، كام يتضح مما تقدم.
ويقع الكالم فيها يف ضمن فصول.

الفصل االول
يف دية النفس

(مسألة ٥٧): دية قتل املسلم عمداً أحد اُمور..
األول: مائة من االبل. والبد من كوهنا مسنة. واألحوط وجوباً أن تكون 

. داخلة يف السنة السادسة، وأن تكون فحولة ال إناثاً
الثـاين: مائتـان مـن البقر. ويكفـي فيه ما يصـدق عليه أنه بقـر. وإن كان 

األحوط استحباباً أن تكون إناثاً مسنّة، وهي الداخلة يف السنة الثالثة.
الثالث: ألف من الغنم. ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة.
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الرابـع: ألـف دينـار ذهب. وقـد تقدم يف كتاب الـزكاة أن الدينـار أربعة 
. غرامات وربع تقريباً، فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريباً
اخلامـس: عرشة آالف درهم فضة. وقد تقدم يف كتايب الزكاة واللقطة أن 
الدرهم ثالثة غرامات إال ربع عرش الغرام تقريباً، فتكون الدية ثالثني كيلواً إال 

. ربع الكيلو من الفضة تقريباً
ـة، وكل حلـة ثوبـان إزار ورداء. واألحـوط وجوباً  السـادس: مائتـا حلّ

االقتصار عىل برود اليمن.
(مسـألة ٥٨): األحوط وجوبـاً االقتصار يف كل خصلة من خصال الدية 
السـتة عىل من يناسـبه، فيؤخذ من أهل االبلـ  وهم أهل البواديـ  االبل، ومن 
أهـل البقر البقر، ومـن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الدنانـري الدنانري، ومن أهل 
الدراهـم الدراهم، ومن أهل احللل احللل، وإن كان بعض الناس من أهل أكثر 
مـن نـوع واحد خريّ بينهام. نعم من مل يكن من أهل يشء من هذه اخلصال كأهل 

. املدن يف زماننا ـ يتخري بني اخلصال الستّ
(مسـألة ٥٩): يف مـورد ثبـوت التخيري فالذي خيري هو اجلـاين ومن يقوم 
مقامه ممن يكلف بدفع الدية، ال من يسـتحق الدية. نعم إذا ثبتت الدية بالصلح 

بدل القصاص أمكن جعلها عىل وجه آخر، كام يمكن الزيادة عىل الدية.
(مسـألة ٦٠): دية العمد يؤدهيا اجلاين نفسـه. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل 

القصاص أمكن أن جتعل عىل غريه.
(مسـألة ٦١): تؤد دية العمد يف سـنة. واملراد بذلك أهنا تؤد يف سـنة 
من حني ثبوهتا ال من حني حصول القتل. نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص 

أمكن حتديد مدة أدائها عىل خالف ذلك. 
(مسألة ٦٢): تقدم يف أول الكالم يف القصاص أن اخلطأ عىل قسمني..



األول: شـبه عمد. ويتحقق بام إذا قصـد إصابة املجني عليه بام ال يوجب 
القتل عادة، من دون قصد للقتل إذا صادف حصول القتل به.

الثـاين: خطأ حمض. وهو الذي ال يقصد به إصابة املجني عليه، بل يصيبه 
من دون قصد. وفيهام معاً الدية دون القصاص.

(مسألة ٦٣): دية شبه العمد هي اخلصال الست املتقدمة، إال أن األحوط 
. كام أن أسـنان االبـل فيها ختتلف فترتدد بني  وجوبـاً أن تكون الغنم فيها ذكراناً

وجهني..
ة ـ وهي الداخلة يف السنة الرابعة  قَّ األول: أن تكون ثالثاً وثالثون منها حِ
عة ـ وهي الداخلة يف السنة اخلامسة ـ وأربع وثالثون ثنيَّة  ذَ ـ وثالث وثالثون جَ

ـ وهي التي ولدت بطنني ـ كام ان األحوط وجوباً أن تكون كلها حامل.
الثـاين: أن تكون أربعـون منها حامل بني الثنية، وهـي ولدت بطنني، كام 
سبق، وبازل عامهاـ  وهي الداخلة يف السنة التاسعةـ  وثالثون بنت لبونـ  وهي 

الداخلة يف السنة الثالثة ـ وثالثون حقة. وحيسن مع ذلك االحتياط بالصلح.
(مسـألة ٦٤): دية شبه العمد يؤدهيا اجلاين نفسه، كدية العمد، فإن امتنع 
مـن أدائها أو مات ثبتت يف ماله، فإن مل يكن له مال كانت كسـائر الديون الثابتة 

يف ذمته.
(مسـألة ٦٥): ديـة اخلطـأ املحـض هي اخلصال السـت املتقدمـة، إال أن 
األحـوط وجوباً يف أسـنان االبـل فيها أن تكون ثالثون حقـةـ  وتقدم رشحهاـ  
وثالثون ابنة لبون، وعرشون ابن لبونـ  ومها ما يدخل يف السنة الثالثةـ  وعرشون 
بنـت خماض، وهـي الداخلة يف السـنة الثانية. ويمكن الـرتايض عىل غري ذلك.
(مسـألة ٦٦): ديـة اخلطأ املحض يف القتل واالطـراف واجلروح وغريها 
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عىل العاقلة، وهي عشرية اجلاين. عىل ما يأيت توضيحه يف حمله.
(مسـألة ٦٧): تـؤد دية قتل اخلطأ يف ثالث سـنني من حـني القتل، من 

دون فرق بني شبه العمد واخلطأ املحض.
(مسـألة ٦٨): إذا وقـع القتـل يف حـرم مكة املعظمة أو يف االشـهر احلرم 
كانـت الديـة مغلظة، وهـي دية وثلث من ديـة املقتول يف غريهـا، رجالً كان أو 
امـرأة. وخيتص ذلك بدية القتل وال يعم دية االطـراف واجلروح وغريمها. وال 
يلحق بحرم مكة حرم املدينة املنورة وال غريه من االماكن املقدسـة، كاملسـاجد 

واملشاهد املرشفة.
(مسـألة ٦٩): ديـة املـرأة نصـف ديـة الرجل مـن مجيع اخلصال السـت 

املتقدمة. وجيري فيها التغليظ املتقدم إذا قتلت يف احلرم أو يف االشهر احلرم.
(مسألة ٧٠): يستثنى من ثبوت الدية يف قتل املسلم خطأ ما إذا قتل يف أرض 
الكفـر بتخيل كونه كافراً، فإنه ال تثبت به الدية حينئذٍ وتثبت به الكفارة ال غري.
(مسألة٧١ ): دية ولد الزنا، من االبوين معاً إذا حكم بإسالمه تبعاً البويه 
أو النه أظهر االسـالم ثامنامئة درهم، وديـة املرأة عىل النصف من ذلك. وجيري 
فيهام التغليظ املتقدم. وأما ديات االعضاء واجلروح ونحوها فإهنا تنسـب للدية 
املذكورة بنسـبة دية أعضاء وجـروح غريه لديته، فدية عينه مثـالً أربعامئة درمهاً 
وديـة إصبعـه ثامنون درمهـاً، وهكذا. وأمـا إذا كان الزنا من أحـد االبوين دون 

اآلخر فدية الولد دية الولد الرشعي.
(مسـألة ٧٢): دية الذمي ثامنامئـة درهم، ودية املرأة عىل النصف، وجيري 
فيهام التغليظ املتقدم، وعىل ذلك تنسب ديات االعضاء واجلروح ونحوها، نظري 

ما تقدم يف املسألة السابقة.
(مسألة ٧٣): ال دية لكافر غري ذمي.



(مسـألة ٧٤): إذا أدّب الزوج زوجته تأديبـاً مرشوعاً بام ال يوجب القتل 
عادة فصادف موهتا فعليه ديتها. وكذا الويل إذا أدّب املوىل عليه.

(مسـألة ٧٥): تقـدم يف كتاب االجـارة أن الطبيب ضامن مـا مل يتربأ من 
الضامن. لكن ذلك خيتص بام إذا اُوكل العالج له. أما إذا اُذن له يف وجه خاص، 
 ذلك إىل التلف، فال ضامن عليـه مطلقاً، كام لو اُذن  فقـام به ومل يتجاوزه، فـأدّ
ه فامت بسبب الشـق بوجه غري متوقع، فإنه ال دية  له يف شـق خراج يف بدنه فشـقّ
. نعم إذا مل يسـتند التلف الصل الشق، بل خلصوصية فيه غري مأذون فيها  حينئذٍ
باخلصوص اختارها بمقتىض اجتهاده توقف عدم ضامنه عىل براءته من الضامن، 
كام إذا استند لكيفية الشق أو لعدم ربطه بعد تنظيف اخلراج أو نحو ذلك. وكذا 
اً، بأن أظهر أنـه من أهل اخلربة واملعرفة ومل يكن كذلك، بل  يضمـن إذا كان غارّ
. كام أنه لو كان العمل مما ال يستبعد معه التلف  ال تنفع الرباءة من الضامن حينئذٍ

. كان عليه القصاص حينئذٍ

الفصل الثاين
يف ديات قطع االعضاء
ونحوها مما يف البدن

متهيد: يف االرش واحلكومة
يف كل اعتـداء عىل االنسـان املحرتم الدم الدية. فـإن كان لذلك االعتداء 
مقدر رشعاً مستفاد من دليل عام أو خاص عمل عليه، وإن مل يثبت لذلك مقدر 
رشعاً ففيه االرش، وقد يسـمى باحلكومة. واألحوط وجوباً يف حتديده الرجوع 
حلكمني عادلني حيكامن به. فإن اتفق الطرفان عىل تعيينهام فذاك، وإن اختلفا رجعا 
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للحاكـم الرشعي يف تعيينهام، والبد أن يبتني حكم احلكمني عىل مالحظة الدية 
الرشعية املنصوصة للنفس واالطراف واجلروح وغريها، ومقايسة غري املنصوص 
به حسـبام يتوصل إليه اجتهادمها بعد إعامل منتهـى طاقتهام. والبد مع ذلك من 
التصالـح بني الطرفـني اجلاين أو عاقلته واملجني عليـه أو وارثه إما عىل الرجوع 
للحكمـني قبل حتكيمهام أو عىل ما حكام به بعد حتكيمهام وصدور احلكم منهام.

إذا عرفـت هذا، فيقـع الكالم يف هذا الفصل يف ديـات القطع املنصوصة 
وغريها. وهو يكون يف اُمور..

األول: الشعر :
(مسـألة ٧٦): إذا اُزيل شـعر اللحية من الرجل، فإن عاد ونبت ثانياً ففيه 

ثلث دية الرجل، وإن مل ينبت ففيه الدية كاملة.
(مسـألة ٧٧): إذا اُزيـل شـعر الرأس مـن الرجل فإن نبـت ففيه االرش 
واحلكومة، وإن مل ينبت فاملشهور أن فيه الدية كاملة. واألحوط وجوباً الصلح.
(مسـألة ٧٨): إذا اُزيل شعر رأس املرأة فإن نبت ففيه مهر نسائها، وإن مل 

ينبت ففيه ديتها. 
(مسألة ٧٩): إذا اُصيب احلاجب فذهب شعره ومل ينبت فديته نصف دية 
العني، وهو ربع الدية التامة، ويف بعضه بالنسبة. فإن نبت ففيه االرش واحلكومة.

(مسألة ٨٠): يف أبعاض الشعر املتقدم غري احلاجب احلكومة، سواء كان 
التبعيض يف مسـاحة منبت الشـعر أم يف طول الشعر، كام إذا قصه وقرصه. وكذا 

احلال يف بقية شعر البدن كأهداب العينني وشعر العانة وغريمها.
الثاين: العني :

(مسألة ٨١): إذا قلعت أو فقئت العني من شخص ـ رجل أو امرأة ـ كان 



لـه نصف ديتـه، ويف العينني معاً ديته كاملة. مـن دون فرق بني العني الصحيحة 
والعمشاء واجلاحظة واحلوالء وغريها.

ه بجناية  (مسألة ٨٢): يف العني الصحيحة من االعور ديته كاملة، وإذا كان عورُ
جان عليها ففي ثبوت متام الدية أو نصفها وجهان، واألحوط وجوباً التصالح.

(مسألة ٨٣): يف العني القائمة إذا مل تكن مبرصة ثلث ديتها.
(مسـألة ٨٤): يف شرت جفن العني االعىل ثلث دية العني، ويف شرت جفنها 

االسفل نصف دية العني. وكذا احلال يف قطعهام.
(مسألة ٨٥): ليس يف االهداب يشء إذا اُصيبت مع االجفان، وإنام يثبت 

فيها االرش ـ كام تقدم ـ إذا اُصيبت وحدها.
(مسألة ٨٦): إذا اُصيب اجلفن مع العني ثبت لكل ديته، وال تتداخل الديتان.

الثالث: االنف :
(مسـألة ٨٧): إذا قطع مارِن االنف ـ وهو ما ألن منه ـ كله من شـخص 
ففيـه ديته تامة، وكذا فيام زاد عليه حتى يسـتأصل كله. نعم مع تعدد اجلناية بأن 
قطع شـخص املارن أوالً ثم قطع هو أو غريه ما زاد عليه من االنف ثبتت الدية 

يف املارن، وكان يف الزائد االرش واحلكومة.
(مسـألة ٨٨): إذا قطع من شـخص طرف االنف املرشف عىل الفم ففيه 
نصف ديته. ويف كل واحد من جانبيه وهو الظاهر من املنخر ثلثها. وكذا يف إزالة 
. احلاجـز بني املنخرين، لكن مع التصالح عليه بني الطرفني عىل األحوط وجوباً
(مسـألة ٨٩): إذا نفذت نافذة يف أحد املنخرين وبرئت ففيها عرش الدية، 

وإن مل تربأ ففيها ثلث الدية.
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الرابع: االذن :
ذن من أصلها من شخص نصف ديته، ويف قطع  (مسألة ٩٠): يف قطع االُ

ذن الصامء وغريها.  ذنني معاً منه دية تامة. من دون فرق بني االُ االُ
ذن بنسـبة املقطوع  ذن ففيه مـن دية االُ (مسـألة ٩١): إذا قطـع بعـض االُ
ذن يف قطع شـحمتها، وهي اللحمة التي  ذن. نعم يثبت ثلث دية االُ ملجمـوع االُ

يف أسفلها.
ذن وثقبها االرش واحلكومة. (مسألة ٩٢): يف خرم االُ

اخلامس: الشفة :
(مسألة ٩٣): إذا استؤصلت الشفتان معاً من شخص ففيهام ديته تامة.

(مسألة ٩٤): إذا استؤصلت الشفة العليا وحدها من شخص ففيها نصف 
ديتـه. وإذا قطـع بعضها ففيه من الدية املذكورة بنسـبة املقطوع ملجموع الشـفة.

(مسألة ٩٥): إذا شقت الشفة العليا حتى بانت منها االسنان ثم عوجلت 
والتأمـت وبرئت ففيها مخس ديتها، وإن مل تلتئم وبقي شـينها قبيحاً ففيها مخس 

ديتها وثلث اخلمس. وفيام عدا ذلك منها احلكومة واالرش.
(مسألة ٩٦): إذا استؤصلت الشفة السفىل وحدها من شخص ففيها ثلثا 

ديته، وإذا قطع بعضها ففيه من الدية املذكورة بنسبة املقطوع ملجموع الشفة.
(مسألة ٩٧): إذا شقت الشفة السفىل حتى بانت االسنان منها ثم التأمت 
بالتداوي والعالج ففيها مخس ديتها، وإن مل تلتئم وبقي شينها قبيحاً ففيها نصف 

ديتها. وفيام عدا ذلك منها احلكومة واالرش.
(مسـألة ٩٨): إذا اُصيبت الشـفة فتقلصت من دون جـرح أو قطع ففيها 



احلكومة.
السادس: اللسان:

(مسـألة ٩٩): يف لسـان الصحيح ديته كاملة. ويف لسـان األخرس ثلث 
ديته. ويف أبعاضهام احلكومة.

(مسـألة ١٠٠): يف قطع لسـان الطفل الذي مل يتكلـم الدية كاملة، إال أن 
يعلم بأنه أخرس ففيه ثلث الدية.

السابع: االسنان:
(مسألة ١٠١): يف االسنان بجموعها إذا اُسقطت من االنسان ديته كاملة.
(مسـألة ١٠٢): تقسـم الدية عىل ثامنية وعرشين سـناً املقـدم منها ـ وهو 
االنيـاب االربعـة وما بينها ـ اثنى عـرش، واملؤخر منها ـ وهو االرضاس ـ سـتة 
عـرش. لكل واحد من املقدم نصف عرش الدية تكون بحسـاب الدنانري مخسـني 
دينـاراً، وجمموعها سـتامئة دينار. ولكل واحد من املؤخـر ربع عرش الدية تكون 

بحساب الدنانري مخسة وعرشين ديناراً، وجمموعها أربعامئة دينار.
(مسألة ١٠٣): يكفي يف ثبوت دية السن انفصال ما ظهر منه خارج اللثة 
بكرس أو نرش أو نحومها، وال يشـرتط فيه قلعه من أصله. ويف انفصال بعض ما 

ظهر منه بكرس ونحوه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٠٤): مـن نقصـت أسـنانه خلقة فقلعـت كلها نقصـت ديتها 

بالنسبة.
(مسـألة ١٠٥): يف االسـنان الزائدة االرش واحلكومة، سـواء قلعت مع 

االصلية أم وحدها.
(مسألة ١٠٦): إذا رضبت السن انتظر هبا سنة، فإن وقعت غرم الضارب 
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ديتهـا، وإن اسـودت فعليه ثلثا ديتها، وإن تغريت بغري السـواد أو مل تتغري ففيها 
االرش واحلكومة.

(مسألة ١٠٧): إذا اُسقطت السن السوداء ففيها ربع ديتها.
(مسألة ١٠٨): ما سبق خيتص بدية االسنان ذات االُصول النابتة يف الفك، 
وأما االسنان النابتة يف اللحم غري ذات االُصولـ  املسامة باالسنان اللبنية ـ فالظاهر         
فيهـا االرش. واألحوط وجوباً تقديره لكل سـن ببعري، من دون فرق بني نبات 
غريهـا مكاهنـا وعدمه. نعـم إذا كان عدم نبات غريه ناشـئاً عـن خلل يف الفك 
بسبب اجلناية عىل السن، ففيه االرش واحلكومة غري ما ثبت بسبب سقوط السن. 
(مسـألة ١٠٩): لو ثبّت مكان السـن املقلوع سـناً حقيقية ـ من إنسان أو 
حيوان ـ أو صناعية فجنى عليها جان فأزاهلا أو كرسها فعليه ضامن نقص ذلك، 

واملرجع فيه الصلح، ومع التشاح يرجع للحاكم الرشعي.
الثامن: اليد :

(مسـألة ١١٠): يف قطع كل يد من شـخص نصف ديته، ويف اليدين معاً 
ديته تامة.

(مسـألة ١١١): املدار يف قطع اليد عىل العضو اخلاص، املنتهي باملنكب، 
سـواء قطع من متام الكف أم مما زاد عليها، بأن قطع مع الذراع أو مع العضد أو 
مـع أبعاضهـام، فتثبت دية اليد يف ذلـك كله من دون زيـادة وال نقيصة. نعم إذا 
قطعـت الكـف مثالً فثبتت دية اليد ثـم قطع الذراع بجناية اُخـر ففيه االرش 

واحلكومة، وكذا يف كل جناية اُخر بعد قطع الكف.
(مسألة ١١٢): يف شلّ اليدين معاً الدية، ويف شلّ إحدهيام نصفها، كام هو 

احلال يف القطع.



التاسع: االصابع :
(مسألة ١١٣): يف أصابع اليدين بتاممها من شخص ديته، وكذا يف أصابع 

الرجلني.
(مسألة ١١٤): تقسم دية االصابع عىل عرشة، فلكل إصبع عرش الدية.

(مسألة ١١٥): تقسم دية االهبام عىل مفصلني، ففي قطع املفصل االعىل 
منهام وحده نصف دية االهبام، وال تتم دية االهبام إال بقطعه من أصله. وتقسـم 
ديـة بقيـة االصابع عىل ثالثة مفاصل، ففي قطع املفصـل االعىل وحده ثلث دية 

االصبع، ويف قطع الثاين ثلثاها، وال تتم دية االصبع إال بقطعه من أصله.
(مسألة ١١٦): إذا اوجبت اجلناية شلل االصبع ففيها ثلثا ديته.

(مسألة ١١٧): يف فصل كل ظفر من اليد أو الرجل مخسة دنانري.
(مسألة ١١٨): يف االصبع الزائدة ثلث دية االصبع االصلية.

العارش: الثديان :
(مسألة ١١٩): يف ثدي املرأة نصف ديتها، ويف الثديني معاً متام ديتها. ويف 

حلمة ثدهيا ربع ديتها، ويف احللمتني معاً نصف ديتها.
(مسـألة ١٢٠): يف حلمة ثدي الرجل ثمن ديته، وفيام زاد عليها من ثديه 

االرش واحلكومة.
احلادي عرش: الذكر :

(مسـألة ١٢١): يف قطـع الذكـر الديـة تامة. مـن دون فرق بـني الصغري 
والكبري، الشـاب والشـيخ، حتى العنني. نعم يف ذكر اخليص ثلث ديته. وكذا يف 

الذكر املشلول غري ذكر العنني.
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(مسـألة ١٢٢): يكفـي يف ثبوت الديـة التامة قطع الذكر من احلشـفة فام 
زاد. وأما قطع بعض احلشفة ففيه االرش واحلكومة. واألحوط وجوباً كونه من 

الدية بنسبة املقطوع لتامم احلشفة.
الثاين عرش: البيضتان :

(مسـألة ١٢٣): يف قطع بيضة الرجل نصف ديته، ويف قطع البيضتني معاً 
دية تامة. واألحوط اسـتحباباً التصالح بني اجلاين واملجني عليه عن اليرس بام 

بني نصف الدية وثلثيها، وعن اليمنى بام بني نصفها وثلثها.
(مسألة ١٢٤): يف بيضتي اخليص إن كانتا موجودتني ثلث ديته.

الثالث عرش: قبل املرأة :
(مسـألة ١٢٥): يف قطع قبل املرأة ديتها تامة. من دون فرق بني السـليمة 

واملعيبة ـ كالرتقاء والقرناء ـ والبكر والثيب والصغرية والكبرية. 
(مسـألة ١٢٦): املشهور أن يف قطع كل من الشـفرين الكبريين من املرأة 
نصف ديتها وفيهام معاً ديتها تامة. لكن الظاهر أن فيهام االرش واحلكومة. وكذا 
يف قطع بقية أجزاء الفرج. ألن القبل ليس خصوص الشـفرين الكبريين، فالبد 

من توزيع الدية عىل متام االجزاء، وال طريق للتوزيع املذكور إال احلكومة.
الرابع عرش: الرجالن :

(مسـألة ١٢٧): يف قطـع رجـل واحـدة من الشـخص نصـف ديته، ويف 
قطعهام معاً ديته كاملة.

(مسألة ١٢٨): املدار يف قطع الرجل عىل العضو اخلاص املنتهي يف أصل 
الفخذ، سواء قطع من متام القدم حيث مفصل الساق أم من الركبة أم من أصل 



الفخـذ، نظري ما تقدم يف اليدين. كام أن يف قطع أصابعهام ما تقدم عند الكالم يف 
االصابع. 

(مسألة ١٢٩): يف شلّ الرجلني دية كاملة، ويف شلّ إحدهيام نصف الدية، 
كام هو احلال يف القطع.

(مسـألة ١٣٠): يف قطـع كل عضـو اليـؤدي وظيفته ـ لشـلل أو نحوه ـ 
ثلث الدية، كذكر اخليص وأنثييه ولسـان األخرس وعني االعمى واليد الشـالء 

ونحوذلك. ويستثنى من ذلك ذكر العنني كام تقدم.
وهناك فروع كثرية أعرضنا عنها خوف التطويل.

الفصل الثالث
يف ديات اجلرح والصدع والكرس ونحوها 

(مسـألة ١٣١): إذا جرح الرأس جرحاً خفيفاً يسلخ اجللد وال يأخذ من 
اللحـم ففيـه جزء من مائة جزء من الدية، وهي بعـري أو عرشة دنانري أو نحومها 

من بقية أصناف الدية.
(مسألة ١٣٢): إذا جرح الرأس جرحاً يأخذ من اللحم يسرياً ففيه جزءان 

من مائة جزء من الدية.
(مسـألة ١٣٣): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل يف اللحم وال يبلغ الغشـاء 

الرقيق الذي حييط بالعظم ففيه ثالثة أجزاء من مائة جزء من الدية.
(مسألة ١٣٤): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل يف اللحم حتى يصل الغشاء 

الرقيق الذي حييط بالعظم ففيه أربعة أجزاء من مائة جزء من الدية.
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(مسـألة ١٣٥): إذا جـرح الرأس جرحـاً ينزل يف اللحـم حتى يصل إىل 
العظم ويوضحه ففيه مخسة أجزاء من مائة جزء من الدية.

(مسألة ١٣٦): إذا جرح الرأس جرحاً ينزل يف العظم وهيشمه ففيه عرش 
الدية، فإن نقل العظم عن موضعه ففيه عرش ونصف يعني مخسـة عرش جزء من 

مائة جزء من الدية.
(مسـألة ١٣٧): إذا هشـم عظم الرأس أو نقل مـن مكانه من دون جرح 
ففي جريان احلكم السـابق عليه إشكال، واألحوط وجوباً فيه الرجوع لالرش 

واحلكومة.
(مسألة ١٣٨): إذا جرح الرأس جرحاً يبلغ اُم الدماغ ـ وهي جلدة رقيقة 
جتمـع الدمـاغ حتت اجلمجمة ـ ففيه ثلـث الدية، وكذا احلـال إذا نزل اجلرح إىل 

جوف الدماغ.
(مسـألة ١٣٩): إذا اُعطيت الدية يف املسـألة السـابقة من االبل كفى فيها 
ثـالث وثالثون، ويسـقط الكـرس وهو ثلث بعـري، أما يف غري االبل فال يسـقط 

الكرس حتى يف البقر والغنم.
(مسـألة ١٤٠): اجلروح املتقدمـة بمراتبها املختلفة إذا حصلت يف الوجه 
كانـت ديتهـا مثل ديتهـا إذا حصلت يف الـرأس، فاملراد بالرأس مـا يقابل الرقبة 

الخصوص منبت الشعر.
(مسـألة ١٤١): إذا نفـذ اجلـرح يف اخلـد إىل فضـاء الفم ومل يكـن جرحاً 
واسـعاً يـر منه داخـل الفم فديته مائة دينـار، فإن كان جرحاً واسـعاً ير منه 
داخل الفم فديته مائتا ديناراً، فإن التأم وبقي أثره وشـينه كان فيه مخسـون ديناراً 

. للشني، فيكون جمموع ديته مائتني ومخسني ديناراً



(مسألة ١٤٢): إذا اُبينت من اخلد قطعة من اللحم بقدر الدرهم من دون 
. أن تكون االصابة مظهرة للعظم ففيها ثالثون ديناراً

(مسـألة ١٤٣): إذا كان يف اخلـد جرح غري نافذ فـربئ ففيه عرشة دنانري. 
لكـن يف اسـتحقاقها بمجرد ذلـك أو برشط أن يبقـى له أثر بعد الربء إشـكال، 
فاألحـوط وجوباً الصلح. وأما جـرح الوجه يف غري اخلد فيلحقه حكم اجلروح 

يف الرأس بمراتبها السابقة كام تقدم.
(مسـألة ١٤٤): إذا خـرق السـهم أو الطلقـة اخلـد حتى نبتـت يف عظم 
احلنـك كان فيهـا مائة ومخسـون ديناراً، مائـة منها خلرق اخلد ومخسـون الصابة 
عظـم احلنـك. وكذا احلال يف كل إصابة تبلغ العظـم وتوضحه يف الوجه فإن هلا 
مخسـني ديناراً إذا التحمت من دون شـني، فإن التحمت مع الشـني زادت الدية 

للشني وقدرت الزيادة بستة دنانري وربع، ولكن األحوط وجوباً فيها الصلح.
(مسـألة ١٤٥): لو كرس االنف من دون أن يقطع منه يشء ومن دون أن 

تفقد بسببه حاسة الشم ففيه احلكومة، سواء جرب عىل غري عيب أم ال.
(مسـألة ١٤٦): يف اجلناية عىل الرقبة بحيث متيل إىل أحد اجلانبني وتقف 
بحيث ال يستطيع االنسان أن يلتفت نصف الدية. وأما يف غري ذلك من اجلنايات 

عىل الرقبة من جرح أو كرس أو غريمها ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٤٧): يف كرس الظهر من شـخص ديته كاملة، وكذا إذا أصيب 
فاحدودب أو تعذر بسببه اجللوس، نعم إذا كرس ثم جرب من غري عيب ففيه مائة 

دينار. ولو حصل بسببه عيب آخر ثبتت دية ذلك العيب.
(مسـألة ١٤٨): ملـا كان الظهـر والصلب عظامـاً متصلة بانتظـام فاملراد 
بكرسها ليس هو كرس عظم واحد منها، كام يف كرس عظمي العضد والساق، بل 
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فصلها عىل وجه خيتلّ نظامها وبنحو يشـبه كـرس العظم الواحد، بحيث يصدق 
عرفاً أنه كرس.

(مسـألة ١٤٩): يف جـرح الظهر جرحاً يظهر فيه العظم مخسـة وعرشون 
ديناراً، فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.

(مسـألة ١٥٠): الرتقوة هـي العظم الناتئ املعـرتض يف أعىل الصدر بني 
وسـط الرقبة واملنكب. ويف كرسها إذا جربت من غـري عيب أربعون ديناراً فإن 

نقل العظم عن موضعه كان فيه عرشون ديناراً زائداً عىل دية الكرس.
(مسـألة ١٥١): صدع العظم عبارة عن شـقه مـن دون أن ينفصل، وهو 
يف املسـمى يف عرفنـا بالصـدع إذا عرفت هذا ففي صدع الرتقـوة اثنان وثالثون 
دينـاراً، ويف نقبهـا عـرشة دنانري. واملـراد بالنقب حفـر العظـم وإن مل خيرج من 

. اجلانب اآلخر ويكون ثقباً
(مسـألة ١٥٢): يف جرح الرتقوة جرحاً يظهر فيه عظمها مخسة وعرشون 

ديناراً، فإن مل خيرج العظم ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٥٣): يف كـرس الرتقـوة إذا مل جترب أو جربت عـىل عيب االرش 

واحلكومة.
(مسـألة ١٥٤): يف كـرس كل ضلع من االضـالع العليا املسـامتة للقلب 
مخسـة وعرشون ديناراً، ويف صدعه اثنا عرش دينـاراً ونصف. ويف نقبه ـ باملعنى 

املتقدم ـ ستة دنانري وربع، ويف نقله عن موضعه سبعة دنانري ونصف.
(مسـألة ١٥٥): يف اجلـرح الذي يظهر فيه عظم أحـد االضالع املذكورة 

ستة دنانري وربع، فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٥٦): يف كـرس كل ضلـع من االضالع السـفىل عـرشة دنانري، 



ويف صدعه سـبعة دنانري، ويف نقله عن موضعه مخسـة دنانري، ويف نقبه ـ باملعنى 
املتقـدم ـ دينـاران ونصف، وكذا يف اجلرح الذي يظهر فيـه عظم أحد االضالع 

املذكورة، فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٥٧): يف رضّ الصـدر إذا انثنـى وتقـوس أحد جانبيـه مائتان 
ومخسون ديناراً، وإذا انثنى وتقوس كال جانبيه مخسامئة دينار، وإذا رض من غري 

أن ينثني ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٥٨): يف رض كل كتـف إذا انثنـى وتقـوس مائتان ومخسـون 
دينـاراً، وإذا رض كالمها ففيه مخسـامئة دينـار. وإذا رض أحدمها أو كالمها من 

غري أن ينثني ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٥٩): يف جـرح الصـدر أو الكتـف حتـى يظهر العظم مخسـة 

وعرشون ديناراً، فاذا مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٦٠): يف كـرس املنكـب إذا جرب مـن غري عيب مائـة دينار، ويف 
صدعـه ثامنون ديناراً، ويف نقـل عظامه عن موضعها بعد الكرس مخسـون ديناراً 
زيـادة عىل مائة دينار للكرس. ويف فك مفصله ـ املسـمى يف عرفنا بالفسـخ ـ من 
. وكذا  . ويف نقبهـ  باملعنى املتقدمـ  مخسة وعرشون ديناراً دون كرس ثالثون ديناراً

يف اجلرح الذي يظهر به عظمه، فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.
(مسألة ١٦١): إذا رض املنكب فلم جيرب أو جرب عىل عيب فديته ثالثامئة 

وثالثة وثالثون ديناراً وثلث دينار.
(مسـألة ١٦٢): يف كـرس العضـد إذا جـرب من غـري عيب مخس ديـة اليد 
مائـة دينـار، ويف نقـل عظامه مخسـون دينـاراً، ويف نقبهـ  باملعنى املتقدمـ  مخسـة 
وعـرشون ديناراً، وكـذا يف اجلرح الذي يظهـر عظمه، فإن مل يظهـر العظم ففيه 
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االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٦٣): إذا كـرس العضد ومل جيرب أو جرب عـىل عيب ففيه االرش 

واحلكومة. وكذا يف صدعه من دون كرس.
(مسـألة ١٦٤): يف اجلنايـة عىل السـاعد ـ الذي هو عظـم الذراع والذي 
بتـان ـ بالكرس وغـريه االرش واحلكومة، وإن كان املظنـون أنه يف كرسه  صَ لـه قَ
بكال قصبتيه مائة دينار، ويف كرس إحدامها مخسون ديناراً، ويف جرحه حتى يظهر 
. لكن ذلك  العظم مخسـة وعرشون ديناراً، ويف إحد القصبتـني أربعون ديناراً
ال يغنـي عن االحتياط بالصلـح أو باحلكومة يف ذلك ويف بقية صور اجلناية عىل 
السـاعد، نعم ال إشـكال يف أن دية القرحة فيه التي ال تربأ ثالثة وثالثون ديناراً 

وثلث دينار.
(مسـألة ١٦٥): يف كـرس املرفق، الذي هو املفصل بـني العضد والذراع، 
إذا جـرب مـن غـري عيب مائـة دينار، فـإن رضّ وبقي عيبـه ففيه ثالثامئـة وثالثة 

وثالثون ديناراً وثلث دينار وهي ثلث دية النفس.
(مسـألة ١٦٦): يف صدع املرفق ثامنون ديناراً، ويف نقبه ـ باملعنى املتقدم ـ 
. ويف جرحه حتى يظهر العظم مخسة وعرشون ديناراً، ويف  مخسة وعرشون ديناراً

. . ويف فك مفصله ثالثون ديناراً نقل عظامه مخسون ديناراً
(مسـألة ١٦٧): املفصـل بني الذراع والكف هو الرسـغ أو الرصغ، وقد 
ه إذا جرب عىل غري عيب مائة وستة وستون ديناراً وثلثا  يسمى بالزند أيضاً، ويف رضّ
دينار، وهي ثلث دية اليد، فإن مل جيرب أو جرب عىل عيب ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٦٨): ديـة الكف إذا كـرست فجربت عىل غري عيـب أربعون 
دينـاراً، وديـة صدعهـا اثنان وثالثـون ديناراً، فـإن جرحت حتـى يظهر العظم 



فديتها مخسـة وعرشون ديناراً، ودية نقـل عظامها عرشون ديناراً ونصف دينار، 
وديـة نقبها عرشة دنانري. واألحوط اسـتحباباً الصلح الحتامل زيادهتا عىل ذلك 

وأن دية كرس الكف مائة دينار، ودية نقل عظامها مخسون ديناراً، وغري ذلك.
(مسألة ١٦٩): يف كرس االصابع االرش واحلكومة.

(مسـألة ١٧٠): يف كل ورك إذا كـرس ثـم جـرب مـن غري عيـب مخس دية 
الرجـل مائة دينـار. فإن رض فلم جيـرب أو جرب عىل عيب فديتـه ثالثامئة وثالثة 

وثالثون ديناراً وثلث دينار.
(مسـألة ١٧١): إذا صـدع الـورك ففيـه ثامنون دينـاراً، ويف نقـل عظامه 
مخسـون ديناراً، وإذا جرح حتى ظهر العظم ففيه مخسـة وعرشون ديناراً، فإن مل 

. يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة. ويف فكه ثالثون ديناراً
(مسـألة ١٧٢): الفخـذ بحكم الورك يف مجيع ما تقـدم، وفك الفخذ هو 

عني فك الورك، ألن الورك اليتصل إال بالفخذ.
. (مسألة ١٧٣): يف نقل عظم الفخذ مخسة وعرشون ديناراً

(مسـألة ١٧٤): يف كل ركبـة إذا كـرست ثـم جربت عىل غـري عيب مائة 
ت فلم جترب أو جربت عىل عيـب ففيها ثالثامئة وثالثة وثالثون  دينـار، وإن رضّ

ديناراً وثلث دينار.
. فإن نقلت عظامها  (مسألة ١٧٥): إذا انصدعت الركبة فديتها ثامنون ديناراً
ففيها مخسـون ديناراً، ويف نقبها مخسة وعرشون ديناراً، وكذا يف جرحها إذا ظهر 
. العظم فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة،ويف فك الركبة ثالثون ديناراً
(مسـألة ١٧٦): يف كل سـاق إذا كـرست ثـم جربت عىل غـري عيب مائة 

دينار، ومع بقاء العيب فديتها ثالثامئة وثالثة وثالثون ديناراً وثلث دينار.
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(مسألة ١٧٧): إذا انصدعت الساق فديتها ثامنون ديناراً، ويف نقل عظامها 
مخسـون دينـاراً، ويف نقبها اثنا عرشة ديناراً ونصف دينـار، ويف جرحها إذا ظهر 

العظم مخسة وعرشون ديناراً، فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٧٨): يف كل كعـب إذا رض وجـرب عىل غري عيب سـدس دية 
النفس مائة وسـتة وسـتون ديناراً وثلثا دينار. والكعب هو قبة القدم. وفيام عدا 

ذلك من جناياته احلكومة.
(مسـألة ١٧٩): يف كل واحد من القدمني إذا كرست ثم جربت عىل غري 

عيب مائة دينار، فإن مل جترب أو جربت عىل عيب ففيها احلكومة.
(مسـألة ١٨٠): يف نقـل عظـام القـدم مخسـون دينـاراً، ويف نقبها مخسـة 
وعـرشون ديناراً، وكـذا يف جرحها حتى يظهر العظم، فـإن مل يظهر العظم ففيه 
االرش واحلكومـة، وكذا يف غري ما تقدم من اجلنايـات عىل القدم ويف اجلنايات 

. عىل أصابعه إىل االرش واحلكومة أيضاً
(مسـألة ١٨١): لو نفذت نافذة ـ برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها ـ يف 
يشء مـن أطراف البدن ـ كاليد والرجل والرقبة ـ من دون كرس عظم ففيها مائة 
دينـار، واملـراد بالنفـوذ أن خترتق العضو مـن جانب آلخر وتثقبـه، أما مع كرس 
ذن، فقد  العظـم فتضـاف إليها دية كـرسه. وال يدخل يف ذلك ثقب االنـف واالُ
ذن، وكذا ال يدخل يف  تقدم التعرض لديتهام عند الكالم يف دية قطع االنف واالُ

ذلك ثقب اخلد فقد تقدم الكالم فيه يف أوائل هذا الفصل.
(مسألة ١٨٢): إذا نفذت نافذة من إحد جهات البدن إىل اجلوف ففيها 
ثلـث الديـة، وإن اُعطيت من االبل كفى ثالثة وثالثون بعرياً، ويسـقط الكرس، 

وهو ثلث بعري. واملراد باجلوف داخل الصدر والبطن.
(مسألة ١٨٣): إذا نفذت نافذة من أحد جانبي البدن لآلخر، كام لو رماه 



يف بطنـه فخرجـت الرمية من ظهره ففيها أربعامئة وثالثـة وثالثون ديناراً وثلث 
دينـار، واألحـوط وجوباً االقتصار يف ذلـك عىل ما إذا أصابـت البطن ولو من 
أحـد اجلانبني، أما يف غري ذلك كام لو اخرتقت الصدر والظهر فاألحوط وجوباً 

الرجوع لالرش واحلكومة.
(مسـألة ١٨٤): إذا عيب يشء مما يف اجلوف من االمعاء أو غريها بسـبب 
اجلناية املتقدمة يف املسألتني السابقتني كان فيه االرش واحلكومة زيادة عىل الدية 
املتقدمـة فيهام. وكذا احلال لـو عيب يشء مما يف اجلوف من دون جرح نافذ، فإن 

فيه االرش واحلكومة.
(مسألة ١٨٥): إذا جرح اجلسد ـ غري الرأس والرقبة ـ جرحاً يبلغ العظم 
ويظهـره ففيه أربعون ديناراً، إال ما تقدم يف جروح االعضاء كاليدين والرجلني 
وغريمهـا، كام تقدم دية جروح الرأس والرقبة. وأما إذا مل يبلغ اجلرح يف اجلسـد 
العظم ففيه االرش واحلكومة، وقد تقدم يف أول الفصل جروح الرأس والرقبة.
(مسألة ١٨٦): إذا نفذت نافذة من الرمح أو اخلنجر يف يشء من أطراف 

البدن فديتها مائة دينار.
(مسـألة ١٨٧): يف كل فتق للجوف ثلث الدية ـ ثالثامئة وثالثة وثالثون 
ديناراً وثلث دينارـ  كفتق الرسة والبيضة ونحومها من مواضع البطن ومنافذها. 
ويف فتق كلتا البيضتني بجناية واحدة أربعامئة دينار، فإن كان الفتق ضخامً بحيث 
يمنع من امليش أو يوجب تشوهه شديداً بسبب تباعد الرجلني ففيه أربعة أمخاس 

الدية ثامنامئة دينار.
(مسألة ١٨٨): يف اللطمة يف الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانري، وإذا اخرض 
ثالثـة دنانـري، وإذا امحر دينـار ونصف وإن كانـت يف البدن فهـي عىل النصف. 
وإن كانـت يف غـري الوجه من الـرأس ففيها االرش واحلكومـة. وكذا إذا كانت 
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يف الرقبة.
(مسـألة ١٨٩): الظاهـر عمـوم املسـألة السـابقة لغري اللطمة مـن أنحاء 
الـرضب، كالوكزة والرضب بالسـوط وباخلشـبة ونحوها، بـل الظاهر العموم 
للصدمـة مـن دون رضب. نعم يشـكل العموم بحصول االثـر املذكور من غري 
صدمـة، كـام يف العرص والعـض والقرص وغريهـا، وحينئذٍ فاألحـوط وجوباً 

ثبوت االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٩٠): إذا مل يؤثـر الـرضب أحد االلـوان الثالثـة املتقدمة ففيه 

االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٩١): تشـارك املـرأة الرجل يف مجيع ما تقدم حتـى تبلغ اجلناية 

ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية صارت املرأة عىل النصف.
(مسألة ١٩٢): املقادير املتقدمة للجنايات املختلفة من اجلروح والكسور 
وغريها وإن قدرت تارة باالبل واُخر بالدنانري، إال أهنا ترجع إىل نسبة املقادير 
املذكـورة إىل جممـوع الدية من مجيع أصنافها املتقدمـة يف دية النفس، فإذا ذكر يف 
دية اجلناية بعري مثالً أجزأ ما يسـاوي عرشة دنانري من الذهب أو مائة درهم من 
الفضـة أو بقرتان أو عرش شـياه، وإذا ذكر يف ديتها مخسـون دينـاراً مثالً أجزأ ما 
يسـاوي مخسـامئة درهم من الفضة أو مخس من االبل أو عرش بقرات أو مخسـني 
شـاة وهكـذا. وليس التنصيـص عىل خصوص بعـض االصنـاف إال لذكره يف 

بعض النصوص من دون إلزام به بخصوصه.
(مسـألة ١٩٣): من افتض امرأة بالوطء أو بغريه وجب عليه مهر مثلها، 
نعم ال مهر هلا إذا كانت زانية بأن تكون راضية بالوطء من غري شـبهة. وكذا إذا 
رضيـت بإزالة بكارهتا بغري الوطء. أما إذا أزال بكارهتا الزوج بالوطء فليس هلا 
إال متام املهر املسمى هلا بالعقد. أما الوطء بعد زوال البكارة فقد تقدم حكمه يف 



أواخر فصل املهر من كتاب النكاح.
(مسألة ١٩٤): يف إفضاء املرأة ديتها، واالفضاء هو اتصال جمر احليض 

والغائط وانخرام احلاجز بينهام.
(مسألة ١٩٥): إذا كان املفيض للمرأة زوجها فإن كان بسبب غري الوطء 
ففيه الدية، وكذا إذا كان بسـبب الوطء قبل أن تكمل تسـع سـنني وطلقها. نعم 
إذا كان طالقهـا بعـد أن خيـط اجلرح والتأم ففـي ثبوت الدية إشـكال والالزم 
االحتياط. أما إذا مل يطلقها وأمسكها فال يشء عليه. وكذا إذا كان االفضاء بسبب 
وطئها بعد إكامل تسع سنني فإنه اليشء عليه أيضاً حتى لو طلقها. نعم لو تعمد 
إفضاءهـا فالظاهر ثبوت الدية مطلقـاً يف الصغرية والكبرية مع الطالق وبدونه.

(مسـألة ١٩٦): إذا وطأ الرجل زوجته قبل أن تبلغ تسـع سنني فأفضاها 
كان عليـه االنفـاق عليها مـا دامت حية حتـى لو طلقها. بـل وإن تزوجت عىل 
. نعم لو خيط اجلرح والتأم ففي وجوب االنفاق عليها إشكال،  األحوط وجوباً

والالزم االحتياط.

الفصل الرابع
يف ديات املنافع

(مسـألة ١٩٧): إذا أدّت اجلنايـة إىل ذهاب العقـل ففيه الدية كاملة. وإذا 
أدت إىل نقصه أو صار املجني عليه جمنوناً جنوناً إدوارياً ففيه االرش واحلكومة.
(مسـألة ١٩٨): إذا ذهـب العقـل بجناية هلـا دية بنفسـها تداخلت ديتها 
مـع ديـة ذهاب العقـل وثبت األكثر دية، فمثالً إذا اسـتند ذهـاب العقل لرضبة 

٣٠٥ ...................................................................................... ديات املنافع



........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين ٣٠٦

واحدة ثبتت دية ذهاب العقل وسقطت دية الرضبة، أما إذا استند ذهاب العقل 
لرضبـات متعـددة يثبت يف جمموعها أكثر من دية ثبتت دية الرضبات وسـقطت 
دية ذهاب العقل، كام أنه لو بلغت دية الرضبات دية تامة تداخلت مع دية العقل 
وثبتت دية واحدة. نعم إذا استند ذهاب العقل للرضبة االخرية فقط ثبتت لكل 
رضبـة من الرضبات السـابقة ديتهـا، ومل يتداخل مع دية العقـل إال دية الرضبة 

االخرية، فتسقط.
(مسـألة ١٩٩): إذا نقـص العقل بجناية ذات دية ثبـت أكثر االمرين من 

دية تلك اجلناية وأرش ما ذهب من العقل الثابت بمقتىض احلكومة.
(مسـألة ٢٠٠): إذا علـم بعـدم عود العقـل إىل ما كان عليه قبـل اجلناية 
وجبت الدية وكان عىل اجلاين تسـليمها بمجرد اجلناية، وإن احتمل عوده انتظر 
به سـنة من حني اجلناية، فإن عاد يف أثناء السـنة فال دية له، وتثبت دية اجلناية إن 
كان هلـا دية مقـدرة، وإن مل تكن هلا دية مقدرة ثبت هلا االرش واحلكومة، وإن مل 
يعد العقل يف أثناء السـنة وجب عىل اجلاين أداء الدية، فإن عاد العقل بعد السـنة 

مل يسرتجع اجلاين الدية.
(مسـألة ٢٠١): إذا ذهب السـمع كله ففيه الدية كاملة، ويف ذهاب سمع 
ذنـني نصف الديـة، ويف نقص السـمع يثبت من الدية بنسـبة الفائت  إحـد االُ
ملجمـوع السـمع، ويف عمـوم ذلك ملـا إذا كان السـمع قبـل اجلنايـة ناقصاً عن 

ذنني أو يف كلتيهام إشكال، فاألحوط وجوباً الصلح. املتعارف يف إحد االُ
(مسـألة ٢٠٢): إذا ادعى املجني عليه ذهاب السـمع باجلناية فإن صدقه 
د  ل سنة وامتحن املجني عليه يف أثنائها بأن يرتصّ اجلاين فذاك، وإن مل يصدقه اُجّ
ويستغفل ويصاح به، يكرر عليه ذلك يف السنة فإن سمع أو قامت البينة عىل أنه 

سمع مل يستحق الدية، وإالّ استحلف واُعطي الدية.



(مسـألة ٢٠٣): البد يف اسـتحالفه عىل ذهاب سـمعه كله من أن حيلف 
ر هو  هو ومخسـة أشخاص آخرون عىل ذلك، وإذا مل حيصل له العدد املذكور كرَّ
احللـف بدل من ينقص منه، فان حلف معـه أربعة حلف هو مرتني، وإن حلف 
معـه ثالثة حلف هو ثالث مـرات، وإن حلف معه اثنان حلف هو أربع مرات، 
وإن حلـف معه واحد حلـف هو مخس مرات، وإن مل حيلف معه أحد حلف هو 

ست مرات.
(مسـألة ٢٠٤): إذا عـاد السـمع قبـل السـنة فـال ديـة، ويثبـت االرش 

واحلكومة، وإن عاد بعد السنة مل تسقط الدية.
ذنني فإن  (مسـألة ٢٠٥): إذا ادعى املجني عليه نقص السـمع يف كلتا االُ
صدقـه اجلـاين فذاك، وإن مل يصدقه فإن أقام اجلاين البينة فال يشء له، وإن مل يقم 
البينة حلف املجني عليه، فإن ادعى نقص سدس سمعه حلف مرة واحدة، وإن 
ادعى نقص ثلث سـمعه حلف مرة وحلف معه رجل، وإن ادعى نقص نصف 
سـمعه حلف هو وحلف معه رجالن، وإن ادعى نقص ثلثي سـمعه حلف هو 
وحلـف معـه ثالثـة رجال، وإن ادعى نقص مخسـة أسـداس سـمعه حلف هو 
وحلـف معه أربعة رجـال، وإن مل يكن معه من يتمم يمينه ضوعف عليه اليمني 

بقدر الناقص. واملدار يف نقص السمع عىل املسافة.
(مسـألة ٢٠٦): إذا ادعى املجني عليه نقص سمع إحد االذنني قيست 
ذن الصحيحة، فيثبت له من الدية بنسـبة نقص سمع املعيبة عن  باالضافة إىل االُ
سمع الصحيحة. وكيفية االختبار : أن تسد التي اُصيبت سداً جيداً، ثم يرضب 
لـه باجلرس مـن إحد اجلهات االربع ويبعد عنه صاحـب اجلرس حتى ينتهي 
إىل أقىص مسـافة يدعي السـمع فيها فإن صدقه اجلـاين، وإال عنيّ املوضع الذي 
يدعي انه منتهى سمعه ورضب له اجلرس من بقية اجلهات االربع، فإن تساوت 
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املسـافة التي يدعي السمع فيها صدق، وإن اختلفت كذب، وتعاد عليه التجربة 
ذن الصحيحة  حتى تتفق املسافة التي يدعيها من اجلهات االربع. وحينئذٍ تسدّ االُ
ذن املصابة، فتقاس املسـافتان، ويعطى  سـداً جيداً وجتري التجربة املتقدمة يف االُ
ذن  ذن املصابة عن مسافة السمع يف االُ من الدية بنسبة نقص مسافة السمع يف االُ
الصحيحة، لكن بعد اليمني، فإن كان النقص بمقدار السـدس حلف مرة، وإن 
كان بمقدار سدسـني حلف مرة وحلف معه رجل آخر، فان مل حيلف معه رجل 
حلـف مرتـني، وهكذا لكل سـدس رجل حيلف معـه أو يمني يكـرره، نظري ما 
ذنني يف السمع، أما مع العلم  تقدم يف املسألة السابقة. هذا مع احتامل تساوي االُ

باختالفهام فيه فاألحوط وجوباً الصلح.
(مسألة ٢٠٧): البد يف االختبار املذكور يف املسألة السابقة من عدم وجود 
ما يعيق امتداد الصوت من بعض اجلهات، بأن يكون يف مكان منبسط الختتلف 
جهاته باالرتفاع واالنخفاض، ويكون هادئاً ليس فيه ضجيج يف بعض اجلهات 
أو مجيعها يمنع من سـامع الصوت أو يوجب تشويشـه، وأن يكون اهلواء سـاكناً 

لئال يرصف الصوت إىل خصوص بعض اجلهات أو يشوشه.
(مسـألة ٢٠٨): إذا كان ذهاب السمع أو نقصه بجناية عىل البدن، كام لو 
رضبه عىل رأسـه أو عىل اُذنه أو قطع اُذنه أو اُذنيه، تتداخل اجلنايتان وتثبت دية 

أعظمهام عىل نحو ما سبق يف ذهاب العقل بتفصيله.
(مسـألة ٢٠٩): إذا ذهبت الرؤية من العينـني معاً ففيها الدية كاملة، ويف 
ذهـاب الرؤية من إحدامها نصف الديـة. ويف نقص الرؤية منهام أو من إحدامها 
يثبـت من الدية بنسـبة الفائت ملجمـوع الرؤية. ويف عمومه ملـا إذا كانت الرؤية 
قبل اجلناية ناقصة عن املتعارف يف إحد العينني أو يف كلتيهام إشكال، فالالزم 

االحتياط بالصلح.



(مسألة ٢١٠): إذا ادعى املجني عليه فقده للرؤية فإن صدقه اجلاين فذاك، 
وإن مل يصدقـه اختـرب بـأن يقابل بعينيه الشـمس، فإن كان كاذبـاً مل يتاملك حتى 
يغمـض عينيه وإن كان صادقـاً بقيتا مفتوحتني. ويؤكد ذلـك باليمني، فيحلف 
هـو وحيلـف معه مخسـة رجـال أو يكرر اليمـني، عـىل نحوما تقدم يف السـمع.

(مسـألة ٢١١): تقـدم يف السـمع أنه ينتظر به سـنة، فإن عـاد يف أثنائها مل 
يسـتحق الديـة وكان له االرش واحلكومـة، وإن مل يعد فيها اسـتحق الدية، وال 
يسـقطها عـوده بعد السـنة، ويف جريان ذلـك يف الرؤية إشـكال. وال يبعد كون 
رجـوع الرؤيـة مطلقاً كاشـفاً عـن عدم فقدهـا باجلناية فـال تسـتحق الدية، بل 

االرش، وإن كان األحوط وجوباً مع الشك الصلح.
(مسألة ٢١٢): إذا ادعى املجني عليه نقصان الرؤية يف عينيه معاً، فإن علم 
بمقدار رؤيته قبل اجلناية من حيثية املسـافة قيسـت رؤيته بعـد اجلناية باالضافة 
لرؤيته قبل اجلناية، واُعطي من الدية بنسـبة النقـص من رؤيته قبل اجلناية. وإن 
جهل مقدار رؤيته قبل اجلناية قيسـت رؤيته بعد اجلناية يف املسـافة برؤية من هم 

يف سنِّه، واُعطي من الدية بنسبة نقص رؤيته عن رؤيتهم.
(مسـألة ٢١٣): إذا ادعـى املجنـي عليه نقصـان الرؤية يف إحـد عينيه 
قيست رؤية العني املصابة برؤية العني الصحيحة، واُعطي من الدية بنسبة نقص 
العـني املصابة عـن رؤية العـني الصحيحة. هذا مـع احتامل تسـاوي العينني يف 

الرؤية. أما مع العلم باختالفهام فاألحوط وجوباً الصلح.
 خر (مسألة ٢١٤): كيفية قياس الرؤية يف العينني بسد إحدامها وفتح االُ
وقياس نظرها إىل اجلهات االربع عىل نحو ما تقدم يف قياس السـمع. والبد فيه 
مـن أن اليكون يف يوم غيم أو نحوه ممـا يضعف الرؤية، وأن اليكون يف موضع 

ختتلف جهاته يف امتداد الرؤية عىل نحو ما تقدم هناك.
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(مسـألة ٢١٥): البـد مع االختبار املذكور يف كلتـا العينني أو يف إحدامها 
مـن اليمني لكل سـدس من الرؤية من قبل املجنـي عليه أو ممن حيلف معه، عىل 

نحو ماتقدم يف السمع.
(مسـألة ٢١٦): إذا كان النقـص يف الرؤيـة مـن غـري حيثية املسـافة ففيه 
االرش واحلكومـة، كـام لـو حدثت غشـاوة أو عمىً عن االلـوان أو غري ذلك. 
والبـد فيـه من االثبات بالطـرق العامة يف الدعو من البينـة واليمني ونحومها 

عىل ما يراه احلاكم الرشعي عند التخاصم.
(مسألة ٢١٧): إذا كان ذهاب الرؤية أو نقصها بجناية عىل البدن تداخلت 

اجلنايتان عىل نحوما تقدم يف ذهاب العقل وذهاب السمع.
(مسألة ٢١٨): إذا ذهب الشم كله من االنف من كال املنخرين ففيه الدية 
كاملة، ويف عموم ذلك ملا إذا كان الشم قبل اجلناية ناقصاً عن املتعارف إشكال، 

فاألحوط وجوباً الصلح.
(مسـألة ٢١٩): إذا ادعى املجني عليه ذهاب الشم كله فإن صدقه اجلاين 
فـذاك، وإال اختـرب باحلراق، بأن حيـرق يشء ويدنى من أنفه، فـإن دمعت عيناه 
ق. لكن البد من ضم اليمني اليه من املجني  ى رأسـه فهو كاذب، وإال صدّ ونحّ

عليه ومن غريه، أو مضاعفة اليمني عليه، عىل نحو ماتقدم يف السمع.
(مسألة ٢٢٠): يف ذهاب الشم من أحد املنخرين االرش واحلكومة، نعم 

لو رجع إىل نقص نصف الشم ففيه الدية.
(مسـألة ٢٢١): إذا ادعـى املجني عليه ذهاب الشـم مـن أحد املنخرين، 
ـدَّ املنخر الصحيح سـداً حمكامً ثم خيترب  قه سُ فإن صدقه اجلاين فذاك، وإن مل يصدّ
املنخر املصاب باحلراق، نظري ماتقدم، فإن مل ترجع دعواه إىل نقص مقدار الشم 



كفى يمني واحد.
(مسـألة ٢٢٢): إذا ادعـى املجنـي عليـه نقص الشـم ففي حتديـد مقدار 
النقص إشـكال، فالالزم الرجوع لالرش واحلكومة بعد إثبات حدوث النقص 

.بالطرق العامة يف الدعو
(مسألة ٢٢٣): إذا كان ذهاب الشم أو نقصه بجناية عىل البدن تداخلت 

اجلنايتان عىل النحو املتقدم يف املنافع السابقة.
(مسـألة ٢٢٤): إذا ذهب النطق كله ففيه الديـة كاملة. وإذا ذهب بعضه 

ثبت بعضها بالنسبة.
(مسألة ٢٢٥): إذا ادعى املجني عليه ذهاب النطق كله، فإن صدقه اجلاين 
فذاك، وإن مل يصدقه فإن كانت اجلناية برضبه عىل هامته رضب عىل لسانه بإبرة، 
فإن خرج الدم أمحر فهو كاذب، وإن خرج أسود فهو صادق. وإن كانت اجلناية 
بنحـو آخر كان عـىل احلاكم اختباره بام يراه دليالً وإجـراء حكم التداعي العام، 
وعـىل كل حـال البد من اليمني مـن املجني عليه ومن غـريه أو مضاعفة اليمني 

عليه عىل نحو ما تقدم يف السمع.
(مسألة ٢٢٦): النقص يف النطق يقاس عىل حروف املعجم، فتقسم الدية 

عليها، ويعطى املجني عليه من الدية بنسبة مااليفصح به منها.
(مسـألة ٢٢٧): الظاهر أن حروف املعجم التي تقسـم عليها الدية ثامنية 
وعرشون حرفاً ـ كام هو املشـهور، ويقتضيـه النظر يف النصوص ـ بجعل اهلمزة 
فيها دون االلف، الهنا هي التي تنطق بنفسها عرفاً، وأما االلف فهي وإن عدت 
مـن احلـروف عند أهـل العربيـة، إال أهنا التنطق بنفسـها بل تقـوم بغريها نظري 
قيـام احلركة باحلرف، ونظري قيـام الواو والياء اللينتني به، لكن حيسـن مع ذلك 
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االحتياط بالصلح.
(مسـألة ٢٢٨): لـو كان املجني عليه الحيسـن العربيـة، وحروف معجم 
لغتـه خمالفة حلروف معجم اللغة العربية أشـكل قيـاس نقص نطقه عىل حروف 

معجم اللغة العربية، بل األحوط وجوباً الرجوع فيه لالرش واحلكومة.
(مسـألة ٢٢٩): إذا ادعـى املجني عليـه نقص النطق، فـإن صدقه اجلاين 
فذاك، وإن مل يصدقه فالبد من يمينه مع يمني غريه أو مضاعفة اليمني عليه عىل 

نسبة ما نقص من كالمه، عىل نحو ماسبق يف نقص السمع.
(مسألة ٢٣٠): إذا كان ذهاب النطق أو نقصه بجناية عىل البدن تداخلت 

اجلنايتان عىل نحو ماتقدم يف ذهاب العقل.
(مسـألة ٢٣١): يف ذهـاب الذائقـة أو نقصهـا بحيث اليميـز الطعوم أو 
بعضهـا االرش واحلكومـة، ويرجـع يف طريـق إثبـات ذلـك للطـرق العامة يف 

الدعو، ولو كان ذلك بجناية عىل البدن تداخلت اجلنايتان عىل نحو ماتقدم.
ة والغنّـة الدية  (مسـألة ٢٣٢): يف ذهـاب الصـوت كلـه حتى مثـل البحّ
كاملـة، ويف نقصـه وعيبـه االرش واحلكومـة. ولو كان ذلك بجنايـة عىل البدن 

تداخلت اجلنايتان، نظري ماتقدم.
(مسـألة ٢٣٣): يف اجلناية عىل الرجل املوجبة لعدم سـيطرته عىل بوله أو 
عىل غائطه الدية كاملة، وكذا لو أوجبت اجلناية فقد السيطرة عليهام معاً، وجيري 
ذلك يف املرأة إال أن يف سـلس البول وحده هلا ثلث ديتها. ولو كان ذلك بجناية 

عىل البدن تداخلت اجلنايتان نظري ما تقدم.
(مسألة ٢٣٤): إذا اوجبت اجلناية عىل الرجل عجزه عن اجلامع كان فيها 

الدية كاملة. وإن أوجبت له عدم إنزال املني ففيها االرش واحلكومة.



(مسـألة ٢٣٥): مـن داس بطـن إنسـان حتـى أحـدث عمـداً كان عليه 
القصاص أو يدفع ثلث الدية، وله اختيار أهيام شاء ال للمجني عليه. أما لو كان 
ذلـك خطأ فعليـه ثلث الدية الغري، واألحوط وجوبـاً االقتصار يف احلدث عىل 
الغائـط وحـده أو هو مع البـول، دون الريح والبول مـن دون غائط، بل املرجع 

فيهام االرش واحلكومة.
(مسـألة ٢٣٦): تشـارك املرأة الرجـل يف ديات املنافع املتقدمـة مامل تبلغ 
ثلـث ديـة الرجل، فإذا بلغت ثلث الدية صارت املـرأة عىل النصف من الرجل، 

نظري ما تقدم يف الفصول السابقة.

الفصل اخلامس
يف دية احلمل وامليت واحليوان

(مسألة ٢٣٨): إذا كان احلمل نطفة فديته عرشون ديناراً، وإذا كان علقة 
فأربعـون دينـاراً، وإذا كان مضغة فسـتون ديناراً، وإذا صار فيـه العظام فثامنون 
نثى، فإذا  ديناراً، وإذا كسيت العظام حلامً فامئة دينار من دون فرق بني الذكر واالُ
متـت خلقته ووجلته الـروح كانت ديته دية النفس إن كان ذكراً فألف دينار، وإن 

كان اُنثى فخمسامئة دينار.
(مسـألة ٢٣٩): متكـث النطفـة يف الرحـم أربعـني يوماً، ثـم تصري علقة 
فتمكـث أربعني يوماً، ثم تصري مضغة فتمكث أربعني يوماً فهذه مائة وعرشون 
يوماً ثم تكون عظاماً بعد ذلك، ثم تكسى حلامً، فإذا تمّ للجنني مخسة أشهر فالبد 
أن يكون قد وجلته الروح، وليس املراد بولوج الروح ماحتسـه احلامل من حركة 

اجلنني يف الشهر الرابع، بل مايكون بعد متامية خلقته قرب الشهر اخلامس.
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(مسـألة ٢٤٠): هل تتـدرج الدية بتدرج املراتب املتقدمـة، فإذا دخل يف 
دور العلقـة زاد عـىل العرشيـن ديناراً ديناريـن دينارين حتى يتـم دور العلقة يف 
آخـر الثامنني يوماً فتتم له االربعون ديناراً، فإذا دخل يف دور املضغة زاد دينارين 
ديناريـن حتـى يتـم دور املضغة يف آخـر املائة والعرشيـن يوماً، فتتم له السـتون 
دينـاراً وهكـذا، حتـى تتم املائة أوال، بـل تنتقل الدية بني املراتـب اخلمس دفعة 
واحدة، فتزيد عرشين عرشين ديناراً حتى تتم املائة؟ وجهان، والالزم االحتياط 

بالصلح.
(مسـألة ٢٤١): الفرق يف ثبوت دية اجلنني بني اجلناية عليه بإسقاطه حياً 
ثم يموت وبام يقتيض موته يف بطن اُمه ثم سقوطه ميتاً أو موهتا قبل سقوطه ولو 

بسبب آخر.
(مسألة ٢٤٢): إذا كان احلمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته.

(مسـألة ٢٤٣): إذا قتلت املرأة وهي حبىل فامت جنينها ومل يعلم أنه ذكر 
نثى. أو اُنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية االُ

(مسألة ٢٤٤): إذا أفزع شخص رجالً عن زوجته حال اجلامع فعزل عنها 
وأنـزل املني خارج الفرج من دون أن يريد ذلـك كان عىل املفزع لصاحب املني 

عرشة دنانري.
(مسألة ٢٤٥): إذا كان اجلنني من الزنا فديته إذا كان نطفة ستة عرش درمهاً، 
وإذا كان علقة إثنان وثالثون درمهاً، وإذا كان مضغة ثامنية وأربعون درمهاً، وإذا 
كان عظاماً أربعة وسـتون درمهاً، فإذا اكتسـى اللحم فثامنـون درمهاً، فإذا وجلته 
الـروح فديته ديـة ولد الزنا ثامنامئة درهـم إن كان ذكراً وأربعامئـة درهم إن كان 
اُنثـى، والـذي يرث الدية هـو االمام. هذا إذا كان الزنا مـن االبوين معاً، أما إذا 



كان من أحدمها فقط فديته دية احلمل من غري زنى ويرثها غري الزاين من االبوين.
(مسـألة ٢٤٦): دية احلمـل بجميع مراتبه عىل القاتل يف العمد وشـبهه، 

وعىل عاقلته مع اخلطأ، كام هو احلال يف دية االنسان املولود.
(مسـألة ٢٤٧): من قطع رأس ميت مسـلم أو فعل به ما يوجب موته لو 
كان حيـاً فعليه مائـة دينار ذكراً كان امليـت أواُنثى والكفارة عليـه، هذا إذا كان 

. أما مع اخلطأ فال دية عليه، بل عليه كفارة قتل اخلطأ الغري. عامداً
رش  (مسألة ٢٤٨): يف قطع أعضاء امليت وجراحاته الدية بالنسبة، وهي عُ

. ديته لو كان حياً
(مسألة ٢٤٩): ال يستحق وارث امليت ديته، بل تنفق يف وجوه الرب عنه، نعم 
إذا كان مديناً ديناً التفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته، ولو النه أفضل وجوه 
الرب عنه، وكذا احلال يف حجة االسالم، بل األحوط وجوباً تقديمها عىل الدين.
(مسـألة ٢٥٠): إذا كان امليت ولد زنا مسـلامً فديته عرش ديته إذا كان حياً 

ثامنون درمهاً، نظري ما تقدم يف احلمل قبل أن تلجه الروح.
(مسألة ٢٥١): األحوط وجوباً دفع دية امليت للحاكم الرشعي ليرصفها 

يف وجوه الرب عنه.
(مسألة ٢٥٢): دية اجلنني وامليت وإن سبق تقديرها بالدنانري، إال أن املراد 
هبا مايساوي نسبة الدية املذكورة للدية التامة من مجيع أصناف الدية املتقدمة وال 
ختتص بالدنانري، نعم ال جيري ذلك يف دية ابن الزنا، بل هي تقدر بالدراهم الغري.
(مسألة ٢٥٣): كل حيوان قابل للتذكية ـ سواءً كان مأكول اللحم أم ال ـ 
إذا ذكاه أحد بغري إذن مالكه عمداً أو خطأ فليس للاملك إال أرش النقص، وهو 
. وليـس له إلزام املذكـي بأخذ احليوان  تفـاوت قيمتـه بني كونه حيـاً وكونه ميتاً

دية احلمل وامليت واحليوان........................................................................ ٣١٥
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. نعم إذا اتفقا معاً عىل ذلك فال بأس به، وكذا إذا مل يكن  املذكى ودفع قيمته حياً
للمذكى قيمة، كام يف مجلة مما ال يؤكل حلمه.

(مسـألة ٢٥٤): البد يف تعيني االرش من مالحظة مجيع ظروف احليوان 
املذكـى من الزمان واملكان وغريمها بام يف ذلـك حال صاحبه، فإن قيمة احليوان 
املذكى عند القصاب الذي يتهيأ له بيع اللحم ليست كقيمته عند املستهلك الذي 

اليتهيأ له بيعه.
(مسـألة ٢٥٥): إذا قتل احليوان ـ غري الكلـب واخلنزير ـ من دون تذكية 
ضمن القاتل قيمة احليوان، إال أن يكون فيه بعد املوت ما ينتفع به ويكون له قيمة 
كأنياب الفيل فيستثنى حينئذٍ من القيمة املضمونة، وكذا احلال يف كل حيوان مملوك.

(مسـألة ٢٥٦): مـن جنـى عىل غري الكلـب واخلنزير بكـرس أو جرح أو 
نحومهـا كان عليـه أرش العيـب احلـادث، وهو فـرق القيمة بني واجـد العيب 
وفاقده، وال ضابط لذلـك، بل هو خيتلف باختالف احليوانات واالحوال، نعم 

من فقأ عني حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه.
(مسـألة ٢٥٧): مـن جنى عـىل هبيمة حامل فأسـقطت محلهـا كان عليه 

لصاحبه عرش قيمتها.
(مسألة ٢٥٨): الضامن يف اجلناية عىل اخلنزير، إال أن يكون لذمي ملتزم 

برشوط الذمة، فعىل اجلاين قيمته إذا تلف وأرشه إذا تعيّب.
. (مسألة ٢٥٩): دية كلب الصيد املعلّم أربعون درمهاً

(مسـألة ٢٦٠): من قتل كلب احلراسـة للغنم والبسـتان املحوط بحائط 
لزمـه قيمتـه، واألحوط وجوباً ذلـك يف كلب الزرع غري املحـوط، بل يف مطلق 

كلب احلراسة، وأما بقية الكالب فال دية هلا.



الفصل السادس
يف العاقلة

وهـي التـي تتحمل عن اجلاين ديـة اخلطأ املحض، كام تقـدم. والعقل هو 
حتمل الدية.

(مسألة ٢٦١): عاقلة اجلاين هم الرجال من عشريته، وهم الذين يتقربون 
إليه باالب، كاالخوة واالعامم وأوالدهم ويدخل فيهم االباء وإن علوا واالبناء 

وإن نزلوا، وال يشرتك معهم اجلاين نفسه.
(مسـألة ٢٦٢): يشـرتط يف ضامن كل فرد من العاقلة التكليف ـ بالبلوغ 

والعقل ـ من حني اجلناية إىل حني االداء.
(مسـألة ٢٦٣): يف سـقوط العقـل عـن الفقـري باملعنى الرشعي إشـكال 
واالظهر العدم، نعم الإشـكال يف سقوطه عن العاجز الذي الجيد ما يدفعه وال 
يقدر عليه بالتكسب ونحوه، والجيب عليه االستدانة، والبيع مستثنيات الدين.
(مسـألة ٢٦٤): الفـرق يف العقل بـني من يتقرب باالبويـن ومن يتقرب 

باالب وحده، واليتقدم االول عىل الثاين.
(مسـألة ٢٦٥): إذا مل يكن للجاين عشـرية كان عاقلته وليه املعتق له، فإن 
مل يكـن له ويل معتق كان عاقلته ضامـن اجلريرة، فإن مل يكن ضامن اجلريرة كان 
عاقلتـه االمـامA، نظري ما تقدم يف طبقات املرياث. لكـن عقل االمام جلنايته 
مـرشوط بـأن ال يكون له مال، فإن كان له مال كان عليه أداء الدية من ماله، وال 
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جيب عىل االمام عقله.
(مسـألة ٢٦٦): إذا عجـزت العاقلـة عـن أداء الدية كانـت الدية يف مال 

اجلاين، فإن مل يكن له مال كان عىل االمام أداء الدية عنه.
(مسـألة ٢٦٧): إنام تتحمـل العاقلة دية اخلطأ املحض كـام تقدم، أما دية 
العمـد وشـبه العمد فهـي عىل اجلاين ويف ماله، ويسـتثنى من ذلـك ما إذا هرب 
القاتل املتعمد فلو يقدر عليه ومل يكن له مال فإن الدية تؤخذ من قرابته االقرب 
فاالقـرب، فـإن مل يكن له قرابة كانت ديته عىل االمـام وال يتعد لغري ذلك كام 

تقدم يف أول الفصل الثاين من أحكام القصاص.
(مسـألة ٢٦٨): تضمـن العاقلة كل جناية عن خطأ حمض، سـواءً كانت 
عـىل النفـس أم عـىل الطـرف أم كانت من سـنخ اجلـروح والكسـور ونحوها، 

وتؤد اجلميع يف ثالث سنني، كام تقدم يف دية النفس.
(مسألة ٢٦٩): التضمن العاقلة اجلناية إذا ثبتت بإقرار اجلاين، بل تكون 
يف مال اجلاين نفسه. نعم إذا أقرت العاقلة نفسها بصدور اجلناية اخلطأ من اجلاين 
لزمهـا إقرارها، وعليها أن تؤدي الدية. وكذا إذا ثبتت اجلناية بالبينة فإهنا تكون 

عىل العاقلة.
(مسألة ٢٧٠): إذا صالح اجلاين املجني عليه بامل غري الدية مل تلزم العاقلة 

به، وكان يف مال اجلاين.
(مسـألة ٢٧١): إنام تتحمل العاقلة دية جناية اخلطأ من اجلاين عىل غريه. 

. أما لو جنى عىل نفسه خطأ فال دية له، والتتحمل العاقلة شيئاً
(مسـألة ٢٧٢): التتحمـل العاقلة من دية اخلطـأ يف اجلروح ونحوها إال 

جرحاً يوضح العظم فام زاد عىل ذلك، أما ما نقص عنه فعىل اجلاين نفسه.



(مسألة ٢٧٣): التتحمل العاقلة دية احليوان أو أرشه، وإن كانت اجلناية 
عليه خطأ.

ط الدية عىل العاقلة بالسوية، من دون فرق بني الغني  (مسألة ٢٧٤): تقسّ
والفقري والقريب والبعيد. وإن مات بعضهم قبل أداء حصته وزعت حصته عىل 

الباقني، وال جيب أداؤها من تركته.

الفصل السابع
يف موجبات الضامن

والـكالم هنا الخيتـص باجلناية عىل النفـس والبدن، بل يعـم اجلناية عىل 
املـال عـىل ما أرشنا إليه يف كتـاب الغصب، فالكالم هنا فيـام يوجب حتمل درك 
مـا وقع وضامنه، فيسـتحق به القصاص برشوطه، والديـة يف اجلناية عىل النفس 
والبـدن، والضـامن باملثل أو القيمة يف اجلناية عىل املال. وأسـباب الضامن ترجع 

إىل أمرين املبارشة والتسبيب، فالكالم يف مقامني..
املقام األول: يف املبارشة :

من اسـتند إليه احلادث باملبارشة يتحمل دركه وعليه ضامنه ما مل يكن من 
غريه تسبيب مضمن يرفع الضامن عنه، عىل ما يتضح يف االمر الثاين.

(مسـألة ٢٧٥): البد يف املبـارشة املوجبة للضامن من صحة نسـبة الفعل 
للمبارش عرفاً، وال يكفي جمرد اسـتناده إليه عىل نحو اسـتناده لاللة، فمن ألقى 
حجراً من شاهق عىل يشء فكرسه كان مبارشاً للكرس وعليه ضامنه، أما إذا ألقاه 
من شاهق ومل يكن ذلك اليشء حتته إال أن شخصاً وضع ذلك اليشء حتت احلجر 
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بعد إلقائه فأصابه احلجر فاملبارش عرفاً هو الثاين الذي وضع اليشء حتت احلجر، 
ال االول الذي رمى باحلجر. وكذلك سـائق السـيارة فإنه إذا أصاب إنسـاناً أو 
حيوانـاً فقتله اليكون مبارشاً للقتل إال إذا كانت إصابته له مسـتنده لسـريه، أما 
إذا اسـتندت لقفزان الشـخص أو احليوان أو دفع شخص آخر هلام أمامه بحيث 
ال يقدر عىل جتنب إصابتهام لفقده السـيطرة بسـبب اندفاعه يف الرسعة فاليكون 

مبارشاً للقتل، بل يستند القتل إليهام، أو إىل من دفعهام.
(مسـألة ٢٧٦): يضمـن الطبيـب والبيطـري واملمـرض وإن مل يكونـوا 

مبارشين للعالج، عىل تفصيل تقدم يف كتاب االجارة.
(مسـألة ٢٧٧): إذا انقلب النائم أو حترك فأتلف شـيئاً ضمن، وإن جنى 

عىل نفس إنسان أو بدنه كانت جنايته خطأ حمضاً فتحمله عاقلته.
(مسـألة ٢٧٨): إذا قتلـت الظئـرـ  وهـي املرضعـة لولـد غريهـاـ  الولد 
بحركتهـا أو انقالهبـا عليه حـال نومها، فإن كانـت قد أخذت الولـد طلباً للعز 
والفخر كانت جنايتها عليه يف ماهلا، وإن كانت قد أخذته لفقرها أو حلاجته إليها 
أو غري ذلك كانت جنايتها عىل عاقلتها. وجيري التفصيل املذكور يف اجلناية عىل 

الولد بغري القتل من جرح أو كرس أو غريمها.
(مسـألة ٢٧٩): إذا اصطـدم شـخصان فاُصيب أحدمهـا أو كالمها، فإن 
علم باسـتناد االصابة الحدمها لرسعة سـريه حتمل ما جينيه عىل غريه. وإن علم 
باسـتنادها هلام معاً أو احتمل ذلك ذهب نصـف اجلناية هدراً وثبت نصفها عىل 
الطرف املجني عليه أو عىل عاقلته، فإن كانت اجلناية عىل أحدمها فقط كان عىل 
اآلخر أو عىل عاقلته نصف ديته، وإن كانت عليهام معاً كان عىل كل منهام أو عىل 

عاقلته نصف اجلناية التي وقعت عىل اآلخر. 
نعم إذا اصطدم الفارسان فامت أحدمها ومل يعلم باستناد اجلناية الحدمها 



فقط كان عىل احلي أو عاقلته دية امليت تامة.
(مسألة ٢٨٠): إذا اصطدمت سيارتان أو سفينتان أو غريمها، فإذا اُصيب 
أحد السـائقني أو كالمها جر ما تقدم من التفصيل بني العلم باسـتناد االصابة 
الحدمهـا وعدمـه. وأما إذا اُصيب غري السـائقني من الـركاب فال يذهب يشء 
مـن اجلنايـة هدراً، بـل إن علم باسـتناد االصابة الحد السـائقني فقط حتمل هو 
أو عاقلته متام دية اجلناية احلاصلة، وإال كانت اجلناية عىل السـائقني أو عاقلتهام 
بالسوية. ونظري ذلك دية اجلنني لو كان االصطدام بني امرأتني كالمها أو إحدامها 

حامل.
(مسـألة ٢٨١): من أفزع إنسـاناً بصيحة أو غريها فامت أو جن أو أصابه 
عيب آخر كان الضامن عىل الصائح أو عاقلته، وكذا إذ حترك حركة غري اختيارية 
بسبب فزعه فسقط من شاهق أو نحوه فامت أو كرس أو نحو ذلك، ونظريه أيضاً 
مـا إذا كان ذلـك سـبباً لنفور الدابة فسـقط راكبها فامت أو كرس، أو سـقط مال 

حتمله فتلف.
(مسألة ٢٨٢): من أخاف شخصاً ففرّ منه أو حترك حركة اختيارية بسبب 

خوفه فأصابه عطب أو كرس أو غريمها ففي ضامن املخيف إشكال.
(مسألة ٢٨٣): إذا سقط شخص من دون اختياره عىل آخر فامت أو كرس 

أو جرح أو غري ذلك فال يشء عىل الشخص الذي سقط.
(مسـألة ٢٨٤): إذا دفع شـخصاً عىل مال فأتلفه كان الضامن عىل الدافع 
وليـس عـىل املدفـوع يشء، وكذا إذا دفعه عىل إنسـان فجرحه أو كـرسه. أما إذا 
دفعه عىل إنسان فقتله كانت دية املقتول عىل املدفوع، ويرجع املدفوع بالدية عىل 

الذي دفعه. ولو أصاب املدفوعَ يشء كان عىل الدافع.
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(مسـألة ٢٨٥): من دعا غريه ليالً فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى 
يرجـع إىل منزلـه، فيجب عليه ديته إذاجهل أمره، أو علم بموته، وإن مل يعلم أنه 
لم بموته حتف أنفه من دون دخل آلخراجه من منزله  هو الذي قتله. نعم إذا عُ
لـم بقتل غريه له كان الوليائـه الرجوع عىل كل من  فـال يشء عليـه. كام أنه لو عُ
املخـرج والقاتل، فإن رجعـوا عىل املخرج رجع عىل القاتل بام دفع، وإن رجعوا 

عىل القاتل مل يرجع عىل املخرج بيشء.
(مسألة ٢٨٦): إذا دفع أهلُ الصبي الصبيَّ المرأة لرتضعه فدفعته لغريها 
قد الطفل أو مات كان هلـم الرجوع عىل التي  عـىل أن ترضعه مـن دون إذهنم ففُ
دفعـوه هلـا، فتجب عليهـا ديته يف ماهلـا. إال أن يعلم بموته حتـف أنفه من دون 
خر، كام أنه لو علم بقتل الطفل من شخص آخر كان الوليائه  دخل لدفعه لالُ
الرجوع عىل القاتل وعىل التي دفعوه هلا، عىل نحو ما تقدم يف املسـألة السـابقة. 
مور  والظاهـر جريان ذلك فيام لـو أصاب الطفلَ كرسٌ أو جرح أو غريمها من االُ

املضمونة.



تـتميم: 
يسقط الضامن عن املبارش يف موارد..

األول: مـا إذا كان املجنـي عليه معتدياً عىل اجلـاين وكان اجلاين مدافعاً له 
عـن اعتدائـه، فإن املعتـدي مهدور الدم واملال وال سـبيل عـىل املدافع، ويلحق 
بذلـك من اطلع عىل قوم يف منزهلم ليـرشف عليهم وينظر إىل عوراهتم، فإن هلم 
أن يردعوه ويرموه فإن أصابوا عينه أو جرحوه أو قتلوه فال دية له وكانت اجلناية 

. عليه هدراً
الثـاين: مـا إذا كان املجنـي عليه معتدياً عـىل طريق املسـلمني، كالنائم يف 
الطريـق والواضع متاعه فيه بنحو يزاحم املـارة، فإنه إذا أصابه املار وجنى عليه 

أو عىل ماله من دون علم كانت جنايته هدراً ومل يكن عليه ضامن.
ر، فـمر إنسـان  الثالـث: مـا إذا رمـى يف موضع قد يـمر فيه إنسـان وحذّ
ر، فإنه إن أصابه كان  فأصابـه وهـو اليعلم، فإنه الديـة له، بخالف ما إذا مل حيـذّ
لـه الدية عـىل عاقلة الرامي. وكذا إذا خاطر املجني عليه بنفسـه، فـمرّ يف املكان 
املعرض للجناية مع علمه باحلال فأصابه اجلاين من دون عمد. واألحوط وجوباً 
قصـور ذلـك عام إذا كان اجلـاين معتدياً يف اختيار املكان الـذي يرمي فيه، كام لو 

رمى يف ملك املجني عليه من دون إذنه أو يف طريق املسلمني.
الرابـع: مـا إذا كان املجني عليـه أو وليه قد أذن يف اجلنايـة فيام إذا كان له 
السـلطنة عـىل ذلك، كـام يف اجلنايات اخلفيفـة غري اخلطرية، أو اخلطـرية التي هلا 
مـربر، كـام يف موارد دفع االفسـد بالفاسـد عند العـالج، دون القتـل أو تعطيل 
العضـو الـذي يتعرض معه االنسـان للخطر مـن دون مربر، بـل مطلق تعطيل 
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. وربام  العضـو مـن دون مربر وإن مل يتعـرض معه للخطر عىل األحـوط وجوباً
كان هناك موارد اُخر قد تظهر عند الكالم يف املقام الثاين.

املقام الثاين: يف التسبيب.
(مسـألة ٢٨٧): لـو فعل بشـخص مـا يعرضه للـرضر ويعجـز معه من 
التخلص منه فحصل الرضر عليه ضمن، كام لو كتفه أو حبسـه فافرتسـه السبع 
أو جرفه السـيل أو نحو ذلك. وكذا لو ألقاه يف أرض مسبعة فافرتسه السبع من 
دون أن يقدر عىل التخلص منه. نعم لو كان الرضر بمبارشة شـخص آخر خمتار 
كان املبارش هو الضامن، كام إذا حبسه وذهب فجاء شخص آخر فقتله. كام أنه لو 
مل يكـن ملـا فعله به أثر يف حصول الرضر عليه فال دية له، كام لو مات حتف أنفه.

(مسـألة ٢٨٨): لو أغر شـخص حيواناً ـ كالكلب واالسـد ـ بإنسـان 
فجنـى عليه كانت اجلناية والضامن عىل املغري، وكذا إذا أغر به صبياً غري مميز 
. أمـا إذا أغر به صبياً مميزاً أو كبـرياً عاقالً فاجلناية عىل املبارش أو عىل  أو جمنونـاً
عاقلته، إال أن يكون االغراء بطريق االمر وكان املأمور عبداً لالمر، كام تقدم يف 
فصل قصاص النفس، نعم قد يسـتحق املغري التعزير، كام تقدم هناك أن االمر 

اً، فراجع. خيلد يف السجن عقوبة وحدّ
(مسـألة ٢٨٩): إذا كان املجنـي عليه يف املسـألتني السـابقتني قـادراً عىل 
التخلـص مـن اجلنايـة فتسـامح ومل يفعل مل تكـن اجلناية مضمونـة عىل احلابس 
واملغري.فيجب عليه ديته إذا جهل أمره أو علم بموته وإن مل يعلم أنه هو الذي قتله.
(مسـألة ٢٩٠): من أرض بالطريق كان ضامناً ملا حيدث بسـببه من قتل أو 
جرح أو تلف مال، كام لو حفر فيه حفرية فسـقط فيها رجل أو حيوان، أو طرح 
حجـراً، أو أثبت وتداً فعثر به املار، أو دق مسـامراً يف حائط يف الطريق فجرح به 



املار أو شق ثوبه، أو نحو ذلك. وكذا لو ألقى قرشاً يف الطريق فزلق به املار فرضه 
أو رض ماله.

(مسـألة ٢٩١): من نصب ميزاباً أو غريه عىل الطريق بنحو اليرض باملارة 
لعلوه وأحكمه، ثم وقع بزوبعة أو نحوها فأرض بنفس أو بدن أو مال فال ضامن عليه.
(مسـألة ٢٩٢): مـن حفر يف ملك غـريه، أو وضع فيه شـيئاً، أو بنى بناء 
بغـري إذن املالـك فهو ضامن ملا حيدث بسـببه عـىل املالك، وعىل مـن يدخل فيه 
بإذن املالك. وأما ضامنه ملا يصيب الداخل بغري إذن املالك عدواناً ففيه إشكال، 

واالظهر العدم.
(مسـألة ٢٩٣): الفرق يف الضامن يف املسـألتني السـابقتني بـني أن يكون 
إحداث ما أحدث يف الطريق أو يف ملك الغري ملصلحة الطريق أو ملصلحة ذلك 
الغـري وأن اليكـون كذلك. نعم لو أحدث ويل املالك يف امللك شـيئاً بغري إذنه مل 

. يكن ضامناً ملا حيدث عىل املالك بسببه إذا مل يكن مفرطاً يف حقه عرفاً
(مسـألة ٢٩٤): البد يف الضامن فيام سـبق من عدم تعمد املرضور املرور 
باملـكان مع االلتفات ملا حدث فيه، فـإن تعمد املرور باملكان ملتفتاً ملا حدث فيه 
لتخيـل متكنـه من جتنـب الرضر فوقع يف الـرضر فالظاهر عـدم الضامن عىل من 
أحـدث فيه ماأحـدث، وأظهر من ذلك مـا إذا أقدم عىل الـرضر وتعمد إيقاعه 
بنفسه أو ماله. بل لو كان حيمل نفساً اُخر أو ماالً لشخص آخر فتعمد العبور 
باملـكان لتخيل جتنب الرضر أو إقداماً عىل الـرضر كان هو الضامن للرضر عىل 

تلك النفس أو ذلك املال، دون من أحدث باملكان ما أحدث.
(مسألة ٢٩٥): من حفر شيئاً يف ملكه أو وضع شيئاً فيه فهو اليضمن ما 
حيدث بسـببه ملن يدخل فيه بغري إذنه، بل حتى ملن دخل فيه بإذنه، إال أن يكون 

موجبات الضامن.................................................................................. ٣٢٥



........................................................  منهاج الصاحلني/ املعامالت ـ القسم الثاين ٣٢٦

خمدوعاً ومغروراً من قبله.
(مسألة ٢٩٦): من بنى جداراً يف ملكه أو يف مكان مباح أو مأذون له فيه 
مل يضمن ما حيصل بسـبب سـقوط اجلدار. نعم إذا سـقط اجلدار عىل الطريق أو 
عىل ملك إنسان غريه فأصاب املارة أو صاحب امللك ومن يتعلق به وكان ذلك 
بتقصري من باين اجلدار مليالن اجلدار أو عدم إحكامه كان الباين ضامناً ملا حصل. 
ولـو كان ذلـك منه غفلـة من دون تقصري ففـي الضامن إشـكال. وهل الضامن 
هـو املبارش للبنـاء أو صاحب اجلـدار الباذل لبنائـه واالمر بـه؟ الظاهر االول.
(مسألة ٢٩٧): لو بنى احلائط حمكامً ثم طرأ عليه اخللل وصار يف معرض 
السـقوط كان ملـن يتعـرض للرضرـ  كاجلـار أو املارةـ  إصالحـه أو هتديمه بعد 
استئذان املالك ووجب عىل املالك الرضا بذلك، وإن امتنع لزم مراجعة احلاكم 
الرشعـي. ولو منـع املالك أو غريه مـن هتديمه بحيث تعذر ذلك فسـقط، فهل 
يكـون املانع ضامناً ملـا حيدث بذلك من تلف يف النفوس أو االموال؟ إشـكال. 
بل الإشـكال يف عدم الضامن لو مل يكن املانع مقرصاً العتقاده إحكام احلائط ومل 
يتدخـل احلاكـم الرشعي. وكـذا إذا مل يلتفت أحد حلصـول اخللل يف احلائط ومل 

يطالب بإصالحه أو هتديمه حتى سقط.
(مسـألة ٢٩٨): من وضع شيئاً عىل مرتفع وكان معرضاً للسقوط فسقط 
وتلف، أو أصاب شيئاً فأتلفه كان ضامناً ملا حصل. وإن مل يكن معرضاً للسقوط 

فسقط بيشء غري متوقع من ريح أو نحوها فالضامن عليه.
(مسـألة ٢٩٩): لـو أراد إصـالح سـفينة يف املاء فغرقـت بفعله ضمن ما 
حصل من جناية عىل النفس أو البدن مع عجز املجني عليه عن التخلص، أما ما 
اُصيب فيها من مال فهو يضمنه حتى لو قدر صاحبه عىل ختليصه فلم يفعل. نعم 
لو كان مأذوناً من قبل املجني عليه أو عىل ماله يف االصالح ومل يتجاوز ما اُذن له 



فيه وتربأ من ضامنه عليه فال ضامن عليه، كام لو وقعت السـفينة يف خطر وطلبوا 
منـه إصالحها أمالً بالنجاة فخاف من تفاقم اخلطـر فتربأ من الضامن فقبلوا منه 
ففعـل مـا هو االقرب بنظره لدفع اخلطر فأخطأ، كـام أنه لو اُذن له يف أمر خاص 
ـ كدق مسـامر ـ ففعله غافالً عـن ترتّب الرضر وحصل الرضر فال ضامن وإن مل 

يتربأ من الضامن.
ج ناراً يف ملكه فإن كانت يف معرض الرساية لغريه  (مسألة ٣٠٠): من أجّ
فرست وأتلفت كان ضامناً لتلفها، وإن مل تكن يف معرض الرساية فرست اتفاقاً 
لطـارئ غـري متوقع فال يشء عليه. أما لو فعل ذلـك يف ملك غريه من دون إذنه 

. كان ضامناً ملا حيدث بسببها مطلقاً
(مسألة ٣٠١): جيب عىل مالك احليوان الصائلـ  كالبعري املغتلم والكلب 
ط يف ذلك كان ضامناً ملا يصيبه  العقور ونحومها ـ منعه واالسـتيثاق منه، فإن فرّ
احليوان من نفس أو بدن أو مال. وإن مل يكن مفرطاً يف ذلك فال ضامن عليه، كام 
ة  لو مل يعلم بحاله، أو اسـتوثق منه ومنعـه فأفلت، نعم الجيري ذلك يف مثل اهلرّ
ممـا هو صائل بطبعه ويتعارف التحفظ منه بسـبب توقـع االبتالء به فإن صاحبه 
ال يضمـن ما يفسـده، بل عـىل الناس التحفـظ منه. إال أن خيـرج يف وضعه عن 
املتعـارف ويكون جلني صاحبه له أثر يف إفسـاده وابتـالء الناس به، بحيث لوال 
ذلك مل يألف البيوت أو مل يفسد وال يؤذي الناس ففي عدم ضامن صاحبه حينئذٍٍ 

ملا يفسده إشكال.
(مسـألة ٣٠٢): إذا تعـارف منـع احليوان يف وقـت دون وقت، فام أصابه 
ذلك احليوان يف الوقت الذي يتعارف منعه فيه مضمون عىل صاحبه، وما أصابه 
يف الوقت الذي يتعارف عدم منعه فيه غري مضمون عىل صاحبه، كاملاشـية التي 

يتعارف إطالقها يف النهار لرتعى ومنعها يف الليل.
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(مسـألة ٣٠٣): مـن دخل دار قـوم بإذهنم فعقره كلبهـم ضمنوا جنايته، 
وإن كان دخولـه بغـري إذهنم فال ضامن عليهم، أما لـو عقره الكلب خارج الدار 
فـإن كان عقـره ليالً فال ضامن عليهـم لتعارف إطالقه للحراسـة وحتفظ الناس 
منـه، وإن كان عقره هناراً ضمنوا لعدم تعـارف التحفظ منه، فيلزمهم منعه لئال 

يرض بالناس ويمنعهم من سريهم.
(مسـألة ٣٠٤): جيـوز قتل احليـوان الصائل بغري إذن صاحبـه دفاعاً عن 
النفس أو املال أو االهل، بل قد جيب. وجيب أيضاً لدفع رضره الواجب الدفع، 
كـام لو خيـف منه عـىل مؤمن، لكن لـو أمكن يف الثاين االسـتئذان مـن صاحبه 
وجب، وإال فمن احلاكم الرشعي، ومع تعذره ليقتل بال استئذان. أما قتله لغري 
ذلـك ـ كاالنتقـام منه لو أفسـد أو أرض ـ بغـري إذن صاحبه فهو حـرام، وحينئذٍٍ 
لـو قتله من دون تذكيـة ضمن، وإن ذكاه ولو تذكيـة اضطرارية ضمن االرش، 
وهـو فـرق ما بـني قيمة احليوان احلـي وقيمة اللحم. أمـا إذا كان قتلـه دفاعاً أو 
وليـني فإن التفت للتذكيـة فذكاه فال  لدفـع رضره الذي تقـدم يف الصورتني االُ
يشء عليـه، وكـذا إن ذهل عنها أو تعذرت فلم يذكـه. أما إذا التفت للتذكية ومل 
يذكه تساحماً فهو ضامن لقيمته وهو حي، ألنه معتد حينئذٍٍ بقتله من غري تذكية. 

وال يكفيه أن يدفع قيمة اللحم املذكى.
(مسألة ٣٠٥): من ركب دابة وسار هبا بحيث كان هو املسريِّ هلا كان عليه 
ما أصابت بيدهيا وليس عليه ما أصابت برجليها، أما إذا كان هلا قائد يقودها أو 
سـائق يسـوقها من دون أن يكون للراكب دخل يف سريها فال يشء عىل الراكب 

حتى إذا أصابت بيدهيا.
(مسألة ٣٠٦): إذا ركب الدابة شخصان كان الضامن عليهام بالسوية.

(مسألة ٣٠٧): من قاد دابة كان عليه ما أصابت بيدهيا حال سريها وليس 



عليه ما أصابت برجليها.
(مسـألة ٣٠٨): من ساق دابة كان عليه ما أصابت برجليها حال سريها، 

ويف ضامنه ملا أصابت بيدهيا إشكال.
(مسـألة ٣٠٩): إذا وقف الراكب بدابته كان عليه ضامن ما تصيب بيدهيا 

ورجليها.
(مسـألة ٣١٠): الدابَّة الواقفة من دون راكب إذا أصابت شيئاً فال ضامن 
عىل أحد. نعم إذا وقف هبا شخص يف طريق املسلمني فأرضت باملارة كان ضامناً 

لرضرها، ملا سبق من حرمة الطريق.
(مسـألة ٣١١): إذا سـارت الدابة بنفسـها من دون سائق وال راكب وال 

قائد فأصابت شيئاً فال ضامن عىل أحد إال مع التفريط.
(مسـألة ٣١٢): ما سـبق يف املسـائل املتقدمة من ضامن من سـبق خمتص 
بـام إذا مل يكن هناك من تسـتند إليـه اجلناية عرفاً، وإال كان هـو الضامن، كام إذا 
نخس يدها أو رجلها شـخص آخر فرضبت برجلها شـيئاً فأرضت به، كام أن ما 
سـبق من عدم ضامهنم ملاتصيبه برجليها أو يدهيا خمتص بام إذا مل يفرطوا، أما مع 
تفريطهم فعليهم الضامن مطلقاً، كام إذا أدخلها شـخص يف مزرعة غريه من غري 
إذنه فأتلفت الزرع، أو أوقفها قرب املزرعة ومل يربطها فدخلت وأتلفت الزرع، 

ونحو ذلك.
(مسـألة ٣١٣): إذا ألقت الدابة راكبها مل يضمن مالكها مايصيبه، إال أن 

ر هلا، الستناد اجلناية إليه. ينفرها هو أو غريه، فيضمن املنفّ
(مسـألة ٣١٤): إذا اجتمع سـببان من أسـباب الضامن املتقدمة أو أكثر، 
واسـتندت اجلناية للجميع اشـرتك يف الضامن فاعل اجلميـع، كام إذا وضع أحد 
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حجـراً يف الطريـق، وحفـر آخر حفـرية فيه، فعثر أحـد املارة باحلجر فسـقط يف 
احلفرية فامت، فإن ديته تكون عىل الشـخصني معاً يشرتكان فيها. نعم إذا مل يكن 
أحدمهـا معتديـاً فالضامن عىل املعتـدي، كام لو وضع صاحـب احلجرِ احلجرَ يف 
ملكه وحفر اآلخر يف الطريق فعثر شخص باحلجر وسقط يف احلفرية فامت، فإن 

ديته تكون عىل حافر احلفرية.
(مسـألة ٣١٥): من خدع شـخصاً فأصابه بسبب ذلك رضر عىل النفس 
أو البدن ضمن ما أصابه، كام إذا دعاه للسـري يف طريق فيه حفرية خيشـى منها أو 
حيوان كارس وكان الداعي عاملاً بذلك واملدعو غافالً عنه فسار فيها فسقط فامت 

أو كرس، وكذا لو دعاه لطعام أو رشاب مسموم، أو غري ذلك.



خامتة
يف الفصول العشائرية

تعـارف يف أوسـاط العشـائر ـ خصوصاً مـن أهل األريـاف  والبوادي ـ 
إجراء عقوبات وضامنات حتل هبا املشاكل النامجة عن تعدي بعضهم عىل بعض، 

وهي قد تبتني عىل اُمور..
األول: حتكيم رؤسـاء العشـرية أو من يرتضونه يف حل النزاع. وهذا أمر 
الحيـل رشعاً، فإن احلكم يف ذلك للحاكـم الرشعي، وهو الفقيه العادل املأمون 
عـىل الدنيـا والدين، والذي ال تأخـذه يف اهللا لومة الئم. وعـىل ذلك حيرم منهم 
احلكـم حتى لو كان عىل طبـق احلكم الرشعي، والينفذ يف حـق اآلخرين، فإنه 
مـن حكـم الطاغوت، وقد قـال تعاىل : ﴿يريـدون أن يتحاكمـوا إىل الطاغوت 
وقـد اُمـروا أن يكفروا به ويريد الشـيطان أن يضلهم ضالالً بعيـداً﴾. نعم إذا مل 
يبتنِ الرجوع هلم عىل حتكيمهم، بل عىل جمرد استئامهنم عىل بيان احلكم الرشعي 
وتنفيذه جاز ذلك. ولزمهم التحفظ يف أخذ احلكم بالرجوع ملن جيب تقليده من 
العلـامء، عىل ما هو مذكور يف حمله، ووجـب عىل اآلخرين تنفيذه إذا تأكدوا من 

عدم خطئهم يف معرفته.
بونه ويرجحونه يف حل  كام أنه لو كان الرجوع هلم من أجل الرضا بام ينسِّ
بون، حل الرجوع هلم وحل منهم  املشـكلة من دون حكم منهم وال إلزام بام ينسِّ
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التدخل يف حل املشكلة. لكن الينفذ ما ينسبونه يف حق كل أحد إال برضاه، وال 
حيل الحد أن جيربه عليه.

مور جنايات تسـتدعي الضـامن والعقوبة  الثـاين: البناء عـىل أن بعض االُ
، كتزوج الرجـل املرأة من غـري رضا أهلها  مـع أهنا ليسـت من اجلنايات رشعـاً
وعشـريهتا، وأخذهـا لبيته الذي هو إمـا باطل رشعاً ـ كام إذا كانـت بكراً وكان 
ـ  مـن دون أن يكـون جناية يسـتحق هبـا الضـامن والعقاب، أو  أبوهـا موجـوداً
صحيـح حيرم املنع من إيقاعه، كام حيرم السـعي لنقضه بعـد إيقاعه، فاحلكم بأن 
مور جنايات حكـم بغري ما أنزل اهللا تعاىل، وقد قال عز اسـمه : ﴿ومن  هـذه االُ
مل حيكم بام أنزل اهللا فاُولئك هم الفاسـقون﴾. وقال سـبحانه : ﴿ومن مل حيكم بام 
أنزل اهللا فاُولئك هم الظاملون﴾. وقال تعاىل :﴿ومن مل حيكم بام أنزل اهللا فاُولئك 
هـم الكافرون﴾. وقـال عز وجل : ﴿أفحكـم اجلاهلية يبغون ومن أحسـن من 
مور جرائم وآثام إال أهنا ليسـت من  اهللا حكـامً لقوم يوقنـون﴾. كام أن بعض االُ
اجلنايـات املضمونـة باملـال أو املعاقب عليها مـن قبل الناس، بـل ال تقتيض إال 
الـردع هنيـاً عن املنكر، كالزنا والعيـاذ باهللا، فاحلكم فيها بالضـامن حكم بغري ما 

. أنزل اهللا أيضاً
الثالـث: إلزام عشـرية اجلـاين بجنايتـه وحتميلهم دركها مـن ضامنات أو 
عقوبـات، وال يرشع من ذلك إال محـل العاقلة لدية اخلطأ املحض، عىل ما تقدم 
تفصيلـه. واحلكم بغـري ذلك حكم بغري ما أنـزل اهللا، وال ينبغي للمؤمن انتهاك 

حرمة اهللا تعاىل فيه.
الرابـع: جعـل عقوبات وضامنات مـا أنزل اهللا تعاىل هبا من سـلطان عىل 

اجلاين أو عشريته، والكالم فيه كام سبق.
مور الثالثة عىل التنسـيب حلل املشـكلة من دون  نعـم إذا ابتنـت هـذه االُ



حكم وإلزام فال بأس به، وال ينفذ عىل أحد إال أن يرىض بالقيام به بطيب نفسه، 
نظري ما تقدم يف االمر االول.

(مسـألة ٣١٦): املـال املدفوع إن مل يكن بعنـوان الدية مل يرشع جعله وال 
أخذه، إال إذا كان جعله بعنوان التنسيب ودفع برضا صاحبه، كام سبق. وكذا إن 
كان بعنوان الدية المر ليس هو جناية رشعية يستحق هبا الدية. وإن كان بعنوان 
الديـة جلنايـة هلا ديـة رشعاً بحيث كان مسـتحقاً رشعاً فهو يعـود للمجني عليه 
أو لوارثـه كـام تقدم، وال جيوز لغريمها من أفراد العشـرية أخـذه، وال أخذ يشء 
منـه إال برضـاه، وإذا مل يدفع للمجني عليه وال لوارثه، بل دفع لرئيس العشـرية 
ـ مثـالً ـ فـال تـربأ ذمة اجلاين إال بعـد وصوله هلام. نعـم إذا كان املجنـي عليه أو 
وارثـه قـد وكل رئيس العشـرية أو غريه يف القبض عنه برئـت ذمة اجلاين بالدفع 
للشـخص الذي وكله، وكان عىل ذلك الشـخص إيصال املال للمجني عليه أو 

لوارثه أو ملن يرىض بإيصاله له.
(مسـألة ٣١٧): كثرياً مـا تكون الديـة املدفوعة أقل من الديـة الرشعية. 
وحينئـذٍٍ ال تـربأ ذمة اجلاين إال برضا املجنـي عليه أو وارثـه وإبرائهام. وإذا كان 
املجنـي عليه أو وارثه قارصاً مل يكن لوليه االبراء عنه، النه خمالف ملصلحته، بل 

تبقى حصته بتاممها يف ذمة اجلاين التربأ ذمته إال من مقدار ما دفع.
(مسألة ٣١٨): إذا ريض املجني عليه أو وارثه بالدية فليس هلام بعد ذلك 
حق الشـكاية عىل اجلـاين وطلب عقوبته حسـب القوانني الوضعيـة. نعم ليس 
عليهام السعي لرفع العقوبة عنه إذا كان اعتقاله بمقتىض احلق العام تبعاً للقانون 

الوضعي، إال باتفاق خاص زائد عىل دفع الدية.
(مسـألة ٣١٩): ال جيوز االشـرتاك يف «املشـية» التي هـي مقدمة للحكم 
بالفصل إذا ابتنى عىل اخلروج عن امليزان الرشعي حسـبام بنيّ فيام سـبق. نعم إذا 
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كان الغرض من «املشـية» الشـفاعة من أجل العفو أو التخفيف ممن بيده رشعاً 
ذلـك فال بأس باالشـرتاك فيها. وكذا إذا كان الغرض منها التوسـط لالصالح 
ووقـف الفتنة من دون نظـر لكيفية احلل، وال إعداد له، وال اشـرتاك فيه، حلث 
الشـارع االقدس عـىل إصالح ذات البـني، بل قد جيب ذلك عىل من يسـتطيعه 
وحيسـنه، كام إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يسـتتبع ذلك من انتشار الفساد 

وإراقة الدماء وانتهاك احلرمات.
ونسـأله سـبحانه وتعاىل أن يسدد املصلحني والسـاعني يف اخلري، ويوفق 
املؤمنني للتمسك بدينهم، والتزام أحكامه وتعاليمه، وعدم اخلروج عنها إىل تعاليم 
اجلاهلية، ونبذ احلمية والعصبية. إنه املوفق واملعني، وهو حسـبنا ونعم الوكيل.

انتهـى الـكالم يف كتاب القصـاص والديات، آخر هنار السـبت العرشين 
م االئمة  مـن شـهر مجاد الثانيـة، الذي هو يوم ذكـر امليالد املبارك امليمـون الُ
املعصومـني فاطمة الزهراء سـيدة نسـاء العاملني صلوات اهللا تعـاىل عليها وعىل 
أبيها وبعلها وبنيها أمجعني، من سـنة ألف وأربعامئة وسبعة عرش للهجرة النبوية 
عـىل صاحبهـا وآله أفضـل الصالة والتحيـة، يف النجف االرشف بربكة املشـهد 
ف عىل مرشفه الصالة والسالم، وبه ختام اجلزء الثالث من رسالتنا «منهاج  املرشّ

الصاحلني» املشتمل عىل القسم الثاين واالخري من أحكام املعامالت. 
ونسـأله سـبحانه وتعـاىل العـون والتوفيق والتأييـد والتسـديد، مع قبول 
مور ومتام العافية والسـعادة يف  السـعي وصالح النية وحسـن العاقبـة يف مجيع االُ

الدنيا واآلخرة، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه اُنيب.
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