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الطبعة السابعة

1433هـ 2012 /م
مجيع احلقوق حمفوظة

كتاب النكاح

وه�و رب�اط رشيف رشع�ه اهلل تعاىل رمح�ة بعب�اده ،لبقاء النوع االنس�اين
وتنظيم الغرائز التي أودعها فيه ،حفاظ ًا عىل عفة االنسان ودينه ،وأنس ًا لوحشته،

ووص ً
ال لوحدته ونظ ًام حلياته .قال تعاىل ﴿ :واهلل جعل لكم من أنفسكم أزواج ًا

وجع�ل لكم من أزواجكم بنني وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون

وبنعم�ة اهلل ه�م يكف�رون﴾ ،وق�ال عز اس�مه ﴿ :وم�ن آياته أن خل�ق لكم من
أنفسكم أزواج ًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مو ّدة ورمحة إنّ يف ذلك اليات لقوم
ّ
يتفكرون﴾.

وق�ال النب�ي« : Fم�ن ت�زوج أحرز نصف دين�ه ،فليت�ق اهلل يف النصف
الباق�ي» .وقال االمام الباقر« : Aما أف�اد عبد فائدة خري ًا من زوجة صاحلة إذا
رآها رسته وإذا غاب عنها حفظته يف نفسها وماله».

وهو من املس�تحبات املؤكدة بل يكره ترك�ه .قال النبي« : Fما بني بناء

يف االسالم أحب إىل اهلل عزوجل من التزويج» ،وقال« : Fمن أحب أن يكون

عىل فطريت فليس�تن بس�نتي وإن من س�نتي النكاح» ،وقال« : Fمن أحب أن
يلقى اهلل طاهر ًا مطهر ًا فليلقه بزوجة».
وق�ال« : Fركعت�ان يصليهام متزوج أفضل من رج�ل أعزب يقوم ليله

ويص�وم هن�اره» .وق�ال« : Fرذال موتاك�م الع�زاب» ،والنص�وص يف ذل�ك
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ونحوه ال حتىص كثرة.

وق�د تضمن مجلة منها النهي ع�ن ترك الزواج خوف الفقر ،وأن من فعل

ذلك فقد س�اء ظنه باهلل تع�اىل .بل ورد فيها أن الزواج من أس�باب الرزق ،وأن
الرزق مع النساء والعيال ...إىل غري ذلك .فعىل املؤمنني وفقهم اهلل تعاىل االهتامم

بتس�هيل أمر الزواج بتخفيف قيوده وتقليل نفقاته والتعاون عليه ،إقامة للس�نة
ودفع ًا للفساد والفتنة.

وم�ن عجز ع�ن ال�زواج فعليه أن ي�دّ رع التق�وى والصرب ،ويبعد نفس�ه

ع�ن مواق�ع املعصية والفتن�ة ،وحيذر من كيد الش�يطان وغ�روره ،ويكبح مجاح

النفس اال ّمارة بالس�وء ،ويتحىل بالعفة والفضيلة ،ويربأ بنفس�ه عن السقوط يف
مهاوي اخلسة والرذيلة متمسك ًا بوصية اهلل تعاىل له ،حيث يقول ﴿ :وليستعفف

الذي�ن ال جي�دون نكاح ًا ح ّتى يغنيهم اهلل من فضل�ه﴾ .وقد ورد عنهم : Bأنه
يس�تحب االس�تعانة عىل العزوبية بالصي�ام وتوفري الش�عر ،وأن هبام ختف حدة

احلاجة للنكاح.

ونسأله س�بحانه أن يعني شباب املؤمنني يف بليتهم ،ويعصمهم يف حمنتهم
ويزيدهم إيامن ًا وتسلي ًام ﴿ومن ِ
يتق اهلل جيعل له خمرج ًا * ويرزقه من حيث ال حيتسب

ومن َّ
يتوكل عىل اهلل فهو حس�به إنَّ اهلل بالغ أمره قد جعل اهلل لكل يشء قدر ًا﴾.
وينبغ�ي ـ مقدمة للكالم يف املقام ـ التعرض حلكم العالقة بني اجلنسين،

وبين أفراد اجلنس الواحد ،مع قطع النظر ع�ن الزواج ،ثم الكالم يف النكاح يف

فصول تتضمن آدابه وأركانه وأقسامه ورشوطه وأحكامه ونحوها.

العالقة بني اجلنسني وبني أفراد اجلنس الواحد 7..........................................................

مقدّ مة يف العالقة بني اجلنسني
وبني أفراد اجلنس الواحد

(مس�ألة  :)1حيرم عىل الرجل واملرأة التلذذ اجلنيس بغري الزوجة والزوج
ونحومه�ا ،س�وا ًء كان مماث ً
ال ،كالرجل بالرجل واملرأة بامل�رأة ،أم خمالف ًا حمرم ًا أو

غري حمرم .بل الظاهر عدم جواز التلذذ املذكور بغري االنسان ،كالبهائم والتامثيل
املجسمة والصور غري املجسمة.

(مسألة  :)2ال فرق يف حرمة التلذذ املذكور بني أن يكون باللمس والتقبيل

والنظر والسامع ،كام ال فرق بني أن يكون بقصد االنزال وغريه.

(مسألة  :)3إذا كانت ا ُالمور املذكورة مبنية عىل االعجاب بجامل املنظور

أو امللم�وس أو املس�موع م�ن دون أن تص�ل إىل التلذذ اجلنيس فلا حترم ،لكن
ينبغ�ي احلذر من الوصول إىل التلذذ اجلنيس ،فاالوىل التجنب حذر ًا من الوقوع
فيه .هذا كله يف املامثل وأما يف غريه فيلحقه ما يأيت.

(مسألة  :)4حيرم عىل االنسان ـ رج ً
ال كان أو امرأة ـ التلذذ بمس عضوه
اجلنسي ،ببع�ض جس�ده أو بغيره ،وإن مل يبلغ ح�د االنزال ،فض ً
ال عما إذا بلغ

ذل�ك .بل األحوط وجوب� ًا العموم للتلذذ بالنظر .نعم يس�تثنى من ذلك العبث
بالعضو اجلنيس لالس�تعانة عىل الوطء املحلل واس�تكام ً
ال للتلذذ به من دون أن
يبلغ حد االنزال.

(مس�ألة  :)5جيب عىل املرأة ستر مجيع جسدها وش�عرها عن غري املحرم
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م�ن الرجال ع�دا الوجه والكفني .وأما القدمان فاألحوط وجوب ًا سترمها .نعم
إذا قعدت عن النكاح جاز هلا أن تكش�ف رأس�ها وذراعيها من دون زينة غري ما

يأيت ،وإن كان االفضل هلا سرت ذلك.

(مس�ألة  :)6جي�وز للم�رأة التزين يف املوض�ع الذي حيل كش�فه من بدهنا

بالكح�ل واخلات�م والس�وار ،وال حيل م�ا زاد عىل ذل�ك كاملكي�اج املتعارف يف

عصورن�ا .نعم حيل عىل كراهة زينة الثياب الظاهرة ،س�وا ًء كانت بمثل التلوين
والتطريز أم بكيفية اخلياطة والتفصيل ،إال ما كان مظنة االثارة والفتنة فاألحوط
وجوب� ًا جتنب�ه .كام أن األح�وط وجوب ًا هل�ا عدم اس�تعامل الطيب بحيث يش�مه
االجنبي.

(مس�ألة  :)7ال جيب التستر عن غري ذي االربة م�ن الرجال ،وهو الذي
ال رغبة له يف النس�اء .واألحوط وجوب ًا االقتصار عىل من اس�تمر عىل ذلك من

طفولته لنقص يف إدراكه ولبالهته ،دون مثل الشيخ واملريض.

(مس�ألة  :)8ال جي�ب على املرأة التستر عن املح�ارم ،وه�م الذين حيرم

املح�رم كاالب والول�د واالخ والعم .وكذا
نكاحه�م هل�ا بالنس�ب أو الرض�اع
ِّ
املح�ارم بالس�بب ،وه�م الذي�ن حي�رم نكاحهم هل�ا مؤبد ًا بس�بب عق�د النكاح
الصحي�ح ،كأب ال�زوج وابنه وزوج البنت وزوج ا ُالم املدخول هبا ،أو بس�بب
وطء مشروع كموطوءة االب واالب�ن بامللك .دون ما حيرم بس�بب عقد نكاح

غري مرشوع كنكاح ذات البعل أو يف العدة أو بسبب وطء حمرم كاللواط باالخ،
أو بسبب آخر كالطالق تسع ًا ،فض ً
ال عام حيرم مؤقت ًا كاملطلقة ثالث ًا وبنت الزوجة
غري املدخول هبا و ُاخت الزوجة.

(مسألة  :)9يستثنى من جواز التكشف للمحارم ومن جواز النظر إليهم
العورة عىل ما تقدم يف أحكام التخيل من كتاب الطهارة .كام أن األحوط وجوب ًا

العالقة بني اجلنسني وبني أفراد اجلنس الواحد 9..........................................................

ترك ما كان مظنة االثارة والفتنة من التخلع والتزين ،نظري ما تقدم يف غري املحارم.
(مس�ألة  :)10حيرم عىل الرجل النظر ملا جيب ستره من جس�د املرأة ،إال

أن تكون متكش�فة بحيث إذا هنيت ال تنتهي وال تتستر ،م�ن دون فرق يف ذلك
بني كون تكشفها العتقاد احلل وأن يكون تساحم ًا وعصيان ًا .أما إذا كان تكشفها
غفلة عن وجود الناظر بحيث لو نبهت السترتت فال جيوز النظر إليها إذا كانت
مسلمة ،بل حتى إذا كانت كافرة عىل األحوط وجوب ًا.

(مسألة  :)11األحوط وجوب ًا عموم وجوب السرت وحرمة النظر لصورة
املرأة يف املرآة ونحوها مما حيكي حكاية تامة ،بل األحوط وجوب ًا العموم ملثل املاء
ٍ
حينئذ ،بل تكون ش�بح ًا
الصايف مما حيكي حكاية ناقصة ،إال أن ال تتميز الصورة

ال غير .وأما الصورة التلفزيوني�ة والفتوغرافية ونحومه�ا فالظاهر جواز النظر
إليها ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا تركه إذا مل تتعمد املرأة بذل الصورة .بل حيرم

إذا كان�ت مؤمن�ة وكان النظ�ر هتك ًا هلا وتوهين ًا عرف ًا ،كام ق�د يكون ذلك فيام إذا

كانت مصونة يف نفسها وكانت الصورة معرفة هلا.

(مس�ألة  :)12جي�وز نظر املرأة للرجل االجنب�ي ،واألحوط وجوب ًا أن ال

متأل نظرها منه وتتأمله.

(مس�ألة  :)13حي�رم عىل كل من الرج�ل واملرأة االجنبيين مس أحدمها

اآلخر ،من دون فرق بني ما حيل النظر له من املرأة وغريه ،فال جيوز هلام املصافحة.

يس�وغ ذلك كونه يف بعض االوس�اط واالعراف البعيدة عن الدين من مجلة
وال ّ

آداب املع�ارشة ،بحيث ُيرمى تاركه بس�وء اخللق وجمانب�ة االدب ،فإن يف اجلري
ً
وطمس�ا ملعامله وانصهار ًا
عىل تلك االعراف يف مثل ذلك تضييع ًا لتعاليم الدين
بتقالي�د الكف�ر وتبعية له ،بل يلزم االرصار عىل تطبي�ق احلكم الرشعي والعمل

عليه بلطف ووداعة وأدب ،حتى يشيع ويعرف حاله عىل حقيقته ،ويصري التزام
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املس�لم به عالمة عىل قوة شخصيته ومتسكه بدينه واعتزازه بمبدئه ،وتساحمه فيه

عالمة عىل ضعف شخصيته وحتلله.

(مس�ألة  :)14الظاه�ر عدم وجوب ستر الش�عر واجل�زء املفصولني من

امل�رأة ع�ن الرجل وجواز نظره إلي�ه .نعم إذا كانت املرأة امليت�ة مقطعة االعضاء
فاألحوط وجوب ًا عدم النظر إىل أعضائها املعتد هبا املقومة جلسدها عرف ًا ،بل إذا
صدق عىل النظر إليها النظر للمرأة امليتة فالظاهر حرمته.

(مسألة  :)15إذا اضطر للنظر املحرم لعالج أونحوه ،فإن أمكن االكتفاء
بالنظر للصورة املنعكس�ة يف املرآة تعني ،وإال ّ
حل النظر للجسد بنفسه ،ويقترص
على مورد االضطرار من حيثية املقدار املنظ�ور إليه ومدة النظر وزمانه .وهكذا
احلال يف املس.

(مس�ألة  :)16لي�س م�ن االضط�رار املس�وغ للنظ�ر وامل�س املحرمين

االختلاط العائيل ،الجتماع العوائل يف بيت واحد ،أو لتآلفه�ا وكثرة االجتامع

والتزاور بينها .وما تعارف ـ نتيجة لذلك ـ من التسامح يف احلجاب والنظر بني
الرج�ل وزوج�ة أخيه أو ُاخت زوجته أو بنت عم�ه أو نحوهم من االقارب بل
االصدقاء ال مس�وغ له .ومن الغريب تع�ارف ذلك بني بعض العوائل املحرتمة

واملعروف�ة بالتدي�ن وااللت�زام واالحتش�ام .واالنك�ى من ذل�ك واالمض رفع

احلواجز يف مناس�بات االفراح واالعراس حيث يس�تخف الف�رح أهله فيدخل

الش�باب وه�م يف أوج حيويتهم ونش�اطهم عىل النس�اء املتربجات بمالبس�هن
الفاضح�ة وزينتهن الصارخة عىل أت�م الوجوه وأدعاها للفتنة واالثارة ،تغاضي ًا

عن مقتضيات الغرية والعفة ،وخروج ًا عن قوانني الرشع الرشيف ،ونبذ ًا لتعاليم
الدين احلنيف ،كفر ًا لنعمة اهلل تعاىل بمعصيته وانتهاك حرمته وتعدي حدوده يف

موق�ف هو أدعى لش�كره تعاىل بطاعت�ه واخلضوع الرادته والوق�وف عند أمره

آداب النكاح 11........................................................................................

وهنيه ،استيجاب ًا لرمحته واستزادة من نعمته كام قال جلت أسامؤه وعظمت آالؤه
﴿ :لئن شكرتم الزيد ّنكم ولئن كفرتم إنَّ عذايب لشديد﴾.
(مس�ألة  :)17جيوز للرجل سماع صوت املرأة االجنبية ،وللمرأة سماع

صوت الرجل االجنبي .نعم البد من عدم التلذذ اجلنيس بذلك كام تقدم.
(مسألة  :)18يكره للرجل النظر الدبار النساء.

(مسألة  :)19يكره اختالط الرجال بالنساء االجنبيات ،ويف حديث سيدة

النس�اء Dقالت « :خري للنس�اء أن ال يرين الرجال وال يراهن الرجال» بل قد
حيرم إذا كان مظنة للفتنة والفساد ،خصوص ًا ما يبتني منه عىل التزاحم والتضام.

(مسألة  :)20يكره للرجل اجللوس يف مكان املرأة إذا قامت عنه حتى يربد.

الفصل االول

يف آداب النكاح وسننه وما يناسب ذلك
(مسألة  :)21يستحب للرجل عند إرادة التزويج أن يصيل ركعتني وحيمد
اهلل تع�اىل ويق�ول« :الله�م إين ُاريد أن أتزوج ،اللهم فقدّ ر يل من النس�اء أعفهن

فرج ًا وأحفظهن يل يف نفس�ها ويف مايل وأوس�عهن رزق ًا وأعظمهن بركة ،وأقدر
يل منها ولد ًا طيب ًا جتعله خلف ًا صاحل ًا يف حيايت وبعد موتى».

(مسألة  :)22جيوز للرجل النظر للمرأة التي يريد الزواج منها ،واألحوط
وجوب� ًا االقتص�ار على ما يتعارف كش�فه عن�د لبس ثي�اب البي�ت كالعضدين
والس�اقني والرأس وقس�م من الصدر ،دون ما يتعارف سرته بالثياب ،وال بأس
برتقي�ق 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.

(مس�ألة  :)23يس�تحب 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».

(مس�ألة  :)24يك�ره اختيار امل�رأة ملاهلا ومجاهلا ،فعن النب�ي Fأنه قال :

«من تزوج امرأة ملاهلا وكله اهلل إليه ،ومن تزوجها جلامهلا رأى فيها ما يكره ،ومن

تزوجها لدينها مجع اهلل له ذلك» .كام يكره تزوج املرأة احلس�ناء الس�يئة االصل،
تزوج احلمقاء ،وقد ورد
وقد شبهها النبي Fبالنبتة اخلرضاء يف املزبلة .ويكره ّ
أن االمحق قد ينجب واحلمقاء ال تنجب.

ت�زوج العقيمة وإن
(مس�ألة  :)25يس�تحب اختيار املرأة الول�ود ويكره ّ

كانت مجيلة.

(مس�ألة  :)26يس�تحب االش�هاد عىل العقد واالعالن به ،واخلطبة أمام
العقد ،وأقلها محد اهلل تعاىل .كام يستحب الوليمة فيه هنار ًا يوم ًا أو يومني ،ويكره

ما زاد عىل ذلك.

(مس�ألة  :)27يس�تحب زف املرأة وإدخاهلا عىل زوجها لي ً
ال .ويستحب

لل�زوج صلاة ركعتني عند ذلك وأن يدعو باملأثور وق�د ورد عدة صور لذلك،
ومنها أن يأخذ بناصيتها مستقبل القبلة ويقول  :اللهم بأمانتك أخذهتا وبكلامتك
استحللتها ،فإن قضيت يل منها ولد ًا فاجعله مبارك ًا تقي ًا من شيعة آل حممد ،وال

جتعل للشيطان فيه رشك ًا وال نصيب ًا» .وقد ورد عن االمام الباقرAجللب االلفة

بين الزوجني ق�ال « :إذا دخلت فمرهم قبل أن تص�ل إليك أن تكون متوضئة،

ثم أنت ال تصل إليها حتى تتوضأ وتصيل ركعتني ثم مرهم أن يأمروها أن تصيل
أيض� ًا ركعتين ،ثم جمّد اهلل وصل عىل حممد وآل حمم�د ،ثم ادع اهلل ومر من معها
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أن يؤ ّمنوا عىل دعائك .وقل « :اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها ورضني هبا،
ثم امجع بيننا بأحسن اجتامع وأرس ائتالف ،فإنك حتب احلالل وتكره احلرام».
(مسألة  :)28يكره دخول الرجل باملرأة ليلة االربعاء.

(مس�ألة  :)29أك�د االسلام على لس�ان نبي�ه Fواالئم�ة م�ن أه�ل

بيت�ه Bعىل نبذ فوارق النس�ب يف الن�كاح وأن املؤمن ك�فء املؤمنة .كام أكد
على أنه ينبغي االهتامم بالدين واخلل�ق واالمانة والعفة ،وقد ورد عن النبيF

وعنه�م Bيف نص�وص كثرية « :إذا جاءكم من ترض�ون خلقه ودينه فزوجوه
إال تفعل�وه تك�ن فتنة يف االرض وفس�اد كبير » .فال ينبغ�ي رد اخلاطب املؤمن
إذا كان متدين ًا حس�ن اخللق ،خصوص ًا إذا كان ذا يس�ار ،بحيث ينهض بمعاشه

ومعاش عياله .وأما ما تعارف عند بعض القبائل من عدم تزويج بناهتم لغريهم
اعتزاز ًا بأنفس�هم وترفع� ًا وتعالي ًا عن غريهم أو قرص بناهت�م عىل فئة خاصة من
الناس فهو اس�تجابة لدعوة الش�يطان للعصبية اجلاهلية ،مع ما يرتتب عىل ذلك

من تعطيل النس�اء وحرماهنن من أهم حقوقه�ن ،فإن صربن ظلمن ظلم من ال
جي�د نارص ًا إال اهلل تعاىل وه�و أفحش الظلم ،وإن خرجن عن ذلك فهو اجلريمة
واالثم منهن ومن القبيلة والعار والشنار عليهن وعليها ،ثم ردود الفعل الظاملة
التي ما أنزل اهلل تعاىل هبا من سلطان ﴿ :أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من
اهلل حك ًام لقوم يوقنون﴾.

(مسألة  :)30ما تعارف عند كثري من املؤمنني من عدم االستجابة لتزويج

اخلاطب الذي يرتضونه إال بعد االس�تخارة بالوجه املتعارف يف زماننا ،ليس له
أس�اس رشعي ،وال يناس�ب النصوص املش�ار إليها آنف ًا .نعم حيس�ن يف الزواج
ويف مجيع ا ُالمور االس�تخارة بمعنى طلب اخلرية من اهلل تعاىل بالوجه املتقدم يف
مبحث صالة االستخارة من الصلوات املستحبة.
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وس�يئ اخلل�ق واملخنث ،بل
(مس�ألة  :)31يك�ره تزويج ش�ارب اخلمر
ّ

كل م�ن لي�س له التزام ديني .وعن النبي  Fأنه ق�ال « :النكاح رق ،فإذا أنكح
أحدكم وليدة فقد أرقها ،فلينظر أحدكم ملن يرق كريمته».

(مسألة  :)32يكره للمرأة تعطيل نفسها عن الزواج ،وعن الزينة لزوجها

وإن كانت مسنة.

(مسألة  :)33يستحب تعجيل زواج البنت ،وعن االمام الصادق Aأنه

قال « :من س�عادة املرء أن ال تطمث ابنته يف بيته» .بل يكره تأخريها إذا أدركت

وحاضت.

(مسألة  :)34يكره إيقاع عقد الزواج إذا كان القمر يف برج العقرب ،كام

يكره يف حماق الشهر ،وهو آخره عند عدم ظهور القمر ودخوله يف شعاع الشمس.
(مس�ألة  :)35يك�ره اجلامع ما بني طل�وع الفجر وطلوع الش�مس ،ومن

مغيب الشمس إىل مغيب الشفق ،وحني اصفرار الشمس عند طلوعها وغروهبا،

ويف اليوم الذي تنكس�ف فيه الش�مس ،ويف الليلة التي ينخسف فيها القمر ،ويف
الليل�ة ويف اليوم اللذين يك�ون فيهام الزلزلة ،وخصوص ًا حال الزلزلة ،ويف حال
هياج الريح الس�وداء والصفراء واحلمراء ،ويف حماق الشهر .ويكره اجلامع أيض ًا

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  :)36يكره اجلامع مستقبل القبلة ومستدبرها ،ويف السفينة ،وعىل

ظهر طريق عامر ،وحتت السامء.

(مس�ألة  :)37يك�ره اجلماع بع�د االحتلام قب�ل الغس�ل من�ه ،وحين

االختضاب قبل أن يأخذ اخلضاب مأخذه.
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(مس�ألة  :)38يكره اجلامع عاري ًا ،ومن قيام .كام يكره الكالم حال اجلامع

بغري ذكر اهلل تعاىل ،ولبس خاتم فيه ذكر اهلل تعاىل أو يشء من القرآن.

(مسألة  :)39يكره نظر الزوج لفرج امرأته خصوص ًا حال اجلامع.

(مس�ألة  :)40يس�تحب التستر باجلامع ،ويك�ره اجلامع يف بي�ت فيه أحد
يص�ف حاهلام ويس�مع نفس�هام وإن كان صبي ًا .وتس�تحب التس�مية عند اجلامع

واالس�تعاذة من الش�يطان ،والدع�اء باملأثور ،ومن�ه أن يقول « :بس�م اهلل وباهلل

اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني».

(مس�ألة  :)41يس�تحب أن خيتص كل من الرجل واملرأة بخرقة للتمسح
هبا بعد اجلامع ،ويكره اشرتاكهام بخرقة واحدة يتمسحان هبا مع ًا ،ويف النصوص

أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهام.

(مسألة  :)42يستحب ملن رأى امرأة فأعجبته أن جيامع زوجته .نعم يكره

أن جيام�ع الرجل امرأته بش�هوة غريها .والظاهر أن املراد به م�ا إذا كان الداعي
ٍ
حينئذ حتى
للجامع هو شهوة امرأة أجنبية خاصة اشباع ًا لتلك الشهوة ،بل ينتظر
هتدأ فورة الش�هوة بام يش�غله عنها .أما االول فاملراد به أن يكون اجلامع الش�باع
الشهوة حذر ًا من تعلق النفس باالجنبية من دون أن تكون قد تعلقت هبا فع ً
ال.
(مسألة  :)43يكره للمسافر أن يطرق أهله لي ً
ال حتى يعلمهم.

(مس�ألة  :)44جيوز لكل من الزوجني التلذذ اجلنيس بام يش�اء من جس�د
اآلخ�ر ،صغري ًا كان أو كبير ًا بجميع وجوه التلذذ من النظ�ر واللمس والتقبيل
وغريه�ا ،كام جيوز ل�ه االنزال بذلك .نعم يكره للرج�ل وطء الزوجة يف دبرها.

بل حيرم إذا مل يكن برضاها.

(مسألة  :)45ال جيوز الدخول بالزوجة قبل أن يتم هلا تسع سنني قمرية.
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لكن لو دخل هبا مل حترم عليه مؤبد ًا حتى لو أفضاها .كام أنه جيوز له االس�تمتاع

هبا بغري الوطء.

(مس�ألة  :)46جي�وز العزل عن�د الوطء بإخراج الذكر م�ن الفرج وإراقة

املن�ي خارج�ه .نعم يكره الع�زل عن احلرة إذا مل يشترط ذل�ك عليها ومل ترض
ب�ه ،خصوص� ًا إذا كانت ممن يتوقع محلها وكانت ترضع ولدها ومل تكن س�ليطة

وال بذيئ�ة .والس�ليطة هي طويلة اللس�ان الصخابة .والبذيئة ه�ي ذات الكالم
الفاحش السافل.

(مس�ألة  :)47االمتناع ع�ن االنجاب إن كان بتعقيم أح�د الطرفني ،بأن
يتعطل جهازه التناسلي فال ينجب أبد ًا فاألحوط وجوب ًا االقتصار فيه عىل لزوم

الرضر البدين من االس�تمرار يف االنجاب .وإن كان بتوقفه عن االنجاب مؤقت ًا
جاز اختيار ًا ،إال أن يس�تلزم كش�ف العورة املحرم ـ كام لو توقف عىل االستعانة

بالطبي�ب أو الطبيب�ة ـ فيقتصر فيه عىل م�ورد احلاجة العرفية ،بحي�ث يلزم من
االنجاب احلرج أو الرضر.

(مس�ألة  :)48ال جيوز للمرأة االمتناع ع�ن احلمل بام ينايف حق الزوج يف

االس�تمتاع 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
غريه من العقود الالزمة .وأما بالطرق ا ُالخرى غري املنافية لالستمتاع فاألحوط
وجوب ًا استئذان الزوج يف ذلك ،إال أن يكون احلمل مرض ًا هبا فال جيب استئذان
ٍ
حينئذ.
الزوج
(مس�ألة  :)49املراد باالمتناع عن االنجاب يف املس�ألة الس�ابقة هو فعل

م�ا يمنع من انعق�اد النطفة وتلقيح البويض�ة هبا .أما بعد انعق�اد النطفة وتلقيح

البويض�ة هبا فال جي�وز االجهاض مهام قرصت املدة ،وال يس�وغه تش�وه اجلنني
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وال م�رض املرأة أو إجهادها وال الضائق�ة االقتصادية ،قال تعاىل ﴿ :وال تقتلوا
أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم وإياكم﴾.

نع�م جيوز مع االطمئن�ان بتعرض ا ُالم للموت بدونه ،بحيث يدور االمر

بني موهتا مع اجلنني وموت اجلنني وحده .والبد من التثبت يف ذلك.

(مسألة  :)50يف مورد حرمة االجهاض جتب الدية به ،ويتحملها املبارش

الذي يس�تند االجهاض لفعله ،كاملرأة إذا رشبت الدواء أو حتركت حركة عنيفة

فأجهض�ت ،وكالطبيبة إذا قام�ت بعملية االجه�اض .وال يتحملها الذي يأذن
ب�ه أو يطل�ب من الغير إيقاعه ،كام ال تتحملها املرأة إذا س�لمت نفس�ها للطبيبة
فقامت بعملية االجهاض ،وإن كان ذلك كله حمرم ًا.
(مس�ألة  :)51جي�ب على الزوج�ة متكين الزوج م�ن ال�وطء وغريه من

االستمتاعات يف أي وقت شاء ،وعىل أي حال كانت .وحيرم عليها االمتناع من
ذلك مغاضبة أو لالنش�غال عنه ،أو خلوف احلمل أو لغري ذلك .بل يس�تحب هلا
التزين والتطيب والتهيؤ له ،بل عرض نفس�ها عليه .نعم إذا خافت عىل نفس�ها

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

وا ُالنثى وإن كانا صغريين .وهو عىل قسمني..
األول :الدائم.

الثاين :املنقطع ..والكالم هنا يف االول.

(مس�ألة  :)52البد يف هذا العقد من إنش�ائه باللفظ ،فال يقع بدونه ،وإن

ّ
دل عىل إنش�اء املضمون وااللتزام به ،كالتوقيع عىل ورقة العقد .وبذلك خيالف

سائر العقود .نعم مع تعذر العقد ـ خلرس ونحوه ـ جتزئ اإلشارة املفهمة له.

(مس�ألة  :)53ال يشرتط يف عقد النكاح العربية ،فيجوز إيقاعة بكل لغة،
وإن كان األحوط استحباب ًا اإلتيان به بالعربية مع االمكان.
(مس�ألة  :)54العق�د عبارة ع�ن االجياب من أحد الطرفين والقبول من

اآلخر بأي وجه وقعا ،وذلك يكون..
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ت�ارة :باالجياب من املرأة والقبول من الرج�ل بأن تقول  :زوجتك نفيس

بمهر كذا ،فيقول  :نعم أو رضيت أو قبلت.

و ُاخ�رى :باالجي�اب من الرج�ل والقبول من املرأة بأن يق�ول  :تزوجتك

بمهر كذا فتقول  :نعم ،أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)55ال يتعين يف االجي�اب لفظ التزويج ،بل يق�ع بلفظ النكاح

وغيره مما ي�ؤدي معنى ال�زواج ،كام ل�و قالت امل�رأة  :أنكحتك نفسي ،أو قال

الرجل  :أنكحك ،أو نحو ذلك.

(مسألة  :)56ال يشرتط يف عقد النكاح موافقة القواعد االعرابية ،بل يقع
مع اللحن إذا قصد بالكالم إنشاء عقد الزواج به وكان مؤدي ًا لذلك عرف ًا.

(مسألة  :)57ال يشرتط االجياب بلفظ املايض ،فكام يقع بمثل  :تزوجت
فالنة وزوجت فالن ًا فالنة أو من فالنة وأنكحت فالن ًا فالنة ،يقع بمثل  :أتزوج
فالنة ،و ُازوج فالن ًا فالنة أو من فالنة ،وأنكح فالن ًا فالنة.

(مس�ألة  :)58يص�ح إيق�اع عق�د الن�كاح م�ن الطرفني مب�ارشة ،فيقول

الرجل :تزوجتك ،أو تقول املرأة  :زوجتك نفيس ،ويقبل الطرف اآلخر بنفسه،

كما يصح إيقاعه ممن يق�وم مقامهام كالويل والوكيل ،فيقول ويل أحد الطرفني أو
وكيل�ه ً
مثلا  :زوجت فالن ًا من فالنة ،فيقبل الطرف اآلخر بنفس�ه أو يقبل وليه

أو وكيله عنه.

(مس�ألة  :)59يصح قيام ش�خص واحد مق�ام كال الطرفني يف العقد بأن
ال عن الطرف اآلخر ،أو ولي ًا أو وكي ً
ال عن نفس�ه وولي ًا أو وكي ً
يكون أصي ً
ال عن

كال الطرفني ،أو ولي ًا عىل أحدمها ووكي ً
ال عن اآلخر .نعم ال جيوز أن توكل املرأة
رج ً
ال يف تزوجيها من نفسه عىل أن يتوىل طريف العقد.
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(مس�ألة  :)60مع قيام شخص واحد مقام كال الطرفني يف العقد ال جيب

أن يوج�ب عن أحدمها ويقبل عن اآلخر ،بل يكفي إنش�اؤه للمضمون عن كل

منهام من دون حاجة للقبول.

(مس�ألة  :)61يكف�ي يف صورة عقد الزواج أن تق�ول املرأة للرجل الذي

تريد الزواج به  :زوجتك نفيس بمهر قدره كذا ،أو تقول لوكيله  :زوجت نفيس
م�ن فلان بمهر قدره كذا .أو يق�ول وكيلها للزوج  :زوجت�ك فالنة بمهر قدره
ك�ذا ،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.

(مس�ألة  :)62ال�زواج يف املحاك�م إن اقتصر في�ه على تس�جيل 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 بتس�جيل الزواج
عىل سماع إق�رار كال الطرفني برضاه بالزواج وأخذ توقيع�ه به ،بل يلتزمون مع

ذل�ك بإجراء الصيغة بني الطرفين بأخذ الوكالة عليها من أحدمها وإجرائها مع
اآلخر أو الطلب من الطرفني بإجرائها بينهام قبل التس�جيل فإن يف ذلك احلفاظ

عىل احلكم الرشعي من دون كلفة.
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الفصل الثالث
يف أولياء العقد

(مس�ألة  :)63للاب واجل�د للاب ـ وإن علا ـ الوالي�ة يف النكاح عىل

الول�د والبنت الصغريين ،وكذا عىل املجنونني الكبريي�ن اللذين يتصل جنوهنام

بصغرمه�ا .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  :)64املراد باجلد لالب هو أبو االب وأبو أبيه وإن عال ،دون أيب

ُام االب أو أيب جدته أو نحومها ممن يتصل باالب من طريق النساء.

(مس�ألة  :)65يكفي يف جواز تزويج االب واجلد للصغري عدم املفس�دة،
ٍ
حينئذ ،كام لو دار االمر
وال يشترط ثبوت املصلحة .نعم البد من عدم التفريط

بني زوجني ال مفس�دة يف التزويج منهام إال أن أحدمها أصلح من اآلخر ،فإنه ال
جيوز اختيار املرجوح ،نظري ما تقدم يف البيع.

(مس�ألة  :)66لي�س لغير االب واجلد لالب م�ن االرح�ام الوالية عىل
الصغريين كاالخ واجلد ل ُ
الم واالعامم واالخوال وغريهم.

(مسألة  :)67ليس لالب واجلد وال غريمها الوالية يف التزويج عىل البالغ
الرش�يد ،رج ً
ال كان أو امرأة ،بل يستقل بالوالية عىل تزويج نفسه ،إال يف البنت

البك�ر مع أبيه�ا أو جدها فإن الوالية يف التزويج تشترك بينه�ا وبينهام ،فالينفذ
نكاحها إال بإذهنا وإذن أحدمها ،وإذا كانا مع ًا موجودين كفى إذن أحدمها .نعم
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لو تشاحا فالظاهر تقديم اجلد.

(مسألة  :)68املراد بالبكر غري املتزوجة زواج ًا يستتبع الدخول يف القبل،

س�وا ًء 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  :)69ليست البنت بضاعة بيد االب واجلد يملكان الترصف فيها

تبع� ًا لرغبتهام ،بل الالزم عليهام مالحظة مصلحته�ا وحاجتها الطبيعية للزواج

وإن خرجا بذلك عن مقتىض العرف والعادة .بل تسقط واليتهام عىل البنت مع
منعهام هلا من التزويج بنحو يرض هبا عرف ًا .كام تس�قط واليتهام بتعذر اس�تئذاهنام
ٍ
وحينئذ تستقل بنفسها بالتزويج وال حتتاج إىل
ملرض أو غيبة طويلة أو نحومها،
إذن أحد حتى احلاكم الرشعي.

(مسألة  :)70ليس الحد من االرحام مع فقد االب واجلد لالب الوالية
عىل البالغة البكر فض ً
ال عن غريها ،بل تستقل فيه بنفسها .وما قامت عليه بعض
االع�راف م�ن تدخل االرحام ومنعه�م للمرأة عام تريد ،بل عما يريده هلا وليها

م�ع وجوده ظلم صارخ وخروج عن املوازين الرشعية وانتهاك حلدود اهلل تعاىل
وجتاهل الحكامه يف عباده .وهو من أسباب الفساد املهمة التي قد يرتتب عليها

ردود فع�ل ال حتم�د عقباها ،يتحمل املفس�د عارها وش�نارها يف الدنيا ،وتبعتها
ومسؤوليتها يف اآلخرة ،يوم ال يغني موىل عن موىل شيئ ًا وال هم ينرصون.

(مس�ألة  :)71يكف�ي يف إذن البك�ر س�كوهتا عند ع�رض التزويج عليها
وع�دم إبائها له ،إال مع وجود ما يثري احتامل كون الس�كوت عن غري رض ًا منها

بام عرض عليها ،بحيث يكون أمرها مريب ًا أو يكون هناك أمارة عىل عدم الرضا

منه�ا .وال فرق يف ذلك بني وجود االب أو اجل�د وعدمه .واملراد بالبكر هنا من
بقيت بكارهتا ،فاليعم من ذهبت بكارهتا ولو بغري الوطء عىل األحوط وجوب ًا.
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(مس�ألة  :)72إذا أوىص االب أو اجلد بالطفل أو املجنون لشخص ،فإن

ن�ص على أن ل�ه تزوجيه كان ل�ه ذلك عىل النح�و الذي يثبت للم�ويص ،وإن مل
ين�ص عىل ذلك فاألح�وط وجوب ًا للويص االقتصار عىل ص�ورة حاجة املوىص

ب�ه للتزوي�ج بمرتب�ة معتد هبا ولو م�ن غري جهة الرغبة اجلنس�ية ،كما لو احتاج
للتزوي�ج من أجل إدارة ش�ؤونه اخلارجي�ة .لكن البد من اس�تئذان الويص من
احلاك�م الرشع�ي ،ومع تعذره فاألحوط وجوب ًا له اس�تئذان ع�دول املؤمنني إن

مل يكن الويص منهم ،ومع تعذره يس�تقل هو بالتزويج .لكن األحوط وجوب ًا يف

ص�ورة تعذر الرج�وع للحاكم االقتصار عىل صورة ل�زوم الرضر أو احلرج من
االنتظار .وتقدم يف كتاب الوصية ما ينفع يف املقام.

(مس�ألة  :)73مع فقد االب واجلد وال�ويص ال جيوز تزويج الصغري وال

املجنون إال مع احلاجة بالنحو املتقدم يف املسألة السابقة ،ويتوىل ذلك من له تويل
ُامورمها ممن تقدم التعرض له يف مبحث االولياء من فصل رشوط املتعاقدين من

كتاب البيع ،واألحوط وجوب ًا مراجعة احلاكم الرشعي مع االمكان حتى لو كان
املت�ويل ُالموره غيره ،ومع تعذره يراجع العادل إن مل يكن املتويل ُالموره عاد ً
ال.

(مس�ألة  :)74الس�فيه يف املاليات إذا كان رشيد ًا يف بقية ا ُالمور ال يستقل
هو وال وليه يف تزوجيه ،بل البد من اشرتاكهام فيه ووقوعه بإذهنام مع ًا.
(مس�ألة  :)75إذا وق�ع عق�د الن�كاح من غري م�ن له الس�لطنة عليه كان
فضولي� ًا وتوق�ف نفوذه عىل إجازة من له الس�لطنة ،عىل نحو م�ا تقدم يف البيع،

وتقدم من فروعه ما جيري يف املقام.

(مس�ألة  :)76كام يمكن وق�وع عقد النكاح ممن له الس�لطنة عليه يمكن

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

وهي ُامور..

يف أسباب التحريم

األول :النسب.

(مس�ألة  :)77حي�رم ن�كاح ا ُالم وإن عل�ت ،ك ُام أح�د االبوي�ن أو أح�د

اجلدين وما فوق .والبنت وإن نزلت ،كبنت البنت وبنت الولد وبنات أوالدمها
فما دون .وا ُالخ�ت وبناهتا وإن نزل�ن .والعمة واخلالة وإن علت�ا كعمة االبوين
واجلدين وخالتهام وهكذا .وبنات االخ وإن نزلن.
الثاين :املصاهرة وما ُاحلق هبا.

(مس�ألة  :)78من تزوج ام�رأة حرمت مؤبد ًا عىل آبائ�ه مهام علوا ،وعىل

أبنائه مهام نزلوا ،سوا ًء دخل هبا أم ال.

(مس�ألة  :)79من تزوج امرأة حرمت عليه مؤبد ًا ُامها وإن علت ،س�واء
دخل هبا أم مل يدخل .كام حترم عليه بنتها وإن نزلت ما دامت ا ُالم يف حبالته ،وال

حترم عليه البنت مؤبد ًا إذا مل يدخل با ُالم ،فإن طلق ا ُالم أو ماتت قبل أن يدخل
هب�ا حل ل�ه زواج البنت .أما إذا دخل با ُالم فإن ابنتها حترم عليه مؤبد ًا ،من دون
فرق بني ابنتها التي ولدهتا قبل الزواج منه وابنتها التي ولدهتا بعد الزواج منه.

(مسألة  :)80بنت الزوجة املدخول هبا وإن كانت حترم عىل الزوج مؤبد ًا
إال أهن�ا ال حت�رم عىل أبيه وال عىل ابنه من زوج�ة ُاخرى ،فيجوز هلام الزواج منها
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وإن بقيت ا ُالم يف حبالته.

(مس�ألة  :)81حت�رم ُاخت الزوجة مجع� ًا ،ال مؤبد ًا ،فال جي�وز له الزواج
منها ما دامت ُاختها يف حبالته وإن كانت يف عدهتا الرجعية .أما إذا خرجت من

حبالت�ه ـ وإن كان�ت يف عدة منه بائن�ة ـ فإنه جيوز له ال�زواج ب ُاختها .إال يف عدة
ال�زواج املنقط�ع ،فإن األح�وط وجوب ًا عدم الزواج بأخته�ا إال بعد اخلروج من
عدة أختها.

(مسألة  :)82جيوز الزواج من املرأة عىل عمتها وخالتها بإذهنام ،وال جيوز

بغير إذهنام .نع�م إذا عقد بغري إذهنام ث�م أجازتا صح العق�د .وإن كان األحوط
استحباب ًا جتديد العقد بإذهنام.

(مس�ألة  :)83الظاهر أن الزنى ال ينرش التحريم ،فمن زنى بامرأة مل حترم
عليه ُامها وال بنتها ،وال حترم هي عىل أبيه وال عىل ابنه .نعم األحوط اس�تحباب ًا

أن ال يت�زوج ال�زاين بع�د الزن�ى ُام املزين هب�ا وال بنتها ،وال يت�زوج املزين هبا أبو
ال�زاين وال ابنه ،ب�ل لو كان الزنى بعد الزواج قبل الدخول فاألحوط اس�تحباب ًا
ترتيب أثر احلرمة عليها ،ومع منافاته حلقها يطلقها .أما إذا كان الزنى بعد الزواج

والدخول فال إشكال يف عدم اقتضائه حتريم الزوجة.

(مس�ألة  :)84يس�تثنى من املس�ألة الس�ابقة من زنى بعمته أو خالته ،فإن
األحوط وجوب ًا له أن ال يتزوج ابنتها .أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه

ال حيرمها ،خصوص ًا إذا كان بعد الدخول هبا ،كام تقدم يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)85الظاه�ر ع�دم إحل�اق وطء الش�بهة بالزن�ى يف االحتي�اط

الوج�ويب يف املس�ألة الس�ابقة .نعم يلحق ب�ه يف االحتياط االس�تحبايب فيها ويف
املسألة التي قبلها .أما التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها فال يلحق بالزنى
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حتى يف االحتياط االستحبايب.

(مس�ألة  :)86الل�واط من الرجل موجب حلرم�ة ُام املوطوء و ُاخته وبنته

عليه فال جيوز له أن يتزوج إحداهن ،بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط
فاألحوط وجوب ًا له إذا حتقق اللواط ترتيب أثر احلرمة عليها ،ومع منافاته حل ّقها
يطلقها .وإذا كان الواطئ صبي ًا فال حرمة.

(مس�ألة  :)87األح�وط اس�تحباب ًا أن ال يت�زوج ابن الواط�ئ أو املوطوء

بنت اآلخر.

(مسألة  :)88حيرم التزويج دوام ًا وانقطاع ًا من املزوجة دوام ًا وانقطاع ًا،
وكذا من املعتدة من دون فرق بني أقسام العدة .ولو وقع الزواج كان باط ً
ال.
(مس�ألة  :)89من تزوج امرأة مزوجة حرمت علي�ه مؤبد ًا ،إال أن يكون
جاهلا ومل يدخ�ل هبا ال قب ً
ً
ال وال دبر ًا ،فإهنا ال حترم علي�ه مؤبد ًا ،بل له أن جيدد

العقد عليها بعد أن خترج عن حبالة زوجها وعن عدته.

(مسألة  :)90املدار يف عدم احلرمة املؤبدة عىل جهل الزوج دون الزوجة،
ً
جاهلا وإن كانت عاملة .واملتيقن منه اجلهل باملوضوع ـ،
فلا حترم عليه إذا كان

وه�و أن هل�ا زوج ـ ،أما اجلهل باحلك�م ـ وهو حرمة تزوي�ج ذات الزوج ـ ففي
كفايته يف املنع من احلرمة املؤبدة إشكال.

(مسألة  :)91من تزوج امرأة يف عدهتا حرمت عليه مؤبد ًا ،إال مع اجلهل
وع�دم الدخول ،نظري ما تقدم يف املس�ألة الس�ابقة .لكن ل�و كان أحدمها جاه ً
ال
واآلخر عامد ًا 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

باملوض�وع وه�و كوهنا يف العدة ،واجلهل باحلكم وهو حرم�ة التزويج يف العدة.
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(مسألة  :)92إذا تزوج املرأة يف العدة جاه ً
ال ومل يدخل هبا حتى خرجت
م�ن الع�دة ثم علم مل حترم عليه مؤبد ًا ،بل ل�ه جتديد العقد عليها .وكذا لو تزوج

ذات ال�زوج جاه ً
ال ومل يدخل هبا حتى خرجت عن زوجية زوجها االول وعن
عدت�ه .أما إذا دخل هبا يف عدته فاألحوط وجوب ًا حرمتها عليه مؤبد ًا ،خصوص ًا
إذا كانت العدة رجعية.

(مسألة  :)93ال يصح العقد عىل املتوىف عنها زوجها قبل أن يبلغها اخلرب.
ٍ
حينئذ فف�ي جريان حكم تزوج املرأة يف الع�دة ـ وهو احلرمة
ول�و حص�ل العقد
املؤبدة ـ إشكال ،واألحوط وجوب ًا العمل عىل ذلك.

تزوج الزاني�ة وإن كانت معروف�ة بالزنى .نعم يكره
(مس�ألة  :)94جي�وز ّ

تزوجها ملن مل يعرف توبتها ،ولو بأن يدعوها للحرام فتأباه.

(مس�ألة  :)95يس�تحب ملن يريد أن يت�زوج الزانية أن يس�تربئها بحيضة
ٍ
حينئذ ـ اس�تحباب ًا .وأما إذا
خصوص� ًا إذا كان ه�و الزاين هبا ،بل ه�و األحوط ـ

كانت حام ً
ال فال حاجة لالسترباء.

(مس�ألة  :)96من زنى بامرأة مزوجة ـ دوام ًا أو متعة ـ فاألحوط وجوب ًا
ترتي�ب أثر حرمتها مؤب�د ًا ،من دون فرق بني العلم بأهنا مزوجة واجلهل بذلك.
وكذا إذا كانت معتدة عدة رجعية ،دون غريها من أقسام العدة.

(مسألة  :)97إذا زنت املرأة املزوجة مل حترم عىل زوجها ،نعم يستحب له

استرباؤها بحيضة.

(مسألة  :)98إذا تزوج ا ُملحرم بطل نكاحه ،فإن كان عامل ًا بحرمة التزويج
عليه حرمت عليه مؤبد ًا ،سوا ًء دخل هبا أم مل يدخل ،وإن كان جاه ً
ال مل حترم عليه
ً
وجوب�ا جريان ذلك يف املحرمة.
مؤب�د ًا ،س�وا ًء دخل هبا أم مل يدخل .واألحوط
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(مس�ألة  :)99حيرم 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 ُامور..

األول :أن يك�ون باالمتص�اص م�ن الث�دي ،وال يكفي التغ�ذي 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
الع�دد .نعم ال يرض الفصل القليل غير املعتد به الذي يكثر حصوله يف الرضعة
الواحدة النش�غال الطفل بلعب قليل أو لتبدي�ل الثدي أو نحومها .وال فرق يف

اعتب�ار الشرط املذكور بني الرضاع الع�ددي وغريه من الوج�وه الثالثة االتية.
الثال�ث :أن يك�ون مخ�س عرشة رضع�ة ،أو يوم� ًا وليلة ،أو يش�د العظم
وينبت اللحم والدم بحيث يزيد نمو الطفل املرتضع به عرف ًا.

(مس�ألة  :)100البد يف التحريم يف اخلمس عرشة رضعة وباليوم والليلة

م�ن التوايل بين الرضعات ،بمعن�ى عدم الفصل بين الرضعات برض�اع امرأة
غريه�ا .وكذا بغري الرض�اع من طرق التغذية يف الي�وم والليلة .بل هو األحوط
وجوب� ًا يف اخلمس عرشة رضعة .وأما فيام يش�د العظ�م وينبت اللحم والدم فال
خي�ل الفص�ل برضاع آخر فض ً
ال عن غريه من طرق التغذية ،إال إذا كان الفاصل
كثري ًا بحيث ال يستند االنبات واالشتداد للرضاع عرف ًا.
(مسألة  :)101البد يف نرش احلرمة بالرضاع يوم ًا وليلة من إرضاع الطفل

كلما احتاج للرضاع يف املدة املذكورة ،وال يكفي حبس�ه على الرضاع من امرأة
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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 ولد ًا للفحل املذكور .كام ال حرمة لو رضع متام املقدار املذكور من امرأة

واحدة ملفق ًا من لبن فحلني ـ لو أمكن ذلك ـ فال يكون ابن ًا للمرضعة املذكورة.

در لبن املرأة من دوهنا فأرضعت
اخلامس :أن يكون اللبن عن والدة ،فلو ّ
ولد ًا مل ينرش الرضاع املذكور احلرمة .واألحوط وجوب ًا أن ال تكون الوالدة من زنى.

السادس :أن يكون قبل بلوغ الطفل الرضيع سنتني .واألحوط وجوب ًا أن
يكون قبل فطامه أيض ًا ،وقبل ميض سنتني من والدة صاحبة اللبن.
(مس�ألة  :)102إذا حتق�ق الرض�اع برشوط�ه املتقدمة ص�ار الرضيع ابن ًا
للمرضع�ة ولصاح�ب اللب�ن ،فيرتتب عىل ذلك م�ا يرتتب عىل بنوته هلام نس�ب ًا،
فيصير أوالدمه�ا له إخوة وأخ�وات وآباؤمها ل�ه أجداد ًا وج�دات وإخوهتام له
ٍ
أعامم�ا وأخوا ً
ً
حينئذ أثر العالقة
ال وأخواهتام عماّ ت وخ�االت ،وهكذا .ويرتتب
احلاصل�ة م�ن حيثية التحريم هب�ا أو باملصاهرة املرتتبة عليه�ا أو باجلمع املرتتب

عليه�ا أو نحوه�ا .فكام حيرم عىل الرجل ن�كاح بنته الرضاعية حي�رم عليه نكاح
زوجة ابنه الرضاعي ،وحيرم اجلمع بني ا ُالختني الرضاعيتني ،وحيرم نكاح املرأة
عىل عمتها الرضاعية أو خالتها إال بإذهنا ،وهكذا.

(مس�ألة  :)103كام تتحق�ق بالرضاع العالقة املحرم�ة بني املرتضع ومن

يتعل�ق بصاح�ب اللب�ن أو باملرضعة بالنس�ب تتحق�ق بينه وبني م�ن يتعلق هبام

بالرض�اع ،فكام حيرم املرتضع عىل آبائهام وأبنائهام وإخواهنام النس�بيني حيرم عىل
آبائهام وأبنائهام وإخواهنام الرضاعيني .ويس�تثنى م�ن ذلك ما إذا أرضعت امرأة
واح�دة أطف�ا ً
ال من لبن فحول�ة خمتلفني ،فإن ك ً
ال منهم وإن ص�ار ابن ًا هلا فيحرم
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خوة
عليه�ا وعلى آبائه�ا وإخوهتا النس�بيني والرضاعيين ،إال أنه ال حتص�ل ا ُال ّ

املحرمة بني املرتضعني أنفسهم الختالف الفحل ،بل جيوز النكاح بينهم .كام ال
ِّ
املحرمة ،فكام ال يكون أحدهم أخ ًا لآلخر
حيصل ما يرتتب عليها من العالقات
ِّ
من الرضاعة ال يكون ع ًام أو خا ً
املحرمة بني
خوة
ال البنه أو بنته .نعم تتحقق ا ُال ّ
ِّ

ولدها الرضاعي وأوالدها النسبيني حتى من كان منهم ولد ًا لغري صاحب اللبن.

(مس�ألة  :)104مم�ا تقدم يظهر أن من وس�ائل حتليل نظ�ر الرجل للمرأة

االجنبي�ة أن يت�زوج طفلة رضيعة فرتضعها تلك املرأة بالشروط املتقدمة ،فإهنا
تصري ُام زوجته.

(مسألة  :)105حيرم عىل أيب املرتضع ـ وإن عال ـ أن يتزوج أوالد صاحب

اللب�ن وأوالد أوالدهم ـ مهام نزلوا ـ نس�بيني كان�وا أو رضاعيني ،كام حيرم عليه

أن يتزوج أوالد املرضعة النسبيني ،دون أوالدها الرضاعيني إذا رضعوا من لبن

فح�ل آخ�ر غري الفحل الذي ارتض�ع ابنه من لبنه .وعىل ذل�ك ينبغي احلذر من
إرض�اع الطفل من قبل جدته ُالمه أو زوجة جده ُالمه ،الن ذلك يوجب حرمة

ُام�ه عىل أبيه وبطالن نكاحهام ،ألن النس�بة الرضاعية كام متنع من صحة النكاح
لو كانت سابقة عليه توجب بطالنه لو حصلت بعده .أما إرضاعه من قبل جدته
البي�ه فلا يوجب حتريم ُامه عىل أبيه ،غايته أنه يصير أخ ًا البيه والعاممه وعامته
فيحرم عىل أوالد أعاممه النه يصري ع ًام هلم بالرضاع وعىل أوالد عامته النه يصري
خا ً
ال هلم بالرضاع.

(مس�ألة  :)106ال حيرم أوالد صاحب اللبن عىل إخوة املرتضع الذين مل

يرتضعوا معه.

املح�رم بالعلم وبالبينة ،وال يثبت بدعوى
(مس�ألة  :)107يثبت الرضاع
ِّ
كن أربع ًا ،إال أن حيصل العلم من قوهلا
املرأة االرضاع ،وال بش�هادة النساء وإن ّ
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أو من قوهلن.

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

يف آخر كتاب الطالق.

(مس�ألة  :)108يلحق باللعان قذف الزوج زوجته اخلرس�اء 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 تسع ًا ،عىل ما يأيت يف كتاب الطالق إن شاء اهلل تعاىل.

السادس :الكفر ،عىل التفصيل االيت.

(مسألة  :)109ال جيوز نكاح املسلمة من الكافر مطلق ًا ،كتابي ًا كان أو غريه.

(مس�ألة  :)110ال جي�وز للمس�لم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلق ًا

دوام ًا ومتعة.

(مسألة  :)111جيوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنرصانية دوام ًا ومتعة
عىل كراهة ،خصوص ًا يف الدوام ومع وجود املسلمة عنده أو تيرس الزواج هبا.

(مس�ألة  :)112يشترط يف نكاح اليهودية والنرصانية عىل املسلمة دوام ًا

إذن املس�لمة يف ذلك ،ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه .وال يشرتط اذهنا يف

التزويج هبام متعة.

(مسألة  :)113جيوز نكاح املجوسية متعة عىل كراهة أشد من نكاح اليهودية
والنرصاني�ة .أما نكاحها دوام ًا فال خيلو عن إش�كال ،واألح�وط وجوب ًا الرتك.
(مسألة  :)114االرتداد عن االسالم قسامن..

األول :الفطري ،وهو ارتداد من ولد عىل االسلام إما من أب مس�لم أو
م�ن أبوي�ن مس�لمني .وأما والدته من ُام مس�لمة وأب كافر فيش�كل حاله ،وال
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س�يام وأن ذلك ال يتم بناء عىل ما س�بق 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 عرف�ت هذا فإذا ارتد ال�زوج ارتداد ًا فطري ًا بانت منه زوجته ،ووجب

عليه�ا أن تعت�د منه عدة الوفاة ،س�وا ًء كان قد دخل هب�ا أم مل يدخل .أما إذا كان
ارتداده ملي ًا ففي بينونة زوجته منه إش�كال ،خصوص ًا إذا كان قد دخل هبا .نعم
ال إش�كال يف أهنا تعزل عنه ويمنع من االس�تمتاع هبا .كام ال إش�كال يف بينونتها
منه بعد خروج العدة .وعدهتا عدة الطالق .نعم إن مات يف أثناء العدة املذكورة
فاألحوط وجوب ًا أن تعتد عدة املتوىف عنها زوجها.
(مس�ألة  :)115إذا ارتدت الزوجة عن االسالم ،فإن صارت غري كتابية

بان�ت م�ن زوجها املس�لم وبط�ل نكاحهما .وإن ص�ارت كتابي�ة فالظاهر عدم

بينونتها ،بل تبقى يف حبالته ،س�وا ًء دخل هبا أم مل يدخل ،وس�وا ًء كان ارتدادها
فطري ًا أم ملي ًا.

(مسألة  :)116االرتداد وإن كان مبط ً
ال للنكاح ـ عىل التفصيل السابق ـ

إال أنه ال يمنع من النكاح املس�تجد بعده ،ال يف الرجل وال يف املرأة ،بل إن بقي
املرت�د عىل ارت�داده حلقه حكم دينه ال�ذي اختاره ،وإن رجع إىل االسلام حلقه

حكم املس�لم ،فله نكاح املس�لمة حتى زوجته االوىل بتجدي�د العقد عليها ،من
دون فرق بني االرتداد الفطري واملليّ .

(مس�ألة  :)117االرتداد الفطري حده القتل إال أنه بنفس�ه بمنزلة املوت

موجب ملرياث مال املرتد وصريورته لورثته حني االرتداد .نعم ال مانع من متلكه
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م�ا ً
ال جديد ًا بعد ارتداده فيس�تقر له وال يورث إال بقتل�ه أو بموته ،أما االرتداد

امللي فه�و ال يوجب القتل إال بعد أن يس�تتاب املرتد ثالثة أي�ام وال يورث ماله

بارتداده بل بموته أو قتله.

(مسألة  :)118إذا ارتدت املرأة مل تقتل بل تستتاب وحتبس ويضيق عليها

وال يورث ماهلا باالرتداد من دون فرق بني االرتداد الفطري وامليل.

(مسألة  :)119البد يف ترتب االثر عىل االرتداد من أن يكون املرتد بالغ ًا
عاق ً
ال خمتار ًا قاصد ًا.
(مسألة  :)120إذا أسلم الزوجان الكافران مع ًا بقيا عىل نكاحهام.

(مس�ألة  :)121إذا كان الزوج�ان كافري�ن فأس�لم أحدمه�ا دون اآلخر

قب�ل الدخ�ول بطل نكاحهام .وإن أس�لم بع�د الدخول لزم الرتبص فإن أس�لم
اآلخ�ر يف مدة عدة الطالق بقيا عىل نكاحهام ،وإن مل يس�لم حتى خرجت العدة

بطل نكاحهام .ويس�تثنى من ذلك ما إذا أس�لم الزوج وكانت الزوجة هيودية أو
نرصانية ،فإهنا تبقى يف عصمته وال يبطل زواجهام ،س�وا ًء أسلم قبل الدخول أم

بعده ،وسوا ًء أسلمت بعده يف العدة أم بقيت عىل الكفر.

(مس�ألة  :)122االفضل للمؤمن أن يت�زوج املؤمنة ،وال بأس أن يتزوج

املس�تضعفة ،ويكره له تزويج املخالفة غري املس�تضعفة .كام يكره تزويج املؤمنة

من املس�تضعف ،وأش�د منه تزوجيه�ا من املخالف غري املس�تضعف .واألحوط
وجوب ًا عدم نكاح الناصبي والناصبية.

(مس�ألة  :)123إذا خيف الضلال من نكاح املخال�ف أو املخالفة حرم

ومل يبطل.
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الفصل اخلامس
يف زواج املتعة

وه�و ال�زواج إىل وقت حمدد ،بحي�ث ينتهي به م�ن دون حاجة للطالق.

وق�د ثبت ترشيع�ه بإمجاع املس�لمني ،وأمجع أهل البيت Bوش�يعتهم أعز اهلل
دعوهتم عىل عدم نسخه ،وتشهد بذلك االخبار الكثرية التي رووها هم ومجهور

املسلمني.

(مس�ألة  :)124البد يف زواج املتعة من االجياب والقبول اللفظيني ،عىل

نح�و م�ا تقدم يف ال�زواج الدائم .ويكفي في�ه أن تقول امل�رأة للرجل  :زوجتك
نفسي إىل وقت ك�ذا بمهر قدره ك�ذا ،فيقول الزوج  :قبل�ت .أو يقول الرجل :
أتزوج�ك إىل وقت كذا بمهر قدره كذا ،فتق�ول املرأة  :قبلت .وجيزئ غري ذلك

من الصور كام يظهر مما تقدم يف الزواج الدائم.

(مسألة  :)125يشرتط يف زواج املتعة ذكر املهر ،فإن مل يذكر بطل ،وبذلك

خيتلف عن الزواج الدائم.

(مس�ألة  :)126يشترط يف زواج املتع�ة ذك�ر األجل ،فإن نس�يا ذكره أو
استحييا منه أو اكتفيا بالقصد إليه من دون ترصيح به يف العقد صار الزواج دائ ًام.

(مس�ألة  :)127األح�وط وجوب ًا ع�دم االكتفاء عن األج�ل بتعيني عدد
املواقع�ة كامل�رة واملرتني .ولو حصل ذل�ك فاألحوط وجوب ًا الطلاق ثم جتديد
العقد .نعم ال بأس باشتراط العدد زائد ًا عىل الوقت ،فيجعل األجل يوم ًا مث ً
ال
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ويشرتط العدد اخلاص فيه.

(مس�ألة  :)128البد من ضبط األجل وتعيين�ه ،وال يكفي األجل املردد
بني االقل واألكثر كقدوم املسافر ،فلو وقع ذلك بطل ومل يقع متعة وال دائ ًام.

(مسألة  :)129البد من تعيني الوقت ،وال يكفي حتديده من دون تعيني،
ٍ
حينئ�ذ وال يقع متع�ة وال دائ ًام .بل
كما ل�و تزوجها ش�هر ًا ومل يعينه ،فإن�ه يبطل
ال بالعقد ،فلو اشترط ش�هر ًا معين ًا منفص ً
األح�وط وجوب ًا أن يكون متص ً
ال عن
العقد جدد العقد ،وال يقع دائ ًام.

(مسألة  :)130ليس يف املتعة طالق ،بل تبني بانقضاء األجل وهببة املدة.

(مسألة  :)131إذا عينا أج ً
ال ثم أرادا الزيادة عليه فاألحوط وجوب ًا جتديد

العق�د بعد انته�اء األجل أو هبة املدة ،وال يكفي اتفاقهما عىل الزيادة باالجر يف
أواخر األجل قبل خروجه.

(مسألة  :)132جيوز لويل الصغريين تزوجيهام متعة بمدة قليلة ال يكونان

فيها قابلني لالستمتاع ،بل لغرض آخر كالتحريم املرتتب عىل املصاهرة .نعم البد

من عدم لزوم املفس�دة أو التفريط يف ح�ق الصغريين ،كام تقدم يف أولياء العقد.
(مس�ألة  :)133جي�وز لويل الصغير أن هيب امل�دة يف زواج املتعة إذا كان
ذلك صالح ًا له.

 ...........................................................36منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم الثاين

الفصل السادس

يف العيوب والرشوط

الن�كاح عق�د الزم ،ب�ل يمتاز عن كثري م�ن العقود الالزم�ة بعدم إمكان

فس�خه بالتقايل ،وال باالشتراط وال بتخل�ف الرشط .نعم يثب�ت اخليار فيه يف
بعض املوارد اخلاصة ـ عىل ما يتضح يف املسائل االتية ـ وال يتعدى عنها.

(مس�ألة  :)134للزوجة اخليار يف فس�خ النكاح بجنون الزوج قبل العقد

أو بعده ولو بعد الوطء.

(مسألة  :)135للزوجة اخليار يف فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن الوطء
لعنن أو عمل شيطاين أو لكونه ممسوح ًا أو جمبوب ًا أو نحو ذلك .وإن وطأها مرة
واحدة فال خيار .وكذا إذا كان قادر ًا عىل وطء غريها من النساء ،فإنه ال خيار هلا
ما دام قادر ًا عىل غريها ،فإذا جتدد له العجز عن غريها أيض ًا ثبت اخليار هلا.

(مسألة  :)136ليس للزوجة املبادرة للفسخ مع عجز الزوج عن الوطء،

ب�ل ترافعه للحاكم فيؤجله س�نة ،فإن قدر عىل وطئه�ا أو وطء غريها فال خيار،

وإال كان هلا اخليار.

(مسألة  :)137للزوجة اخليار يف فسخ النكاح إذا كان الزوج خصي ًا حني

العقد عليها.

(مسألة  :)138إذا تزوجت املرأة الرجل عىل أنه من قبيلة خاصة فبان من

غريها كان هلا اخليار يف فسخ العقد ،سواء ظهر ذلك قبل الوطء أم بعده.
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(مسألة  :)139للزوج خيار فسخ النكاح بأحد ُامور يف زوجته..
األول :اجلنون.
الثاين :اجلذام.

الثالث :الربص.

الرابع :كل عيب فيها مانع من وطئها أو موجب لصعوبته ،كرتق موضع

ال�وطء أو غ�دة فيه أو علي�ه أو حلمة أو عظم ،بل حتى ضيق املس�لك بنحو غري
متعارف بحيث يعد عيب ًا.
بينهام.

اخلام�س :االفضاء ،وهو اتصال خمرج احلي�ض والغائط وانخرام احلاجز

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

الثامن :الزنا.

وإنما توج�ب هذه ا ُالمور اخلي�ار إذا كانت قبل العق�د ،دون ما إذا كانت

بعده قبل الوطء أو بعده.

(مس�ألة  :)140ال ف�رق يف ثب�وت اخليار يف عيوب ال�زوج والزوجة بني

الزواج الدائم واملنقطع.

(مس�ألة  :)141لي�س اخليار املذكور يف عيوب الرج�ل واملرأة فوري ًا ،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
األح�وط وجوب ًا ذل�ك يف الزوجة ،فيكون متكينها للزوج م�ن الوطء بعد العلم
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بالعيب مسقط ًا للخيار.

(مسألة  :)142الفسخ ّ
حل لعقد النكاح فيسقط به املهر ويسرتجعه الزوج

م�ع عدم الدخول إال يف العن�ن ،فإن عليه معه نصف املهر ،وكذا يف اخلصاء عىل
األحوط وجوب ًا .وأما مع الدخول فإهنا تستحق بسببه متام املهر الذي جعله هلا.

لكن مع التدليس والغش يكون له الرجوع باملهر عىل من دلسها ،وإن كانت هي
املد ِّلس�ة استرجعه منها .أما مع عدم التدليس منها وال من غريها فال يرجع به.

(مسألة  :)143إذا تزوج امرأة عىل أهنا بكر فبانت ثيب ًا فليس له اخليار يف

فسخ العقد ،نعم ينتقص من املهر بنسبة التفاوت بني مهر البكر والثيب ،واألحوط
وجوب ًا االقتصار عىل ما إذا ثبت أن ارتفاع بكارهتا بس�بب وطء س�ابق ،دون ما

إذا كان بس�بب آخر أو احتمل ذلك .وال ينتقص املهر يف غري ذلك من العيوب.
(مس�ألة  :)144ال يثب�ت اخليار بس�بب املرض ا ُملع�دي أو نحوه يف أحد

الزوجني ،سوا ًء كان قبل العقد أم بعده ،نعم إذا خاف اآلخر من الرضر جاز له
ٍ
حينئذ هو
اعتزال املريض باملقدار الذي يندفع به احتامل الرضر ،فإن كان املعت ِزل
الزوجة مل تس�قط نفقتها ،وإن كان هو الزوج مل جيب عليه الطالق الرافع حلقوق
ٍ
حينئذ
الزوجية ،إال أن يلزم الرضر عىل الزوجة من االعتزال ،فاألحوط وجوب ًا

للزوج الطالق إذا مل يؤد هلا حقوقها.

ث�م إن ما س�بق خيت�ص بام إذا مل يعل�م أحد الزوجني بم�رض 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 شديد ًا حيرم إيقاعه بالنفس
فيجب جتنبه باالعتزال.

(مسألة  :)145إذا تزوج املريض امرأة توقفت صحة زواجه عىل دخوله

هب�ا ،فإن دخل هبا صح زواجه وترتب�ت عليه مجيع االثار ،وإن مل يدخل هبا بطل
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زواجه ومل يرتتب عليه االثر ،فال مرياث بينهام وال مهر وال عدة.

واملعي�ار يف املرض ما يظهر ويصدق به أن�ه مريض عرف ًا ،دون االمراض

الكامنة التي ال مظهر هلا وال يدركها إال االطباء بطرقهم اخلاصة.

(مس�ألة  :)146إذا كان�ت امل�رأة مريضة صح الزواج منه�ا ولو مع عدم

الدخول.

(مس�ألة  :)147ختل�ف الشرط يف عقد الن�كاح وإن مل يوج�ب اخليار يف

فسخه كام تقدم ،إال أنه جيب الوفاء بالرشط الواجد للضوابط املتقدمة يف مبحث
الشروط م�ن كتاب البيع .وال جي�ب الوفاء به بدوهنا م�ن دون أن يوجب ذلك

بطالن العقد.

(مسألة  :)148إذا 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  :)149إذا اشرتطت الزوجة عىل الزوج يف العقد أن ال يتزوج عليها

وج�ب الوف�اء بالرشط ،بل لو تزوج بطل زواجه إال أن ترىض به ولو بعد ذلك.
(مسألة  :)150إذا اشرتطت الزوجة عىل الزوج يف عقد النكاح أو يف عقد

آخر أن يطلقها يف حال خاص ـ من مرض أو سفر أو غريمها ـ نفذ الرشط ووجب
ٍ
حينئذ.
الوفاء به ،وكذا لو اشرتطت عليه أن ال يطلقها فإنه ال يصح منه الطالق
(مس�ألة  :)151إذا اشترطت علي�ه أن يوكلها عىل طالق نفس�ها يف أي

وق�ت ش�اءت ،أو يف ح�ال خ�اص ـ كم�رض أو س�فر طويل أو س�جن أو غري

ذلك ـ وجب عليه أن يوكلها .وإذا اشرتطت عليه مع ذلك أن ال يعزهلا مل يصح
من�ه عزهل�ا ،بل يصح ض�م التوكيل لعقد الن�كاح مرشوط ًا بعدم الع�زل ،كام لو

قال�ت :زوجت�ك نفسي وجعلت نفيس وكيل�ة عنك يف طالقي من�ك عىل أن ال
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تعزلني ،فقال  :قبلت .فإهنا تصري زوجة له ووكيلة عنه بال حاجة للتوكيل ثاني ًا،
ٍ
وحينئذ يصح طالقها لنفس�ها .نعم ال جيوز أن تشترط عليه أن بيدها الطالق،

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

الفصل السابع
يف املهر

وه�و كل يشء ل�ه مالية وحيل التكس�ب به ،وإن ّ
قل ،عين� ًا كان أو دين ًا أو

منفع�ة ،كخياط�ة الثوب وتعلي�م القرآن .وأما ما ال حيل التكس�ب ب�ه ،كاخلمر
واخلنزير وآالت اللهو واملنافع املحرمة ،فال يصح جعله مهر ًا.

(مس�ألة  :)152الب�د من جعل امله�ر ملك ًا للزوج�ة يف العقد ،فإن جعل
لغريها من أب أو أخ أو غريمها بطل النكاح ،وكذا لو اشترط الويل ش�يئ ًا له من

مهرها .نعم هلا أن تشرتط هي شيئ ًا لغريها غري املهر زائد ًا عليه.

(مسألة  :)153ال يصح نكاح الشغار ،وهو  :أن يتزوج شخصان امرأتني
عىل أن يكون مهر كل منهام زواج ا ُالخرى ،مثل أن يزوج الرجل ُاخته من رجل
على أن يزوج�ه ذل�ك الرجل ُاخته .وهو م�ن أنكحة اجلاهلية .وأما إذا اش�تمل
الزواج عىل املهر واشرتط فيه زواج آخر ،فالزواج صحيح والرشط باطل إال أن
يرىض به الزوجان اآلخران.

(مس�ألة  :)154البد يف الزواج من املهر ،وإن ابتنى عىل عدم املهر بطل،
أم�ا ل�و أمهال ذكره يف العقد من دون أن يبتني عىل عدم�ه فإن كان العقد منقطع ًا

بطل أيض ًا كام تقدم ،وإن كان دائ ًام صح ،لكنها تستحق مهر املثل بالدخول ،فإن
طلقه�ا قبل الدخول كان عليه املتعة ،وذلك بأن يعطيها ش�يئ ًا عىل حس�ب حاله
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م�ن حيثية الغنى والفقر .واالوىل مع ذل�ك مراعاة حاهلا أيض ًا فال يدفع هلا ما ال
يناسب شأهنا .واألحوط وجوب ًا ثبوت املتعة أيض ًا بموت أحدمها قبل الدخول،
فالبد من التصالح.

يسم هلا مهر خلعي ًا
(مسألة  :)155إذا كان طالق غري املدخول هبا التي مل َّ

فال متعة هلا ،ويف املباراة إشكال.

(مسألة  :)156من تزوج امرأة عىل حكم أحدمها ،فإن كان العقد منقطع ًا
ٍ
وحينئ�ذ إن كان احلكم للزوج ثبت للزوجة ما حيكم
بط�ل ،وإن كان دائ ًام صح،

ب�ه الزوج ّ
قل أو كثر ،وإن كان احلكم للزوجة مل يكن هلا أن تتجاوز مهر الس�نة.
ٍ
حينئذ ،بل تس�تحق املتعة
فإن مات أحدمها قبل احلكم وقبل الدخول فال حكم
إن كان امليت هو احلاكم ،بل مطلق ًا عىل األحوط وجوب ًا .وإن كان بعد الدخول،

ف�إن كان املي�ت هو احلاكم اس�تحقت مهر املثل ،وإن كان املي�ت هو اآلخر كان

للحاك�م أن حيك�م عىل التفصيل املتقدم ،فينفذ حكمه ،وكذا ينفذ حكمه لو كان
املوت بعد احلكم مطلق ًا.

(مس�ألة  :)157متل�ك املرأة املهر بالعقد ،وإطالق�ه يقتيض التعجيل فلها
ٍ
حينئذ املطالبة به كام ً
ال ،بل هلا االمتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه ،سوا ًء كان

الزوج مورس ًا أم معرس ًا .لكن لو دخل الزوج هبا قبل التسليم مل يكن هلا االمتناع
ٍ
حينئذ كانت ناش�ز ًا .نعم جيب عىل
بعد ذلك من أجل أن تس�تلمه ،فلو امتنعت

ٍ
حينئذ تسليمه مع مطالبتها به وقدرته عليه ،كسائر الديون.
الزوج

(مس�ألة  :)158جيوز اشتراط التأجي�ل يف املهر ،فإن ابتن�ى التأجيل عىل
تأجيل تس�ليم نفس�ها تبع ًا للمهر كان هلا االمتناع من تس�ليم نفسها قبل األجل
ٍ
حينئذ إال عدم اس�تحقاقها
وبع�ده حتى تس�تلم املهر ،وال تك�ون فائدة التأجيل

املطالب�ة بامله�ر قبل األج�ل .وإن مل يبتن عىل ذلك ـ بأن يك�ون الغرض من املهر
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املؤج�ل التوثق لبقاء الزواج أو ملجرد تكريم امل�رأة بتكثري مهرها كام يتعارف يف

عصورنا ـ فليس للمرأة االمتناع من تس�ليم نفس�ها من أجل قبض املهر ،س�واء
طلب الزوج إدخاهلا عليه قبل األجل أم مل يطلبه حتى ّ
حل األجل.
(مسألة  :)159مع إطالق التأجيل يف املهر ـ بتاممه أو يف بعضه ـ من دون

ذكر أجل ال تس�تحق تسليم املهر إال بالطالق أو املوت ،وجيوز للزوج التعجيل

بأدائ�ه .وم�ع تعيني األجل يتعني العمل عليه ،إال أن يراد اس�تحقاق التأجيل ما
ٍ
وحينئ�ذ جيب تس�ليمه بالطالق وإن
دام�ت عن�ده ،كام ه�و غري بعي�د يف زماننا،
حصل قبل األجل ،كام حيل باملوت مطلق ًا.

(مسألة  :)160يكفي تعيني األجل يف اجلملة ،مثل ورود املسافر ووضع
احلمل ،ولو كان مبه ًام بحت ًا سقط األجل وكان معج ً
ال.

(مس�ألة  :)161يس�قط نص�ف امله�ر يف ال�زواج الدائ�م بالطلاق قب�ل
الدخ�ول ،وبم�وت أحد الزوجني قبله .ويس�تقر متامه بالدخول ول�و دبر ًا ،وال

يق�وم مقامه إزالة البكارة بغري الوطء .نعم يثبت مع إزالة بكارهتا بغري إذهنا مهر
املثل ،فإن دخل هبا بعد ذلك أو قبله ثبت متام املهر املسمى أيض ًا .وكذا يثبت مهر
املثل عىل غري الزوج لو أزال بكارة املرأة بغري إذهنا.

(مسألة  :)162يف 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 ،سوا ًء كان االخالل لعذر أم ال .ويستثنى من ذلك أيام احليض

أو النف�اس أو االح�رام أو نحو ذلك مم�ا حيرم فيه الوطء .ه�ذا إذا كان الغرض

امله�م من الزواج هو الوطء ،أما إذا كان الغرض بقية االس�تمتاعات فاالخالل
هب�ا بع�ض املدة موج�ب لنقص املهر وإن ص�ادف أيام احليض ً
مثلا .واملدار يف
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تبعي�ض املهر عىل تبعيض مدة احلضور ،ال عىل التبعيض يف وجوه االس�تمتاع.
(مس�ألة  :)163إذا دفع الزوج للزوجة شيئ ًا عوض ًا عن مهرها ثم طلقها

قبل الدخول أو مات أحدمها رجع نصف املهر املسمى ،ال نصف ما دفعه هلا.

(مس�ألة  :)164إذا أب�رأت الزوج�ة الزوج م�ن مهرها أو م�ن بعضه ثم

طلقه�ا قبل الدخول أو م�ات أحدمها كان عليها نصف امله�ر .وكذا إذا قبضت

املهر ثم تلف عندها وطلقها قبل الدخول أو مات أحدمها.

(مس�ألة  :)165إذا كان امله�ر عين� ًا فقبضتها ث�م زادت عندها أو نقصت

وطلقه�ا أو م�ات أحدمها قبل الدخ�ول رجع نصف قيمتها بلح�اظ حاهلا حني

قبضها .أما إذا زادت القيمة الس�وقية أو نقصت من دون تغيري يف العني فالالزم
دفع نصف العني وإن اختلفت القيمة.

(مس�ألة  :)166إطلاق عقد الن�كاح يقتيض ثبوت امله�ر 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.

(مس�ألة  :)167إذا حتم�ل غير ال�زوج امله�ر فطلق ال�زوج أو مات أحد

الزوجين قبل الدخول مل يرجع نصف املهر للزوج ،بل ملن حتمله .وكذا إذا كان

املهر عىل الزوج فتربع به غريه عنه.

(مس�ألة  :)168من وطأ امرأة شبه ًة بعقد فاسد قد اشتمل عىل املهر كان

علي�ه ذلك املهر ،فإن مل يش�تمل العقد عىل املهر كان عليه مه�ر املثل ،وكذا عليه
مهر املثل إذا وطأها شبهة بغري عقد .نعم إذا كان مغرور ًا كان له الرجوع عىل من

غره .وإن كانت هي التي خدعته سقط مهرها.

(مس�ألة  :)169ال يثب�ت للمرأة يشء م�ن املهر بالعقد الفاس�د من دون
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وطء .نعم يف عقد الفضويل من دون وطء حيتمل ثبوت نصف املهر املسمى عىل

الفضويل ال عىل الزوج ،والالزم االحتياط.

(مس�ألة  :)170ال يثبت يشء مع الزنى من دون شبهة .واملعيار يف الزنى

والشبهة عىل الزوجة ال عىل الزوج.

(مسألة  :)171من وطأ امرأة مكره ًا هلا كان عليه مهر املثل هلا.

(مسألة  :)172اهلدايا التي تتعارف يف عصورنا لكل من الزوجني بمناسبة
الزواج ال يلحقها حكم املهر ،بل يلحقها حكم اهلبة ،فتلزم إذا كان املهدي رمح ًا

أو عوضت اهلدية أو ترصف املهدى له فيها ترصف ًا مغري ًا لصورهتا ،عىل ما تقدم

توضيح�ه يف كتاب اهلبة .وال تتنص�ف بالطالق قبل الدخول .نعم ال يبعد ابتناء

هبة النيش�ان وبع�ض املالبس التقليدية عىل عدم الطلاق قبل الدخول ،بحيث
تم ذل�ك تعينّ ثبوت اخلي�ار لدافع ا ُالمور
يك�ون مرشوط ًا بذل�ك ارتكاز ًا ،فإن ّ
املذكورة بحصول الطالق قبل الدخول حتى مع حصول أحد امللزمات.

(مس�ألة  :)173يكره زيادة املهر ،حتى ورد عنهم Bأن من بركة املرأة

قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها .كام يكره الزيادة عىل مهر السنة ،وهو مخسامئة
درهم فضة ،تكون ألف ًا وأربعامئة وسبعة وثامنني غرام ًا ونصف ًا من الفضة تقريب ًا.

(مسألة  :)174إذا وقع العقد الرشعي عىل مهر خاص ،و ُاعلن مهر آخر

أو ّثب�ت عند تس�جيل ال�زواج يف املحكمة كان الثابت هو امله�ر الذي وقع عليه

العقد ،وحيرم العمل عىل غريه.

(مسألة  :)175يكره الدخول باملرأة قبل دفع يشء هلا من مهرها ،أو هدية

خارجة عن املهر.
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الفصل الثامن

يف القسمة والنشوز

(مس�ألة  :)176تس�تحق الزوجة الدائمة عىل الزوج املبيت عندها يف كل

ليلة من أربع ليال ،سوا ًء كان عنده غريها أم مل يكن .وال تستحق ذلك املتمتع هبا.

(مس�ألة  :)177املبي�ت الواجب ه�و املبيت املبني عىل االيناس وحس�ن

املعارشة بالوجه املتعارف ،وال يكفي ما يبتني منه عىل اهلجر واالعراض والنفرة.
(مس�ألة  :)178جيوز ملن كان عنده أكثر من امرأة أن يفضل بعض نس�ائه

عىل بعض يف املبيت واملواقعة والنفقة بام يزيد عام تستحقه منه من دون أن ينقص
ا ُالخرى عن حقها .فمن كان عنده زوجتان جاز له أن يبيت عند إحدامها ثالث
يكن أربع ًا فال جمال للتفضيل يف املبيت.
ليال وعند ا ُالخرى ليلة واحدة .إال أن ّ

نع�م يكره ل�ه تفضيل بعضهن ،ب�ل ينبغي له أن جيه�د يف العدل بينهن يف
مجيع ا ُالمور عدا امليل النفيس الذي قد خيرج عن االختيار .وقد حكي عن بعض
االكابر ممن كان له نساء أربع أنه كان يقول  :إن إحداهن يف نفيس كالعقرب وال

يستطعن أن يعرفن من هي.

(مسألة  :)179إنام جيب املبيت مع احلضور يف البلد ،وجيوز السفر وترك

املبيت عند الزوجة .إال أن خيرج السفر عن املتعارف يف كثرته ويبتني عىل إمهال
ٍ
حينئذ.
حق املرأة عرف ًا بنحو ينايف املعارشة باملعروف ،فاألحوط وجوب ًا إرضاؤها

كام أن األحوط وجوب ًا مع تعدد النساء املحافظة عىل الدورة عند الرجوع ،فيبدأ
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بصاحبة النوبة عند حصول السفر.

(مس�ألة  :)180إذا كان ال�زوج مم�ن ال يتس�نى ل�ه املبي�ت يف بيت�ه لعمل

يتعي�ش ب�ه أو نح�وه ففي س�قوط ح�ق الزوجة يف القس�مة إش�كال ،فاألحوط
وجوب ًا التصالح معها .ومع االضطرار لذلك وإبائها فاألحوط وجوب ًا تعويضها
بالصريورة عندها يف النهار.

(مسألة  :)181إذا كانت الزوجة أمة أو كتابية كان هلا ليلة من ثامن.

(مس�ألة  :)182م�ن تزوج امرأة ج�از له تفضيلها عن�د إدخاهلا عليه بأن
يبقى عندها ثالث ليال ،بل إن كانت بكر ًا جاز له أن يزيدها إىل سبع ليال.

(مسألة  :)183للمرأة أن تتنازل عن ليلتها رغبة عنها ،وزهد ًا فيها ـ مللل
أو نح�وه ـ أو جتنب ًا ملحذور ـ كالطالق ـ أو تعرض ًا المر ترغب فيه كزيادة النفقة

أو االذن يف اخل�روج أو نحو ذلك .وهلا العدول عن ذلك بعد صدوره منها ،إال

أن يلزمها برشط أو عقد الزمني.

(مس�ألة  :)184إن تنازلت الزوجة عن ليلتها لزوجها كان له أن يقضيها
كن ثالث ًا
حيث ش�اء ،وإن تنازلت عنها لرضاهتا أمجع دخلت يف قس�متهن ،فإذا ّ

ً
مثلا كان لكل منهن ليلة من ثالث ،وإن تنازل�ت 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.

(مس�ألة  :)185تستحق الزوجة عىل الزوج الوطء يف القبل يف كل أربعة

أش�هر ،من دون فرق بني الش�ابة وغريها .والظاهر عدم كفاية مس�مى الوطء،

بل ما يتعارف اإلتيان به الش�باع احلاجة اجلنس�ية .ويف عموم ذلك للمتمتع هبا
إش�كال ،وإن كان أحوط وجوب ًا .كام تس�تحق عليه أيض� ًا النفقة ،عىل ما يأيت يف
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الفصل العارش إن شاء اهلل تعاىل.

(مسألة  :)186إذا ترك الزوج وطء زوجته أربعة أشهر مغاضب ًا هلا رفعت

أمره�ا للحاكم الرشعي فيلزمه بأحد أمرين  :الوطء أو الطالق ،نظري ما يأيت يف
االيلاء .أما ل�و ترك وطأها من دون مغاضبة بل لعجز أو س�فر أو نحومها ففي

رجوعها للحاكم الرشعي إشكال واالظهر العدم.

(مسألة  :)187جيب عىل الزوجة التمكني من االستمتاعات ـ عدا الوطء

يف الدبر ـ وإزالة املنفر ،بل التهيؤ والتطيب والتزين بام هييؤه الزوج هلا ويطلبه منها.
(مس�ألة  :)188حي�رم عىل الزوجة اخل�روج من من�زل 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
ٍ
حينئذ منه بغري إذنه.
فذهبت إىل منزل آخر فالظاهر جواز خروجها
(مس�ألة  :)189للزوجة أن تعمل ما ش�اءت من غري إذن الزوج يف بيتها

م�ن االعامل التي تتكس�ب هب�ا وغريها ما مل ين�اف حق الزوج يف االس�تمتاع أو

يوجب التعدي عىل ملكه.

(مس�ألة  :)190إذا نش�زت الزوجة فلم تؤد للزوج حقه كان له وعظها،

فإن مل ينفع َه َجرها يف املضجع بأن يوليها ظهره ويعرض عنها ،فإن مل ينفع رضهبا

من دون إدماء حلم وال كرس عظم.

(مس�ألة  :)191إذا نشز الزوج مل يكن للزوجة النشوز معه واالمتناع عن

أداء حقه ،نعم هلا أحد أمرين..

األول :أن ترف�ع أمره للحاكم الرشعي ،فيلزمه ب�أداء احلق ،ومع امتناعه

له تعزيره.
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الث�اين :أن تتن�ازل ع�ن بعض حقوقه�ا كاملبيت ونح�وه ،تأليف ًا ل�ه وجتنب ًا
لتفاقم االمر حذر ًا من الطالق.

(مسألة  :)192إذا وقع الشقاق بني الزوجني والتنافر بينهام فاالوىل عدم
الترسع يف الطالق وعدم إمهال االمر حتى يتفاقم الرش ،بل خيتار كل منهام حك ًام

عنه ،وإن أمكن أن يكون من أهله فعل ،ولينظر احلكامن يف مش�كلتهام وليجهدا
يف تقري�ب وجهات النظر واالصالح ،مع صدق الني�ة منهام يف ذلك ،فإن تعذر
ذل�ك مل يك�ن هلام اختيار الب�ذل والطالق إال م�ع حتقق رشوط اخلل�ع أو املباراة

ورضا الزوجني به أو عموم وكالتهام له ،ومع اتفاق احلكمني عليه.

(مسألة  :)193حيث جعل اهلل سبحانه القيمومة للزوج فاملنتظر منه القيام

بام يناس�ب ذلك م�ن مقتضيات احلكمة ،وذلك بس�عة الص�در وحماولة ختفيف
االزمة واستيعاب املشاكل والرتوي يف حلها والصرب عىل االذى ،والتسامح عن

اخلطأ وغفران الزلل وجتنب الغضب والضجر واللجاجة واحلرص ونحوها من
وسائل الشيطان الرجيم مستعين ًا باهلل تعاىل ومستمد ًا منه التوفيق والتسديد.
كما ينبغي للم�رأة أن تعرف موقعها وتتحمل مس�ؤوليتها وال تنس�ى أن

جهادها الذي أراده اهلل تعاىل منها حسن التبعل وحماولة إرضاء الزوج والتجاوب
مع�ه ،فإن�ه أعظم حق ًا عليها من كل أحد ،حتى ورد ع�ن النبيFأنه قال « :لو

أم�رت أحد ًا أن يس�جد الحد المرت املرأة أن تس�جد لزوجه�ا» .وما جعل اهلل
س�بحانه ك ًّ
ال م�ن الزوجين يف موقع�ه وأدبه بأدب�ه إال حفاظ ًا عىل كي�ان العائلة
وحماولة الس�عاد أفرادها وراحتهم ،فعليهام ش�كر ذلك وحتمل املسؤولية امللقاة

على عاتقهام ،واحلذر من نزغات الش�يطان الرجيم وتس�ويالت النفس االمارة
بالس�وء ،وجتنب االندفاع يف سورة الغضب واالنفعال ،حيث قد يصالن بذلك
إىل ما ال حتمد عقباه وال يمكن تالفيه ،واهلل سبحانه من وراء القصد.
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الفصل التاسع

يف أحكام االوالد

يلح�ق الولد بصاح�ب النطفة التي انعق�د منها ،س�واء كان االنعقاد عن
طريق الوطء أم بدونه ،كام لو سال مني الرجل فدخل فرج املرأة ،أو ُادخل بآلة،
أو لقحت بويضتها بحيمن الرجل خارج الرحم ثم ُادخلت البويضة يف الرحم،

أو غري ذلك.

(مس�ألة  :)194توص�ل العل�م احلدي�ث إىل تلقيح بويضة امل�رأة بحيمن
الرج�ل خ�ارج الرحم ثم زرعها يف رحم امرأة ُاخرى فتحضنها حتى يس�تكمل
ٍ
حينئذ بصاحب�ة البويضة أو باحلاضنة التي
اجلنين نموه فتل�ده .ويف إحلاق الولد

محلت�ه وجهان أقرهبما االول .وكذا يلحق بصاحبة البويضة لو فرض اس�تكامل

نم�وه خارج الرحم يف حاضنة صناعية .وإن كان الظاهر أن ذلك فرض جمرد ال

واقع له االن.

(مسألة  :)195جيوز تلقيح بويضة املرأة بنطفة زوجها ،من دون فرق بني

تلقيحه�ا يف الرح�م ـ بطريق ال�وطء أو بإدخال املني م�ن دون وطء ـ وتلقيحها
خ�ارج الرحم .وأما تلقيحها بنطفة أجنبي فه�و حرام إذا كان التلقيح يف الرحم
بطريق الوطء املحرم أو بمجرد إدخال املني ،بل األحوط وجوب ًا تركه مطلق ًا وإن

كان التلقيح خارج الرحم ،إذا استتبع دخول البويضة بعد التلقيح يف الرحم .بل
تكون آدمي ،بل كان ملحض التجارب العلمية
مطلق ًا ،إال أن ال يس�تتبع التلقيح ّ
يف مرحلة بدائية.
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(مس�ألة  :)196األحوط وجوب ًا عدم حضن امل�رأة بويضة ملقحة بنطفة

غري زوجها ،س�واء كانت البويضة هلا أم لغريها ،وجيوز حضنها لبويضة ملقحة

بنطف�ة زوجها ،س�واء كانت البويضة هلا أم لغريها ،كما لو كان للرجل زوجتان
فاستخرجت بويضة إحدامها ولقحت بحيمنه ثم ُاودعت رحم ا ُالخرى.

(مس�ألة  :)197مل�ا كان اس�تخراج البويضة وإرجاعها للرحم مس�تلزم ًا
لكش�ف الع�ورة لالجنبي ومس�ها غالب ًا فهو حم�رم من هذه اجله�ة ،وال حيل إال
بمبرر يبلغ حد احل�رج أوالرضر .وكذا احلال لو توقف التلقيح عىل االس�تمناء

من الرجل.

ٍ
وحينئذ
(مس�ألة  :)198قد س�بق املعيار يف إحل�اق الولد بالرجل وامل�رأة
ترتتب مع املعيار املذكور مجيع آثار ا ُالبوة وا ُالمومة ،كحرمة النكاح وجواز النظر
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.

تم
(مسألة  :)199إذا كان الوطء عن شبهة من أحد الطرفني دون اآلخر ّ
التوارث بني الولد والطرف الذي حصل االشتباه له ،دون الطرف اآلخر الذي

ال شبهة منه ،بل كان وطؤه زنا ًء.

(مس�ألة  :)200إذا محلت املرأة من الزن�ى مل ينفع زواجها من الواطئ يف

ارتفاع حكم الزنى فال يرتتب التوارث بني الزاين والولد.

(مسألة  :)201قد سبق حرمة تلقيح بويضة املرأة بنطفة الرجل االجنبي
ٍ
وحينئذ هل يرتتب معه حكم الزنى يف عدم التوارث بني الطفل واملتعمد
عمد ًا؟
للتلقيح املحرم؟ إشكال .فالالزم االحتياط.

(مسألة  :)202هل تلحق النفقة بالتوارث يف االستثناء املتقدم مع الزنى؟
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إشكال .فالالزم االحتياط أيض ًا.

(مس�ألة  :)203إذا عل�م ب�أن الول�د ق�د انعق�د م�ن حيم�ن الرجل فال
إشكال ،وإن مل يعلم فإذا محلت الزوجة الدائمة أو املنقطعة ُاحلق احلمل بالزوج

برشوط..

األول :وطؤه هلا وط ًء حيتمل كونه سبب ًا للحمل ،أو ما يقوم مقامه ،كإراقته

املني عىل فرجها بنحو حيتمل دخوله يف رمحها وتلقيحها به.

الثاين :والدة احلمل تام ًا ـ بحيث تس�تقر فيه احلياة ـ بعد س�تة أش�هر من
الوطء املذكور أو ما ُاحلق 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.

(مسألة  :)204إذا اعرتف الزوج بتحقق ا ُالمور املذكورة مل يقبل منه نفي

الولد .أما إذا مل يعرتف هبا فله نفي الولد إذا كانت املرأة التي محلت بالولد زوجة
متمتع� ًا هب�ا أو أمة ،وك�ذا إذا كانت زوجة دائمة مل يثبت دخول�ه هبا .أما إذا ثبت

دخول�ه هبا فلا يقبل منه نفي الولد إال باللعان ،أو بإقام�ة البينة عىل ما يمنع من

تولد الولد منه ،كاعتزاهلا أو غيبة طويلة عنها أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)205إذا ادعى ع�دم الدخول فالقول قول�ه بيمينه إال أن تقيم

الزوجة البينة عىل أنه اختىل هبا خلوة يمكن معها الدخول عادة.

(مس�ألة  :)206إنما يلحق الول�د بالزوجني ـ مع الشروط املتقدمة ـ إذا

تصادق�ا عىل أن الزوج�ة قد محلت به ،أو ثبت ذلك بالعل�م أو البينة ،وال يلحق
بدون ذلك ،كام إذا ولدت الزوجة يف املستش�فى ً
مثلا ،فدفع هلا ولد واحتملت

هي أو الزوج أن الذي ولدته طفل آخر.
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(مس�ألة  :)207إذا طلقت املرأة ثم ولدت قبل ميض مدة أكثر احلمل من
طالقه�ا ُاحل�ق الولد بزوجها مع حتقق الرشوط املتقدمة فيه .هذا إذا مل تتزوج أما
إذا تزوجت قبل والدهتا فسيأيت الكالم فيه.

(مس�ألة  :)208إذا طلق�ت الزوج�ة الدائم�ة أو انقىض أج�ل املتمتع هبا
فاعت�دت وتزوجت ثم ولدت ولد ًا تام ًا لس�تة أش�هر فام زاد م�ن زواجها الثاين

ُاحل�ق الولد بزوجها الثاين مع حتقق الشروط املتقدمة فيه .وإن ولدت القل من
ٍ
وحينئذ إن
س�تة أش�هر منه ،أو مل تتحقق الرشوط املتقدمة فيه مل يلحق الولد به،
مل مت�ض مدة أكثر احلمل خلروجها ع�ن زوجية االول ُاحلق الولد بزوجها االول

مع حتقق الرشوط املتقدمة فيه ،وانكشف أن الزواج الثاين يف عدة االول فتحرم
عىل الثاين مؤبد ًا إن كان قد دخل هبا .وإن مضت مدة أكثر احلمل خلروجها عن
زوجية االول أومل تتم الرشوط املتقدمة فيه مل يلحق الولد به أيض ًا.

(مسألة  :)209إذا وطأ الرجل املرأة شبه ًة ُاحلق الولد به مع حتقق الرشوط

املتقدمة فيه ،إال أن تكون املرأة مزوجة أو يف العدة الرجعية ،فإنه إن علم بلحوق

الولد بالواطئ أو بالزوج ُعمل به ،وإن تردد بينهام يقرع بينهام ويعمل عىل مقتىض

القرعة.

(مس�ألة  :)210املراد بوطء الش�بهة هنا هو الوطء عن ش�بهة من جانب

الرجل الواطىء ،وإن كانت املرأة املوطوءة زانية لعلمها باحلال.

(مسألة  :)211إذا تردد الولد بني الزوج والزاين ُاحلق بالزوج.

وعمل عىل مقتىض
(مس�ألة  :)212إذا ت�ردد الول�د بني اثنني ُاقرع بينهما ُ

القرع�ة ،كما إذا ول�دت زوجتان لزوجني واش�تبه ول�د كل منهما بولد اآلخر،
أو ول�دت زوجتان لرجل واحد واش�تبه ولد كل منهام بول�د ا ُالخرى ،أو وطء

رجلان ام�رأة ش�بهة أو كان أحدمها زوجها وأمكن إحلاق الول�د بكل منهام إىل
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غير ذلك .نعم إذا كان أحدمه�ا زاني ًا واآلخر صاحب فراش ـ ولو لكونه واطئ ًا
بشبهة ـ كان الرتجيح للثاين و احلق به الولد من دون حاجة للقرعة.

(مس�ألة  :)213يقبل من الرجل االقرار بالولد الذي يولد من امرأة هي

فراش له ،وكذا من امرأة يتصادق معها عىل أهنا فراش له ،س�وا ًء س�بق منه نفيه
عن�ه أم ال .نعم إذا س�بق من�ه نفيه عنه ُالزم بنفيه يف حق نفس�ه ،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 ُامه فراش ًا له فليس له بعد ذلك نفيه حتى باللعان.

كما ال يس�مع من الول�د االنتفاء من�ه إال بالبينة .ه�ذا كله مع احتمال صدقه يف
االق�رار بالولد .أما مع العلم بكذبه به خلروج�ه عن الضوابط املتقدمة يف حلوق

الولد بأبيه فال أثر لالقرار املذكور.

(مسألة  :)214إذا أقر بولد امرأة مل يثبت كوهنا فراش ًا له فال يقبل االقرار

وال تثبت بنوة الولد إال مع كون الولد حتت يده ويف حوزته ،إذا مل يكن هناك ما
يوج�ب الريب يف صدقه ،ويكفي يف الريب تكذيب الولد له إذا كان مميز ًا يدرك
معن�ى التكذي�ب .وكذا احلال يف املرأة فإنه يقبل منها دعوى 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 مدعي ًا العلم أو قيام احلجة عىل نفيه
ـ ففي إلزامه به إشكال ،بل منع يف مجيع الفروض املتقدمة.

(مس�ألة  :)215إذا تصادق ش�خصان كبريان عىل نس�ب بينهام ـ كالبنوة

وا ُالخ�وة والعموم�ة واخلؤولة وغريها ـ واس�تمرا عىل ذل�ك ومل يرجعا عنه ومل
يك�ن هن�اك م�ن يكذهبما فيه ـ مدعي� ًا العل�م بذلك أو قي�ام احلجة علي�ه ـ ثبت
النسب املدعى بينهام وترتب أثره من مرياث أحدمها من اآلخر أو ممن يتقرب به

وميراث اآلخر ومن يتقرب به منه إىل غري ذلك من آثار النس�ب .نعم يف ثبوت
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الزم النسب املدعى إشكال ،كام لو تصادقا عىل ا ُالخوة ،حيث يشكل البناء عىل
ك�ون أحدمه�ا ولد ًا الب اآلخر لريث من�ه مع بقية أوالده أو اب�ن أخ لعمه ،فال
يرتك االحتياط ،خصوص ًا إذا كان للمورث ورثة آخرون.

(مس�ألة  :)216يثبت النس�ب بالبينة ،وال يثبت بش�هادة رجل وامرأتني
وال بشاهد ويمني حتى باالضافة إىل املرياث عىل األحوط وجوب ًا.

(مسألة  :)217من ادعى نسب ًا ال تنهض دعواه بإثباته الخالله بالرشوط
املتقدمة يلزم باحلقوق املرتتبة عليه بمقتىض النسب الذي يدعيه أخذ ًا له بإقراره

إذا متت رشوط االقرار.

(مس�ألة  :)218حي�رم على الرجل وامل�رأة تبني طف�ل مل يتول�د منهام ومل
حيك�م علي�ه رشع ًا بأنه هلما ،وال أثر للتبن�ي املذكور رشع ًا يف وج�وب النفقة أو

حرمة النكاح أو املرياث أو غريمها من أحكام البنوة .وقد ألغى االسلام التبني
املذكور الذي كان ش�ايع ًا يف اجلاهلية قال تعاىل ﴿ :وما جعل أدعياءكم أبناءكم

ذلك�م قولكم بأفواهكم واهلل يقول احلق وهو هيدي الس�بيل * ادعوهم البائهم
هو أقس�ط عند اهلل ف�إن مل تعلموا آباءه�م فإخوانكم يف الدي�ن ومواليكم﴾ ،كام

حيرم عىل االنسان أن يتربأ من نسبه وينتسب لغري أبيه ،ففي الصحيح عن االمام
الصادق Aقال« :كفر باهلل من تربأ من نسب وإن رق» ،ومن املؤمل ما نراه اليوم

م�ن رجوع ه�ذه العادة اجلاهلية عند بعض الناس غافلني أو متغافلني عن حكم

االسالم القاطع يف ذلك .فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

ه�ذا ،وأم�ا الرتبية والكفالة للطفل الذي ال يع�رف أهله أو يضعف أهله

ع�ن تربيت�ه وكفالته من دون أن يدعيه املريب والكافل ويتبناه فهو إحس�ان حمض

يش�كر فاعله .لكن جيب احلذر من أن يؤدي ذلك الش�تباه النس�ب أو ضياعه.
وكذا احلال يف تسجيل الطفل باسم غري أبيه يف دائرة النفوس بحيث يكون ولد ًا
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له بحس�ب القوانني الوضعية .فإنه ال بأس به يف نفس�ه ،بل قد حيس�ن إذا توقف

عليه حل مشكلة قانونية ما مل يؤد ذلك الشتباه النسب أو ضياعه أو ترتب آثاره
ٍ
حينئذ كام ذكرنا .واحلذر ثم احلذر
بوجه غري رشعي من مرياث ونحوه فإنه حيرم

من خمالفة أحكام اهلل تعاىل وتعدي حدوده وانتهاك حرماته بعد أن أوضح احلق
وأق�ام أعالم�ه ومل يبق عذر ًا ملعت�ذر إذ قد يكون ذلك س�بب ًا للن�كال والوبال يف
الدنيا واآلخرة للمجتمع الذي يشيع فيه ذلك فض ً
ال عمن يبارشه ويقوم به.

(مس�ألة  :)219حي�رم عند الوالدة اطالع الرجل على املرأة بنحو يقتيض
النظ�ر ملا حي�رم عليه النظر منها ،خصوص� ًا العورة ،إال م�ع االضطرار ،فيقترص
عىل مقدار الرضورة.

(مسألة  :)220ينبغي للمؤمن إذا بشرّ بمولود أن ال يسأل عن أنه ذكر أو
ُانثى ،بل يس�أل عن اس�تواء خلقته ،فإذا كان سوي ًا قال « :احلمد هلل الذي مل خيلق

من�ي خلق ًا مش�وه ًا» ف�إن علم بعد ذلك أنه ذكر ش�كر اهلل عىل نعمت�ه ،وإن كان
ُانث�ى مل يك�ره اختيار اهلل تعاىل له ،ويف احلديث « :البنات حس�نات والبنون نعمة
واحلسنات يثاب عليها والنعمة يسأل عنها».

(مسألة  :)221يستحب عند الوالدة ُامور..

األول :غسل املولود .والظاهر احتياجه للنية من قبل الغاسل.

الثاين :أن تكون اخلرقة التي يلف هبا بيضاء ،ويكره أن تكون صفراء.

الثال�ث :أن يؤذن يف ُاذنه اليمنى أذان الصالة ،ويقام يف اليرسى .واالوىل

أن يكون قبل قطع رسته.

الرابع :أن حينك بامء الفرات وبرتبة احلسني Aفإن مل يتيرس فبامء السامء.
وأن حينك بالتمر ،بل العسل أيض ًا.
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وامل�راد جعل ه�ذه ا ُالمور يف حنكه .ولالنس�ان حنكان  :أعلى الفم من
داخل ،وأسفله حتت اللسان يف مقدم الفم ،فيحتاط بجعله فيهام مع ًا.
(مس�ألة  :)222من حق الولد عىل الوالد أن حيس�ن اس�مه ،وقد ورد أن

أصدق االسماء ما تضمن العبودية هلل تعاىل ـ كعبد اهلل وعبد الرحيم ـ وأفضلها

أسامء االنبياء ،وأفضلها (حممد) ،بل ورد  :أن من ولد له أربعة أوالد ،بل ثالثة،
ومل يس�م أحدهم باس�م حممد فقد جفا رس�ول اهلل ،Fكام ورد أيض ًا احلث عىل

التس�مية بعيل ،ويف احلديث « :إن الش�يطان إذا س�مع منادي ًا ينادي  :يا حممد أو
ي�ا عيل ذاب كام يذوب الرص�اص» ،وورد عنهم« : Bال يدخل الفقر بيت ًا فيه
اس�م حممد أو أمحد أو عيل أو احلس�ن أو احلسين أو جعفر أو طالب أو عبد اهلل

أو فاطمة من النس�اء» .كام يكره التس�مية بأسماء أعداء أهل البيت ،Bوورد
عدو م�ن أعدائنا اهتز
عنه�م« : Bان الش�يطان إذا س�مع منادي ًا ينادي باس�م ّ
واختال» واملراد به االسم الذي يعرف بمرور الزمن العدائهم ،بحيث ينرصف

هلم عند إطالقه ،فال تكره التسمية به قبل ذلك.

(مس�ألة  :)223يس�تحب تس�مية املولود عن�د والدته بمحم�د إىل اليوم

السابع ،ثم يرتك بعد ذلك أو يغيرّ .

(مس�ألة  :)224يس�تحب تكنية املولود بأن يضاف الس�مه اس�م مبدوء
يكن يف صغره اس�تحب له
ب�أب إن كان ذك�ر ًا أو مب�دوء ب ُام إن كان ُانثى ،فإن مل َّ

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 حممد ًا.
(مس�ألة  :)225يس�تحب حلق ش�عر الصبي يف اليوم الس�ابع والتصدق
بوزنه ذهب ًا أو فضة.

(مس�ألة  :)226يس�تحب ختان الصبي يوم الس�ابع ،ويكره تأخريه عنه.
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غير املختون وجب عليه أن خيتن نفس�ه .والبد يف اخلتان من قطع متام
وإذا بل�غ ُ

الغلف�ة وهي اللحمة التي تغطي احلش�فة ،وإن نبتت الغلف�ة بعد اخلتان وجبت
إعادته .ومن ولد خمتون ًا استحب إمرار املوسى عىل مقطع الغلفة منه.
(مس�ألة  :)227يس�تحب أن يقال عند ختان الصبي « :اللهم هذه سنتك

وس�نة نبي�ك ،Fواتب�اع منا ل�ك ولدين�ك بمش�يئتك وبإرادتك ،الم�ر أردته

وقض�اء حتمت�ه وأمر أنفذت�ه ،فأذقته حر احلدي�د يف ختانه وحجامت�ه المر أنت

أع�رف به مني .اللهم فطهره من الذن�وب وزد يف عمره وادفع اآلفات عن بدنه
واألوجاع عن جس�ده وزده من الغنى وادفع عنه الفقر ،فإنك تعلم وال نعلم».
وعن الصادق« :Aمن مل يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن حيتلم،

حر احلديد من قتل أو غريه».
فإن قاهلا كفي ّ

(مس�ألة  :)228يستحب مؤكد ًا العقيقة عن الصبي يف اليوم السابع ،فإن

مل يع�ق عن�ه يف اليوم الس�ابع عقّ عنه بعد ذلك ،بل لو كبر 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.

(مس�ألة  :)229ال جي�زئ عن العقيق�ة التصدق بثمنها ،نع�م جتزئ عنها

ا ُالضحية.

(مس�ألة  :)230العقيق�ة ش�اة أو بق�رة أو بدن�ة ،ويس�تحب تعددها عن

الواحد ،وال جتزئ الواحدة عن أكثر من واحد.

(مس�ألة  :)231أفض�ل العقيقة كب�ش ،خصوص ًا عن الذك�ر ،وأفضلها
أسمنها ،وال يشرتط فيها رشوط ا ُالضحية.

(مس�ألة  :)232يس�تحب أن يق�ال عن�د ذب�ح العقيقة « :بس�م اهلل وباهلل
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عقيق�ة عن فالن حلمها بلحمه ودمها بدمه وعظمه�ا بعظمه ،اللهم اجعله وقا ًء
الل حممد »Fووردت أدعية ُاخرى يضيق املقام عن ذكرها.

(مس�ألة  :)233يكره أن يأكل االبوان وعياهلما منها .وتتأكد الكراهة يف
ا ُالم ،بل األحوط استحباب ًا الرتك .ويدفع للقابلة ثلثها أو ربعها أو رجل منها مع
الورك أو بدونه .فإن مل تكن قابلة ُاعطيت حصتها لالم تدفعه ملن تش�اء ،ويطبخ

الباقي ويقسم عىل املؤمنني أو يدعى عليه نفر منهم ،ويستحب أن يكونوا عرشة
فإن زادوا فهو أفض�ل ،فيأكلون ويدعون للصبي .وجيوز إهداؤها حل ًام مل يطبخ.

واألح�وط وجوب ًا ختصيص ما عدا حصة القابلة باملؤمنني ،وعدم دفعها لغريهم
ممن ال يوايل أهل البيت Bوعدم إطعامه منها.

(مس�ألة  :)234يس�تحب أن ّ
تقطع العقيقة أعضا ًء تامة ،ويكره أن يكرس

هلا عظم .وأما ما اشتهر بني سواد الناس من لف العظام بخرقة ودفنها فلم نعثر

له عىل سند رشعي.

(مس�ألة  :)235ال يشرع لطخ رأس الصبي بدم العقيق�ة ،وهو من فعل

اجلاهلي�ة ،ب�ل يلطخ باخللوق ،وهو ـ كما قيل ـ رضب من الطي�ب أكثر أجزائه

الزعفران.

(مسألة  :)236أفضل املراضع ا ُالم ،وعن أمري املؤمنني Aأنه قال « :ما
م�ن لبن رضع ب�ه الصبي أعظم بركة علي�ه من لبن ُامه» .لك�ن ال جترب ا ُالم عىل
إرض�اع ولده�ا ،ولو أرضعته كان هل�ا املطالبة با ُالجرة من مال�ه إن كان له مال،
وإال فم�ن م�ال أبيه إن كان له مال ،وإال فمن مال من جتب نفقته عليه الذي يأيت

التعرض له يف الفصل العارش.

ف�إن رضي�ت بام يرىض به غريها م�ن تربع أو ُاجرة فه�ي أحق بإرضاعه،
وإن طلبت ما زاد عىل ذلك مل جيب إجابتها ،سوا ًء زاد عىل ُاجرة املثل أم ال .نعم
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ٍ
حينئذ مع ُامه وإرضاعه منها.
يستحب ترك الطفل

(مسألة  :)237أتم الرضاع رشع ًا عامان ،وجيوز الزيادة عىل ذلك .وأقل
الرض�اع رشع ًا واح�د وعرشون ش�هر ًا .والظاهر جواز النقص ع�ن ذلك ـ مع

عدم ظهور حاجة الصبي له ـ عىل كراهة.

(مس�ألة  :)238ال�ويل على الصب�ي ه�و االب ،إال أن ُ
للام أن تطال�ب
ٍ
حينئذ حتت
بحضانت�ه وذلك بتويل ش�ؤون عيش�ه وتربيت�ه ،ويكون يف حجره�ا

نظ�ر أبي�ه ويف رعايت�ه ،كام هو مقتضى واليته علي�ه .والظاه�ر اختصاص ذلك
بمدة الرضاع ،فإذا فطم ـ ولو قبل ميض س�ن الرضاع الرشعي ـ س�قط حقها يف
احلضانة ،واختص بذلك أبوه.

(مسألة  :)239إذا طلقت ا ُالم تبقى حضانتها يف مدة الرضاع ما مل تتزوج،

فإذا تزوجت سقطت حضانتها ،وكان لالب أن يضعه حيث يشاء .وإذا طلقت

مل تعد هلا احلضانة.

(مسألة  :)240إذا ماتت ا ُالم يف مدة الرضاع سقطت حضانتها وال تنتقل

لورثتها وال لوصيها.

(مس�ألة  :)241إذا طلبت ا ُالم أجر ًا زائد ًا عىل الرضاع فاسترضع االب

غريها سقطت حضانتها.

(مس�ألة  :)242إذا س�قط االب ع�ن الوالية بم�وت أو جنون فاحلضانة

ُ
للام حتى ل�و كانت تزوجت ،وليس لويص االب أو اجل�د لالب انتزاعه منها،
فإذا عادت الوالية لالب عادت له احلضانة إذا كان الطفل قد فطم.

(مس�ألة  :)243ح�ق احلضانة الذي يكون ل ُ
الم يس�قط بإس�قاطها ،وهلا
إس�قاطه دفع�ة ،كما هلا إس�قاطه تدرجي ًا ،مدة فم�دة .أما والي�ة االب وحضانته
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للطفل فهي ال تقبل االس�قاط ،ول�و ريض برتكها مدة وإيكال أمر الصبي لغريه

من أجل مصلحة الصبي كان له الرجوع عن ذلك متى شاء.

(مس�ألة  :)244الظاهر عدم اس�تحقاق ا ُالم ا ُالجرة على احلضانة زائد ًا
عىل ُاجرة الرضاع ،فلو طالبت با ُالجرة كان له انتزاع الصبي منها ودفعه لغريها

ٍ
حينئذ بام يتفقان عليه فتستحق االجر.
ولو ب ُاجرة .نعم لالب أن يستأجرها

(مس�ألة  :)245ل�و اعتدى االب أو غيره عىل ا ُالم ومنعه�ا من حضانة

الطفل مدة من الزمن ،فال يتدارك ذلك بالقضاء ،وال بدفع القيمة أو نحوها.

(مسألة  :)246إذا فقد االبوان فال حق الحد يف حضانة الصبي ،بل هي
تابعة للويل فيضعه حيث يراه صالح ًا له.

(مسألة  :)247إذا بلغ الصبي رشيد ًا فال والية لالبوين وال غريمها عليه،

ويكون اخليار له يف االنضامم ملن يشاء منهام أو من غريمها أو االستقالل.

(مس�ألة  :)248يس�تحب تقبيل الصبي والتصايب ل�ه ومالعبته ،وينبغي
إشعاره بعطف ا ُالبوة وحنوها.

(مس�ألة  :)249يستحب مترين الصبي عىل العبادات ،كالصالة والصيام

والصدقة ،والتدرج معه يف ذلك حس�ب إدراكه وطاقته ،عىل وجوه مذكورة يف
ً
خصوص�ا الصالة فقد ورد أنه
املط�والت ،وال ينبغ�ي إمهال ذلك والتهاون به،

يلزم هبا لسبع سنني.

(مس�ألة  :)250ينبغ�ي لالب تربية ول�ده تربية يصلح هب�ا يف دينه وبدنه

وخلق�ه ،فق�د ورد  :أن م�ن حقوق الولد عىل أبيه أن حيس�ن أدب�ه ،وقد ورد أنه

يرتك للعب س�ت سنني أو س�بع سنني ويلزمه االب نفس�ه فيؤدبه بأدبه ويعلمه
الكت�اب س�بع س�نني ويعلم�ه احللال واحل�رام س�بع س�نني .كما يل�زم إبعاده
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ـ بالتفهي�م والتعلي�م وباحلكمة واملوعظة احلس�نة ـ ع�ن آداب الكفر واجلاهلية

وع�ن االنحالل والرذيلة .وال ينبغي التهاون يف ذل�ك والتفريط فيه ،ففي ذلك

فس�اده وفس�اد املجتمع وانحالل�ه ،وقد قال اهلل تعاىل ﴿ :يا أهي�ا الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نار ًا﴾.

كما ينبغي عىل املؤدب الرفق معه واللني واالناة يف ذلك ويف مجيع ا ُالمور

وحس�ن املعارشة واملخالط�ة ،و التحبب والتودد حتى ينج�ذب إليه ويتقبل منه

ويتفاع�ل مع�ه ،قال تعاىل ﴿ :ادع إىل س�بيل ربك باحلكمة واملوعظة احلس�نة﴾،

وعن النبي Fأنه قال « :إن الرفق مل يوضع عىل يشء إال زانه ،وال نزع من يشء
إال شانه» .،وقال « :رحم اهلل والدين أعانا ولدمها عىل برمها» ..إىل غري ذلك.

(مسألة  :)251جيوز للويل تأديب الصبي ورضبه بام يراه صالح ًا له .نعم

البد من االقتصار عىل مقدار احلاجة والتدرج يف ذلك مع كامل الرتوي والتعقل،
وعدم الزيادة عن احلاجة تشفي ًا وانتقام ًا أو استهوان ًا بأمر الصبي لضعفه .كام البد

من احلذر من اختالط النظر ملصلحة الصبي باالنفعال النفيس منه ،أو من املؤثرات
اخلارجي�ة ا ُالخ�رى .وق�د ورد يف االخبار الرتخيص بخمس أو س�ت رضبات

م�ع احلث عىل الرف�ق ،فالالزم عدم الزي�ادة عليها إال عند احلاج�ة والرضورة.
(مسألة  :)252ال جيوز لغري الويل رضب الطفل بغري إذن الويل .ولو توقف

دفع رضره عىل رضبه وتعذر الرجوع للويل لزم الرجوع للحاكم الرشعي ،ومع

تع�ذر الرج�وع إليه يتعني االقتصار عىل ما الب�د منه لدفع رشه ورضره من دون

إرضار به مهام أمكن.

ٍ
وحينئ�ذ إن كان االذن
(مس�ألة  :)253جي�وز رضب الصب�ي بإذن ال�ويل
مس�تفاد ًا من ش�اهد احلال ـ كوضع الصبي عند املعلم الظاهر يف االذن له بتأديبه

بالوض�ع املتعارف ـ لزم االقتصار عند احلاجة عىل ثالث رضبات وعدم الزيادة
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على ذلك إال بعد مراجعة الويل ورشح احل�ال له والتعاون معه .وإن كان االذن
مس�تفاد ًا بالتنصي�ص لزم الرجوع ملا يقتضيه االذن س�عة وضيق ًا مع عدم تعدي
الويل عن مقتىض وظيفته املتقدمة.

(مس�ألة  :)254البد م�ن احلذر م�ن االرضار بالصبي عن�د تأديبه بمثل
اجل�رح والكرس والعيب .ولو حصل يشء من ذل�ك كان مضمون ًا بالدية .وكذا
احلال يف الرضب من دون حاجة أو مع الزيادة عليها.

الفصل العارش
يف النفقات

وحمل االبتالء منها أقسام..
األول :نفقة الزوجة.

وه�ي ختتص بالزوجة الدائم�ة وإن كانت أمة أو ذمية .وال جتب للمتمتع

هب�ا ،ولو رشط�ت يف العقد املنقطع فإن رج�ع الرشط إىل وج�وب النفقة بنفس
ٍ
حينئذ بطلان العقد أيض ًا .وإن رجع
ال�زواج املنقطع بطل ،بل األحوط وجوب ًا

إىل وجوهبا بالرشط الذي تضمنه صح ،ووجبت النفقة عىل حسب الرشط.

(مس�ألة  :)255جتب النفقة عىل الزوجة وإن كانت صغرية ،إال إذا ابتنى

ال�زواج هب�ا عىل عدم االنف�اق عليها ما دام�ت صغرية غري قابلة لالس�تمتاع أو
للوطء ،بأن ُاخذ ذلك رشط ًا يف العقد رصحي ًا أو ضمن ًا مستفاد ًا من شاهد احلال

ولو بسبب تعارف ذلك.

(مس�ألة  :)256ال يشترط يف وج�وب نفق�ة الزوج�ة فقره�ا ،ب�ل جيب
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االنفاق عليها وإن كانت غنية.

(مس�ألة  :)257يس�قط وجوب النفقة عىل الزوجة بنش�وزها عىل الزوج

بأحد أمرين..

األول :منعه عن حقوقه التي عليها من وجوه االستمتاعات ـ غري الوطء

يف الدب�ر ـ والتزين الذي يريده منها ،وعدم املنفرات له ـ ولو مثل س�به وش�تمه

واالعراض عنه وسوء معارشته ـ مع حفظه يف ماله وعرضه وعدم خيانته فيهام.

الث�اين :اخل�روج م�ن بي�ت زوجيته�ا بغير إذن ال�زوج ،ال�ذي تق�دم يف
املس�ألة( )188حرمته عليها .نعم لو كان خروجها لرضورة مس�وغة مل تس�قط
النفق�ة .وك�ذا لو كان خروجه�ا بإذن�ه ،إال أن يبتني إذنه هلا عىل ع�دم النفقة هلا
حين اخلروج ،كام يتعارف يف االذن هلا بالذه�اب 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.
(مس�ألة  :)258املطلق�ة رجعي� ًا بحك�م الزوج�ة ،فتجب هل�ا النفقة عىل
زوجه�ا ما دامت يف العدة ،وكذا املطلق�ة بائن ًا إذا كانت حام ً
ال منه .وال جتب هلا

النفق�ة إذا كان محله�ا من غريه ،أو مل تكن حام ً
ال ،كام ال جتب النفقة للمعتدة غري
املطلقة عىل صاحب العدة وإن كانت حام ً
ال منه كاملتمتع هبا واملنس�وخ نكاحها

واملوطوءة شبهة واملالعنة.

(مسألة  :)259املتوىف عنها زوجها ال نفقة هلا من تركة زوجها وإن كانت

حام ً
ال.

(مس�ألة  :)260النفقة الواجبة للزوجة هي الطع�ام ـ مطبوخ ًا إن احتاج

للطبخ ـ والرشاب ،والكسوة ـ خميطة إن احتاجت للخياطة ـ بالوجه املتعارف،
والسكن حيث يسكن الزوج حسب قدرته وطاقته مفروش ًا بالوجه املتعارف ،كام
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جيب عليه أن يبذل هلا فراش النوم يف ليلته معها ،بل مطلق ًا عىل األحوط وجوب ًا.

وأم�ا الزينة والتنظي�ف ونحومها فإن طلبها ال�زوج كان عليه بذل مؤنتها
وإن مل يطلبها مل يكلف هبا ،إال مؤنة غسل اجلنابة املسببة عنه فإن األحوط وجوب ًا
ل�ه بذهل�ا ،كام جيب عليه ب�ذل مصاريف احلمل والوالدة باملق�دار الذي حيفظ به

الول�د ،ويدخ�ل يف نفقة الولد ال نفقة الزوجة .وال يكل�ف بام زاد عىل ذلك هلا،
إال م�ع التوافق بينهام فيبذل هلا ما حتتاج إليه ،بل يوس�ع عليها ويزيد يف رفاهها،

وتق�وم هي بام حيتاج إليه من خدمة البي�ت وإدارته ورعاية االطفال وغري ذلك،
وبذلك تتم سعادة العائلة ويصلح أمرها.

(مس�ألة  :)261إذا توقف س�د حاجاهتا التي تترضر برتكها عىل اخلروج

من البيت للعمل أو االسرتفاد كان هلا ذلك ،لكن حتاول ـ مهام أمكن ـ أن يكون
اخل�روج بنح�و ال ينايف حق�ه ،وليس له منعها إال أن يقوم بس�د حاجاهتا بنفس�ه

لتستغني عن اخلروج.

(مس�ألة  :)262إذا مل ينفق الزوج على زوجته ـ قصور ًا أو تقصري ًا ـ ففي
بق�اء النفق�ة دين ًا عليه إش�كال ،واالظهر الع�دم ،إال أن تنفق عىل نفس�ها بقصد

الرج�وع عليه ـ عىل ما يأيت ـ وكذا إذا مل تس�توف الزوج�ة نفقتها منه مع بذله هلا
تس�احم ًا منها أو النفاقها عىل نفس�ها من ماهلا أو مما يبذله غري الزوج هلا ،حتى لو

مل يرجع ذلك منها إىل إس�قاطها النفقة عن الزوج وإبراء ذمته منها ،فإنه يف مجيع
ذلك ال تبقى النفقة دين ًا عىل الزوج ،وهكذا احلال يف نفقة االرحام.
(مس�ألة  :)263إذا كان للزوج مال وج�ب عليه االنفاق منه مع التمكن

ولو باالس�تدانة عليه .وإن مل يكن له مال ،وجب عليه التكسب بتجارة أو عمل

أو نحومها.

(مس�ألة  :)264إذا مل يك�ن للزوج مال وتعذر عليه التكس�ب أو لزم منه

النفقات 65.............................................................................................

الضرر أو احلرج فاألحوط وجوب ًا له االس�تدانة إن عل�م بقدرته عىل الوفاء من
مال يأتيه ،وإن مل يعلم بذلك مل جتب االستدانة حتى لو كان قادر ًا عىل االسرتفاد
واالستيهاب ،وطلب احلقوق والصدقات ونحوها مما يفي دينه.

(مس�ألة  :)265إذا مل ينف�ق الزوج عىل زوجته فإن أنف�ق 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.

الثاين :الطالق ،فيأمره بطالقها فإن تعذر أ ْم ُره بذلك أو امتنع من طالقها
ٍ
حينئذ إلزام الزوج باالنفاق ،أو االنفاق عليها
طلقه�ا احلاكم وليس عىل احلاكم

من ماله وإن أمكن ذلك .نعم إذا كان عدم إنفاق الزوج ملانع خارجي من مرض

أو حب�س أو نحومه�ا مع إمكان االنفاق عليها من مال�ه فالظاهر عدم مرشوعية
ٍ
حينئذ إن طلبت ذلك.
الطالق ،بل ينفق عليها من ماله
هذا ،ويستثنى من ذلك املفقود ،عىل ما يأيت يف أول كتاب الطالق إن شاء

اهلل تعاىل.

الثاين :نفقة االرحام.

جي�ب االنفاق عىل االوالد وإن نزلوا .وعىل االبوين ،بل األحوط وجوب ًا
االنف�اق عىل آبائهام و ُامهاهتام .وال جي�ب االنفاق عىل غريهم من االرحام ،حتى
ال�وارث الصغري ،وإن كان أحوط اس�تحباب ًا .نعم تس�تحب النفق�ة عليه و عىل

االرحام قاطبة.

(مس�ألة  :)266إنما جتب النفقة على االرحام مع فقره�م ،وال جتب مع

غناه�م ول�و بقدرهتم على التكس�ب الالئق هب�م .وال يكفي قدرهت�م عىل أخذ
احلق�وق ـ م�ن االمخاس والزك�وات ـ والصدقات واهلبات ،نع�م مع بذل ذلك
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ٍ
ً
حينئذ إش�كال ،وإن كان
فعلا م�ن دون مهانة وال حرج ففي وج�وب االنفاق
أحوط وجوب ًا.
(مسألة  :)267إنام جتب النفقة عىل االرحام مع القدرة ،ولو بالقدرة عىل

التكس�ب أواالستدانة عىل مال موجود عنده ،وال جتب االستدانة يف غري ذلك،
وإن كان قادر ًا عىل الوفاء من مال يأتيه ،كام ال جيب االسرتفاد والتعرض لطلب
احلقوق والصدقات ونحوها.

(مسألة  :)268الواجب 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 هلل تعاىل أو للناس وكتزوجيهم.

(مس�ألة  :)269خيت�ص االب بالنفق�ة على الولد مع قدرت�ه ،دون ا ُالم،
ودون اجل�د واجلدة لالب وا ُالم .ومع فق�ده أو عجزه أو امتناعه ـ بحيث يتعذر

االنف�اق من ماله ـ ففي وجوب االنف�اق عليهم كفاي ًة أو توزيع النفقة عليهم أو
الرتتي�ب بينهم إش�كال ،واللازم االحتياط .نعم مع عدم االنف�اق من بعضهم

وتعذر االنفاق من ماله يتعني االنفاق عىل الباقني ،وال يبقى الولد بال نفقة.

(مس�ألة  :)270إذا كان ملن حيت�اج النفقة أب وولد ففي وجوب االنفاق
عليه عىل أبيه أو عليهام مع ًا كفاي ًة أو بنحو التوزيع إش�كال ،والالزم االحتياط،
وم�ع ع�دم االنفاق عليه من أحدمها يتعني عىل اآلخر االنفاق عليه وال يبقى بال

نفقة ،نظري ما تقدم يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)271إذا امتنع املكلف بالنفقة من االنفاق كان ملن جتب النفقة

ل�ه ـ من االرحام أو الزوجة ـ أولوليه املطالبة باالنفاق عليه وإجباره عىل ذلك،
واألح�وط وجوب� ًا رفع أمره للحاك�م الرشعي ليجربه عىل االنف�اق ،وإن تعذر
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إجب�اره على االنف�اق وكان له مال ُانف�ق عليه من�ه ،وإن تعذر ذل�ك أيض ًا جاز

االنف�اق علي�ه بقصد الرجوع عىل من جت�ب عليه النفقة إن كان ل�ه مال ويكون
ٍ
حينئذ دين ًا عليه .وإن تعذر الرجوع للحاكم جاز ملن له النفقة أولوليه تويل
ذلك

ذلك كله ولو باالستعانة بالغري.

وجيري ذلك كله يف حق غري املمتنع ممن يكلف بالنفقة وال ينفق ،كاملسافر

واملسجون والغائب إذا تعذرت مراجعتهم.

(مس�ألة  :)272نفقة النفس مقدمة عىل نفق�ة الغري ،إال أن يكون واجب
ٍ
حينئذ له أن ينفق عىل
النفقة عىل غريه ومل يكن الغري ممتنع ًا عنها فاألحوط وجوب ًا

من جتب عليه نفقته ويأخذ هو نفقته ممن جتب عليه.

(مس�ألة  :)273نفق�ة الزوجة مقدمة عىل نفقة االق�ارب ،ونفقة االقرب

منه�م مقدمة عىل نفقة االبعد ،فالولد مقدم عىل ولد الولد ،فإن تس�اووا وعجز
ع�ن االنف�اق عليهم نفق ًة تام�ة ختري بني أن ينف�ق عىل بعضهم نفق�ة تامة ويرتك

اآلخر وأن ينفق عليهم مجيع ًا بعض النفقة الواجبة بنحو التوزيع ،إال أن ال ينتفع
بعضهم بالتوزيع فيتعني االول .وإذا كان بعضهم واجب النفقة عىل غريه أيض ًا ومل
يكن الغري ممتنع ًا عنها فاألحوط وجوب ًا إيكاله لذلك الغري واالنفاق عىل اآلخر.
الثالث :نفقة اململوك.

جت�ب النفقة لالنس�ان اململ�وك ،لكن ملا مل يكن م�ورد ًا لالبتلاء غالب ًا يف

زمانن�ا فال نطيل ال�كالم ببيان فروعه .كام جتب النفقة عىل احليوان اململوك ،ولو
برتكه يرعى بنفسه ،ومع تعذر ذلك فاألحوط وجوب ًا بيعه أو ذبحه.

(مس�ألة  :)274نفقة الزوجة تقبل االسقاط تربع ًا أو باملصاحلة عن يشء

م�ن ال�زوج يقوم به هل�ا ،من دون فرق بين نفقة الي�وم وما زاد عليه�ا .أما نفقة
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االقارب واململوك فال تقبل االسقاط.
(مس�ألة  :)275تستحب النفقة عىل االرحام غري من تقدم .ويف احلديث
عن االمام الصادق« : Aمن عال ابنتني أو ُاختني أو عمتني أو خالتني حجبتاه
من النار بإذن اهلل».

(مس�ألة  :)276يستحب التوس�عة عىل العيال ،وقد ورد احلث والتأكيد

عىل ذلك عن املعصومني ،Bففي صحيح أيب محزة عن االمام الس�جاد: A

«أرضاركم عند اهلل أسبغكم[أوس�عكم]عىل عياله» ،ويف حديث مسعدة « :قال
يل أبو احلس�ن : Aإن عيال الرجل ُارساؤه ،فمن أنعم اهلل عليه بنعمة فليوس�ع
عىل ُارسائه ،فإن مل يفعل أوشك أن تزول النعمة» .نعم ينبغي مالحظة ُامور..

األول :ع�دم االفراط يف ذل�ك ،بنحو يؤدي للرتف والبط�ر ،فعن االمام

زي�ن العابدين« : Aلينفق الرجل بالقس�ط وبلغة الكف�اف ،ويقدم منه الفضل
آلخرت�ه ،ف�إن ذل�ك أبقى للنعمة وأق�رب إىل املزيد م�ن اهلل وأنف�ع يف العاقبة»،

عىل أن عواقب ذلك وخيمة عليهم يف س�لوكهم وخلقهم وتكوين ش�خصيتهم

ومستقبل حياهتم.

الث�اين :عدم االس�تهوان باملال بتضييعه هدر ًا أو رصف�ه بمصارف تافهة،

فع�ن االم�ام الصادق« : Aإن القص�د أمر حيبه اهلل عزوج�ل ،وإن الرسف أمر
يبغضه اهلل عزوجل ،حتى طرحك النواة فإهنا تصلح ليشء ،وحتى صبك فضل
رشابك» ،ويف حديث إسحاق بن عامر « :قلت اليب عبد اهلل : Aيكون للمؤمن

عشرة أقمص�ة؟ قال  :نعم .قلت  :عرشون؟ قال  :نع�م .قلت  :ثالثون؟ قال :

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

الثال�ث :املوازنة بني الدخل واملرصوف ،فعن االمام الصادق Aأنه قال
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« :رب فقري هو أرسف من الغني ،إن الغني ينفق مما ُاويت ،والفقري ينفق من غري
ما ُاويت».

وعلى املؤمن أن يكون حكي ًام يف ذلك ويف مجيع ُاموره ،فاحلكمة فوق كل

يشء .ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب الطالق
وما ُاحلق به
الطلاق أم�ر رشعه اهلل تع�اىل رأفة بالن�اس وح ً
ال ملش�اكلهم ،عىل بغض

من�ه تع�اىل ل�ه ،مل�ا فيه م�ن تقويض بي�ت الزوجي�ة ـ ال�ذي هو أح�ب يشء إليه

تع�اىل ـ وهدم كيان العائلة وتش�تيت ش�ملها ،فع�ن النبي Fأنه ق�ال« :ما من
يشء أح�ب إىل اهلل عزوجل من بي�ت يعمر بالنكاح ،وما من يشء أبغض إىل اهلل

عزوجل من بيت خيرب يف االسالم بالفرقة» ،وعن االمام الصادق Aأنه قال:

«ما من يشء مما أحله اهلل أبغض إليه من الطالق».

فينبغ�ي للمؤمنين أعزهم اهلل تع�اىل أن يتجنبوه ما وس�عهم ذلك بالصرب

واالن�اة واحلكمة وحماولة حل املش�اكل أواس�تيعاهبا وختفيفها ،حت�ى إذا بقيت
عق�دة الزواج س�بب ًا النتهاك ح�دود اهلل تعاىل وتعدي أح�د الزوجني عىل اآلخر
ٍ
حينئذ البغض
وعيش العائلة وس�ط جحيم الشقاق واملشاكل املعقدة فليلجؤوا
م�ن اهلل تعاىل به عليهم حلل مش�كلتهم ،قال تع�اىل ﴿:وإن يتفرقا
احللال الذي َّ
يغن اهلل ك ً
ال من سعته﴾ وعن النبي Fأنه قال « :مخس ال يستجاب هلم  :رجل

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

يف حقيقة الطالق وصيغته ومالكه
الطلاق إيق�اع يتضم�ن فرق�ة بعد الن�كاح الدائ�م دون غريه من أقس�ام

الن�كاح ،فيكفي فيه االجياب ممن يملك�ه ،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 غري موافقة ،وإن كان ذلك مكروه ًا كراهة شديدة.
نعم يقوم مقام الزوج غريه يف موارد..

األول :م�ا إذا مل ينفق الزوج على 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

موت�ه أو طالق�ه ،وك�ذا إذا كان للزوج مال فأنفق منه ولي�ه عليها ،أو أنفق الويل
ٍ
حينئذ .وإن مل يكن له مال ومل ينفق الويل
عليه�ا م�ن ماله ،فإنه جيب عليها الصرب
عليه�ا كان هلا رف�ع أمرها للحاك�م الرشعي ،فيؤجلها إىل ميض أربع س�نني من

غيبت�ه ،والبد من الفحص عنه هذه املدة يف البالد التي علم ذهابه هلا وفقد فيها.
وإن مل يعل�م 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
وليه ـ وهو أقرب
اخلبر ،كام يأيت يف مباحث الع�دد ،وإن جهل خربه أمر احلاكم ّ
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الن�اس إلي�ه ممن يقوم مقامه ويتوىل ُام�وره ـ 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  :)1الطالق 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.

(مس�ألة  :)2يف عموم املفقود ملن فقد يف بل�ده واحتمل عدم خروجه منه
ٍ
حينئذ
إش�كال ،والظاهر عدم جريان احلكم املتق�دم عليه ،بل يتعني عىل زوجته

االنتظار حتى يبلغها عنه موت أو طالق.

(مسألة  :)3الظاهر االجتزاء بالفحص قبل أن ترفع أمرها للحاكم ،سوا ًء
كان منها أم من غريها ،فإن احلاكم جيتزئ به إذا علم باس�تيعابه وأنه ال يتيرس له
الفح�ص زائد ًا عنه .وك�ذا احلال لو كان الفحص من احلاكم نفس�ه ،كام لو كان
للمفق�ود أكثر م�ن زوجة فرفعت إحداه�ن أمرها له ففحص عن�ه ،فإن الظاهر
اجتزاؤه به لباقي زوجاته عند رفع أمرها ،وال حيتاج إىل تكرار الفحص.

(مس�ألة  :)4إذا تعذر الفحص عن املفق�ود مل يرشع الطالق ووجب عىل

املرأة االنتظار.

(مس�ألة  :)5إذا عل�م بعدم وجوده يف البالد الت�ي فقد فيها ومل يعلم موته

فيه�ا أو خروجه منه�ا لغريها مل جيب الفحص عنه ال يف البالد التي فقد فيها وال

يف غريها.

الثال�ث :ما إذا كان الزوج معتوه ًا ناقص العق�ل ،فإنه يطلق عنه وليه مع

حاجت�ه لذلك ،وكذا املجن�ون املطبق الذي ال يتوقع زوال جنونه .أما االدواري
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أومن يتوقع زوال جنونه فال يطلق الويل عنه ،بل ينتظر دور إفاقته وزوال جنونه،

إال م�ع الضرورة امللحة للتعجيل بحيث يعلم برضا الش�ارع االقدس بالطالق

ل�و فرض حتقق ذلك .وكذا احل�ال يف الصبي ،فإنه ينتظر بلوغه إال مع الرضورة
بالوج�ه املذك�ور فيطلق عن�ه وليه ،واألح�وط وجوب ًا مراجع�ة احلاكم الرشعي
ٍ
حينئذ ،فال يطلق الويل إال بإذنه.
(مسألة  :)6جيوز ملن يملك الطالق أن يأذن لغريه يف إيقاعه عنه ،أو يوكله
ٍ
حينئذ ،وإن كانا مع ًا حارضين يف جملس الطالق.
يف ذلك ،فينفذ طالقه

(مسألة  :)7إذا ا ّدعى غري الزوج الوكالة عىل الطالق أو الوالية عليه مل يقبل
منه ،ولو أوقع الطالق مل يرتتب عليه االثر ظاهر ًا ،إال أن يثبت بعد ذلك سلطنته

علي�ه ،ولو ب�أن يصدق من ل�ه الوالية عىل الطلاق الوكيل يف دع�وى الوكالة.
ٍ
حينئذ،
(مس�ألة  :)8جيوز توكيل الزوجة عىل طالق نفسها وينفذ طالقها

ب�ل هلا أن تشترط يف عقد الن�كاح الوكالة يف الطالق ،كام تق�دم يف آخر الفصل

السادس من كتاب النكاح.

(مس�ألة  :)9ال يصح طلاق الفضويل ،وهو الذي ليس له الس�لطنة عىل

الطالق ،وال يصححه بعد وقوعه إجازة من له السلطنة عليه.

(مس�ألة  :)10صيغ�ة الطالق أن يق�ول  :فالنة طال�ق ،أو أنت طالق ،أو
زوجت�ي طالق ،أو نحو ذلك مم�ا يتضمن تعيني الزوجة املط َّلقة مع املحافظة عىل

اهليئة املذكورة .وال جتزئ مادة الطالق مع اختالف اهليئة ،كام لو قال  :طلقتك،
أو أنت مطلقة ،أو نحو ذلك.

(مسألة  :)11إذا قال  :أنت طالق ثالث ًا ،أو اثنتني فال يقع العدد املذكور.

ويف حصول طلقة واحدة به إشكال.
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(مس�ألة  :)12ال يق�ع الطالق بالكناي�ات من دون أن تش�تمل عىل مادة

خلية .ويف وقوعه بقول�ه  :اعتدّ ي ،إذا
الطلاق ،مث�ل  :أنت حرام ،أو بائن�ة ،أو ّ
نوى به إنشاء الطالق إشكال ،واألحوط وجوب ًا العدم.
(مس�ألة  :)13إذا قيل للزوج  :ه�ل طلقت زوجتك؟ فقال  :نعم ،مل يقع

بذل�ك طالق ،س�وا ًء قص�د بقوله ( :نعم) إنش�اء الطالق أم االخب�ار عنه .غاية
االمر أنه إذا قصد االخبار كان إقرار ًا بالطالق فيلحقه حكم االقرار.
(مسألة  :)14ال يقع الطالق بغري العربية إال مع تعذر العربية عىل املط ِّلق،
فيطلق بلغة ُاخرى ،وال حيتاج للتوكيل.
(مس�ألة  :)15ال يقع الطالق بالكتابة ،وال باإلش�ارة إال مع تعذر النطق

على املطلق خلرس أو نح�وه ،فيجزئه الطالق بالكتابة ،بأن يكتب بقصد إنش�اء
الطالق و ُي ِ
ش�هد عىل ذلك مع مراع�اة رشوط الطالق ا ُالخرى ،ومع عجزه عن

ً
أيض�ا ،مثل أن يضع ثوب ًا
الكتابة يكتفي باإلش�ارة ا ُملفهمة بقصد إنش�اء الطالق

عىل رأسها كأهنا صارت أجنبية عنه.

(مس�ألة  :)16ال أث�ر لتخيير الزوج زوجت�ه ،حتى لو كان بقصد إنش�اء

الطالق ،كام ال أثر الختيارها نفس�ها بعد التخيري املذكور .نعم إذا رجع التخيري

املذكور إىل االذن هلا يف طالق نفس�ها فطلقت نفسها عىل النحو املأذون فيه صح
ٍ
حينئذ من حصول رشوط الطالق حال طالقها لنفسها ،ال حال
طالقها .والبد
ختيري الزوج هلا.
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الفصل الثاين

وهي ُامور..

يف رشوط الطالق

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.

املكره وإن ريض بعد ذلك.
الرابع :عدم االكراه ،فال يصح طالق َ

(مسألة  :)17يكفي يف االكراه وقوع الطالق من دون ً
رىض به ،بل مداراة
للغري كاالبوين والزوجة ونحوهم .أما إذا أوقع الطالق راضي ًا به لتجنب مشاكل
ٍ
حينئذ.
اآلخرين فليس ذلك من االكراه ويصح الطالق
اخلام�س :القص�د إىل إنش�اء الطلاق بالصيغة ،فال يصح طلاق الغالط

والس�اهي واهل�ازل ونحوهم ،كما ال يقع الطلاق إذا تلفظ بالصيغ�ة ال بقصد
إنش�اء الطالق ،بل ملجرد إرضاء الغري ً
مثلا .وكذا إذا تلفظ هبا بنية االخبار عن
الطالق ال إنشائه .غايته أنه يكون إقرار ًا بالطالق فيلحقه حكم االقرار.

منجز ًا ،فال يص�ح الطالق املع َّلق ،س�وا ًء ع ّلقه عىل
الس�ادس :أن يك�ون َّ

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 وجوب ًا عموم ذلك ملا إذا

مقوم ًا لصحة الطالق ،كام لو
ع ّلقه عىل أمر معلوم احلصول ،أو حمتمل احلصولِّ ،
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قال  :إن كانت فالنة زوجتي فهي طالق ،أو إن كانت زوجتي طاهر ًا فهي طالق.

السابع :تعيني املطلقة ولو إمجا ً
ال ،كام لو قال  :أكرب نسائي طالق ،بخالف ما
ٍ
حينئذ.
مرددة من كل وجه ،كام لو قال  :إحدى نسائي طالق ،فإنه ال يقع
لو كانت َّ
الثام�ن :أن يق�ع حال كون املرأة املطلقة يف طه�ر مل جيامعها فيه ،فال يصح

طالقها حال احليض أو النفاس ،وال يف طهر قد جامعها فيه .بل الظاهر عدم صحة

طالقه�ا يف النقاء املتخلل بين الدمني يف احليض الواحد وإن كان بحكم الطهر.
(مسألة  :)18لو طلق جاه ً
ال بحاهلا مل يقع الطالق ظاهر ًا ،إال أن ينكشف

كوهنا يف طهر مل يواقعها فيه ،فينكشف صحته.

(مسألة  :)19إذا شك يف احليض بعد العلم بالطهر بني عىل عدم احليض،

وإذا عل�م بدخوهل�ا يف احليض وش�ك يف طهرها منه بني على بقائها يف احليض.

لك�ن إذا أخبرت بأهن�ا حائ�ض صدّ قت ،وك�ذا إذا أخربت بأهنا ق�د دخلت يف
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.

(مس�ألة  :)20الغائ�ب عنها زوجه�ا إن َع ِلم حالهَ ا فه�و كاحلارض جيري

عليه احلكم الس�ابق ،وكذا إن َجهله وتيرس له الفحص عنه .أما إذا صعب عليه
الفحص فيجوز له طالقها ،لكن االفضل أن ينتظر ش�هر ًا من س�فره .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.

(مس�ألة  :)21املسترابة إذا كانت مدخو ً
ال هب�ا ال يطلقها زوجها إال بعد
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مضي ثالثة أش�هر قمرية م�ن آخر مرة واقعه�ا فيها ،من دون ف�رق يف ذلك بني
احلارض والغائب .واملراد باملسرتابة من ال حتيض وهي يف سن من حتيض ،سوا ًء
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.

(مس�ألة  :)22احل�ارض إذا تعذر عليه معرفة حي�ض زوجته من طهرها ـ

لتعذر الوصول إليها أو المتناعها من االخبار عن حاهلا أو لغري ذلك ـ فإن علم
بأهنا مس�تقيمة احليض جرى عليه حكم الغائب ،وإن احتمل كوهنا مسترابة ال

حتيض أجرى عليها حكم املسرتابة املتقدم.

(مس�ألة  :)23ال 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.

ً
مطلق�ا عىل االظهر ،فإذا طلق الرجل
الثالث :احلامل املس�تبني محلها ،بل
زوجت�ه يف طه�ر قد جامعها فيه أو يف حال احليض ـ عمد ًا أو جه ً
ال ـ ثم تبني أهنا

حامل حني الطالق انكشف صحة طالقه هلا.

الرابع :غري املدخول هبا قب ً
ال أو دبر ًا ،فإنه يصح طالقها وإن كانت حائض ًا.

(مس�ألة  :)24إذا جام�ع الرجل زوجته حال احليض ـ عم�د ًا أو جه ً
ال ـ

صح منه طالقها بعد طهرها من احليض ،وال يشرتط دخوهلا يف طهر آخر.

(مسألة  :)25إذا شك يف البلوغ بنى عىل عدمه ،وكذا إذا شك يف اليأس،
أو يف احلم�ل ،أو يف الدخ�ول ،وجي�وز ترتيب االثر عىل ذل�ك ظاهر ًا يف اجلميع،
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لكن لو ظهر اخلطأ فاحلكم تابع للواقع.

التاس�ع :االش�هاد ،وذلك بأن يش�هد الطلاق رجالن ع�ادالن ،بحيث

يسمعانه إذا كان باللفظ ،ويريانه إن كان باإلشارة ونحوها من األخرس ونحوه.
(مسألة  :)26يشرتط عدالة الشاهدين حني الطالق وال يبطله خروجهام

عن العدالة بعده ،كام ال يكفي عدالتهام بعد الطالق إذا مل يكونا عادلني حينه.

م�وك ً
َّ
ال
(مس�ألة  :)27إذا أح�رز م�ن يت�وىل الطلاق ـ مب�ارش ًا كان أو
مفوض� ًا ـ عدال�ة الش�اهدين حني الطالق فطلق ث�م ظهر منهام ما ين�ايف العدالة

فإن كش�ف عن عدم عدالتهام حني إيقاع الطالق انكش�ف بطالن الطالق ،وإن
مل يكش�ف عن ذلك بل احتمل خروجهام عن العدالة بعد اتصافهام هبا ،بني عىل

صح�ة الطالق .بخلاف ما إذا مل حي�رز عدالتهام حني الطلاق ،وأوقع الطالق
متردد ًا يف حاهلما ويف صحة الطالق ،فإنه ال جيوز البناء عىل صحة الطالق حتى

يعلم سبق العدالة منهام ووقوع الطالق حينها.

(مسألة  :)28ال يكفي إحراز عدالة الشاهدين من قبل الوكيل عىل إجراء

الصيغ�ة فق�ط ،بل البد من إحراز عدالتهام من قب�ل موكله .نعم يكفي إحرازها
من قبل الوكيل إذا كان مفوض ًا إليه أمر الطالق.

(مسألة  :)29تقدم يف فصل رشوط إمام اجلامعة حتديد العدالة ،والتعرض

لكيفية إحرازها.

(مس�ألة  :)30ال يشترط يف الش�اهدين أن يعرفا الرجل املط ِّلق أو املرأة

املط َّلقة بعد أن كانت معينة يف نفسها.

(مس�ألة  :)31ال يشترط يف االش�هاد أن ُيط َل�ب م�ن الش�اهدين حتم�ل

الشهادة ،فلو فاجأمها بصيغة الطالق كفى .نعم البد من معرفتهام مراده بالصيغة
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أو باإلشارة التي تقوم مقامها من األخرس ونحوه.

(مس�ألة  :)32البد من أن يش�هد الشاهدان إنشاء الطالق ،وال يكفي أن
يشهدا إقرار الزوج به إذا كان قد أوقعه من دون إشهاد .بل البد من إنشائه جمدد ًا

برشوطه املقررة أمامهام .ويرتتب االثر من حني االنشاء الذي وقع أمامهام.

(مس�ألة  :)33ال يشترط يف ش�هادة الش�اهدين حضور جملس الطالق،

فلو س�معا الصيغة م�ن بعيد صح الطالق .وعىل ذلك يصح الطالق لو س�معه

الش�اهدان باهلاتف أو املذياع إذا كانا يس�معان صوت املطلق بنفسه ،أما إذا كانا

يسمعان الصدى ففيه إشكال ،وكذا إذا كانا يريان اإلشارة ـ من األخرس ونحوه
ـ يف الص�ورة التلفزيوني�ة وإن كان البث مبارش ًا .بل ال إش�كال يف عدم الصحة
مع سامعه من التسجيل ،أو رؤيته يف الصور التلفزيونية إذا مل يكن البث مبارش ًا.

(مسألة  :)34إذا طلقها وكيل الزوج فالبد من شاهدين غري الوكيل .ويف
املوكل أو ولي�ه ـ إذا كان قد حرض وكان عاد ً
االكتف�اء بك�ون أحدمها الزوج ِّ
ال ـ

إشكال ،واألحوط وجوب ًا العدم.

(مس�ألة  :)35ال يشرتط يف صحة الطالق حضور املرأة املطلقة يف جملس
الطالق ،وال علمها به حني وقوعه ،فض ً
ال عن رضاها به أو إذهنا فيه.
(مس�ألة  :)36البد من إحراز الرشوط املتقدم�ة بالوجه املقرر رشع ًا من

قبل الزوج املوقع للطالق أو وليه أو وكيلهام املفوض فيه ،أما الوكيل عىل إجراء
الصيغة فقط فال يشرتط إحرازه هلا ،بل يكفي إحراز ِّ
املوكل ،ومع إحرازها يصح

الطلاق ظاه�ر ًا ويعمل عليه .لكن لو انكش�ف اخلطأ انكش�ف بطالن الطالق
وعدم ترتب االثر عليه ،وبقاء املرأة عىل الزوجية.

(مس�ألة  :)37إذا ُاوق�ع الطالق من دون إح�راز للرشوط من قبل املتويل
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ل�ه ـ املبارش أو َّ
املوكل عىل إج�راء الصيغة فقط ـ مل يصح ظاهر ًا وال جيوز ترتيب

االثر عليه ،إال أن يثبت بعد ذلك بالوجه الرشعي حتقق الرشوط حني الطالق.
ه�ذا إذا كان املت�ويل للطالق مرتدد ًا يف صحة الطالق حني إيقاعه بس�بب
ع�دم إح�راز الشروط .أم�ا إذا أوقع�ه جازم� ًا بصحته غفل�ة عن ل�زوم إحراز

الرشوط ،ثم احتمل حتقق الرشوط وصحة الطالق فالظاهر البناء عىل الصحة.
ٍ
حينئذ.
لكن حيسن جد ًا االحتياط
(مسألة  :)38إذا ُاحرزت الرشوط حني الطالق ممن جيب عليه إحرازها ثم

شك يف صحة الطالق الحتامل اخلطأ يف إحراز الرشوط بني عىل صحة الطالق.
(مسألة  :)39إذا ُعلم بإيقاع الطالق ممن له السلطنة عليه وشك يف صحته

وفساده بني عىل الصحة.

(مسألة  :)40إذا أخرب من له السلطنة عىل الطالق بإيقاع الطالق ُقبِل منه

حت�ى لو كان بعد ميض زمان العدة ،ب�أن ادعى أنه طلق قبل مدة تزيد عىل زمان
ٍ
حينئذ يف صحته بني عىل الصحة .وكذا إذا ُعلم بوقوع الطالق
العدة .وإذا شك

وش�ك يف صحته ،وال جيب الفحص والسؤال .نعم إذا علم بكذبه يف إخباره أو

علم ببطالن الطالق فال جمال لرتتيب االثر عليه.

(مس�ألة  :)41إذا وق�ع الطالق بوج�ه صحيح عند بع�ض فقهائنا باطل
عن�د آخر صح ظاهر ًا عند م�ن يرى صحته من الفقهاء ومقلدهيم ،وبطل ظاهر ًا
عند من يرى بطالنه من الفقهاء ومقلدهيم ،وال يلزم الكل أحد الوجهني بعينه.
وك�ذا احل�ال لو كان االختالف لالختلاف يف املوضوع ،كام لو كان الش�اهدان

عادلني عند بعض فاسقني عند آخر.

(مسألة  :)42إذا أوقع املتويل للطالق الطالق بوجه ال تراه املرأة صحيح ًا

مل جيز هلا ترتيب األثر عليه ،وكان هلا مطالبته بحقوق الزوجية ،فإن امتنع رفعت
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أمره�ا للحاكم الرشع�ي ،فينفذ عليهام حكم احلاكم ظاهر ًا ،ف�إن كان مطابق ًا ملا
تراه املرأة كان للزوج التخلص بتجديد الطالق ،وإن كان خمالف ًا له كان للحاكم
ختليصه�ا من مش�كلتها بإلزامه بالنفقة ،فإن أبى ألزم�ه بطالقها ،فإن أبى طلقها
عنه .وكذا احلال إذا أخرب بالطالق واعتقدت املرأة كذبه.

أم�ا إذا انعك�س األم�ر ب�أن كان الطلاق ثابت� ًا أو صحيح� ًا عن�د امل�رأة
فح َكم للمرأة واعتقد الرجل بقاء
وخالفه�ا الرجل يف ذلك ،فإن ترافعا للحاكم َ
الزوجي�ة فليس عليه من حقوق الزوجية يشء لع�دم مطالبتها هبا وعدم متكينها

م�ن نفس�ها .لكن ليس له ترتي�ب االثر عىل عدم الزوجية ـ فال يتزوج اخلامس�ة
مث ً
ال ـ إال أن يطلق.

وإن حك�م احلاكم للرجل نف�ذ احلكم عىل املرأة ووج�ب عليها التمكني
ٍ
حينئذ حل مش�كلتهام بام
م�ع املطالبة وحرم عليه�ا ما زاد عىل ذلك .وينبغي هلام

يناس�ب وضعهام مع� ًا بتجديد العق�د أو الطالق ،والبعد ع�ن التعنت واملضارة

أواخلروج عن امليزان الرشعي الثابت يف حق كل منهام.

وجي�ري نظري ذلك ل�و اختلفا يف حصول الن�كاح أو يف صحته ،كام يظهر

بالتأمل.

(مس�ألة  :)43إذا طل�ق املخالف طالق ًا يص�ح يف مذهبه وال يصح عندنا
مل يص�ح طالق�ه واقع ًا ،فيج�وز لزوجته املؤمن�ة أن متكنه من نفس�ها لو مل يرتب

ه�و االثر عىل ذلك الطلاق .لكن لنا إلزامه بصحته ،فيج�ور لزوجته إن كانت
ٍ
حينئذ ،كام
مؤمن�ة أن تت�زوج من غريه بعد اخلروج م�ن العدة ،ويصح زواجه�ا
جيوز للمؤمن أن يتزوج زوجته التي طلقها مؤمنة كانت أو خمالفة .وإن استبرص

بع�د أن تزوج�ت زوجته التي طلقها فال س�بيل له عليها ،وإن اس�تبرص قبل أن
تت�زوج فلا ينفذ الطالق عليه ،بل تبقى املرأة زوجة له عىل النحو الثابت عندنا.
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أم�ا املؤمن فإنه إذا طلق عىل مذهب املخالفني خمالف ًا ملا عندنا مل ينفذ طالقه ال يف

حقه وال يف حقنا وال جيوز إلزامه به.

(مس�ألة  :)44إذا طلق الكافر من غري أهل القبلة زوجته طالق ًا صحيح ًا
يف دين�ه باط ً
ال عندنا فطالقه نافذ عليه وعىل غريه مطلق ًا ،س�واء بقي عىل دينه أم
أسلم ،وقد تزوجت املرأة أو مل تتزوج.

الفصل الثالث

يف أحكام الطالق
(مسألة  :)45الطالق الفاقد للرشائط املتقدمة باطل ال يرتتب عليه االثر.

وهو املعروف عند املسلمني بالطالق البدعي.

(مسألة  :)46الطالق الصحيح قسامن..

األول :البائ�ن ،وهو الذي خترج ب�ه املطلقة عن عصمة الزوج ،فال يرشع

له الرجوع هبا حتى لو كانت ذات عدة .وهو طالق املرأة بعد بلوغها سن اليأس
املتق�دم ،وطالق الصغرية التي مل تبلغ تس�ع س�نني قمرية ،وطلاق املرأة التي مل
يدخل هبا الزوج قب ً
ال وال دبر ًا .وطالق اخللع واملباراة ،عىل تفصيل يأيت يف حمله
إن ش�اء اهلل تعاىل .والطلاق الثالث للحرة ،والثاين لالم�ة ،عىل تفصيل يأيت إن

شاء اهلل تعاىل.

الث�اين :الرجعي ،وهو الذي تبقى فيه املطلق�ة يف عصمة الزوج فيرشع له

الرجوع هبا ما دامت يف العدة ،وهو ما عدا االقسام السابقة.

(مس�ألة  :)47ال يشرع الطلاق بعد الطلاق م�ن دون أن يتخلل بينهام
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رجوع ،فإذا قال  :أنت طالق ،أنت طالق ،أنت طالق ،صح االول وبطل ما بعده.

(مس�ألة  :)48يصح الطالق بعد الطلاق إذا ختلل بينهام الرجوع ،وإن مل
يتخل�ل بينهام املواقعة ،بل وإن كانا يف طهر واحد .فيصح طالق املرأة ثالث ًا بينها
رجوع�ان من دون مواقعة يف طهر واحد ،ويك�ون الثالث بائن ًا ال رجوع معه يف
الع�دة ،وإن كان االوىل أن يك�ون لكل طالق طهر .بل االوىل أن حتصل املواقعة
بع�د الرجوع ،فيطلقها ثم يراجعها ويواقعها ،وينتظر هبا طهر ًا آخر ،فيطلقها ثم

يراجعه�ا ويواقعه�ا ،وينتظر هبا طه�ر ًا آخر ،فيطلقها الطلاق الثالث .وهذا هو
املعروف بطالق العدة.

(مس�ألة  :)49إذا طل�ق الرج�ل امل�رأة ثالث� ًا حرم�ت علي�ه يف الثالث�ة
حت�ى تنك�ح زوج ًا غيره ،فيكون هو املحل�ل هلا ،س�واء كان الرج�وع املتخلل
رجوع� ًا من طالق رجعي أم زواج ًا بعقد جدي�د ،بعد اخلروج من العدة أو بعد

طالق بائن.

ه�ذا يف احلرة ،أما االمة ّ
ف�إن زوجها إذا طلقها مرتين حرمت عليه حتى
تنك�ح زوج ًا غريه .وحيث كان االبتالء بذل�ك يف عصورنا نادر ًا أو منعدم ًا فقد

أعرضنا عن بقية أحكامها.

(مسألة  :)50من طلق امرأته طالق العدة ـ الذي تقدم يف آخر املسألة ( )4ـ

ث�م تزوجت غيره وحللها ثم طلقه�ا وتزوجها االول ،ثم طلقه�ا طالق العدة
املتق�دم أيض� ًا ،ثم تزوج�ت غريه وحللها ث�م تزوجها االول ،ث�م طلقها طالق

فتم له طالقها تس�ع تطليقات للعدة حرم�ت عليه مؤبد ًا.
الع�دة املتقدم أيض� ًاّ ،
واملش�هور اختصاص التحري�م املؤبد بذلك ،فال حترم بغريه من أقس�ام الطالق
مهما بلغ .ولكن األح�وط وجوب ًا التحريم املؤبد بالطالق التاس�ع مطلق ًا وإن مل
تكن التطليقات للعدة.
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(مسألة  :)51يشرتط يف الزوج املح ِّلل للحرة بعد ثالث تطليقات ولالمة
بعد تطليقتني ُامور..
األول :أن يك�ون زواجه منها دائ ًام ،فال يكفي الزواج املنقطع ،فض ً
ال عن

ملك اليمني أو وطء الشبهة.
الثاين :أن يكون بالغ ًا.

الثال�ث :أن يدخل هب�ا وإن مل ينزل .نعم ال اعتبار بزواج اخليص منها وإن

دخل هبا.

الرابع :أن يكون الوطء يف القبل ،عىل األحوط وجوب ًا.

فإذا متت هذه الرشوط حصل التحليل ،فإذا خرجت عن زوجيته بطالق
أو موت أو نحومها ّ
تزوجها.
حل لالول ّ
(مسألة  :)52املح ِّلل املذكور كام يوجب سقوط حكم التطليقات الثالث
ويرف�ع التحريم احلاص�ل هبا يرفع حك�م التطليقة الواح�دة والتطليقتني أيض ًا،

فم�ن طلق امرأته تطليق�ة واحدة أو تطليقتني ثم تزوجت غيره بالنحو املذكور
ُ
وط ّلق�ت ،ف�إذا تزوجها االول مل حترم عليه حتى يطلقه�ا ثالث ًا بعد زواجه منها،

وال حترم بطالقها مرة أو مرتني.

(مس�ألة  :)53الرج�وع إيق�اع يتضم�ن الرج�وع يف الزوجي�ة ورفع اليد

ع�ن الطلاق ،وال يشترط في�ه ق�ول خمص�وص ،بل يق�ع بكل م�ا ي�دل عليه،
مثل  :رجعت بك ،ورددتك ،وأنت زوجتي ،وغري ذلك مما يراد به الرجوع .بل
يق�ع بالفعل املقص�ود به الرجوع ،كام لو واقعها أو ّقبله�ا بقصد الرجوع .أما لو

فع�ل ذلك ال بقص�د الرجوع فال يتحقق به الرج�وع إال يف املواقعة ،فإهنا تكون
رجوع� ًا وإن مل يقص�د هب�ا الرج�وع .نعم األح�وط وجوب ًا االقتصار على ما إذا
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واقعه�ا ملتفت� ًا لكوهن�ا يف العدة الرجعي�ة ،دون ما إذا نيس الطلاق أو ختيل أهنا
قد خرجت من العدة أو أن عدهتا بائنة أو أهنا امرأة ُاخرى غري املطلقة ،فيحتاط
ٍ
حينئ�ذ بتجدي�د الرجوع أو الطالق .بل لو مل يقص�د املواقعة ـ كام لو كان نائ ًام أو
ساهي ًا ـ أو واقع مكره ًا فالظاهر عدم حصول الرجوع ،وال حيتاج لالحتياط.

(مس�ألة  :)54إذا طل�ق بالرشائ�ط ث�م أنكر الطلاق قبل خ�روج العدة

الرجعي�ة كان إن�كاره بحكم الرجوع ،س�وا ًء قصد به الرج�وع ،أم مل يقصد بأن
وقع منه نسيان ًا للطالق أو مكابرة فيه وكذب ًا.
(مس�ألة  :)55ال يشرتط يف الرجوع املبارشة ،بل يمكن التوكيل فيه فيقع

من الوكيل بكل ما يدل عىل الرجوع ويقصد به.

(مس�ألة  :)56ال يشترط يف الرجوع االش�هاد ،نعم هو مستحب .ولو مل

يقر أمام شاهدين عادلني بأنه
يشهد حني الرجوع استحب له االشهاد بعده ،بأن ّ

قد سبق منه الرجوع.

(مس�ألة  :)57يقبل قول الرجل يف الرجوع ما دامت املرأة يف العدة ،فإذا

خرجت من العدة مل يقبل منه دعوى الرجوع يف العدة إال بالبينة .وال يقوم مقام
البينة شهادة رجل وامرأتني ،وال شهادة رجل واحد ويمني الزوج.

(مسألة  :)58إذا رجع الزوج يف العدة وأشهد عىل ذلك ،لكنه كان متسرت ًا

ب�ه وطلب من الش�هود الكتامن ،فلم يبلغ ذلك املرأة حت�ى خرجت العدة ،ففي
ٍ
حينئذ إشكال ،والالزم االحتياط.
صحة الرجوع
(مسألة  :)59يكره للرجل الرجوع يف الطالق إذا مل يكن له باملرأة حاجة،

وكان رجوعه ألجل جتديد الطالق .بل يستحب له تركها حتى خترج من عدهتا
بالطلاق من دون رجوع ،متحلي ًا بالصرب واالناة لتبقى هلام حرية االختيار ،لعل
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اهلل حيدث بعد ذلك أمر ًا.

وال ينبغي للمؤمن أن يس�د عىل نفسه باب ًا فتحه اهلل تعاىل له ـ توسعة عليه

ورمحة به ـ يف موقف انفعايل قد يدفع الشيطان له ال يستطيع بعد ذلك تداركه.

(مس�ألة  :)60يكره للمريض طالق زوجته ،ف�إن طلقها توارثا يف العدة
الرجعية مطلق ًا ،وال يرثها هو يف غريها كام هو احلال يف الصحيح .أما هي فرتثه

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

الث�اين :أن تت�زوج بغريه بعد اخلروج من العدة يف أثناء الس�نة .أما الزواج
منه ـ دوام ًا أو متعة ـ فال يسقط مرياثها منه إىل السنة .بل لو كان دوام ًا ودخل هبا
ورثته حتى لو مات بعد السنة.

الثالث :أن يكون الطالق بعد مراجعتها ورضاها ،أو كان خلع ًا أو مباراة.
ٍ
حينئذ من حيثية املرض.
بل الظاهر عدم كراهة الطالق منه

الفصل الرابع
يف العدة

جتب العدة عىل املرأة ب ُامور..
األول :وفاة الزوج.

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

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

رابعه�ا :بطالن النكاح ،كام لو أرضع�ت إحدى الزوجتني ا ُالخرى حتى
ص�ارت ُام� ًا هلا ،أو ارتد أح�د الزوجني ،على التفصيل املتق�دم يف بحث حرمة
النكاح بالكفر ،أو غري ذلك من أسباب البطالن.
الثالث :وطء الشبهة.

إذا عرفت هذا فعدة الوفاة تثبت مطلق ًا ،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 س�ن احليض ،فال عدة عىل الصغرية التي مل تبلغ

تس�ع س�نني قمرية ،وال عىل اليائسة التي خرجت عن س�ن احليض ببلوغ ستني

سنة قمرية يف القرشية ومخسني يف غريها.

الثاين :الدخول قب ً
ال أو دبر ًا ،فال عدة عىل غري املدخول هبا .نعم األحوط
وجوب� ًا مع دخ�ول مني الرجل يف فرج امل�رأة من غري وطء اجلم�ع بني تكاليف
املعتدة وغريها ،فال تتزوج يف مدة العدة مث ً
ال وال يرجع هبا الزوج لو طلقها.

(مس�ألة  :)61عدة احل�رة املطلقة التي حتيض ثالثة أطه�ار ،وهي ما بقي

م�ن الطهر الذي طلق�ت فيه وطهران بعده ،وتنتهي عدهتا ب�أن ينزل عليها الدم
ٍ
حينئذ على كراهة ،لكن حيرم
م�ن احليض�ة الثالثة .فلها أن تت�زوج حال احليض

عليها أن متكن زوجها من وطئها حتى تطهر.

(مسألة  :)62تعتد الكافرة احلرة املط َّلقة بثالثة أطهار من حني طالقها إذا
أسلمت قبل ميض طهرين من طالقها ،بل وإن مل تسلم عىل األحوط وجوب ًا.

(مس�ألة  :)63تعتد االمة املطلقة بطهري�ن ،وخترج عن العدة بنزول الدم
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من احليضة الثانية ،إال أن تعتق قبل ذلك فتتم عدة احلرة.

(مس�ألة  :)64إنام حيس�ب الطهر الذي وقع فيه الطالق من العدة إذا بقي

من�ه يشء بعد الطلاق .أما إذا كان الطالق يف آخر الطه�ر بحيث كان التحيض
مقارن ًا للفراغ من الطالق فال حيسب ذلك الطهر من العدة ،بل تبدأ العدة بالطهر
الذي يكون بعد ذلك احليض.

(مس�ألة  :)65ع�دة املتمت�ع هبا الت�ي حتيض طه�ران ،ف�إن خرجت عن

الزوجي�ة ـ بانته�اء املدة أو هبتها ـ يف طهر كان عليه�ا إكامله وإكامل الطهر الثاين
فتخ�رج ع�ن العدة باحليضة الثانية ،وإن خرجت عنه�ا يف آخر الطهر أو يف أثناء

احليض كان عليها إكامل طهرين ،فتخرج عن العدة بالثالثة.

(مس�ألة  :)66تقدم يف فصل رشوط الطالق أن املسترابة ـ وهي التي ال

حتي�ض وهي يف س�ن من حتيض ـ ال تطلق إال بعد أن تس�تربأ ب�أن يعتزهلا الزوج
وال يطأها ثالثة أش�هر ،ف�إذا طلقها وكانت حرة فعدهتا ثالثة أش�هر قمرية ولو

ملفقة ،وإن كانت أمة فعدهتا شهر ونصف.

(مسألة  :)67عدة املتمتع هبا إذا كانت مسرتابة شهر ونصف.

(مس�ألة  :)68ال فرق يف التي ال حتيض وهي يف س�ن من حتيض بني من

يتع�ارف ذل�ك منها يف س�نها ـ كاملرأة يف أول بلوغها ويف آخ�ر أيام حيضهاومن
يتع�ارف ذل�ك منها لرض�اع ونحوه ،وم�ن ينقطع حيضها لع�ارض خاص من
م�رض أو نح�وه .نعم إذا احتم�ل أن انقطاع حيضها للحم�ل فإهنا تنتظر أقىص
احلمل من حني املواقعة االخرية ،وهو سنة ،فإن ظهرت حام ً
ال وإال انكشف أن

عدهتا ثالثة أشهر أو شهر ونصف.

(مس�ألة  :)69من حتيض كل ثالثة أش�هر أو أقل أو أكثر إن كان طالقها
يف أول الطه�ر فمضى هلا ثالثة أش�هر بيض مل ت�ر فيها دم ًا كانت عدهتا االش�هر
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املذك�ورة ال غير .وإن كانت ترى الدم يف أقل من ثالثة أش�هر فلا يتم هلا طهر
ثالثة أشهر كانت عدهتا ثالثة أطهار .وإن كانت أطهارها خمتلفة بالطول والقرص
تعتد إىل أس�بق االمرين من ثالثة أش�هر بيض وثالثة أطهار ،فأهيام س�بق متت به

عدهت�ا .وعليه ق�د تكون عدهتا مركبة م�ن طهر أو طهرين وثالثة أش�هر بيض.

نعم إذا كانت شابة مستقيمة احليض ،فلم حتض يف ثالثة أشهر إال حيضة

واح�دة ،ث�م انقط�ع حيضها وجه�ل س�ببه ،فإهنا ترتبص تس�عة أش�هر من يوم

طالقها ،ثم تعتد بثالثة أشهر ،فتكون عدهتا سنة.

(مس�ألة  :)70م�ن كانت عدهت�ا طهرين أو ش�هر ًا ونصف� ًا ـ كاملتمتع هبا

واالم�ة املطلق�ة ـ إذا كان�ت حتيض كل ثالثة أش�هر أو أكثر أو أق�ل فالظاهر أن

عدهتا طهران ،وال تعتد بشهر ونصف أبيض لو سبق هلا قبل إكامل الطهرين.

(مس�ألة  :)71املستحاضة التي يستمر هبا الدم متام الشهر ترجع يف تعيني

أيام حيضها إىل ما تقدم يف مبحث احليض من كتاب الطهارة ،فال تطلق فيها ،بل
تطل�ق يف االيام املحكومة بأهنا طه�ر .واألحوط وجوب ًا أن ال تتحيض باالطهار
إن كان�ت حرة مط ّلق�ة ،بل بثالثة أش�هر ،خصوص ًا إذا كان�ت تتحيض بالعدد،

لعدم كوهنا ذات عادة سابقة ،وال ذات متييز وليس وظيفتها الرجوع القارهبا.

أم�ا إذا كان�ت متمتع ًا هب�ا أو أمة مطلق�ة فاألحوط وجوب� ًا أن تعتد بأبعد

األجلني من الطهرين والش�هر والنصف ،فإذا بدأت عدهتا يف أول الطهر تكمل

الطهر الثاين وال تكتفي بش�هر ونصف ،وإذا ب�دأت عدهتا بأواخر الطهر تكمل
شهر ًا ونصف ًا وال تكتفي بإكامل الطهر الثاين.
(مس�ألة  :)72األح�وط وجوب� ًا يف التي حتيض يف الش�هر م�رار ًا أن تعتد

بأبعد األجلني وهو الش�هور ،فتعتد بثالثة ش�هور إن كانت حرة مطلقة ،وبشهر
ونصف إن كانت متمتع ًا هبا أو أمة مطلقة.
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(مس�ألة  :)73املطلق�ة احل�رة إذا كان�ت صغرية وهي يف س�ن من حتيض

فاعت�دت بش�هر ثم حاضت مل حيس�ب الش�هر م�ن عدهت�ا ،بل تس�تأنف عدهتا
باالطهار فتعتد بثالثة أطهار بعد احليض الذي وقع عليها .وهو األحوط وجوب ًا

يف كل من تكون عدهتا بالشهور إذا فجأها احليض قبل إكامل عدهتا.

(مسألة  :)74من تكون عدهتا باالطهار إذا بدأت عدهتا بطهر أو طهرين

ث�م انقط�ع حيضها تلغ�ي االطهار ثم تس�تأنف عدهت�ا بالش�هور ،إال أن تكون

طاعنة يف الس�ن بحيث يك�ون انقطاع حيضها النتهائه ع�ادة ال الضطرابه فإهنا
ال تلغ�ي ما تعتد به م�ن االطهار ،بل تكمل عدهتا بالش�هور ،فإذا اعتدت بطهر
وحاض�ت حيضة واح�دة ثم انقطع حيضها أمتت عدهتا بش�هرين ،وإذا اعتدت

بطهرين وحاضت حيضتني ثم انقطع حيضها أمتت عدهتا بش�هر ،س�واء بلغت

سن اليأس أم ال.

ه�ذا ،إذا كانت حرة مطلقة أما إذا كانت متمتع ًا هبا أو أمة مطلقة فإهنا إذا

اعت�دت بطهر واحد وحاضت حيض�ة واحدة ثم انقطع حيضها بالنحو املذكور

تلغي الطهر وتستأنف عدهتا بشهر ونصف.

(مسألة  :)75عدة احلامل من الطالق وضع احلمل وإن كان بعد الطالق

بلحظة.

(مسألة  :)76ال فرق يف وضع احلمل بني كونه تام ًا وكونه سقط ًا إذا علم

أنه مبدأ تكون آدمي.

ً
حاملا بأكثر م�ن واحد بانت م�ن زوجها ـ إن
(مس�ألة  :)77إذا كان�ت
ٍ
حينئذ ،لكن
كان�ت العدة رجعية ـ بوضع االول ،فال جي�وز لزوجها الرجوع هبا
ال حيل هلا الزواج حتى تضع ما بقي من محلها.
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(مسألة  :)78األحوط وجوب ًا يف املتمتع هبا إذا كانت حام ً
ال أن تعتد بأبعد
األجلني من وضع احلمل وعدهتا إذا مل تكن حام ً
ال.

(مس�ألة  :)79االعتداد بوض�ع احلمل خيتص بما إذا كان احلمل حمكوم ًا
ً
رشع�ا بأن�ه من صاحب الع�دة ،كاملط ِّلق ،أما إذا كان من غريه لش�بهة أو زنا فال

ٍ
حينئذ االطهار أو الش�هور ،عىل م�ا تقدم .هذا مع
دخ�ل ل�ه يف العدة ،بل عدهتا
الدخول أما بدونه فال عدة ،كام تقدم.

(مس�ألة  :)80إذا تويف ال�زوج اعتدت زوجته أربعة أش�هر وعرشة أيام،
س�واء كان ال�زواج دائ ًام أم منقطع ًا ،وس�واء كان الزوج�ان كبريين أم صغريين،

ومسلمني أم كافرين ،وحرين أم مملوكني أم خمتلفني يف الكل.

ال ،ف�إن كانت حام ً
ه�ذا إذا مل تك�ن حام ً
ال فعدهتا أبع�د األجلني من املدة

املذكورة ووضع احلمل.

(مس�ألة  :)81إذا طلقت املرأة ومات زوجها يف العدة البائنة أمتت عدهتا

ومل تعت�د للوف�اة .أما إذا م�ات يف العدة الرجعية فإن عليه�ا أن تعتد عدة الوفاة.

هذا وربام زاد ما بقي من عدهتا عن عدة الوفاة ،كام لو كانت حتيض يف كل ثالثة
ٍ
وحينئذ فاألح�وط وجوب ًا أن
أش�هر مرة فمات زوجها وهي يف طهره�ا االول،

تتمه بعد عدة الوفاة.

(مسألة  :)82إذا طلقت زوجة الغائب بعد الفحص عنه وجب عليها أن

تعتد بقدر عدة الوفاة ،كام تقدم يف أول كتاب الطالق.

(مس�ألة  :)83جي�ب عىل املرأة يف عدة الوفاة احلداد بترك الطيب والزينة
يف البدن واللباس ،وجيوز هلا الغسل والتنظيف والتمشط وتقليم االظفار ونحو
ذل�ك مم�ا ال يعد زينة عند العرف ،بل حتى مث�ل االكتحال إذا مل يكن للزينة ،بل
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حلاجتها إليه أو لتعارفه من دون أن يعد زينة عرف ًا.

(مس�ألة  :)84جيوز هلا االعتداد يف بيت زوجها ويف أي بيت ش�اءت ،بل
هل�ا أن تقضي عدهت�ا يف بيوت متع�ددة كل م�دة يف بيت .وجيوز هل�ا 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 عشا ًء كان أوىل.

وأما ما شاع عند كثري من عوام الناس من أن عليها االعتزال واالحتجاب
حتى ال يرى شخصها من ليس حمرم ًا هلا وال يسمع صوهتا وال يرى ما حيل كشفه

من بدهنا ،وغري ذلك من القيود فليس له أصل رشعي.

(مس�ألة  :)85احل�داد لي�س رشط ًا يف الع�دة ،بل هو واج�ب فيها ،فعدم
قيامها به جه ً
ال أو عمد ًا ال يبطل العدة ،وال جيب معه قضاؤها.

(مس�ألة  :)86ال جيب احلداد عىل االمة ،وال عىل الصغرية واملجنونة ،كام

ال جيب عىل وليهام أو غريه إلزامهام به.

(مس�ألة  :)87ال جيب احلداد عىل املعتدة يف غري عدة الوفاة ،بل يستحب

لذات العدة الرجعية أن تتجمل وتتزين لزوجها.

(مسألة  :)88تثبت عدة الطالق يف كل ما يوجب الفراق بعد الزواج الدائم،
كفس�خ النكاح بأحد العيوب املتقدمة ،وبطالنه بعروض أحد أس�باب البطالن
املحرم .فإن كانت من ذوات االقراء اعتدت باالقراء ،وإن كانت من
كالرض�اع
ِّ
ذوات الش�هور اعتدت بالشهور ،وإن كانت حام ً
ال اعتدت بوضع احلمل .وأما
ل�و عرضت ه�ذه ا ُالمور عىل ال�زواج املنقطع فعدهت�ا عدة املتمتع هب�ا املتقدمة.
(مسألة  :)89هذه العدة بائنة خترج هبا املرأة عن عصمة الزوج .وال جيري

عليها حكم العدة الرجعية.
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(مس�ألة  :)90تثبت عدة الطالق املتقدمة عىل املرأة احلرة بوطء الش�بهة،

س�واء كان�ت الش�بهة لتوهم وقوع العقد م�ع عدم وقوعه ،كام لو اش�تبهت 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  :)91إذا كانت املوطوءة بالشبهة خلي ًة غري ذات زوج حرم عليها

ال�زواج يف عدهت�ا ،وإن كان�ت مزوجة حرم على زوجها وطؤه�ا يف عدهتا ،بل
األح�وط وجوب� ًا اعتزاله هلا فال يس�تمتع هبا بقي�ة االس�تمتاعات ،بل األحوط
وجوب ًا أيض ًا عدم نظره إىل ما حيرم عىل غريه النظر إليه منها.

(مس�ألة  :)92املدار يف وطء الش�بهة عىل الشبهة من جانب الرجل ،فمع

الش�بهة من طرفه تثبت العدة وإن كانت املرأة متعمدة احلرام ،ومع عدم الش�بهة

من طرفه ال تثبت العدة وإن كانت املرأة يف شبهة.

(مس�ألة  :)93ال عدة مع الزنا وال اس�ترباء ،نعم يس�تحب استرباء املزين
هبا من ماء الفجور ،بل هو األحوط استحباب ًا ،خصوص ًا إذا كان الزاين هو الذي

يريد التزويج هبا.

(مسألة  :)94ال تعتد املوطوءة شبهة عدة الوفاة ملوت الواطئ قبل ارتفاع

الشبهة وال ملوته يف العدة بعد ارتفاع الشبهة.

(مسألة  :)95إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع عدة ُاخرى للمرأة تتداخل

العدتان ،س�وا ًء كانتا من س�نخ واحد ،كما لو وطأها رجل ش�بهة ووطأها آخر
شبهة أيض ًا ،أو وطأها الواطئ نفسه يف عدته ،أم من سنخني ،كام لو طلق الزوج
امل�رأة بائن� ًا ثم وطأها هو أو غريه ش�بهة ،أو وطئت ذات الزوج من غريه ش�بهة
فطلقها الزوج أو مات عنها ،وغري ذلك .مث ً
ال لو وطأها رجل شبهة فرشعت يف
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العدة ثم وطأها آخر بعد ميض شهر من العدة وجب عليها االعتداد ثالثة أشهر

لوطء الثاين وال جيب عليها إكامل عدة االول ثم استئناف عدة الثاين.

(مس�ألة :)96مبدأ عدَّ ة الطالق والفس�خ وبطالن عق�د النكاح من حني

حصول السبب ،سواء بلغها اخلرب حينه أم بعده ،قبل ميض مقدار العدة أو بعده،
ف�إذا بلغها بعد ميض زمان العدة فال عدة عليه�ا .نعم لو جهلت تاريخ حصول

السبب بنت عىل تأخره.

(مسألة  :)97مبدأ عدة الوفاة عىل املرأة من حني يبلغها خربوفاة زوجها،

ال من حني نفس الوفاة ،من غري فرق بني الغائب واحلارض ،حتى لو كانت املدة
بني الوفاة وحصول اخلرب قريبة كثالثة أيام أو أربعة عىل األحوط وجوب ًا .كام أن
األحوط وجوب ًا العموم ملن ال جيب عليها احلداد كاالمة والصغرية.

(مس�ألة  :)98املراد ببلوغ اخلرب وصول ذل�ك إليها بعلم أو حجة معتربة

يعمل عليها.

(مس�ألة  :)99مب�دأ عدة وطء الش�بهة من حين ارتفاع الش�بهة وظهور

احل�ال ،ال من حني آخر وطء .ولو تويف الواطئ والش�بهة باقي�ة كان مبدأ العدة
ٍ
حينئذ عدة الطالق ال عدة الوفاة كام سبق.
الوفاة ،لكن العدة

(مس�ألة  :)100مجيع أنواع العدة املتقدمة بائنة ،إال عدة الطالق الرجعي

وقد تقدم بيانه يف أول الفصل الثاين.

(مس�ألة  :)101الطلاق البائن خترج به املرأة ع�ن عصمة الزوج وتصري

أجنبي�ة فليس ل�ه النظر إليها ،وال جي�ب عليه نفقتها وال إس�كاهنا ،وهلا اخلروج
من بيتها بغري إذنه ،وال جتب عليها طاعته ،وله أن يتزوج اخلامس�ة لو كانت هي
الرابع�ة وغري ذلك .نعم ترثه إىل س�نة إذا طلقها وهو مريض ،عىل تفصيل تقدم

يف آخر كتاب الطالق.
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كما أن األح�وط وجوب ًا ع�دم تزوج إح�دى ا ُالختني يف ع�دة ُاختها من
الن�كاح املنقط�ع وإن كان�ت بائنة ،واعتزال الزوج�ة بوطء ُاختها أو ُامها ش�بهة

حتى تنقيض عدة الوطء من الشبهة.

(مسألة  :)102تبقى املرأة يف عصمة الزوج يف العدة الرجعية وهي بمنزلة
الزوجة ،فليس له الزواج ب ُاختها ،وال باخلامسة إذا كانت هي الرابعة ،ويتوارثان

إذا مات أحدمها يف العدة ،وجيوز له الدخول عليها بغري إذهنا ،كام جيوز هلا إبداء

زينته�ا له ،بل هو مس�تحب ـ كام تقدم ـ وجيب عليها طاعت�ه ،وإجابته ملواقعتها
ل�و طل�ب ذلك وتكون مواقعت�ه هلا رجوع ًا هبا كما تقدم ،كام جي�ب عليه نفقتها
وإس�كاهنا معه ،وال جيوز له إخراجها من بيته وترك إس�كاهنا معه مراغ ًام هلا ،إال
أن تأيت بفاحشة مبينة ،واألحوط وجوب ًا االقتصار يف الفاحشة املبينة عىل القبيح
م�ن القول والفعل مما يتعلق باجلنس .أما لو تراضيا بعدم إس�كانه هلا وس�كناها

منفصلة فال بأس.

(مسألة  :)103لو أسكنها معه مل جيز هلا اخلروج بغري إذنه ،إال لرضورة ال

تستطيع معها استئذانه ،أما مع إذنه فال بأس بخروجها ،كالزوجة.

(مس�ألة  :)104إذا طل�ق الرج�ل امرأت�ه طالق� ًا رجعي� ًا ورج�ع هب�ا ثم
طلقهاطالق ًا خلعي ًا أو غري خلعي ـ قبل الدخول ـ وجب عليها استئناف عدة تامة،
وال يكون طالق ًا بالعدة ،كام ال يكفي إكامل العدة ا ُالوىل التي انقطعت بالرجوع.
(مسألة  :)105ال تعتـد املرأة من صاحب العدة ،فله أن يتزوجها يف عدهتا
البائن�ة ـ إذا مل حت�رم عليه من جه�ة ُاخرى ـ كعدة الطالق اخللع�ي ،وعدة العقد

املنقطع ،وعدة فسخ النكاح أو بطالنه بأحد موجبات البطالن ،وعدة وطء الشبهة.
لك�ن ل�و تزوجها دوام� ًا أو متعة ثم خرج�ت عن عصمته قب�ل الدخول

ـ بالطالق أو هبة املدة أو فس�خ النكاح أو بطالنه ـ مل حتل لغريه حتى تس�تكمل
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عدهت�ا ا ُالوىل بعد احتس�اب مدة زواجها الثاين منهاً .
مثلا  :إذا كانت املرأة ممن
تعت�د م�ن الطالق بثالثة أش�هر ،فطلقها زوجه�ا ـ بعد الدخ�ول ـ طالق ًا خلعي ًا

يف أول ش�هر رجب ثم عقد عليها يف أول ش�هر ش�عبان ثم طلقها يف أول ش�هر
رمضان قبل الدخول هبا ،مل حيل لغريه أن يتزوجها إال يف ش�هر ش�وال بعد إكامل
عدهتا ا ُالوىل التي بدأت بشهر رجب.
وإذا كانت املرأة ممن تعتد من العقد املنقطع بش�هر 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 ش�هر ش�وال مل حيل لغريه أن يتزوجها
إال بعد مخسة عرش يوم ًا من شهر ذي القعدة.

وربام يتوهم سقوط عدة الفراق االول بالزواج الثاين وعدم العدة بالفراق

من الزواج الثاين النه قبل الدخول ،فتحل لكل أحد بمجرد الفراق ،حتى قيل:

إن امل�رأة الواح�دة تدور عىل مجاعة يف ليلة واحدة ،فيعقد عليها أحدهم ويدخل
هبا ثم هيبها املدة ويعقد عليها ثاني ًا ثم هيبها املدة قبل الدخول فيعقد عليها الثاين
ويدخ�ل هبا ،ثم هيبها املدة ويعقد عليه�ا ثاني ًا ثم هيبها املدة قبل الدخول ،ويعقد

عليها الثالث ،وهكذا حتى تدور عىل اجلامعة كلهم.

وإن ص�ح ذلك فهو من الفجائع الفضيعة واملنكرات الش�نيعة ،وإن كان

هناك من يفتي بجوازه كان ش�اهد عيان عىل نقصان االنسان ،وأن غري املعصوم

قد يتعرض للخطأ الفاضح والغفلة العجيبة ليكون ذلك عربة متنع من االغراق
يف حس�ن الظن بغري املعصوم مهام بلغ ش�أنه ،وداعي ًا للتثبت عند الفتوى وعدم
الترسع فيها حذر ًا من س�قطات الوهم وعثرات الفكر والنظر .ونس�أله سبحانه
وتعاىل التسديد والتوفيق لتحقيق احلقائق ،ونعوذ به من اخلطل والزلل يف القول

والعمل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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الفصل اخلامس

يف اخللع واملباراة

ومه�ا نوعان من الطالق يبتني�ان عىل طلب الزوجة من الزوج أن يفارقها
مع بذهلا له ما ً
ً
ورىض بعرضها.
ال من أجل ذلك ،فيكون فراقه هلا إجابة لطلبها
(مس�ألة  :)106مل�ا كان اخللع واملباراة من أن�واع الطالق فالبد فيهام من

الشروط املتقدم�ة يف الطالق نفس�ه ،كاالش�هاد ،ويف املطلق ،كالبل�وغ والعقل
والقصد وعدم االكراه ،ويف املطلقة ،ككوهنا يف طهر مل يواقعها فيه ،إال ما استثني

كاحلامل والصغرية وغريمها ،عىل التفصيل املتقدم يف الطالق.

(مس�ألة  :)107يشترط يف اخللع أن تك�ون املرأة كاره�ة لعلقة الزوجية

بينه�ا وبني الرجل ،بنحو ي�ؤدي ذلك إىل امتناعها عن القي�ام بحقوقه والتعدي

علي�ه وعصيان اهلل تعاىل فيه وانتهاك حدوده ،أو بحيث هتدد الزوج بذلك جادة

ب�ه .وال يكف�ي كراهته�ا للعلقة املذك�ورة إذا كانت ملتزمة ب�أداء حقوق الزوج
تدين� ًا أو جتم ً
ال ،بل حتى ل�و احتمل أداء الكراهة للتفري�ط بحقوقه من دون أن

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.

(مس�ألة  :)108يشترط يف املباراة كراهة كل من الزوجني لآلخر وإن مل

يبلغ حد التعدي من أحدمها عىل اآلخر والتفريط بحقه.

(مس�ألة  :)109ال يرشع اخللع واملباراة لتفادي مش�اكل ُاخرى عىل املرأة
تابعة لعلقة الزوجية من دون كراهة هلا ،بأن صعب عليها مث ً
ال أداء بعض حقوق
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ال�زوج أوالس�فر معه أو معارشة أهله ،فض ً
ال عما إذا كان ذلك منها المر خارج

ع�ن العلقة الزوجية ،كاس�تجابة لطلب أهلها أو لعرف عش�ائري أو خوف من

ظامل أو رغبة يف خري موعود به ،أو غري ذلك.

(مسألة  :)110حيرم عىل الزوج التعدي عىل زوجته والتضييق عليها من

أجل أن تتخلص منه ببذل ماهلا ،ففي ذلك اس�تغالل لضعفها ،وهو من أفحش

الظلم ،ويف احلديث عن النبي« : Fومن أرضّ بامرأة حتى تفتدي نفسها منه مل

ي�رض اهلل له بعقوب�ة دون النار ،ألن اهلل يغضب للمرأة كام يغضب لليتيم ...أال

وإن اهلل ورس�وله بريئ�ان مم�ن أرضّ بامرأته حتى ختتلع من�ه» .وكذا احلال يف غري

ال�زوج ممن يتدخل بني الزوجني ويس�عى حلمل الزوج�ة ـ بالرتغيب والرتهيب

وغر الش�يطان
واملضايق�ات ـ على الب�ذل وطلب الطالق .ولو س�ولت النفس َّ
ال�زوج أو غيره فأج�رم وفعل ذل�ك فطلبت الطلاق وبذلت مل حي�ل للزوج ما
بذلت ومل يقع اخللع وال املباراة.

نعم إذا أدى ذلك إىل حصول رشط اخللع أو املباراة بالنحو املتقدم فبذلت

ّ
حل املال وصح أحد االمرين ،وحتمل املسبب لذلك إثم هذه اجلريمة.

(مس�ألة  :)111حيث تق�دم ابتناء اخللع واملباراة عىل ب�ذل املال من قبل
الزوج�ة ،فالبد من ك�ون اليشء املبذول مما يصح التعاوض ب�ه رشع ًا ،عين ًا كان

أو منفع�ة أو حق� ًا ،دون مثل اخلمر واخلنزير .كام البد من كونه معين ًا ،وال يكفي
امل�ردد ،كأح�د الثوبني أو ما يطلبه الزوج .نعم ال بأس بجهالته مع تعيينه ،كام لو

بذلت جمموعة من االوراق النقدية من دون أن يعرف قدرها.

(مس�ألة  :)112ال ح�دّ يف الفداء م�ن حيثية القلة والكث�رة .نعم البد يف

املباراة من أن ال يتجاوز الفداء مقدار املهر ،وال بأس يف اخللع بزيادته عن ذلك.
(مس�ألة  :)113ال بد من كون الفداء الذي تبذله املرأة ما ً
ال هلا متلكه قبل
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الب�ذل 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  :)114البد 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 ملك ًا هلا وبذله بإذهنا .نعم إذا كان الغري وكي ً
ال عنها يف طلب الفراق
وبذل الفداء أجزأ طلبه وبذله.

(مس�ألة  :)115الب�د يف اخلل�ع واملب�اراة م�ن أن يكونا مرتبطين بالبذل

متفرعين عليه ،نظري ارتباط القبول باالجياب ،فال يكفي فيهام العلم برضا املرأة
بالف�داء م�ن دون أن تبذله فع ً
ال ،وك�ذا إخبارها للزوج بأهنا مس�تعدة للبذل يف

س�بيل فراقه�ا ،بل ال يصح به اخلل�ع وال املباراة ما مل يتحقق منه�ا البذل بالفعل
فيخلعها أو يبارهيا استجابة هلا.

(مسألة  :)116يرشع 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 ينش�ئ الفراق خالي ًا عن صيغة الطالق ،وجيزئ فيه كل ما يدل

على إخراجها ع�ن زوجيت�ه وحبالته وعصمته م�ن غري أن يتضمن فس�خ عقد
النكاح وحله.

فيق�ول يف اخلل�ع  :خلعتك عىل كذا ،أو أنت خمتلعة على كذا ،أو خلعت

فالنة عىل كذا ،أو هي خمتلعة عىل كذا ،ويقول يف املباراة  :بارأت فالنة عىل كذا،
أو بارأتك عىل كذا .أويقول فيهام مع ًا  :فارقتك عىل كذا أو فارقت فالنة عىل كذا
أو تركتك عىل كذا أو تركت فالنة عىل كذا .بل لو قالت يف مقام البذل :اخلعني
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على ك�ذا ،أو  :بارئني عىل ك�ذا ،أو  :لك كذا واخلعن�ي ،أو بارئني ،أوفارقني،
فق�ال قاص�د ًا إنش�اء اخللع أو املب�اراة  :رضيت بذل�ك ،بحيث حتق�ق منهام مع ًا
ٍ
حينئذ إىل إنش�اء الفراق من
الرضا بذلك كفى يف حتقق أحد االمرين ،بال حاجة
الزوج ابتدا ًء.

وال حيت�اج يف الوج�ه الثاين إىل اإلتيان بعد ذل�ك بصيغة الطالق .نعم هو
أحوط استحباب ًا خصوص ًا يف املباراة ،فيقول ـ بعد متامية اخللع أو املباراة بإحدى

العبارات املتقدمة يف الوجه الثاين ومع بقاء رشوط الطالق ـ كحضور الشاهدين

وطهر املرأة ـ  :فالنة طالق ،أو :أنت طالق.

(مس�ألة  :)117البد يف اخللع واملباراة م�ن 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:

خلعت�ك أو بارأت�ك إن كن�ت كاره�ة يل ،أو إن كنت زوجت�ي .وبذلك يفرتقان
ع�ن الطالق ،حيث تق�دم عدم صحة تعليقه حتى عىل م�ا يتوقف صحته عليه.
(مس�ألة  :)118ال تشترط املبارشة يف اخللع واملباراة ،بل يمكن لكل من

الطرفين التوكيل يف طلب الف�راق والبذل ،ويف إيقاع الفراق اس�تجابة للطلب
ومبتني ًا عىل البذل.

(مس�ألة  :)119إذا خلعه�ا أو بارأها عىل م�ا ال يصح التعاوض به رشع ًا
ـ كاخلم�ر واخلنزي�ر ـ مل يصح اخللع وال املباراة ،كام ال يقع طالق ًا بال عوض ،بل

تبق�ى املرأة زوجة .من دون فرق بين إقدامهام عىل ذلك عمد ًا وعدمه ،بأن وقع
ذل�ك منهام خطأ جه ً
ال باحلكم أو املوضوع .وكذا احل�ال إذا مل تكن الفدية ملك ًا

للم�رأة ،ب�ل مملوكة لغريها أو وقف ًا .نعم لو كان ق�د أتبعها بالطالق املجرد ـ كام
تق�دم أنه مقتضى االحتياط يف الوجه الثاين ـ صح الطلاق وكان رجعي ًا أو بائن ًا
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حسب اختالف املوارد.

(مس�ألة  :)120إذا ظه�ر بع�د اخلل�ع أو املب�اراة أن الفدية معيب�ة أو عىل

خلاف م�ا وصفت مل يبطل اخللع وال املباراة .ويف اس�تحقاق الرجل االرش أو
التبديل إش�كال ،فالالزم االحتياط .هذا إذا كانت الفدية ش�يئ ًا معين ًا يف اخلارج

كث�وب خ�اص ،أما إذا كانت أمر ًا كلي ًا يف ذمة امل�رأة كعرشة مثاقيل من الذهب،
فس�لمت للرجل فرد ًا معيب ًا أو خمالف ًا للوصف فال إش�كال يف استحقاق الرجل

التبدي�ل ،وإن تعذر عىل امل�رأة التبديل كان عليها إرض�اء الرجل ولو باملصاحلة

معه عىل يشء من املال.

(مس�ألة  :)121تعتدّ املرأة من اخلل�ع واملباراة عدة الطالق إذا كانت ممن

تعت�دّ يف الطالق ،كاملدخول هبا وهي يف س�ن احلي�ض ،إال أن عدهتا بائنة ،حتى
ل�و كانت املرأة بحيث لو طلق�ت من دون خلع وال مباراة لكان طالقها رجعي ًا،
فتج�ري عليها أح�كام العدة البائنة ،كع�دم جواز الرجوع للرج�ل فيها ،وعدم

التوارث بينهام لو مات أحدمها يف أثنائها ،وغري ذلك.

(مسألة  :)122للمرأة الرجوع يف الفدية ما دامت يف العدة برشطني..

األول :بق�اء الفدي�ة يف ملك ال�زوج ،فلو خرجت عن ملك�ه ببيع أو هبة
أو وق�ف فال جمال لرجوعها هبا .ه�ذا إذا كانت عين ًا خارجية كثوب خاص .أما

إذا كانت أمر ًا كلي ًا فس�لمته فرد ًا منه فخرج عن ملكه ففي صحة رجوعها به مع
تكليف الرجل أن يدفع إليها فرد ًا 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 رجعي ًا.

ثانيهما :ع�دم حصول م�ا يمنع م�ن الرجوع فيها ،كما لو ت�زوج ُاختها،
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أو ص�ار ل�ه أربع زوجات دائم�ة غريها ،أو أرضعت هي زوجت�ه فصارت ُامها

بالرضاع ،أو نحو ذلك.

هذا ،ويشترط يف اخللع رشط ثالث ،وهو أن تقلع عن التعدي عىل حقه

وتتوب من معصية اهلل تعاىل فيه.

(مس�ألة  :)123إذا كانت املرأة ق�د تزوجت من دون ذكر مهر فاختلعت

قب�ل الدخ�ول مل يك�ن هلا متعة ،بخالف م�ا لو طلقت بال ع�وض ،فإهنا متتع كام

سبق يف املهور.

(مس�ألة  :)124اخللع واملباراة وإن مل جيبا عىل الزوج عند بذل املرأة ،إال
أنه إذا توقف حل املش�كلة عىل أحدمها فلا ينبغي له التعنت والتصلب إحراج ًا
للمرأة أو تش�في ًا منها ،فإن اهلل تعاىل إنام رشعهام حلل املش�اكل املس�تعصية حذر ًا

م�ن انته�اك حرمات�ه وتعدي ح�دوده ،وليتس�نى لكل م�ن الزوجين أن يعيش
جتربة ُاخرى قد حيصل هبا عىل البيت الس�عيد والعيش الرغيد .قال جلت آالؤه
وعظمت نعامؤه ﴿ :وإن يتفرقا يغن اهلل ك ً
ال من سعته وكان اهلل واسع ًا حكي ًام﴾ومل
جيعل اهلل تعاىل االمر للرجل من أجل أن يتعنت ويستغل موقعه ،إجحاف ًا باملرأة
واستهوان ًا هبا ،بل النه االرشد واالقدر عىل مالحظة مقتضيات احلكمة والعمل

عليها .فينبغي له أن يؤدي ش�كر نعم�ة اهلل تعاىل عليه يف ذلك بأن يقوم بمقتىض

مسؤوليته وخيرج عن عهدهتا.

(مسألة  :)125إذا مل تتم رشوط اخللع واملباراة مل يرشع الطالق بالعوض

املب�ذول من امل�رأة أو غريها ،وانحرص االمر بالطلاق املجرد عن العوض .نعم

يمك�ن بذل العوض لل�زوج من املرأة أو غريها ومتليكه ل�ه برشط الطالق ،فإذا
قب�ل ال�زوج بذلك وجب عليه الطالق وفاء بالرشط ،فل�و مل يطلق كان عاصي ًا،
وكان للب�اذل الرجوع يف البذل .وإن طلق جرى عليه حكم الطالق بال عوض،

 ......................................................... 104منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم الثاين

الذي قد يكون رجعي ًا ،كام لو كانت املرأة مدخو ً
ال هبا ويف سن من حتيض وكان
ٍ
وحينئذ يكون للزوج الرجوع ،إال أن يشترط عليه
هو الطالق االول أو الثاين.

ٍ
حينئذ ،فيلزمه الرشط وحيرم عليه الرجوع.
عند البذل والتمليك ع�دم الرجوع

لكن لو عىص ورجع ففي نفوذ رجوعه إشكال ،والالزم االحتياط.

نعم ال ينبغي س�لوك ه�ذا الطريق ،إال عند رضورة تس�وغ تقويض بيت

الزوجية من دون أن يلزم حيف عىل املرأة ،وإال حتمل من يقوم بذلك مسؤولية
جسيمة وإن كانت املعاملة صحيحة والرشط نافذ ًا.
ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفصل السادس
يف الظهار

وهو تش�بيه من حيل نكاحها بالفع�ل ـ من زوجة أو أمة ـ بإحدى املحارم

بقصد حتريمها عليه ،عىل تفصيل يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

وه�و من مبتدعات اجلاهلية ،وقد اس�تنكره اهلل تعاىل مل�ا فيه من حتريم ما
ّ
أح�ل ،قال عز من قائل ﴿ :الذين يظاهرون منكم من نس�ائهم ماهن ُامهاهتم إن

ُامهاهتم إال الالئي ولدهنم وإهنم ليقولون منكر ًا من القول وزور ًا﴾ .وقد عاقب
حرمها عىل نفس�ه حتى يك ّفر.
اهلل تعاىل من أقدم عليه بإلزامه بام قال وحتريم من ّ

فح�ري باملؤم�ن أن يتجنب ذلك ويتثب�ت يف أفعاله وأقواله ،وحيفظ لس�انه عن
ٌّ
اخلط�ل والباطل مهام كانت الظروف املحيطة به ،مراعي ًا تعاليم اهلل تعاىل ومتأدب ًا
بأدبه ،ولئال حيرج نفسه ويضيق عليها وعىل أهله متكلف ًا بذلك ومتعدي ًا.

(مس�ألة  :)126ا ُمل ِ
ظاه�ر هو الرج�ل ،وال يقع الظهار من امل�رأة لتحريم
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الرجل عليها.

(مس�ألة  :)127يتحقق الظه�ار بأن يقول الرجل للم�رأة بقصد حتريمها
علي�ه  :أنت ّ
علي كظهر ُامي .ويكفي كل م�ا يدل عىل املرأة الت�ي يراد حتريمها،

كفالنة ،أو هي .كام يكفي كل ما يدل عىل التشبيه ،مثل  :أنت ع ّ
يل ظهر ُامي ،أو:
أنت مني كظهر ُامي ،أو  :أنت حرام ع ّ
يل كظهر ُامي ،إىل غري ذلك.
(مس�ألة  :)128يقوم مقام ا ُالم مجيع املحرمات النسبية ،كا ُالخت وبنتها

وبنت االخ والعمة واخلالة ،بل مطلق املحرمات بالنسب والرضاع واملصاهرة.

املشبه به العنوان
(مسألة  :)129الظاهر اختصاص الظهار بام إذا ُاخذ يف َّ
املحرم ،كا ُالم وا ُالخت ،دون ش�خص املرأة التي هي حمرم ،فإذا قال  :أنت ع ّ
يل
كظهر زينب ،وكانت زينب ُامه أو ُاخته مل يقع الظهار.

(مس�ألة  :)130يقوم مقام الظهر كل عضو من أعضاء املحارم ،كالرجل

املشبه به هو املرأة املحرم نفسها ،كام
واليد والبطن والفرج وغريها .وكذا لو كان َّ
لو قال  :أنت عيل ك ُامي أو ك ُاختي.

(مس�ألة  :)131ال يقع الظهار بالتحريم املجرد عن التشبيه باملحارم ،كام
لو اقترص عىل قوله  :أنت ع ّ
يل حرام.
(مس�ألة  :)132ال يقع الظهار موقت ًا بزمان ،كش�هر أو س�نة ،بل البد فيه

من االطالق وعدم التوقيت.

(مس�ألة  :)133ال يقع الظهار مؤج ً
ال ،كام ل�و قال  :أنت ع ّ
يل كظهر ُامي

من يوم اجلمعة ،أو عند خروج هذا الشهر.

(مس�ألة  :)134ال يق�ع الظهار يف يمين ،وهو الذي يراد ب�ه احلمل عىل
فع�ل أو الزجر عنه ،كام لو قال  :أن�ت ع ّ
يل كظهر ُامي إن تركت صالة الليل ،أو
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إن اغتبت مؤمن ًا .ويف وقوعه مرشوط ًا بيشء من دون أن يراد به اليمني عىل تركه

إشكال ،واالظهر العدم.

(مس�ألة  :)135يشترط يف املظاهر البل�وغ والعقل والقص�د إىل الظهار

املعه�ود املبن�ي عىل حتريم املرأة مع بقائها على الزوجية ،فلو قصد به الكناية عن
الطالق مل يقع ظهار ًا وال طالق ًا.
(مس�ألة  :)136يشرتط يف املظاهر االختيار ،فال يقع الظهار مع االكراه،
ولو ألجل إرضاء الغري ،ك ُامه وزوجته جتنب ًا لبعض املشاكل.

(مس�ألة  :)137ال يق�ع الظهار م�ع الغضب واالنفع�ال ترسع ًا من دون

قصد سابق.

(مس�ألة  :)138يقع الظهار بالزوجة دائمة كانت أو متمتع ًا هبا ،وال يقع
باالجنبي�ة ،حتى لو علقه على الزواج هبا ،بأن قال مث ً
ال  :إن تزوجت فالنة فهي

عيل كظهر ُامي.

(مسألة  :)139ال يقع الظهار باملرأة إال بعد الدخول هبا ولو دبر ًا.

(مس�ألة  :)140البد يف الظهار من أن تك�ون املرأة يف طهر مل يواقعها فيه

إذا كان�ت يف س�ن احليض ،على التفصيل املتقدم يف الطلاق .ويف جريان حكم

الغائب هنا إشكال ،فالالزم االحتياط.

(مس�ألة  :)141البد يف الظهار من ش�هادة عادلني ،عىل النحو املتقدم يف

الطالق.

(مس�ألة  :)142ال يقع الظه�ار يف إرضار .والظاهر أن املراد بذلك ما إذا

أوقعه بقصد االرضار باملرأة وااليذاء هلا.

ت�م الظهار حرم على ا ُمل ِ
املظاهرة ما
ظاهر وطء امل�رأة
َ
(مس�ألة  :)143إذا ّ
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دام�ت زوجة ل�ه حتى يك ّفر ،وال حي�رم عليه غري الوطء من وجوه االس�تمتاع،
فإن ك ّفر ّ
حل الوطء ،وإن وطأها قبل أن يكفر عىص ووجبت عليه كفارة ُاخرى

للوطء املذكور ،وهكذا إذا كرر الوطء قبل التكفري الالزم بالظهار ،فإن الكفارة
تتعدد بتعدد الوطء.

ظاهرة عن زوجية ا ُمل ِ
ظاهر بطالق أو
(مس�ألة  :)144إذا خرجت املرأة ا ُمل َ
غريه س�قط الظهار وس�قطت معه الكفارة ،فإن عادت له بتزويج جديد ّ
حل له
وطؤها بال كفارة .نعم لو طلقها طالق ًا رجعي ًا ورجع هبا قبل خروجها عن العدة

مل يسقط الظهار فال حيل له وطؤها حتى يكفر ،كام لو مل يطلقها.

(مسألة  :)145إذا 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.

(مس�ألة  :)146إذا ظاه�ر من نس�اء متعددات كان لكل ام�رأة ظهارها،
ٍ
وحينئذ حي�رم عليه وطء كل واحدة
حت�ى ل�و كان ظهارهن مجيع ًا بكالم واحد،
حتى يكفر هلا ،وال جيزئه كفارة واحدة لتحليلهن مجيع ًا.

(مس�ألة  :)147كف�ارة الظه�ار عت�ق رقب�ة ،ف�إن مل جيد فصيام ش�هرين
متتابعني ،فإن مل يقدر فإطعام ستني مسكين ًا .لكل مسكني مد ،هذا يف احلر ،وأما

العبد فكفارته صيام شهر واحد.

(مس�ألة  :)148املراد بالتتاب�ع هنا هو املراد بالتتابع يف س�ائر الكفارات،
وه�و أن يصوم ش�هر ًا تام ًا ويوم ًا من الش�هر الثاين ،ثم ل�ه أن يفرق الصوم حتى

يكمل الشهر الثاين .وقد تقدم يف أواخر كتاب الصوم بعض فروع التتابع.

(مس�ألة  :)149إذا مل يق�در على العت�ق ورشع يف الصي�ام ثم وط�أ املرأة
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املظاه�رة قبل إكامل الص�وم لزمه كفارة الوطء قبل التكفير .ثم إن أخل الوطء
َ
بالتتابع ـ كام لو وطأها هنار ًا قبل ميض ش�هر ويوم ـ وجب عليه اس�تئناف صوم

كفارة الظهار ،وإن مل خيل به ـ كام لو وطأها لي ً
ال أو بعد ميض شهر ويوم ـ أجزأه
إكامل صوم كفارة الظهار الذي رشع فيه ومل جيب استئنافه.

(مس�ألة  :)150إذا عج�ز عن عتق الرقبة فشرع يف الصوم ثم أيرس ،فإن

كان قد دخل يف الشهر الثاين أجزأه إمتام الصوم ،وإال وجب عليه العتق .أما إذا

عج�ز ع�ن العتق والصوم فرشع يف االطعام ثم قدر على أحدمها قبل إكامله فإن
األح�وط وجوب ًا التكفري بالعتق أوالصيام وعدم االجتزاء بام أتى به من االطعام
إال أن يستمر العجز حتى يكمله.

(مس�ألة  :)151إذا عج�ز ع�ن اخلص�ال املتقدم�ة وآخرها إطعام س�تني
مس�كين ًا صام ثامنية عرش يوم ًا عن كل عرشة مس�اكني ثالثة أيام .وال جيب فيها
التتابع ،وإن كان أحوط استحباب ًا.

(مس�ألة  :)152إذا عجز حتى عن صوم الثامنية عرش يوم ًا ففي االجتزاء

باالستغفار يف حتليل الوطء ـ مع بقاء الكفارة يف ذمته حتى يقدر عليها ـ إشكال،
ٍ
حينئذ ما يأيت يف املسألة االتية.
واألحوط بل األظهر العدم ،وجيري عليه

(مسألة  :)153إن ك ّفر ا ُمل ِ
ظاهر فال إشكال ،وإن مل يكفر فإن صربت املرأة
املظاه�ر منها فذاك ،وإال ان ُت ِظر بالرجل ثالثة أش�هر من حين الظهار ثم كان هلا
َ

أن ترف�ع أمرها للحاكم الرشعي ،فيلزمه بأحد االمرين من الكفارة أو الطالق،
ومع إبائه عن ذلك فإن أمكنه التضييق عليه حتى يطلق بنفسه فاألحوط وجوب ًا
ذلك ،وإال طلق عنه ،وكان الطالق بائن ًا أو رجعي ًا حس�ب اختالف املوارد ،فإن
كان رجعي ًا كان له الرجوع يف العدة ،ووجب عليه التكفري ،وإال ُالزم مرة ُاخرى

بالطالق ،حتى ينتهي به إىل التكفري والوطء أو خروجها عن عصمته وبينونتها منه.
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الفصل السابع
يف اإليالء

وه�و احللف عىل ت�رك وطء الزوجة عىل وجه خمصوص يأيت الكالم فيه،
ف�إن خرج عن ذل�ك كان يمين ًا ،وحلقه حكم اليمني املح�ض يف اللزوم وعدمه،
عىل ما يأيت تفصيله يف بحث اليمني إن شاء اهلل تعاىل.
وال ريب يف كراهته من وجوه..

األول :ما يأيت من كراهة اليمني إعظام ًا السم اهلل تعاىل أن حيلف به.

الثاين :ما يأيت أيض ًا من كراهة أن يتعرض االنس�ان للحقوق وجيعلها عىل

نفسه بنذر ونحوه.

الثال�ث :أنه يبتني عىل االرضار باملرأة وااليذاء هلا .فينبغي للمؤمن جتنب

ذلك والتحيل باحللم والصرب وضبط النفس ،وال يندفع يف مواقفه االنفعالية إىل ما

غنى عنه ،وليبق لنفسه حرية االختيار ،التي
قد حيرج نفسه ويؤذي أهله بام هو يف ً
جعلها اهلل تعاىل له وال يفرط هبا .واهلل سبحانه وتعاىل و ّيل التوفيق والتسديد.
(مس�ألة  :)154ال يق�ع االيلاء إال باحللف باهلل تعاىل ،كما هو احلال يف

سائر االيامن ،عىل ما يأيت يف بحث اليمني إن شاء اهلل تعاىل.

(مسألة  :)155البد 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 ،وجرى عليه حكم اليمني املحض.
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(مس�ألة  :)156الظاهر وقوع االيالء معلق ًا عىل رشط ،كام لو قال  :واهلل

ال ُاجامعك إن خرجت من الدار ،أو إن طلعت الشمس.

(مس�ألة  :)157يقع االيالء مؤبد ًا ،كما لو قال  :واهلل ال ُاجامعك أبد ًا أو
دائ ًام .ويقع أيض ًا مطلق ًا ،كام لو قال  :واهلل ال ُاجامعك ،فيكون بحكم املؤبد .ويقع
ٍ
حينئذ من أن يكون
أيض ًا مؤقت ًا ،كام لو قال  :واهلل ال ُاجامعك إىل سنة .نعم البد
االمد أكثر من أربعة أش�هر ،وإال مل ينعقد االيالء ،وحلقه حكم اليمني املحض.

(مسألة  :)158البد يف الرجل املويل من أن يكون بالغ ًا عاق ً
ال قاصد ًا خمتار ًا،
عىل نحو ما تقدم يف الظهار ،وأن يكون قادر ًا عىل مجاع املرأة التي يؤيل منها ،فال

يقع من املجبوب والعنني ،وال مع كون املرأة رتقاء أو نحوها ممن يتعذر وطؤها.
(مسألة  :)159البد يف املرأة املؤىل منها من أن تكون زوجة دائمة مدخو ً
ال
هبا ،وال يقع االيالء بدون يشء من ذلك ،بل يكون يمين ًا حمض ًا.

تم االيالء وانعقد فالبد من الكفارة عند وطء الزوجة
(مسألة  :)160إذا ّ
حت�ى ل�و كان الوطء املحلوف على تركه راجح� ًا .وبذلك خيتل�ف االيالء عن

اليمين املح�ض ،فإن اليمني ال ينعق�د إذا كانت خمالفته راجح�ة ـ كام يأيت ـ وال

جتب بمخالفته الكفارة.

(مسألة  :)161كفارة 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 اهلل تعاىل.

(مس�ألة  :)162املش�هور أن الكف�ارة يف االيلاء جتب بع�د الوطء كام يف

اليمني ،لكن الظاهر أهنا رشط يف جواز الوطء ،فالبد من تقديمها عليه ككفارة
الظه�ار .نعم لو وط�أ قبل التكفري مل جتب كفارة ُاخرى ،ب�ل جيزأ بكفارة واحدة
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للوطء الالحق ،ويكفي االستغفار للوطء االول ،عىل خالف ما تقدم يف الظهار.
(مس�ألة  :)163إذا 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 ويرجع ـ وذلك
بأن يدفع الكفارة وجيامعها ـ وأن يطلق ،فإذا مضت االربعة أشهر ومل يفعل أحد
االمرين أجربه عىل أحدمها ،بأن حيبس�ه ويضيق عليه يف املطعم واملرشب ونحو

ذلك حتى يفعل أحدمها ،فإن مل ينفع ذلك وأيس منه طلق احلاكم عنه وفرق بينهام.
(مس�ألة  :)164ل�و حصل الطلاق كان بائن ًا أو رجعي ًا حس�ب اختالف
املوارد .فإن كان رجعي ًا ورجع ُالزم بأحد االمرين أيض ًا عىل النهج السابق.
(مس�ألة  :)165إذا طلقها وبانت منه ثم تزوجها مل يس�قط حكم االيالء

ووجبت الكفارة بالوطء.

(مسألة  :)166ال تتعدد الكفارة بتعدد احللف مع احتاد الزمان الذي وقع

احللف عىل ترك الوطء فيه ،بل جتب كفارة واحدة.

الفصل الثامن
يف اللعان

أك�د االسلام فيام أكد على هتذيب اللس�ان وعفته ،وق�د ورد الردع عن

قذف غري املسلم بالفاحشة ما مل يطلع عىل ذلك منه ،فعن االمام الصادق Aأنه
هنى عن قذف من ليس عىل االسالم إال أن ّ
يطلع عىل ذلك منهم .وقال « :أيرس

ما يكون أن يكون قد كذب».

أم�ا املس�لم فقد أكد عىل عرضه وش�دد فيه حتى قال تع�اىل ﴿ :إن الذين
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يرم�ون املحصن�ات الغافلات املؤمنات لعن�وا يف الدني�ا واآلخ�رة وهلم عذاب
عظيم* يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهيم وأرجلهم بام كانوا يعملون * يومئذ

يوفيهم اهلل دينهم احلق ويعلمون أن اهلل هو احلق املبني﴾ .وقد عدّ قذف املحصنة
م�ن الكبائ�ر ،بل من أكبر الكبائر ،ومن الكبائر الس�بع املوجب�ات .ثم مل يكتف
بذل�ك حتى جع�ل عليه حد ًا أو تعزي�ر ًا ـ عىل تفصيل مذك�ور يف حمله ـ يكونان
عقوبة معجلة يف الدنيا رادعة ملن مل يرتدع بعذاب اآلخرة املوعود.

حس ومعاينة ال
وال يسقط ذلك إال شهود أربعة يشهدون بالفاحشة عن ّ
عن حدس وختمني ،وبدون ذلك يعدّ القاذف عند اهلل تعاىل كاذب ًا فاس�ق ًا منتهك ًا

حلرماته مس�تحق ًا للحد ،وال تقبل ش�هادته ،بل يلزم عىل املؤمنني ردعه وتكذيبه
وإن احتملوا صدقه أو ظنوا به.

ومع االس�ف الش�ديد نرى هت�اون الناس يف ذل�ك ،وترسعهم يف الطعن
والق�ذف الوه�ام وظنون واهتامات ال تغن�ي من احلق ش�يئ ًا ،وال تنهض حجة

بين ي�دي اهلل تعاىل ،غافلني أو متهاونين بتعاليم اهلل تعاىل ،ق�ال عز من قائل يف
حدي�ث االف�ك بعد أن ش�دد يف االن�كار عىل من ق�ام به ﴿ :لوال إذ س�معتموه
ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خري ًا وقالوا هذا إفك مبني * لوال جاؤوا عليه
بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء ف ُاولئك عند اهلل هم الكاذبون * ولوال فضل

ملس�كم يف م�ا أفضتم فيه عذاب عظيم * إذ
اهلل عليك�م ورمحته يف الدنيا واآلخرة َّ
هين ًا وهو
تلقون�ه بألس�نتكم وتقولون بأفواهك�م ما ليس لكم به علم وحتس�بونه ّ
عن�د اهلل عظيم * ولوال إذ س�معتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا س�بحانك
هذا هبتان عظيم * يعظكم اهلل أن تعودوا ملثله أبد ًا إن كنتم مؤمنني﴾.

فعلى املؤمنني أن يتأدبوا ب�أدب اهلل تعاىل ،ويتورعوا ع�ن حمارمه ،ويقفوا

عند حدوده التي مل جيعلها إال لصالحهم وخريهم.
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وق�د اس�تثنى اهلل تعاىل من ذل�ك الزوج مع زوجته ألن قيامها بالفاحش�ة
خيان�ة عظيمة ل�ه ،وقد توجب إحلاق ول�د غريه به ،وكثري ًا م�ا ال يتيرس له إقامة
الش�هود ،فاكتفى منه عند رمي زوجته باللعان برشوط مش�ددة ،وتكون نتيجته
احلرم�ة املؤب�دة بينهام والفراق الدائم .من دون أن يس�وغ 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.

(مس�ألة  :)167إنام يرشع اللعان بقذف الزوج زوجته إذا مل يشهد بزناها
أربعة شهود مقبويل الشهادة يثبت زناها رشع ًا بشهادهتم ،أما مع ذلك فال لعان،
بل تكفي ش�هادهتم يف ثبوت احلد عليها وسقوط حد القذف عن الزوج .والبد

م�ن إقامتهم الش�هادة ،أما ب�دون ذلك فيشرع اللعان حتى لو كانوا مس�تعدين

القامة الشهادة لو دعوا إليها.

(مس�ألة  :)168يكفي يف الش�هود االربعة أن يكون أحدهم الزوج ،وال

جيب أن يكونوا غريه.

(مسألة  :)169إنام يرشع اللعان بقذف الزوجة إذا ادعى الزوج أنه عاينها

تزين ،أما إذا مل يدّ ع املعاينة فإنه جيري عليه حكم القاذف.

(مس�ألة  :)170تقدم يف أح�كام االوالد الضابط يف إحلاق الولد بالرجل
ظاه�ر ًا ،وأن�ه ال حي�ل للرجل نفي الولد عن�ه ،بل ال يقبل منه النف�ي مع اعرتافه

بتحق�ق الضاب�ط املذكور .أما مع عدم اعرتافه بتحققه فيقب�ل منه نفي الولد عنه
م�ع كون املرأة موطوءة باملل�ك أو متمتع ًا هبا أو زوجة دائمة مل يدخل هبا .أما إذا
كان�ت زوج�ة دائمة مدخو ً
ال هبا فلا يقبل من الزوج نفي الول�د إال باللعان ،أو

بإقامة البينة عىل ما يمنع من تولد الولد منه.
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ٍ
وحينئذ نقول  :إن رجع نفي الولد إىل قذف ُامه بالزنى توقف انتفاء الولد
ٍ
حينئ�ذ أن يدعي
وس�قوط حد الق�ذف عن الزوج عىل اللعان ،لكن ال يشترط

معاينة الزنى منها ،بل يكفي فيه أن يدعي عليها أهنا محلت به من الزنى.

وإن مل يرجع إىل قذف ا ُالم بالزنى ـ الحتامل وطئها من قبل الغري شبهة أو

مكرهة ،أو إدخال مني االجنبي يف فرجها من دون أن يطأها ـ انحرص نفي الولد
بإقام�ة البين�ة عىل ما يمنع من تول�د الولد منه ،فإن مل يتيرس ل�ه ذلك تعني حلوق
الولد به ظاهر ًا وإلزامه به ،نعم له وعليه فيام بينه وبني اهلل تعاىل أن ال جيري عليه

أحكام ولده لو علم بعدم تولده منه ،كام لو علم من نفسه أنه كان عقي ًام أو أنه مل
يطأ املرأة وط ًء يقتيض إحلاق الولد به أو غري ذلك.

(مسألة  :)171قذف الزوجة بالزنى بمجرده ال يقتيض نفي الولد ،سوا ًء
أشهد عىل زناها أم أقرت به أم تالعنا ،بل يلحق الولد به النه صاحب الفراش،
ويتوق�ف انتفاء الولد من�ه عىل أن يدعي أهنا محلت بالولد م�ن الزنى ،ويالعنها

عىل ذلك.

(مس�ألة  :)172يشرتط يف املتالعنني البلوغ ،والعقل ،وأن يكونا زوجني
املالعنة أن ال تكون خرس�اء أو
زواج ًا دائ ًام مع الدخول ،كام يشترط يف الزوجة
َ

نحوه�ا ممن ال تس�تطيع الكالم ،وقد تقدم يف الس�بب الرابع من أس�باب حتريم

النكاح أن قذف اخلرساء ونحوها موجب لتحريمها وإن مل تالعن.

(مسألة  :)173صورة اللعان أن يشهد الزوج القاذف أربع شهادات باهلل
تع�اىل أن�ه صادق فيما رماها به ،فيقول مث ً
ال  :أش�هد باهلل أين ص�ادق فيام رميتها

ب�ه ،ثم يف اخلامس�ة جيع�ل لعنة اهلل عليه إن كان من الكاذبين ،فيقول مث ً
ال  :لعنة
اهلل ّ
علي إن كن�ت من الكاذبين فيام رميتها به ،ثم تش�هد الزوج�ة املقذوفة أربع
ش�هادات باهلل إنه ملن الكاذبني فيام رماها به ،فتقول مث ً
ال  :أش�هد باهلل أنه كاذب
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فيام رماين به ،ثم يف اخلامسة جتعل غضب اهلل عليها إن كان من الصادقني ،فتقول
مث ً
ال  :غضب اهلل ع ّ
يل إن كان صادق ًا فيام رماين به.

(مس�ألة  :)174جي�ب التلفظ بالش�هادات م�ن ال�زوج ،إال يف األخرس
ونحوه ممن يتعذر يف حقه النطق ،فإنه تكفيه اإلش�ارة املفهمة رصحي ًا حس�ب ما

يعلم من حاله .أما الزوجة فال يرشع اللعان معها إذا كانت خرساء كام تقدم.

(مس�ألة  :)175جي�ب النط�ق بالش�هادات بالعربي�ة مع االم�كان ،ومع

تعذرها جيزئ غريها.

(مس�ألة  :)176جيب القيام عند الشهادة ،بل األحوط وجوب ًا قيامهام مع ًا
يف مت�ام املالعن�ة ،فتقوم املرأة مع الرجل عند بدئه بالش�هادة ،ويبقى الرجل قائ ًام

معها حتى تكمل هي الشهادة.

(مس�ألة  :)177يستحب جلوس احلاكم مستدبر القبلة ،ووقوف الرجل

ع�ن يمين�ه وامل�رأة ـ والصبي املنف�ي إن كان ـ عن يس�اره مس�تقبلني القبلة .كام
يستحب أن يعظ احلاكم ك ً
ال منهام بعد أن يشهد الشهادات االربع قبل اخلامسة،
فف�ي الصحي�ح ـ بع�د ذكر الش�هادات االرب�ع من الرج�ل ـ « :ثم قال رس�ول

اهلل : Fأمس�ك ،ووعظ�ه ،ث�م قال  :ات�ق اهلل فإن لعنة اهلل ش�ديدة» ،وبعد ذكر

الش�هادات االربع للمرأة « :ثم قال هلا :أمس�كي ،فوعظها ثم قال هلا  :اتقي اهلل
فإن غضب اهلل ش�ديد» .قيل  :ويس�تحب حضور مجاعة من االعيان والصلحاء

يس�معون اللع�ان ،لك�ن لو تم ذل�ك فق�د ورد االم�ر بالتباعد ع�ن املتالعنني،
ٍ
وحينئ�ذ حيضرون بنح�و يس�معون التالعن م�ع بعدهم ع�ن جمل�س املالعنة.
(مس�ألة  :)178إذا ق�ذف الرج�ل امل�رأة ومل يكن له ش�هود عرض عليه

احلاك�م اللعان ،ف�إن أبى حدَّ ه حدَّ الق�اذف ،وكذا إذا أكذب نفس�ه .وإن العن

وأتى بالش�هادات اخلمس س�قط عنه احلد ،ثم يعرض احلاكم عىل املرأة اللعان،
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فإن أبت أو صدقته ثبت عليها حد الزنى ،وإن العنت وأتت بالشهادات اخلمس
سقط عنها احلد ،وحرمت عليه مؤبد ًا ،كام تقدم يف فصل أسباب حتريم النكاح.
(مس�ألة  :)179إذا العن لنفي الولد وتم اللع�ان انتفى الولد منه و ُاحلق
ٍ
وحينئذ
ب ُامه ،وال حيكم عليه أنه ابن زنى ،بل من نس�به لذلك لزمه حد القذف،

ِ
املالعن وال ممن يتقرب به ،وال يرثونه ،بل يكون التوارث بينه
ال يرث الولد من
وبني ُامه ومن يتقرب هبا ال غري.
(مس�ألة  :)180م�ع اختالل رشوط اللعان املتقدم�ة وعدم مرشوعيته ال

ترتت�ب أحكام�ه املتقدمة ،بل يرتتب حك�م القذف عىل الزوج ال غير .نعم إذا
كانت املرأة خرساء حترم مؤبد ًا بمجرد القذف وإن مل يرشع اللعان كام تقدم ،ويف
انتفاء الولد بذلك إشكال.

(مسألة  :)181إذا أقر بالولد قبل أن يقذف ُامه ُالزم به ،وال يقبل منه نفيه

حتى باللعان.

ِ
املالعن بالولد بع�د أن ينفيه منه باللعان ُاحلق به،
(مس�ألة  :)182إذا أقر
فريث الولد منه ومن قرابته ،لكنهم ال يرثونه ،بل يبقى مرياثه ُالمه ومن يتقرب هبا.
(مسألة  :)183إذا أكذب أحدمها نفسه بعد حصول اللعان منهام مل يرتفع

التحريم بينهام ،ولو كان الذي أكذب نفسه هو الرجل مل جيب عليه حد القذف.
(مس�ألة  :)184إذا ادع�ت الزوج�ة أو املطلق�ة احلمل من ال�زوج فأنكر

الدخ�ول هبا فالقول قول�ه ،وله نفي الولد بال لعان .نع�م إذا أقامت بينة عىل أنه
اختىل هبا خلوة يمكن معها الدخول عادة حكم به و ُاحلق به الولد ،وتوقف نفيه

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

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب
اليمني والنذر والعهد
جع�ل اهلل س�بحانه وتعاىل عىل االنس�ان جمموعة من التكالي�ف مل جيعلها
عليه إال اس�تصالح ًا له وملجتمعه ،وكثري ًا ما ال يقوم االنس�ان بامتثاهلا اس�تثقا ً
ال

هلا أو استهوان ًا هبا .لكنه مع ذلك قد ال يكتفي بام جعله اهلل عليه حتى جيعل عىل
نفس�ه ـ بيمني ونحوه ـ ما مل جيعله اهلل تعاىل عليه ويتكلف ما مل يكلفه به ،أم ً
ال يف

تيسير عسر ضاق به ذرع� ًا أو تفريج كرب جزع له قلبه هلع� ًا أو لغري ذلك من
الدواعي ،مستسه ً
ال ما جعله عىل نفسه من أجل ذلك ،لقرص نظره وعدم تدبره
لعواق�ب ا ُالمور ،حتى إذا تيرس عرسه وانفرج كربه ،ووجب عليه ما جعله عىل
نفس�ه ثق�ل عليه القيام به .وكان بوس�عه أن يتجنب ذلك م�ن أول االمر ويتدبر
العاقبة قبل أن يورط نفسه ،وكم رأينا من ورط نفسه يف نذور وأيامن يعجز عنها

ال ي�دري كيف خيرج منه�ا ،ولذا ورد عن أئمتنا Bكراه�ة ذلك ،فعن االمام

الصادقAأنه قال « :إين الكره االجياب ،أن يوجب الرجل عىل نفسه».

وكثير ًا ما يتس�امح االنس�ان بع�د حتصيل م�راده يف القيام بما جعله عىل

نفس�ه ويس�وف فيه بنحو قد ينتهي لالمهال والتضييع ،مع ما ش�دد اهلل تعاىل يف

ذل�ك .قال ع�ز من قائل ﴿ :وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدتم وال تنقضوا االيامن بعد
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توكيده�ا وقد جعلت�م اهلل عليكم كفي ً
ال﴾ ،وقال س�بحانه وتع�اىل ﴿ :إن الذين
يشرتون بعهد اهلل وأيامهنم ثمن ًا قلي ً
ال ُاولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم

اهلل وال ينظ�ر إليهم يوم القيام�ة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم﴾ ،وقال عزوجل:
﴿يوف�ون بالنذر وخياف�ون يوم ًا كان رشه مس�تطري ًا﴾ ..إىل غري ذلك من االيات

الكثيرة ،ويف احلديث عن االم�ام الصادق Aأنه قال « :ال تتعرضوا للحقوق،
فإذا لزمتكم فاصربوا هلا».

إذا عرف�ت ه�ذا ،فجعل االنس�ان عىل نفس�ه ال يلزم إال باليمين والنذر

والعهد .والكالم فيها يكون يف ضمن مقدمة وفصول..

مقدّ مة

اليمني عىل قسمني..

القسم األول :ما يريد به احلالف تأكيد دعواه وما خيرب عنه ،كاحللف عىل

وقوع أمر س�ابق ،كأن يقول  :واهلل لقد مطرت السماء أمس ،أو  :واهلل قتل زيد
عم�ر ًا .أو حتق�ق أمر يف املس�تقبل ،كأن يقول  :واهلل متطر السماء غ�د ًا ،أو  :واهلل
يموت زيد .أو حصول أمر حايل ،كأن يقول  :واهلل هذا بيتي ،أو  :واهلل زيد عادل.

(مسألة  :)1جيوز من هذا القسم اليمني الصادقة ،إال أن يلزم منها حمذور

رشعي كاالرضار بمؤمن ،فتحرم لذلك.

(مسألة  :)2تكره اليمني باهلل تعاىل ،وإن كان احلالف صادق ًا ،بل يستحب

ترك طلب احلق إذا توقف عىل اليمني املذكورة ،ففي احلديث « :قال رسول اهلل: F
ّ
أج�ل اهلل أن حيل�ف به أعطاه اهلل خير ًا مما ذهب منه» .ويتأك�د ذلك يف املال
م�ن
القلي�ل ،ويف بع�ض النص�وص أنه ثالثون درمه ًا فام دون ،وهي تس�اوي تس�عة
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وثامنني غرام ًا من الفضة تقريب ًا.

(مس�ألة  :)3اليمين التي يثبت هب�ا احلق رشع ًا عن�د اخلصومة والتداعي

وتس�قط هبا الدعوى هي اليمني باهلل تعاىل دون غريه كالقرآن الرشيف والكعبة
املعظم�ة واالنبياء واالئم�ة صلوات اهلل عليهم واالولياء ،فلا جتب االجابة إىل
غريها لو طلبها اخلصم .والبد يف ترتب االثر عليها وسقوط الدعوى هبا من أن

تقع بطلب من احلاكم الرشعي عند التخاصم إليه .نعم إذا تصالح اخلصامن عىل

س�قوط ح�ق الدعوى من أحدمه�ا بيمني اآلخر كانت اليمني مس�قطة للدعوى

وإن مل تك�ن ب�اهلل تع�اىل ،وال بحض�ور احلاك�م الرشعي ،ب�ل عىل النح�و الذي

يتفقان عليه.

(مس�ألة  :)4حترم اليمني الكاذبة ب�اهلل تعاىل ،وهي اليمني عىل أمر خمالف

للواق�ع ،وعن االمام الصادق Aأنه ق�ال « :من حلف عىل يمني وهو يعلم أنه
كاذب فق�د ب�ارز اهلل» ،وق�د ورد عنهم Bأهنا تقطع النس�ل وت�ذر الديار من

أهله�ا بالقع .بل حترم اليمني عىل أمر مش�كوك احلصول .كام حيرم االخبار بأمر

خمالف للواقع وبأمر مش�كوك احلصول حتى م�ن دون يمني ،ومع اليمني يتأكد
التحري�م ،وكلام كان املحلوف به ّ
أج�ل 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  :)5يلحق باليمني الكاذبة قول ( :اهلل يعلم) أو ( :علم اهلل) ونحو

ذل�ك .ففي احلديث عن االمام الصادق Aأنه قال « :من قال  :اهلل يعلم فيام ال
يعلم اهتز لذلك عرش�ه إعظام ًا له» ،ويف حديث آخر عنه Aأنه قال « :إذا قال
العب�د  :عل�م اهلل ،وكان كاذب ًا قال اهلل عزوجل  :أما وج�دت أحد ًا تكذب عليه

غريي!».
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(مسألة  :)6جتوز اليمني الكاذبة لدفع مظلمة عن النفس وعن املؤمن .بل
ٍ
حينئذ ،كما إذا كان الرضر الالزم من تركها مه ًام جيب دفعه ،كام
ق�د جتب اليمني

جتب لدفع احلرام إذا ُاكره 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.

(مسألة  :)7حترم اليمني بالرباءة من اهلل ورسوله Fواالئمة Bصادق ًا
أو كاذب ًا ،بل األحوط وجوب ًا عموم احلرمة للرباءة من دين االسالم ،أو أن يقول

 :أنا هيودي أو نرصاين أو نحومها إن كان كذا.

القس�م الث�اين من اليمني :م�ا يقصد به احلالف تأكيد ما يلتزمه عىل نفس�ه

ويتعهد به من فعل أو ترك ،فالبد يف متعلقها..

ً
أوال :م�ن كونه ً
فعلا اختياري ًا للحالف ،دون ما ه�و خارج عن اختياره،

كأفعاله الس�ابقة ،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.

وثاني� ًا :من ابتناء إخباره به على التزامه به وتعهده بتحقيقه ،فلو جترد عن

ذلك ،بل كان قصده حمض االخبار عنه مل تكن اليمني عليه من هذا القسم ،بل من
القسم االول أيض ًا ،كام لو حلف عىل أنه يأكل هذا اليوم نوع ًا 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
تعه�ده والتزامه به عىل نفس�ه مؤك�د ًا ذلك باليمني ،وهذا القس�م من اليمني هو
الذي يكون من سنخ النذر والعهد ،التي هي حمل الكالم ،والتي يكون انعقادها
س�بب ًا لوجوب متعلقها ،ويك�ون اخلروج عنها حمرم ًا موجب� ًا للحنث والكفارة.
والكالم يف الفصول االتية إنام هو يف رشوط االنعقاد وأحكامه.
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الفصل االول

يف احلالف والناذر واملعاهد
(مسألة  :)8يشترط يف احلالف والناذر واملعاهد البلوغ والعقل والقصد

بالنح�و ال�ذي يعت�د به عن�د العقالء ،فلا تنعقد م�ن الصبي واملجن�ون والنائم
والساهي والسكران والغالط ونحوهم.

(مس�ألة  :)9ال ينعق�د اليمني والن�ذر من الغضبان إذا أوقعهام يف س�ورة
ترو وهدوء أعص�اب ،وإن كان قاصد ًا هلام يف اجلملة .بخالف
غضب�ه ،من دون ٍّ
ٍ
حينئذ مع حتقق القصد بنحو معتد به عند العقالء.
العهد ،فإنه ينعقد
(مس�ألة  :)10ال تنعقد اليمني إذا صدرت اندفاع ًا بسبب عادة ،كام يشيع
ٍ
حينئ�ذ مع حتقق
عن�د كثير من الن�اس .بخالف الن�ذر والعهد ،فإهنما ينعقدان

القصد بنحو معتد به عند العقالء.

(مسألة  :)11البد يف انعقاد هذه ا ُالمور من االختيار التام ،فال تنعقد مع

االك�راه ،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
إرض�اؤه ـ كاالب وا ُالم والزوجة ـ إذا طل�ب منه ذلك ،بخالف النذر والعهد،
فإهنام ينعقدان مع ذلك إذا مل يبلغا حد االكراه.

(مسألة  :)12البد يف انعقاد اليمني من الولد من إذن والده ،ويف انعقادها

من الزوجة من إذن زوجها ،ويف انعقادها من العبد من إذن مواله ،فلو مل يس�بق
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منه�م االذن مل تنعق�د ،وإن مل تك�ن منافية حلقوقه�م ،ال أهنا تنعق�د وهلم ح ّلها،
وإن كان هو األحوط اس�تحباب ًا .وأح�وط منه أهنا ال تنحل حتى بح ّلهم ،إال أن
للحال�ف خمالفته�ا إذا طلبوا منه املخالف�ة إذا مل يكن متعلقها واجب ًا بنفس�ه ،فإن
خالفه�ا بأمره�م انحلت ،وإن مل خيالفها حتى م�ات االب و ُاعتق العبد وطلقت

املرأة أو مات زوجها بقيت عىل االنعقاد ،وحرم عىل احلالف خمالفتها ،ووجبت
هبا الكفارة .كل ذلك مقتىض االحتياط االستحبايب .والظاهر ما ذكرناه أو ً
ال من
عدم االنعقاد إال مع االذن.

(مسألة  :)13ال يقوم اجلد لالب مقام االب يف حكم املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)14ال يشرتط يف نذر الولد وعهده إذن أبيه ،وإن نذر أو عاهد

ب�دون إذنه مل يك�ن له حله وال أمره باملخالفة .نعم إذا هناه قبل النذر والعهد عن
أمر هني ًا يوجب كونه مرجوح ًا يف حقه ـ بأن كان االب يف حاجة لرتك ذلك االمر

مث ً
ال ـ مل ينعقد منه نذره وال العهد عليه ،كام أنه لو هناه بعد النذر والعهد عنه هني ًا
يوجب كونه مرجوح ًا يف حقه بطل النذر والعهد.

(مسألة  :)15يشرتط يف نذر الزوجة وعهدها إذن الزوج إذا كانا منافيني
حلق�ه وكان مطالب� ًا باحل�ق ،أما إذا مل ينافيا حقه ـ ولو لع�دم مطالبته به ـ فالظاهر
ٍ
حينئ�ذ وليس له حلهام وال أمرها
عدم اشتراط إذن�ه ،فيصح منها النذر والعهد

بمخالفتهام.

(مسألة  :)16إذا حلفت املرأة أو نذرت أو عاهدت ثم تزوجت ،مل يبطل

يمينه�ا وال نذره�ا وال عهده�ا ،حتى لو كان�ت منافية حلق ال�زوج ،بل ليس له
ٍ
حينئذ .نعم تبطل ا ُالمور املذكورة إذا كانت مطالبة الزوج موجبة
املطالبة باحلق

لك�ون خمالفته�ا خري ًا من العم�ل عليها ،ملا يأيت .وك�ذا إذا كان النفوذ حرجي ًا يف
حقها بنحو معتد به ،الستلزامه تعطيلها عن الزواج ـ لعدم إقدام أحد عليها مع
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نف�وذ ما جعلته عليه�ا ـ وكانت حمتاجة للزواج ،ومل تك�ن قد أقدمت عىل حتمل
احلرج املذكور بيمينها أو نذرها أو عهدها ،لغفلتها عن ذلك أو لتخيلها عدمه.

(مس�ألة  :)17ينعقد والنذر اليمين والعهد من الكافر ،فإن خالفها حال

كف�ره حنث وانحل�ت ووجبت عليه الكف�ارة ،لكنها ال تصح من�ه الهنا عبادة،
وال تص�ح العب�ادة من الكافر .نعم إذا أس�لم س�قطت الكف�ارة ،وإن مل خيالفها

حتى أس�لم لزمته ،ووجب عليه العمل عليها .فإن خالفها حنث ووجبت عليه
الكفارة ،وصحت منه.

الفصل الثاين

فيام ينعقد به اليمني والنذر والعهد

(مس�ألة  :)18تنعقد اليمني باهلل تعاىل س�وا ًء كان بلفظ اجلاللة ،أم بغريه

من أسمائه املختصة ـ مثل فالق احلب وبارئ النس�م ـ أو املشرتكة التي تنرصف
إلي�ه ،مث�ل اخلالق والرمح�ن والرحيم ،بل حت�ى التي ال تنرصف إلي�ه ـ كاجلواد
والكريم ـ مع قصده هبا .بل يكفي ما يدل عىل الذات املقدس�ة ولو بغري العربية
من اللغات ا ُالخرى.
(مس�ألة  :)19ال تنعق�د اليمني بغير اهلل تعاىل وإن عظم ق�دره ،كالقرآن

الرشي�ف والكعب�ة املعظمة واالنبياء واالئمة ـ صل�وات اهلل عليهم ـ واالولياء.
نع�م ينبغ�ي رفع قدرها عن أن حيلف هب�ا من دون وفاء ،ملا فيه م�ن االمتهان هلا

واالس�تهوان بش�أهنا ،بنح�و قد يبلغ مرتب�ة التحريم .إال أن ذل�ك ليس النعقاد

اليمني هبا بنحو يلزم باحلنث هبا الكفارة ،الذي هو حمل الكالم.

(مس�ألة  :)20ال تنعقد اليمني بمثل ق�درة اهلل وعظمته وعلمه ،بل حتى
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حق اهلل تعاىل ،إال أن يقصد به اليمني بالذات املقدس�ة ،كام هو غري بعيد يف كثري

من املوارد .نعم ينعقد بقول ( :لعمرو اهلل) ،ألن املقصود به الذات املقدسة.

(مس�ألة  :)21ال تنعقد اليمني بمثل  :أش�هد باهلل تعاىل ،أو أعزم باهلل ،أو

علم اهلل أين أفعل كذا ،أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)22ال يكف�ي يف انعقاد اليمني القصد للحل�ف باهلل تعاىل ما مل
ينط�ق باللف�ظ الدال عليه جل ش�أنه .فإذا قال ً
مثلا  :أحلف أو ُاقس�م مل ينعقد
اليمني ،ما مل يقل  :أحلف باهلل ،أو ُاقسم باهلل.

(مسألة  :)23يكفي يف اليمني كل ما يدل عليه من فعل ،مثل ُ :اقسم باهلل

وأحلف باهلل .أو اسم ،مثل  :أيم اهلل وأيمن اهلل .أو حرف ،مثل  :واهلل وباهلل وتاهلل.
(مس�ألة  :)24تق�دم أن�ه حترم اليمين بالرباءة صادق� ًا أو كاذب� ًا .لكن لو

حلف بالرباءة من اهلل ورسوله ـ يف القسم الثاين من اليمني الذي هو حمل الكالم
ـ انعقد مع بقية الرشوط ،فإن حنث فعليه إطعام عرشة مس�اكني ،لكل مس�كني

مدّ من طعام.

كما أن األح�وط اس�تحباب ًا مل�ن حل�ف بالرباءة م�ن دين حمم�د Fـ بل

ب�كل ما يرجع إىل الرباءة من االسلام ـ عىل أمر مرج�وح ـ كقطيعة الرحم ـ أن
يص�وم ثالثة أيام ويتصدق عىل عرشة مس�اكني ،م�ن دون أن تنعقد يمينه .وأما

مثل  :أنا هيودي أو نرصاين إن فعلت كذا ،فال تنعقد به اليمني ،وال تثبت به الكفارة.

(مس�ألة  :)25الب�د يف انعقاد النذر من جع�ل االمر املنذور هلل تعاىل ،وال

يكفي فيه جعل املكلف اليشء عىل نفس�ه من دون أن يضيفه له تعاىل ،فال يكفي
أن يق�ول :علي كذا ،أو :جعلت عيل كذا ،أو نذرت كذا .بل البد أن يقول مث ً
ال:
هلل تع�اىل علي كذا ،أو :عيل هلل ك�ذا ،أو :عيل كذا هلل ،أو :عيل هلل نذر ،أو  :نذرت
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هلل عيل كذا ،أو نحو ذلك .نعم ال يشترط ذكر لفظ اجلاللة ،بل يقوم مقامه كل
ما يدل عىل الذات املقدسة ،نظري ما تقدم يف اليمني.

(مسألة  :)26حيسن الوفاء بام جعله االنسان عىل نفسه من اخلري من دون
أن يضيف�ه هلل تع�اىل ،خصوص ًا إذا كان اجلعل يف مقابل قضاء حاجة ،بل خيش�ى
ٍ
حينئذ من عدم وفاء املكلف أن يرى ما ال حيب يف حاجته أو يف أمر آخر.
(مسألة  :)27يكفي يف النذر الصيغة بلفظ اخلطاب معه تعاىل ،كام لو قال

مث ً
ال  :لك يا رب عيل كذا.

(مسألة  :)28يكفي يف العهد كل ما يدل عىل التعاهد مع اهلل تعاىل ،مثل :

عاهدت اهلل ،أو  :عيل عهد اهلل ،أو  :عاهدتك يا رب ،أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)29الب�د يف انعقاد النذر من اللف�ظ وال يكفي عقده يف النفس
إال م�ع تع�ذر اللفظ خلرس ونح�وه ،فإن األح�وط وجوب ًا انعقاده مع اإلش�ارة

الدالة عليه .أما العهد ففي توقف انعقاده عىل اللفظ إشكال ،فال يرتك االحتياط

برتتيب االثر عىل عقده يف النفس.

(مسألة  :)30ال ينعقد النذر والعهد لغري اهلل تعاىل ،كالنبي FواالئمةB
واالولياء واملش�اهد الرشيفة ،فال جيب الوفاء به رشع ًا ،لكنه وعد حيس�ن الوفاء

ب�ه ،خصوص� ًا بلحاظ رفعة مق�ام املوعود وعظيم ش�أنه ،حيث ق�د يكون عدم
الوف�اء به منافي ًا الحرتامه ،وال س�يام إذا كان معلق ًا عىل حتقيق مطلوب ش�فاعته

عن�د اهلل تعاىل أو عظيم حقه عن�ده ،حيث قد يكون عدم الوفاء هض ًام حلق عريف

له ،بل خيشى من مغبة ذلك وعاقبته.
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الفصل الثالث
يف متعلق اليمني والنذر والعهد
(مسألة  :)31يشرتط يف متعلق اليمني والنذر أن يكون طاعةهلل تعاىل ،من

فع�ل واجب أو مس�تحب وترك حرام أو مكروه ،فلا ينعقدان عىل ترك واجب

أو مس�تحب وال على فعل ح�رام أو مكروه ،كما ال ينعقدان عىل فع�ل مباح أو
ترك�ه .نعم ينعق�دان عىل فعله لو صار راجح� ًا رشع ًا بعنوان ثان�وي ،ولو المر

يعود للدنيا ،كام ينعقدان عىل تركه لو صار مرجوح ًا رشع ًا بعنوان ثانوي أيض ًا.

وهك�ذا احلال يف متعلق العه�د ،إال أن األحوط وجوب ًا انعقاده عىل املباح
الذي ال رجحان فيه رشع ًا.

(مس�ألة  :)32إذا انعقد الن�ذر واليمني والعهد لتحقق الرشط املذكور يف
املس�ألة الس�ابقة ثم طرأ ما يقتيض رجحان خمالفتها رشع ًا ،بحيث يصري متعلقها
ٍ
حينئذ ،وإن كان ذلك الطارئ راجع ًا للدنيا،
مرجوح ًا ،كان له خمالفتها وال كفارة
كحفظ املال والتحبب للناس ونحومها مما هو راجح رشع ًا.

(مس�ألة  :)33البد يف متعلق اليمني والنذر والعهد من أن يكون مقدور ًا
يف وقت�ه ،ف�إن مل يكن مق�دور ًا يف وقته مل تنعقد .وإن اعتق�د املكلف القدرة عليه

ثم ظهر عدمها انكش�ف عدم االنعقاد من أول االمر .أما إذا جتدد العجز عنه يف
أثن�اء وقته قب�ل الوفاء ـ كام لو نذر مث ً
ال أن يزور احلسين Aيف ش�هر رمضان،

فتج�دد العجز عن الزيارة من نصف ش�هر رمضان إىل آخ�ره ـ فهو ال يمنع من
ٍ
وحينئذ إن ظهرت
انعق�اد اليمني والنذر والعهد ،بل يوجب انحالهلا من حينه.

فرط عامد ًا كان
أمارات العجز قبل وقته وجبت املبادرة لالداء ما دام قادر ًا ،فإن ّ
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حانث� ًا ووجبت الكف�ارة ،وإن مل تظهر أمارات العجز حتى فاجأه كان من موارد
احلنث غري املتعمد الذي ال كفارة فيه.

(مس�ألة  :)34إذا كان املتعل�ق أم�ر ًا مقيد ًا فعجز املكلف ع�ن القيد دون
املقيد ،فإن كان القيد مقوم ًا للمتعلق عرف ًا ـ كام لو حلف أن يعتمر عمرة رجبية،

أو نذر أن يزور احلسني Aيف عرفة ـ كان من موارد تعذر املتعلق الذي تقدم يف
املس�ألة السابقة .أما إذا مل يكن القيد مقوم ًا للمتعلق عرف ًا ،بل موجب ًا خلصوصية

فيه زائدة فاألحوط وجوب ًا اإلتيان باملتعلق الفاقد للقيد ،كام لو حلف أن حيج أو
يزور ماش�ي ًا ،أو عىل غسل ،أو راكب ًا سيارة خاصة ،أو مع مجاعة خاصة ،أو نحو
ذل�ك .بل لو أمكن التبعيض يف القي�د فاألحوط وجوب ًا اإلتيان بام تيرس منه ،كام

لو قدر عىل أن يميش يف بعض الطريق يف املثال السابق.

(مس�ألة  :)35يس�تثنى مما تقدم ـ من اشتراط القدرة عىل املتعلق ـ ما إذا

ن�ذر ص�وم يوم معين ،كأول مخيس من الش�هر ،فاتف�ق أن س�افر ،أو مرض يف
ذل�ك الي�وم ،أو ص�ادف ذلك الي�وم عيد ًا ،أو أي�ام الترشيق مل�ن كان بمنى كان
علي�ه قضاؤه .بل ه�و األحوط وجوب ًا يف بقية االع�ذار ،كاحليض والنفاس .أما
إذا تع�ذر الصوم رأس� ًا ـ معين ًا كان أو مطلق� ًا ـ فاألحوط وجوب ًا أن يتصدق عن

كل يوم بمد من طعام.

(مسألة  :)36إذا حلف أو نذر أو عاهد عىل أمر يتعلق بغريه ممن ال والية
علي�ه رشع� ًا مل ينعقد اليمين ،كام إذا حلف االب عىل أن ي�زوج ولده الكبري من
فالنة ،أو يشتري الولدُ
الدار الفالنية ،أو ن�ذرت ا ُالم أن تزوج بنتها علوي ًا .إال
َ
أن يرج�ع ذل�ك إىل ما له الوالية علي�ه ،مثل أن حيلف عىل أن يق�وم بالزواج إذا

طلب�ه الول�د أو ريض به ،أو عىل إقناعه بالزواج مع قدرت�ه عليه ،فينفذ ذلك منه
إذا متت الرشوط ا ُالخرى.
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(مس�ألة  :)37إذا حل�ف أو ن�ذر أو عاهد عىل أمر ل�ه الوالية عليه رشع ًا
كان النف�وذ مرشوط� ًا بك�ون املتعل�ق صالح� ًا للم�وىل عليه عىل ما ه�و مقتىض

واليت�ه ،وإال فال نفوذ ،وإن كان االمر راجح ًا من بعض اجلهات ،كام إذا خطب
إليه مؤمن ابنته الصغرية فحلف أن يزوجه إياها مراعي ًا اس�تحباب قضاء حاجة
املؤم�ن ومل يكن ال�زواج صالح ًا للبنت .كام أنه ل�و كان صالح ًا للموىل عليه ثم

خرج املوىل عليه عن واليته قبل التنفيذ انحل النذر أو اليمني أو العهد ،ومل جيب
عىل املوىل عليه بعد أن اس�تقل بنفس�ه العمل بمقتضاها ،فإذا حلف االب ـ مث ً
ال

ـ على تزويج ابنته من ش�خص وهو ي�رى ذلك صالح ًا هلا ،فل�م يزوجها حتى
كبرت أو م�ات االب ،مل جيب عليه�ا العمل باليمني .وإنام ذكرن�ا ذلك ـ مع أنه
عن�د الفقهاء من الواضح�ات التي ال حتتاج للبيان ـ لتوهم كثري من عامة الناس
ٍ
حينئذ ،ووقوع بعضهم يف احلرج منه وحماولتهم املخرج منه.
النفوذ

(مس�ألة  :)38ال تنعقد يمني املناش�دة ،وهي احللف عىل الغري أن يفعل،

كام لو قال الرجل آلخر  :واهلل لتفعلن كذا ،أو  :باهلل عليك لتفعلن كذا ،أو نحو

ذل�ك ،فلا جيب عىل املخاطب أن يفعل ،وال عىل احلالف أن يقنعه ،ولو مل يفعل
مل جتب عىل أحدمها الكفارة .وجيري ذلك يف النذر والعهد.

(مسألة  :)39متعلق اليمني والنذر والعهد عىل قسمني..

األول :أن يك�ون منج�ز ًا ،كام لو قال  :واهلل أزور احلسين ،أو :هلل عيل أن
أص�وم عرشة أي�ام ،أو  :عاهدت اهلل أن ال أفعل حمرم ًا ،س�وا ًء كان ذلك ملحض

الرغبة يف إلزام نفسه باخلري ،أم شكر ًا عىل نعمة حاصلة ،أو دفع ًا لبلية خموفة ،أو
تكفير ًا ع�ن خطيئة حاصلة ،أو غري ذلك .م�ن دون أن يؤخذ ذلك يف اليمني أو
النذر أو العهد.

الثاين :أن يكون معلق ًا عىل أمر ،مثل أن يقول  :واهلل أزور احلسني Aإن
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رزقت ولد ًا ،أو :هلل عيل إن شفيت من مريض أن أصوم عرشة أيام ،أو  :إن خرج
ولدي من السجن فعيل عهد اهلل تعاىل أن ُاصيل صالة الشكر.

والظاه�ر النفوذ يف القس�م االول مطلق ًا ،كام ال إش�كال يف نفوذ الثاين يف

اجلملة وما يأيت تفصيله يف املسألة الالحقة.

(مسألة  :)40ال ينعقد النذر واليمني والعهد مع التعليق يف موردين..

األول :إذا كان شكر ًا عىل معصية ولو مكروهة كام إذا قال  :إن قتل عمرو
ً
مؤمن�ا .أو  :واهلل إن أجاد ولدي الغناء
فلل�ه عيل أن ُاصيل ركعتني ،وكان عمرو

ذبحت شاة وتصدقت بلحمها ،ونحو ذلك .وكذا إذا قال  :إن قتلت عمر ًا فلله
عيل أن أصوم ،قاصد ًا بذلك الش�كر عىل تيسري ذلك له .أما إذا قصد زجر نفسه

بذلك والتكفري به عن خطيئته فهو خارج عن ذلك ،بل يكون زجر ًا عن املعصية
ٍ
حينئذ.
وينعقد
الث�اين :إذا كان زج�ر ًا عن طاعة كما إذا قال  :إن صلي�ت مجاعة فل ّله عيل

الصدق�ة بم�د من طع�ام ،أو  :واهلل إن صليت مجاعة ال تصدق�ن بمدّ من طعام،
قاصد ًا بذلك زجر نفسه عن الصالة مجاعة .أما إذا قصد الشكر عىل تيسري ذلك

ٍ
حينئذ.
له فهو خارج عن ذلك ،بل يكون شكر ًا عىل الطاعة وينعقد

وتنعقد فيام عدا ذلك ،س�وا ًء كان زجر ًا عن معصية أو ش�كر ًا عىل طاعة،
كاملثالين املتقدمني ،أم ش�كر ًا عىل نعمة غري الطاعة ،كام ل�و قال :إن ولد يل ولد
فل ّله ع ّ
يل أن أصوم شهر ًا ،أم كان خارج ًا عن ذلك ومل يقصد به إال التوقيت ،كام
إذا قال  :إن دخل الليل فل ّله ع ّ
يل أن أتصدق بدرهم ،أو :واهلل التصدقن بدرهم

إن دخل الليل ،أو :ع ّ
يل عهد اهلل أن أتصدق بدرهم إن دخل الليل.

(مس�ألة  :)41إذا انكش�ف مع التعلي�ق حصول املعلق علي�ه قبل اليمني
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أوالن�ذر أوالعه�د مل ينعقد يشء منها ،فإذا حلف ـ مث ً
ال ـ أن يصوم عرشة أيام إن
رزق ولد ًا ،ثم علم بعد ذلك أنه قد رزق الولد قبل زمان احللف انكش�ف عدم

انعق�اد اليمين ومل جي�ب عليه يشء ،إال أن يك�ون املعلق عليه ه�و مطلق وجود
الرشط وإن كان سابق ًا.

(مس�ألة  :)42إذا علق اليمني أو النذر أو العهد عىل املش�يئة ،فقال مث ً
ال :

واهلل أزور احلسني إن شاء اهلل تعاىل ،أو استثنى ،فقال  :أزور احلسني إال أن يشاء

اهلل ،انح�ل الن�ذر أو اليمني أو العه�د ،فال حنث بمخالفته�ا وال كفارة .نعم لو
قص�د تعليق وقوع الفعل يف اخلارج مع إطلاق التعهد به فال انحالل ،بل جيب

الوف�اء ،ويقع احلنث برتكه وجتب الكفارة ،كام لو قصد يف املثال الس�ابق احللف
على زيارة احلسين Aوالتعهد هبا مطلق ًا ،وإن كانت ال تق�ع يف اخلارج إال مع
املش�يئة .لكن ذلك حمتاج إىل عناية ال تناس�ب 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
ذكر ولو بعد أربعني يوم ًا .وال إشكال يف رجحان ذلك ،إال أن يف انحالل اليمني
به وعدم حصول احلنث وس�قوط الكفارة به إشكا ً
ال ،واألحوط وجوب ًا العدم.

بل ال إشكال يف عدم االنحالل بذلك يف النذر والعهد.

(مسألة  :)43إذا نذر ومل يعني شيئ ًا مل ينعقد النذر ومل جيب عليه يشء ،كام
إذا قال  :إن ولد يل ولد فل ّله عيل نذر.
(مس�ألة  :)44إذا كان متعلق اليمني والنذر والعهد مطلق الطاعة كان له

االقتصار عىل أدنى الرب ،من صالة أو صيام أو صدقة أو غريها.

(مسألة  :)45إذا كان املتعلق هلذه ا ُالمور جمم ً
ال مردد ًا بني االقل واالكثر
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اقتصر على االق�ل ،وإذا كان مردد ًا بين املتباينني وج�ب اجلمع بينهما ،إال أن
يك�ون في�ه رضر مهم فاألح�وط وجوب ًا الرج�وع للقرعة ،وكذا احل�ال إذا نيس
املعل�ق وتردد بني االق�ل واالكثر أو املتباينني .نعم إذا كانت االطراف كثرية غري
منحرصة فالظاهر االنحالل.

(مس�ألة  :)46من نذر أن يصوم حين ًا كان عليه صيام س�تة أش�هر ،ومن
نذر أن يصوم زمان ًا كان عليه صيام مخس�ة أشهر ،واألحوط وجوب ًا جريان ذلك
يف اليمين والعهد .نعم إذا قصد بأحدمها مقدار ًا معين ًا كان العمل عىل ما قصد،

حتى يف النذر.

(مسألة  :)47من نذر شيئ ًا للكعبة أو املشهد ،فإن أمكن االنتفاع به بعينه

يف مصالح الكعبة أو املش�هد من رساج وفراش وتنظيف وعامرة تعينّ  ،وإال بيع
ورصف ثمنه يف ذلك .وإن تعذر االنتفاع به يف ذلك ـ ولو لظهور خيانة السدنة

أو عجزه�م عن احلفظ بوجه غري متع�ارف ـ رصف للمحتاجني من القاصدين
والزائرين للكعبة واملشهد يف الطعام ونفقة الطريق ونحومها.

أم�ا مع نذر املال للنب�ي Fأو االمام Aأو الويل بش�خصه فإنه ينفق يف

القربات واملربات وجيعل ثواهبا للمنذور له ،النه أظهر وجوه انتفاعه باملال .إال
أن يك�ون الن�اذر قد قصد وجه ًا آخر من االنفاق ،فيتب�ع قصده .نعم نفوذ النذر
يف مجيع ذلك مرشوط بجعله هلل تعاىل ،وإال كان من النذر لغريه الذي جيري فيه

ما سبق.

(مس�ألة  :)48ورد يف احلدي�ث الصحي�ح أن من مرض فاشترى نفس�ه

م�ن اهلل تع�اىل بامل إن هو عافاه م�ن مرضه فعويف أن املال يك�ون هلل تعاىل ،ومنه
ٍ
وحينئذ يلحقه حكم س�هم االم�ام Aويراجع به احلاكم الرشعي.
لالمام،A
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واألحوط وجوب ًا رصفه يف الفقراء واملساكني وابن السبيل.
(مسألة  :)49كفارة اليمني عتق رقبة أو إطعام عرشة مساكني أو كسوهتم،

ف�إن عج�ز صام ثالثة أيام متتابع�ة ،وكذا كفارة النذر حتى ن�ذر الصوم ،عىل ما

تق�دم يف كتاب الص�وم .وكفارة العهد عت�ق رقبة أو صيام ش�هرين متتابعني أو

إطعام ستني مسكين ًا ،لكل مسكني مد من طعام .وقد تقدم يف كتاب الصوم كثري
من الفروع املتعلقة بالتتابع يف الصوم ،وباالطعام ،وهي جتري هنا .فراجع.

(مسألة  :)50الكسوة ثوب تام ،واالفضل بل األحوط استحباب ًا ثوبان.
(مس�ألة  :)51إنام جت�ب الكفارة بتعمد احلنث ،وه�و املخالفة ،وال جتب

م�ع املخالف�ة ال عن عمد ،نعم ه�ي موجبة النحالل اليمني والن�ذر والعهد مع

إطلاق متعلقه�ا عىل ما تق�دم .كام ال ترشع الكف�ارة قبل املخالف�ة من أجل أن
ينح�ل اليمني والنذر والعهد ،وتس�وغ خمالفتها ،بل ه�ي ال تنحل بدفع الكفارة

من دون خمالفة.

واحلمد هلل رب العاملني

وفيه فصالن..

كتاب الكفارات
الفصل األول
يف تعداد الكفارات

ذكرنا مجلة من الكفارات يف مواضعها املناس�بة ،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

كثرهت�ا .وذكرن�ا يف املواضع املذك�ورة الفروع املناس�بة هلا ،فال نطي�ل بإعادهتا.

(مسألة  :)1كفارة قتل املسلم عمد ًا كفارة مجع ـ حتى لو كان عبد ًا للقاتل
األحوط وجوب ًا ـ وهي عتق رقبة مؤمنة وصيام ش�هرين متتابعني وإطعام س�تني

مس�كين ًا لكل مس�كني م�د .وإذا كان القت�ل ىف حرم مكة املعظمة أو يف االش�هر
احل�رم ـ وه�ي ش�هر رج�ب وذو القع�دة وذو احلج�ة واملحرم ـ ل�زم الصوم يف
االشهر احلرم ،وإنام جتب الكفارة بقتل العمد عىل القاتل إذا مل يقتص منه وريض

أولياء املقتول بالدية.

(مسألة  :)2كفارة قتل املسلم ً
خطأ مرتبة ،وهي عتق رقبة مؤمنة ،فإن عجز
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صام شهرين متتابعني ،فإن عجز أطعم ستني مسكين ًا لكل مسكني مد .لكن إذا

كان القتل يف حرم مكة املعظمة أو يف االشهر احلرم فكفارته صوم شهرين متتابعني
من اش�هر احلرم ،ف�إن عجز أعتق رقبة مؤمنة ،فإن عجز أطعم س�تني مس�كين ًا.
(مسألة  :)3إنام جتب الكفارة يف قتل اخلطأ إذا صح نسبة القتل للشخص
عرف ًا ،دون بقية أس�باب الضامن املذكورة يف الديات ،كام لو حفر بئر ًا يف الطريق

غفلة عام يرتتب عىل ذلك فوقع فيها شخص فامت.

(مسألة  :)4البد يف كفارة قتل العمد واخلطأ يف احلرم أو يف االشهر احلرم

من أن يكون الصوم يف االش�هر احلرم ،وأن يكون التتابع فيه يف متام الش�هرين،
وال يكف�ي التتابع يف ش�هر ويوم ث�م تفريق الصوم .والزم ذل�ك صوم يوم عيد

االضحى ،وال بأس به ،كام تقدم يف كتاب الصوم.

(مسألة  :)5إذا اشرتك مجاعة يف قتل شخص واحد،فعىل كل منهم كفارة
عىل األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)6تثبت كف�ارة العمد واخلطأ يف قتل اجلنين بعد ولوج الروح
فيه ،بل مطلق ًا عىل االظهر.
كساب
(مسألة  :)7إذا كان املقتول مهدور الدم بحيث حيل للقاتل قتله ـ
ّ
وس�اب النبيFواالئمة Bـ فال كف�ارة لقتله .نعم إذا كان مهدور
اهلل تعاىل
ّ

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.

قصه ونتفه ـ
(مس�ألة  :)8حي�رم عىل املرأة يف املصاب ّ
جز ش�عرها ـ وه�و ّ

وخدش وجهها حتى تدميه ،وفيها الكفارة .وأما اللطم عىل اخلد فال كفارة فيه.

ويستحب له االستغفار والتوبة.
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(مس�ألة  :)9كف�ارة جز الش�عر من امل�رأة يف املصاب عتق رقب�ة أو صيام
ش�هرين متتابعني أو إطعام ستني مس�كين ًا ،لكل مسكني مد .ويكفي يف وجوهبا
جز بعضه بمقدار معتد به ،ويلحق به احللق.

(مس�ألة  :)10كفارة نتف املرأة شعرها يف املصاب وخدش وجهها حتى

تدميه كفارة يمني.

(مسألة  :)11حيرم عىل الرجل أن يشق ثوبه يف مصابه بولده أو زوجته .وال
حيرم الشق يف غري ذلك ،كشق االخ عىل أخيه وشق املرأة عىل زوجها وا ُالم عىل
ولدها وا ُالخت عىل أخيها وغري ذلك .وإن كان االوىل ترك ذلك والتجمل بالصرب.
(مسألة  :)12كفارة شق الرجل ثوبه عىل ولده أو زوجته كفارة يمني.

(مس�ألة  :)13من تزوج امرأة ذات زوج أو يف عدهتا جاه ً
ال اس�تحب له
التكفير بخمس�ة أصوع من الدقيق ،ب�ل هو األحوط اس�تحباب ًا .والصاع أربعة
أمداد يقارب ثالث كيلوات وأربعامئة وثامنني غرام ًا ،كام تقدم يف زكاة الفطرة.

(مس�ألة  :)14من نام عن صالة العش�اء حتى انتصف الليل اس�تحب له
التكفري بأن يصوم اليوم الالحق ،بل هو األحوط استحباب ًا.

(مسألة  :)15ورد أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج االخوان ،ومحل

عىل االس�تحباب .لكن تقدم يف كتاب االمر باملعروف والنهي عن املنكر حرمة
العمل للجائر مع عدم االكراه إال أن يكون الغرض نفع املؤمنني.

(مس�ألة  :)16ورد أن م�ن اغت�اب مؤمن� ًا فكفارته أن يس�تغفر له ،ومحل

على االس�تحباب .لكن تقدم يف كتاب االمر باملع�روف والنهي عن املنكر لزوم
االستغفار له مع تعذر االستحالل منه.

(مسألة  :)17ورد يف بعض الكفارات املستحبة أن كفارة الطرية التوكل،
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وكف�ارة الضح�ك أن تق�ول  :اللهم ال متقتن�ي ،وكفارة املجال�س أن تقول عند

قيامك منها ﴿ :س�بحان ربك رب العزة عام يصفون * وسلام عىل املرس�لني *

واحلمد هلل رب العاملني﴾.

الفصل الثاين

يف أحكام الكفارات

(مس�ألة  :)18ال تثبت الكفارة بفعل يشء من أسباهبا إال إذا كان الفاعل
مكلف ًا بعدم فعل السبب بأن يكون بالغ ًا عاق ً
ال غري مكره إكراه ًا رافع ًا للتكليف،
ال مس�ل ًام عمد ًا أو ً
ف�إذا قتل الصبي مث ً
خطأ فال كف�ارة عليه .وكذا إذا ُاكره البالغ
عىل احلنث بيمينه.

نع�م إذا مل يكن اإلكراه رافع ًا للتكليف فلا أثر له ،بل جتب معه الكفارة،
يسوغ القتل وال يسقط كفارته.
كام إذا ُاكره عىل قتل مسلم ،فإن اإلكراه ال ّ
(مس�ألة  :)19ال تثب�ت الكف�ارة بفعل يشء من أس�باهبا ال عن عمد ،بل
خطأ أو نس�يان ًا أو جه ً
ال باحلكم أو املوضوع .إال كفارة قتل املس�لم خطأ عىل ما
تقدم ،وكفارة الصيد يف االحرام عىل ما يذكر يف حمله.

(مسألة:)20جتباملبادرةإىلأداءالكفارةعق ً
الالهنابمنزلةالتوبةمنالذنب.
(مس�ألة  :)21وج�وب الكف�ارات املذكورة تكليف حم�ض ،فيجب عىل

املكل�ف القيام هبا من دون أن تكون من س�نخ الدي�ون التي خترج من تركته بعد

وفاته .نعم لو أوىص هبا خرجت من ثلثه.

(مسألة  :)22الكفارات املتقدمة عبادات البد فيها من نية القربة ،فيجري

فيها الفروع املناسبة لذلك ،املذكورة يف حملها كمباحث الوضوء.
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(مس�ألة  :)23ملا كانت الكفارات من العبادات فهي ال تصح من الكافر

لو حتقق س�ببها منه وإن وجبت عليه .كام أنه لو أسلم تسقط عنه .وكذا ال تصح

من غري املؤمن .لكنه لو اس�تبرص أجزأته كام جيتزئ بسائر عباداته .أما إذا مل يأت
هبا حتى اس�تبرص فإهنا ال تس�قط عنه ،بل جيب عليه أداؤها .نعم إذا مل يتحقق يف
حقه رشط ثبوهتا فال يشء عليه ،كام إذا أقدم عىل السبب معتقد ًا حليته.

(مس�ألة  :)24يكفي يف عدم كون املكلف واجد ًا للرقبة عدم وجدانه من
املال ما يفضل عن حاجته وحاجة عياله فع ً
ال وال قوة ،لعدم قدرته عىل التكسب
بام يزيد عىل ذلك .وإن كان عدم تيرس العثور عىل الرقبة يف زماننا غالب ًا يغني عن

الكالم يف ذلك ويف مجيع الفروع املتعلقة هبا.

(مسألة  :)25يكفي يف العجز عن الصيام املرض أو احلرج املعتد به إذا مل
يرج زواهلام قريب ًا.

(مسألة  :)26يكفي يف التتابع صوم شهر ويوم ،كام تقدم يف كتاب الصوم

وتقدم�ت بع�ض الف�روع املتعلقة به .نعم البد م�ن التتابع الت�ام يف صوم كفارة
القتل يف احلرم أو يف االشهر احلرم عمد ًا كان أو خطأ ،كام تقدم يف الفصل االول.
(مس�ألة  :)27املراد بإطعام املس�كني يف الكفارة هو أن يشبعه أو يتصدق

عليه بمد من طعام .وقد تقدم يف كتاب الصوم الفروع املناسبة لذلك.

(مس�ألة  :)28ال جيوز يف إطع�ام الفقري يف الكفارة الدف�ع ملن جتب نفقته

على صاح�ب الكفارة إال أن تك�ون عليه نفقات ال جتب على صاحب الكفارة

نظري ما تقدم يف الزكاة.

(مس�ألة  :)29ال جي�وز إعط�اء الكفارة لغري املس�تضعف م�ن املخالفني.

وجيوز إعطاؤها للمس�تضعف غير الناصب مع عدم وج�ود املؤمن الفقري ،بل
ٍ
حينئذ.
حتى مع وجوده وإن كان األفضل إعطاء املؤمن
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(مس�ألة  :)30امل�دار يف العجز يف الكف�ارة املرتبة عىل العج�ز حني إرادة

التكفري ،فإذا عجز عن املرتبة الس�ابقة فأتى بالالحقة وأمتها ثم قدر عىل السابقة
أجزأه ما أتى به وال حيتاج للتكفري مرة ُاخرى بام قدر عليه من املرتبة السابقة .نعم

إذا قدر عىل املرتبة الس�ابقة قبل إكامل التكفري باملرتبة الالحقة فاألحوط وجوب ًا

عدم االجتزاء بام أتى به ،بل يستأنف التكفري باملرتبة السابقة ،فإذا عجز عن العتق
مث ً
ال فرشع يف الصوم ثم قدر عىل العتق قبل إكامل الصوم أعتق ومل جيتزئ بالصوم

ال�ذي وقع منه .نع�م تقدم يف كفارة الظهار االجت�زاء بالصوم يف بعض الصور.

(مس�ألة  :)31من عجز عن بع�ض اخلصال يف كفارة اجلمع أتى بالباقي،
ال عام عجز عنه ،واألحوط اس�تحباب ًا أن يتصدق أيض ًا بد ً
واس�تغفر بد ً
ال عنه بام

يطيق .بل األحوط وجوب ًا مع العجز عن االطعام فيها أن يصوم ثامنية عرش يوم ًا.

(مس�ألة  :)32من عج�ز يف الكفارة املرتبة عن اخلص�ال الثالث وآخرها
إطعام ستني مسكين ًا صام ثامنية عرش يوم ًا عن كل عرشة مساكني ثالثة أيام .فإن
عجز عنها أيض ًا حلقه حكم من عجز عن الكفارة من االجتزاء باالس�تغفار بد ً
ال
عنها .واألحوط اس�تحباب ًا أن يتصدق أيض ًا بام يطيق .هذا يف غري كفارة الظهار،

فقد تقدم الكالم فيها يف حمله.

(مسألة  :)33من كان عليه كفارات متعددة فعجز عن القيام هبا كلها أتى

بام يقدر عليه منها وجرى عىل الباقي حكم العجز عن الكفارة .وال جيري حكم
العجز عن الكفارة باالضافة إىل اجلميع ،إال إذا مل يقدر عىل يشء منها.

(مس�ألة  :)34من عجز عن الكفارة فأتى بالبدل من االس�تغفار أو غريه

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

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب اإلقرار
وه�و إخب�ار عن حق ثابت عىل املخرب أو نف�ي حق له عىل غريه .وينفذ يف

ح�ق املقر عىل نحو ال تس�مع منه الدعوى عىل خالف�ه ،ويقدم عىل مجيع احلجج

حتى البينة .ويقع الكالم يف رشوط نفوذه وأحكامه.

(مس�ألة  :)1يشترط يف املقر البلوغ والعقل بالنحو املناس�ب للرش�د يف
اجله�ة الت�ي أق�ر هبا من م�ال أو غريه ،فإذا كان رش�يد ًا يف جه�ة دون ُاخرى نفذ

إقراره يف اجلهة التي هو رش�يد فيها دون اجلهة التي ليس رش�يد ًا فيها .فإذا كان
رش�يد ًا يف املاليات إال أنه سفيه فيام يتعلق ببدنه لقصور يف إدراكه ،فال هيمه مث ً
ال
إتالف عضو من أعضائه ،فأقر بأنه قد قطع يد رجل ،مل ينفذ إقراره بنحو يستحق

علي�ه القصاص ،بل تثبت الدية ال غري .وقد تقدم يف كتاب احلجر حتديد الس�فه

يف املاليات بنحو جيري نظريه يف غريها .فراجع.

(مسألة  :)2يشرتط يف املقر أيض ًا القصد ،فال ينفذ إقرار النائم والسكران،

والس�اهي والغالط .نعم ملا كان الس�هو والغلط عىل خالف االصل فالبد له من
إثباهتام ،فإذا مل يثبتهام حيكم بعدمهام ظاهر ًا فينفذ االقرار يف حق الش�اك يف حتقق
أحدمها ،وال ينفذ يف حق العامل بوجوده.

(مسألة  :)3يشرتط يف املقر أيض ًا االختيار فال ينفذ االقرارمن املكره ،وال

م�ن املضطر ،كام إذا عطش وخاف عىل نفس�ه التلف فطلب ماء فامتنع صاحب
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ٍ
حينئذ ال
املاء من أن يعطيه حتى يقر له بأنه قد باعه الدار ،فأقر له هبا ،فإن إقراره

ينف�ذ .نعم ملا كان االكراه واالضطرار عىل خلاف االصل فالبد له من إثباهتام،

عىل نحو ما تقدم يف املسألة السابقة.

(مس�ألة  :)4ال يشترط يف االق�رار صيغ�ة خاصة ،بل يكف�ي كل ما يدل

عىل ثبوت احلق عىل املقر للمقر له ،أو نفي حقه عليه ،وال يشرتط رصاحته فيه،
ب�ل يكف�ي ظهوره فيه عرف ًا .ب�ل يكفي االعرتاف بالزم ذل�ك يف ثبوت امللزوم،
ف�إذا ادعى رجل عىل آخر ما ً
ال ،فادعى اآلخر الوفاء ،كانت دعواه الوفاء إقرار ًا
منه بس�بق اس�تحقاق املدعي للامل عليه ،فيلزم بأدائه ما مل يثبت الوفاء .وكذا إذا

ادع�ى الرجل زوجية ام�رأة فادعت الطالق ،فإن دعواها الطالق منه إقرار منها
بسبق زوجيته هلا ،وهكذا.

(مس�ألة  :)5إذا مل يتضم�ن ال�كالم االخب�ار بثبوت احل�ق أو بالزمه ،بل

تضم�ن طلب ترصف يلازم ثبوته ،فالظاه�ر عدم صدق االق�رار عليه بمجرد
ذلك ،كام إذا رأى يف يد زيد عين ًا فقال  :بعنيها ،فإن البيع وإن كان ال يتحقق إال

م�ن املالك إال أن طل�ب البيع قد يبتني عىل كونه صاحب ي�د حمكوم بأنه املالك
ظاهر ًا ،فال يقتيض االقرار بملكيته واقع ًا بحيث ليس له بعد ذلك دعوى ملكيته

تكذيب� ًا لليد .نعم إذا قامت القرينة عىل ابتناء طلب البيع عىل تصديقه يف ملكيته
مع قطع النظر عن اليد كان ذلك إقرار ًا .بل جيري ذلك حتى يف االخبار بملكية
صاح�ب اليد ،فإنه ال يكون إقرار ًا إال إذا قامت القرينة عىل رجوعه إىل االخبار
بامللكية واقع ًا مع قطع النظر عن اليد.
(مسألة  :)6ال يشرتط يف االقرار اللفظ ،بل يكفي كل ما يدل عىل االخبار

بثبوت احلق أو نفيه من إشارة أو كتابة أو غريمها.

(مس�ألة  :)7يشترط يف املقر به أن يكون حق ًا للمقر له ،بحيث له مطالبة
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املق�ر وإلزامه به ،كاالعي�ان واملنافع اخلارجية والذمي�ة اململوكة واحلقوق كحق
اخليار واالس�تمتاع واالنفاق ونحوها .فلو مل يكن كذلك فال أثر لالقرار به ،كام

لو أقر أنه قد حلف أن يدفع لزيد عرشة دنانري أو نذر أن يكس�وه كس�وة الشتاء،

ألن اليمين والن�ذر إنما جي�ب الوفاء هبما هلل تعاىل ،م�ن دون أن يثب�ت هبام حق
للش�خص الذي ينتفع بمضموهنام .وكذا إذا أق�ر أن عليه حق ًا رشعي ًا ،فإن ذلك

ال يصح�ح للفقير املطالبة به ،ألن احل�ق ليس ملك ًا للفقري ،ب�ل هو مرصف له،
فلي�س ل�ه املطالبة به إذا مل يدفع له .نعم ل�و متت والية احلاكم الرشعي عىل احلق

كان له املطالبة به نيابة عن صاحبه.

(مس�ألة  :)8إذا أقر بثبوت احلق عليه بس�بب باط�ل مل يثبت يشء ،كام لو
قال :لزيد ع ّ
يل 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 دعوى بطالن السبب .وهكذا احلال يف االقرار بنفي حقه ،كام

لو قال  :ليس يل عليه يشء بسبب إبرائي لذمته من الدين قبل بلوغي.

(مسألة  :)9لو 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.

(مس�ألة  :)10املتبع يف حتدي�د احلق املقر به ظاهر كالم املقر املس�تفاد من

إطالقه أومن القرائن احلالية واملقالية املحيطة بكالمه ،فإن ادعى خالف ذلك مل

يس�مع منه .إال أن يقر املقر له بام يش�هد بمخالفة ظاهر كالم املقر االول للواقع.
كام لو أقر زيد لعمرو بألف دينار ،فإنه حيمل عىل عملة البلد عم ً
ال بظاهر الكالم
ما مل يقر عمرو بأن س�بب االس�تحقاق عقد قد تضمن التقييد بعملة ُاخرى غري
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عمل�ة البلد ،وكذا إذا ادعى وج�ود القرينة الصارفة عن مقتىض الظهور االويل،

فإن الدعوى املذكورة تسمع منه ويطالب بإثباهتا.

(مس�ألة  :)11إذا أق�ر بعين حت�ت يده حمكوم�ة بأهنا ملكه لش�خصني يف
ٍ
كالمين ال تعل�ق الحدمها باآلخر حك�م بأهنا ملن أقر ل�ه أو ً
وحينئذ إن كذبه
ال.
الث�اين يف إق�راره هبا للاول كان له أن يقي�م الدعوى على االول وإثبات أهنا له
فينتزعه�ا م�ن االول إن تيسر ل�ه ذل�ك ،وإن مل يتيسر ل�ه ذلك كان ل�ه أن يقيم

الدع�وى على املقر بأنه قد تعم�د حرمانه منه�ا بإقراره هبا للاول ،بنحو يكون
مفرط� ًا فيه�ا ،فيضمنها ل�ه وكذا إذا كان املقر قد س�لمها للاول اختيار ًا ،حيث
يضمنها بعدم تسليمها للثاين الذي هو مالكها بمقتىض إقراره له .أما إذا مل يتيرس

ل�ه أح�د االمرين فلا يشء له عىل املقر ،كما إذا كان إق�راره االول عن خطأ منه

أو ادع�ى ه�و ذلك من دون أن يتيرس للثاين تكذيب�ه فيه ،وكان دفع العني لالول
بإلزام من احلاكم الرشعي أو كان االول قد انتزعها منه إرغام ًا من دون أن يكون

هو قد فرط بتسليمها له.

(مس�ألة  :)12إذا أقر بعني حتت يده لش�خصني يف كالم واحد ،فإن كان

بنح�و يظه�ر يف العدول من االقرار هب�ا لالول إىل االقرار هب�ا للثاين كان بحكم

املس�ألة الس�ابقة ،كام إذا قال  :هذا الثوب لزيد ،كال قد نس�يت هذا لعمرو .وإن
كان بنحو االرضاب الظاهر يف الغلط وسبق اللسان حكم هبا ملن أقر له هبا ثاني ًا،
ٍ
وحينئذ إن كذبه االول يف إقراره هبا
كما إذا ق�ال  :هذه الدنانري لزيد ،بل لعمرو.
للث�اين كان له أن يقيم الدعوى عىل الثاين وإثبات أهنا له فينتزعها منه إن تيرس له

ذل�ك ،وإن مل يتيرس له كان له أن يقي�م الدعوى عىل أن املقر قد تعمد االقرار هبا
ل�ه أو ً
ال حقيق�ة ثم عدل لالقرار هبا للثاين ليحرمه منه�ا ،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 أو ً
ال وجرى حكم املسألة السابقة ،وإن مل يتم له إثبات ذلك أيض ًا فال يشء له.

(مس�ألة  :)13ل�و أقر بام يرتدد بني االق�ل واالكثر ثبت االق�ل و ُالزم به،

دون االكثر.

(مسألة  :)14لو أقر لشخص بأمر مبهم كلف اخلروج عنه بدفع ما يصلح
تفسير ًا ل�ه ،فإذا قال  :له عيل مائة ،وترددت املائة بين ُامور ،كلف بدفع مائة مما
يصلح ألن يملك ويفرس به إقراره.

(مسألة  :)15لو أقر لشخص مبهم فإن كان مردد ًا بني أشخاص بعضهم

ال يصل�ح للمطالبة باحلق لغيبة أو لكونه حتت والية املقر أو غري ذلك ،فال يلزم
بإق�راره .وإن كان م�ردد ًا بني أش�خاص كلهم يصلح للمطالب�ة باحلق فإن فرس
املبه�م وعين�ه قبل منه ،وإن مل يفرسه مل يكن لكل منهم املطالبة باالمر املقر به وال
بالتفسير .نع�م هلم أن يوكلوا ش�خص ًا واح�د ًا ـ منهم أو من غريه�م ـ باملطالبة

بإيصال االمر املقر به لصاحبه الواقعي ،فله أن يلزمه بذلك ،وال يتسنى له ذلك
إال بتفسري املبهم وتعيني صاحب احلق.

ٍ
حينئذ أو من أول االمر،
ثم إن فرس صاحب احلق وعينه بشخص خاص

ف�إن مل يعرتض غريه أخذ ذلك الش�خص االمر املق�ر به ،وإن اعرتض غريه كان
خص ًام له ال للمقر ،فإن أقام البينة عىل أنه صاحبه انتزعه منه ،وإال كان له عىل ذلك

الش�خص اليمني ،فل�ه أن حيلف اعتامد ًا عىل االق�رار ،إال أن يعلم بخطأ االقرار
أو كذب�ه فال حيق ل�ه التعويل عليه يف أخذ االمر املقر ب�ه فض ً
ال عن اليمني عليه.
(مس�ألة  :)16إذا أق�ر إقرار ًا يلزم رشع ًا بظاهر احل�ال ثم ادعى أن إقراره

مل يك�ن بداع�ي بيان الواقع ،ف�إن رجع ذلك إىل خل�ل 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
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مل تس�مع دعواه ،كام إذا أقر بالبيع أو بقبض الثمن وأش�هد عىل إقراره ،ثم ادعى
ابتن�اء إق�راره على املواط�أة مع الط�رف اآلخر من أج�ل تنظيم املعاملة رس�مي ًا

وتثبيت ش�هادة الش�هود عليها من دون أن يتحقق املقر به بعد يف الواقع .وجمرد

تع�ارف ذلك بني الناس وكثرة وقوعه ال يكفي يف سماع الدعوى بعد رجوعها
إىل تكذيب االقرار.

(مس�ألة  :)17االقرار حجة يف حق كل أحد ،وال ختتص حجيته باحلاكم

الرشعي ،وال يتوقف نفوذه يف حق غريه عىل حكمه.

(مس�ألة  :)18االق�رار حجة ظاهري�ة ،إنام ينفذ مع احتمال الصدق ،فلو

عل�م بكذب�ه مل ينف�ذ ومل جيز ترتيب االث�ر عليه .نعم هو مقدم على مجيع احلجج

الظاهرية ،.بل ال تسمع معه الدعوى عىل خالفه من املقر ،كام تقدم.

(مسألة  :)19إذا أقر لشخص بيشء فإن صدقه املقر له أو قال  :ال أعلم،

نف�ذ االق�رار .وإن كذب�ه مل ينفذ لتع�ارض االقرارين املس�قط هلام ع�ن احلجية،
ٍ
وحينئذ يرجع للحجج ا ُالخرى املتأخرة عن االقرار ،كالبينة واليد واالصل.

تتميم..

يقبل االخبار من بعض االش�خاص يف بعض املوارد كحجة معتربة ،وقد
يطلق عليه يف كلامهتم االقرار .لكنه ليس إقرار ًا باملعنى املتقدم ،لعدم ابتناء قبوله

عىل تضمنه االعرتاف بحق عىل املقر..

منها :إخبار االنس�ان عام حتت يده مما ليس ملك ًا له كاالمانة واملغصوب،

فإن�ه يرج�ع إليه يف أم�ره ويقبل قوله فيه ،فإذا أقر بأنه ملك النس�ان حكم له به،
وك�ذا إذا أخبر بأنه وق�ف أو حق رشعي أو نحو ذلك .بل ل�و أخرب بأنه حمقوق
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لغير املال�ك قب�ل منه ،كما لو ادعى أن�ه رهن عىل دي�ن أو مس�تأجر إىل أجل أو
نحومه�ا .وك�ذا إذا ادعى أنه عارية أو وديعة إىل غري ذل�ك .نعم إذا كذبه املالك
أو م�ن أقر هو بأنه املالك كان قول�ه مقدم ًا .كام أن حجية خربه فيه ليس كحجية

االقرار الذي سبق أنه يقدم عىل مجيع احلجج ،بل تقدم البينة عليه ،كام يقدم عليه

قول من ثبت سبق يده عليه.

ومنه�ا :أن م�ن كان له الس�لطنة عىل يشء يقبل منه إخب�اره به يف الظاهر،

كإخب�ار الزوج بطالق زوجته ،وإخب�ار الويل أو الوكيل بفعل ما له الوالية عليه
أو وكل فيه ،وإخبار االجري عىل تفريغ ذمة الغري بإتيانه بالعمل املس�تأجر عليه،
إىل غري ذلك .وهو املعروف عند الفقهاء«رض» بأن من ملك شيئ ًا 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 يس�تلزم أحكام ًا ليس�ت من س�نخ
احلقوق الثابتة عىل املقر ،كمرياث املقر ومن يتقرب به ممن يدعي بنوته ،ومرياث

الول�د املدع�ى من املقر وممن يتقرب إليه به ...إىل غري ذلك من املوارد التي يقبل
فيها إخبار االنسان من دون أن يكون إقرار ًا باملعنى املتقدم.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب الغصب

وه�و الع�دوان عىل ملك الغري واس�تالبه ب�دون حق رشع�ي ،بل ملجرد

الق�درة عليه ،وبه خيرج االنس�ان عن إنس�انيته الفاضل�ة إىل حيوانيته وهبيميته،
حي�ث يقهر القوي الضعيف م�ن دون أن يصغي إىل وازع من ضمري وال يرتدع

برادع من دين.

وقد حرمه اهلل تعاىل اس�تصالح ًا لالنس�ان ،وتنظي ًام للعالئق بني أفراده بام

يناس�ب إنس�انيته .بل تقدم يف كت�اب االمر باملعروف والنهي ع�ن املنكر أن من
الكبائر حبس احلقوق ،ويف احلديث عن النبي Fأنه قال « :من أخذ أرض ًا بغري

ح�ق كلف أن حيمل تراهبا إىل املحرش» ،وعن أمير املؤمننيAأنه قال « :أعظم
اخلطاي�ا اقتط�اع مال امرئ مس�لم بغري حق» .بل يف آث�اره يف الدنيا ما يصلح أن
يك�ون رادع ًا لذي الرش�د واحلجا ،فعنه Fأنه ق�ال « :احلجر الغصب يف الدار
رهن عىل خراهبا».

ويلح�ق به يف أكثر االحكام يف حمل الكالم االس�تيالء عىل مال الغري بغري

حق ال بنية العدوان ،بل خطأ أو لتخيل االس�تحقاق ،كاملقبوض بالعقد الفاسد

ونح�وه .ومن ثم يكون موض�وع الكالم هنا ما يعم ذلك ،وهو االس�تيالء عىل

مال الغري من دون استحقاق واقعي ،سوا ًء كان عىل وجه الظلم وبنحو العدوان

أم مع الع�ذر .وإذ اختص بعض االحكام بصورة العدوان أرشنا إىل اختصاصه

به عند التعرض له.
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(مسألة  :)1حيرم غصب املال اململوك والذي خيتص بجهة معينة ،كاحلق

الرشعي واملال املوقوف وغريها .بل حيرم غصب املال غري اململوك ملحرتم املال
إذا كان في�ه ح�ق االختصاص بتحجري ونحوه .نعم ال حي�رم غصب مال من ال

حيترم مال�ه واملال اململوك ملحرتم املال إذا س�قطت حرمته ووج�ب عليه إتالفه
فلم يتلفه.

(مس�ألة  :)2حيرم غص�ب احلر إذا كان حمرتم ال�دم وكان يف غصبه منافاة
لس�لطنته إذا كان كام ً
ال تام الس�لطنة ،أو لس�لطنة وليه عليه إذا كان قارص ًا موىل
علي�ه .نعم ال يضمن بمج�رد الغصب ،بل باالتالف .وإنما تضمن منافعه التي

يس�توفيها الغاصب كام لو اس�تخدمه .وأما التي مل يس�توفها فال ضامن هلا إال أن
يكون أجري ًا مملوك املنفعة لشخص آخر ففي الضامن إشكال.

(مسألة  :)3يتحقق غصب االنسان للعني باستيالئه عليها ،بحيث تكون

يف حوزت�ه .وال يكف�ي فيه منعه للاملك من االس�تيالء عليها ،كما لو منع املالك
من إمس�اك دابته فرشدت أو تلفت أو غصبت ،فإنه ال يكون غاصب ًا بذلك ما مل

يستول هو عليها .نعم يكون ضامن ًا هلا إذا استند تلفها إليه عرف ًا ،كام لو اندفعت
فأمس�كها املالك ففت�ح يد املالك أو قطع احلبل فاسرتس�لت حتى تردت .وكذا

ل�و كان املالك قد ربطها ففك الرباط أو قط�ع احلبل ،بخالف ما إذا فك الرباط
تردت أو تلفت بس�بب آخر
أو قطع احلبل فلم تندفع بل وقفت ثم مش�ت حتى َّ

كغرق أو أكل سبع أو نحومها .ويأيت يف آخر كتاب القصاص والديات التعرض
ٍ
حينئذ ليس للغصب ،بل لالتالف.
السباب الضامن .وعىل كل حال فالضامن
(مس�ألة  :)4ال ف�رق يف حتق�ق الغصب باالس�تيالء بني االعي�ان املنقولة

والثابتة ،كالدار والعقار والبستان وغريها.

(مس�ألة  :)5ال يتحق�ق غص�ب العين بمج�رد التصرف فيه�ا من دون
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اس�تيالء عليها واس�تقالل هبا ،كام لو دخل الدار أو صعد يف الس�يارة أو جلس
عىل الفراش ،بل غاية االمر أنه يكون غاصب ًا للمنفعة ،فيضمنها لو كان هلا مالية،
من دون أن يضمن العني ذات املنفعة.

(مسألة  :)6إذا سكن شخص مع املالك يف الدار مراغ ًام له فلذلك صور..
ا ُالوىل :أن يش�غل موضع ًا من الدار من دون أن يس�تقل به وال بالدار ،بل

يبقى االس�تقالل للامل�ك ،بحيث يس�تطيع املالك نقله من موض�ع آلخر ،نظري
النزيل يف الفندق .ويف ذلك ال يكون غاصب ًا للدار بل ملنفعتها ال غري.

الثانية :أن يس�تقل بالقسم الذي يسكنه بحيث يفقد املالك السيطرة عليه
ٍ
وحينئذ يكون غاصب ًا للقس�م الذي اس�توىل
مع بقاء س�يطرته على الباقي منها.
عليه دون اآلخر ،وإذا كان هناك موضع مشرتك بينهام يلحقه ما يأيت.

الثالثة :أن ال خيتص كل منهام بيشء منها ،بل يشتركان يف االس�تيالء عىل

متام الدار ،كالرشيكني .ويف صدق الغصب هنا لعني الدار إش�كال ،كاالشكال
يف ضامهنا ،واملتيقن صدق الغصب باالضافة إىل املنفعة وضامهنا.

الرابع�ة :أن يس�تويل على مت�ام ال�دار ويس�تقل هب�ا ،ويك�ون املال�ك هنا
ٍ
وحينئذ يكون غاصب ًا لتامم الدار ،وملا يستوفيه هو
كالغاصب يف الصورة ا ُالوىل.

من منافعها ،دون ما استوفاه املالك من منافعها.

وجتري الصور االربع فيام إذا غصبت الدار من املالك وأش�غلها أكثر من

واح�د ،فإن ضامن كل منهم تابع الس�تيالئه عىل ما فص�ل يف الصورة املذكورة.

وجتري أحكامها عدا الصورة الثالثة ،فإن الغصب فيها يستند للمجموع ال لكل
واحد ،فيكون ضامن الدار عليهم بنحو التوزيع.

(مس�ألة  :)7ال وكال�ة يف الغص�ب ،فإذا ب�ارش الوكيل الغص�ب كان هو
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الغاصب والضامن دون املوكل .إال أن يبارش املوكل الغصب بنفسه أيض ًا.

(مس�ألة  :)8العين املغصوب�ة مضمونة عىل الغاصب بمج�رد وضع يده
عليها ،سوا ًء كان معتدي ًا يف ذلك أم ال .فيجب عليه ردها إىل مالكها مع وجودها

وإن كان شاق ًا .وإذا استلزم رصف مال كان عليه.

(مسألة  :)9إذا حدث يف العني عيب أو نقص كان مضمون ًا عىل الغاصب

فيدف�ع م�ع العين االرش ،وهو فرق ما بين الصحيح واملعيب بحس�ب القيمة

السوقية .نعم االرش الرشعي مع تلف عني الدابة هو ربع قيمته.

(مس�ألة  :)10إذا زادت العني عند الغاصب زيادة متصلة ـ كالسمن ـ أو

منفصل�ة ـ كالبيض واللبن ـ كانت للاملك مضمون�ة عىل الغاصب فيجب عليه
رده�ا م�ع العني أو رد بدهل�ا لو كانت قد تلفت .نعم لو مل يس�تول 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  :)11إذا استحالت العني املغصوبة يف يد الغاصب كالبيضة تصري
فرخ ًا واحلب يصري زرع ًا ،فاالمر املس�تحال إلي�ه للاملك ،فإن نقصت قيمته عن

االص�ل كان عىل الغاصب االرش .وكذا احلال ل�و انقلب اخلل مخر ًا ثم انقلبت
اخلمر خ ً
ال.

(مسألة  :)12إذا ارتفعت قيمة العني بأمر أحدثه الغاصب فيها ،و كانت
الزي�ادة بس�بب إضافة عني ـ كام لو وض�ع للثوب أزرار ًا ـ كان ل�ه انتزاعها ما مل
ٍ
حينئذ التصالح مع
يضر بالعني املغصوبة ،فإن كان مرض ًا هبا فاألح�وط وجوب ًا
املال�ك واالتف�اق معه إما على أخذ املالك الزي�ادة بقيمته�ا ،أو إبقائها يف العني

بانتظ�ار بيعها ودفع ما يقابل الزيادة من الثم�ن ملالكها ،أو انتزاع الغاصب عينه
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وضامن نقص العني املغصوبة أو غري ذلك.

(مسألة  :)13إذا ارتفعت قيمة العني بأمر أحدثه الغاصب وكانت زيادهتا

مس�ببة ع�ن حدوث صف�ة ـ كصبغ الثوب أو غس�له وجتفيف الطع�ام أو طبخه

وصياغة الذهب ـ فال يشء للغاصب ،بل جيب عليه دفع العني للاملك ،وكذا إذا
كان مس�بب ًا عن عني ال متيز هلا يف مقاب�ل العني املغصوبة ،بل تعد عرف ًا تالفة فيها

كالدهن يف الطعام .نعم إذا مل يكن الغاصب معتدي ًا بل أخذ العني وترصف فيها
بتخيل االستحقاق ،فالظاهر أنه يملك نتيجة عمله وال جيوز ملالك العني تفويته

علي�ه ،فإذا بيعت العني كان له من الثمن ما يقابل الصفة ونحوها بالنس�بة .فإذا
كان�ت قيمة الذهب مث ً
ال عرشة وقيمة الصياغة مخس�ة ،فبيعت العني مع احلفاظ
عىل النسبة كان له من الثمن الثلث.

(مس�ألة  :)14إذا زرع الغاص�ب االرض املغصوبة أو بنى فيها كان عليه

ُاج�رة االرض يف املدة املذكورة وله زرعه وبناؤه وللاملك أمره بقلعه وإن ترضر

بذل�ك ،وعليه االرش للاملك لو ترضرت االرض بحف�ر أو أمالح أو نحومها.
نع�م إذا مل يك�ن الغاصب معتدي� ًا ،بل ترصف يف العني بتخيل االس�تحقاق كان
ل�ه إلزام صاح�ب االرض بإبقاء ما جعله فيها با ُالج�رة ،إال أن يترضر صاحب
ٍ
حينئذ ،أو يصطلحان عىل وجه آخر.
االرض فله قلعه

(مس�ألة  :)15إذا امتزجت العين املغصوبة عند الغاصب بامل للغاصب
امتزاج� ًا رافع ًا للتمييز بينهام عرف ًا ،جرى على املالني حكم الرشكة ،كام يظهر مما

تقدم يف كتاب الرشكة .والظاهر أن حصة كل منهام من املجموع بنسبة قيمة كل

م�ن املالين لقيمة املجموع ،ال بنس�بة مق�دار ماله ملقدار املجموع ،فإذا تس�اوى
امل�االن قدر ًا وكان�ت قيمة مال أحدمه�ا ضعف قيمة مال اآلخ�ر كان لصاحب
االول الثلث�ان ولصاح�ب الث�اين الثل�ث .وإن اش�تبهت القيم�ة ل�زم الرج�وع
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ٍ
وحينئذ إن نقصت قيمة املال املغصوب بسبب االمتزاج كان الغاصب
للصلح.
ضامن� ًا للنقص .كام أنه إن أمكن الفصل بني املالني كان للاملك مطالبة الغاصب
به فيجب عليه القيام به ،وإن اس�تلزم رصف مال كان عليه ،وإن تعذر فالظاهر
عدم اس�تحقاق املالك إلزام الغاصب بدفع الب�دل ،خصوص ًا إذا رفع الغاصب

يده عن ماله وأباحه له.

ه�ذا كل�ه إذا كان الغاصب معتدي� ًا ،أما بدون ذلك فلي�س للاملك إلزامه

بتمييز املالني إذا استلزم رصف مال ،نعم له القيام بذلك بنفسه.

(مس�ألة  :)16إذا نزلت قيمة العني الس�وقية م�ن دون نقص فيها مل يكن

عىل الغاصب يشء ،بل يكفيه دفع العني.

(مس�ألة  :)17ملا كان�ت العني املغصوبة مضمونة على الغاصب فالالزم

عليه مع تلفها رد بدهلا عىل املالك.

(مسألة  :)18إذا كانت العني قيمية فبدهلا عند تلفها قيمتها ،فإن اختلفت

باختالف االوقات كان عىل الغاصب قيمة يوم الغصب .هذا إذا كان االختالف
يف القيم�ة الختالف مالية العني املضمونة بس�بب 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 عصورن�ا ـ فالالزم مراع�اة مقدار مالية العني حني الغص�ب ودفع ما يقابلها

من النقد حني التعويض.

(مس�ألة  :)19إذاكان�ت العين مثلية فبدهل�ا عند تلفها مثله�ا وإن توقف

حتصيل الغاصب له عىل رشائه بأكثر من قيمته وجب عليه ذلك .وإن تعذر عليه
حتصيله وجب عليه دفع قيمته حني الدفع.

(مس�ألة  :)20القيمي هو الذي تنس�ب القيمة فيه لش�خصه ،فيقال :هذا
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قيمته كذا ،كام يف كثري من املصنوعات اليدوية واحليوانات واالش�ياء املستعملة،
واملثلي ه�و الذي تنس�ب القيمة فيه لنوعه م�ن دون خصوصي�ة 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.

(مس�ألة  :)21كام 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 نحوه�ا ،إذا طال�ب املالك بالب�دل ومل يرض باالنتظار .واألح�وط وجوب ًا له
ٍ
حينئذ إن كانت قيمية مراعاة أكثر االمرين من ماليتها يوم الغصب وماليتها يوم
ٍ
وحينئذ إن دفع البدل وريض املالك به صارت العني للغاصب ،فلو قدر
االداء.

عليها بعد ذلك مل جيب عليه تسليمها للاملك.

(مسألة  :)22كام 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 الوق�ف فقد تقدم عدم ضامن املنافع املس�توفاة يف بعض أقس�امه .فراجع.
(مس�ألة  :)23ال يضم�ن الغاص�ب املناف�ع املس�توفاة من قب�ل غريه ،بل

يضمنها املس�تويف هلا ،س�وا ًء كان اس�تيفاؤه هلا ب�إذن الغاص�ب أم بدونه .إال أن
يكون املستويف غري مستقل باالدراك بحيث يكون عرف ًا كااللة بيد الغاصب وال
ينسب االستيفاء له ،بل للغاصب ،كالطفل غري املميز.

(مسألة  :)24ال يضمن الغاصب املنافع غري املستوفاة ،كام لو كانت العني

املغصوبة ذات منافع هلا مالية وقد عطلها الغاصب.

(مس�ألة  :)25إذا تعاقب�ت االي�دي على العين املغصوب�ة ـ كما ل�و باع

الغاص�ب العين عىل غيره ،أو غصبها من�ه غاصب ـ وجرت هك�ذا عىل أيدي
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كثيرة كان ال�كل ضامن ًا ،وكان للاملك الرجوع عليهم مجيع ًا ،كام لو كانت العني
لعلي فغصبه�ا منه زيد فصارت منه لعمرو ،ومن عم�رو لبكر ،ومن بكر خلالد،
ومن خالد لعباس وهكذا .وجيوز له أيض ًا الرجوع عىل متلف العني باملبارشة أو

بالتسبيب وإن مل يكن غاصب ًا ،لعدم وضع يده عىل العني .ويأيت الكالم يف حتديد
املتلف باملبارشة والتس�بيب عند الكالم يف أس�باب الضامن من كتاب القصاص

والديات إن شاء اهلل تعاىل.

(مسألة  :)26مع تعاقب االيدي عىل العني املغصوبة إن رجع املالك عىل

الس�ابق ـ كزيد يف املثال الس�ابق 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.
وأم�ا حكمه م�ع َمن بعده ممن غصب العني أو أتلفها من دون أن يغصبها

فله صور..

ا ُالوىل :أن يك�ون من بعده قد أخذ العين منه مضمونة عليه بعقد ،كام لو
ٍ
وحينئذ يتعني بطلان العقد ورجوع البدل لصاحبه ورجوع
كان ق�د باعها منه.
الذي ضمن العني للاملك عىل الشخص املذكور بالعني مع وجودها ،وببدهلا مع

فقده�ا ،حت�ى لو زاد البدل عن البدل الذي تضمن�ه العقد الباطل ،إال أن يكون
ذل�ك الش�خص مغرور ًا أو خمدوع� ًا من قبله ب�أن كان هو يعلم باحل�ال وأخفاه
ٍ
حينئذ أن يرجع بالزيادة عليه ،ويقترص عىل مقدار الثمن.
عليه ،فله
ٍ
وحينئذ يتعني
الثانية :أن يكون ذلك الش�خص قد أخذ العني بدون إذنه.

رجوعه عليه بالعني مع وجودها وببدهلا مع فقدها.

الثالثة :أن يكون ذلك الشخص قد أخذ العني منه جمان ًا بنحو غري مضمن،
ٍ
وحينئذ يرجع الذي ضمن للاملك عليه بالعني
كام لو وهبه إياها أو أودعها عنده.
م�ع وجودها ،ويف رجوعه ببدهلا مع تلفها إش�كال ،إال أن يكون قد أخذها عىل
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ٍ
حينئذ ببدهلا.
وجه االمانة وفرط فيها ،فريجع

(مس�ألة  :)27حك�م الش�خص الذي يضمن للس�ابق مع م�ن بعده ممن

ص�ارت العني عن�ده أو أتلفها حكم الس�ابق الذي ضمن للامل�ك 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
على عم�رو أو بكر كان لعمرو أو بكر الرجوع على خالد مث ً
ال فإذا ضمن خالد

كان ل�ه الرجوع عىل عباس وهكذا ،وجتري يف الالحق الصور الثالث املتقدمة.
(مسألة  :)28مع تعاقب االيدي عىل العني املغصوبة إن رجع املالك عىل

م�ن عدا االول فدفع له العني مع وجوده�ا وبدهلا مع تلفها كان له الرجوع عىل

من بعده ـ كام تقدم ـ ومل يكن له الرجوع عىل من قبله ،إال أن يكون قد أخذها منه
بع�وض فله الرجوع بالعوض لبطالن املعاوض�ة .وكذا إذا كان مغرور ًا خمدوع ًا
من قبله ،فإنه يرجع عليه بام غرم للاملك من قيمة العني واملنافع التي اس�توفاها.

وك�ذا يرج�ع بما أنفقه عىل العني من طعام أو حراس�ة أو غريمه�ا .أما لو مل يكن
مغرور ًا من قبله ـ جلهل املأخوذ منه بالغصبية أو لعلم االخذ هبا وإقدامه معها ـ
فال يرجع عليه بيشء غري العوض.

(مسألة  :)29من أخذ العني املغصوبة من الغاصب ـ جمان ًا أو بعوض ليس

ل�ه إرجاعه�ا له وال تبرأ ذمته بذلك ،بل الب�د من إرجاعها ملالكه�ا ،فإن جهل
املال�ك جرى عليها حك�م جمهول املالك ،ال�ذي أرشنا إلي�ه يف مقامات متعددة

ويأيت يف آخر كتاب اللقطة.

(مس�ألة  :)30ال جيوز رشاء املغصوب من الغاصب وال الترصف فيه إال

ب�إذن املال�ك أو من يقوم مقامه ـ كالوكيل والويل ـ وال يس�وغ الدخول فيه بغري
إذن�ه صلة للرح�م أو لرشاء بضاعة ال توجد إال فيه أو للتداوي أو غري ذلك من
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املس�وغ للحرام .نعم ال
موارد احلاجة العرفية ،إال أن يبلغ االمر حدّ االضطرار ّ
بأس بالدخول يف االرايض املكشوفة غري املسورة وإن كانت مغصوبة.

(مس�ألة  :)31جي�وز للامل�ك انتزاع العين املغصوبة م�ن الغاصب ،وإذا

امتن�ع لدعواه اس�تحقاق املغصوب كان ل�ه رفعه للحاكم الرشع�ي ،وإذا امتنع
من الرتافع له كان له انتزاعها منه قهر ًا عليه وإن استلزم الترصف يف ماله ـ بمثل
دخ�ول الدار وفتح القفل ـ أو الرتاف�ع حلاكم اجلور بل له الترصف بإتالف ماله
إذا توق�ف عليه حتصي�ل العني املغصوبة بمثل كرس القف�ل ونقب اجلدار ووطء

الزرع وقتل كلب احلراس�ة ،مع االقتصار عىل ما هو االقل خس�ارة فاالقل ،وال
ٍ
حينئذ .نع�م إذا توقف ذلك عىل ب�ذل مال من مالك العين املغصوبة أو
ضمان

غريه مل يكن لباذله مطالبة الغاصب به.

(مس�ألة  :)32إذا تعمد الغاص�ب الغصب فوقع له مال عند مالك العني

املغصوبة كان ملالك العني املغصوبة أن يأخذ من ذلك املال بمقدار حقه من باب
املقاص�ة ،الت�ي تقدم الكالم فيه�ا ويف رشوطها يف آخر كتاب الدي�ن ،وعليه رد

الزائد له .وإذا توقف اس�تيفاء احلق عىل بيع املال الذي وقع يف يد املغصوب منه
فاألحوط وجوب ًا استئذان احلاكم الرشعي فيه.

واحلمد هلل 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 مملوكة ـ كالغابات ـ فهي متلك بالسبق إليها وحيازهتا
بقصد التملك ،كسائر املباحات االصلية.

الثاين:األرضامليتة،وهياخلاليةمنالبناءوالزرع.وهيحملالكالميفاملقام.

(مس�ألة  :)1جي�وز إحياء االرض امليت�ة باالصل وجيري عليه�ا باالحياء
حكم امللك سوا ًء كان املحيي هلا مسل ًام ـ مؤمن ًا أو خمالف ًا ـ أم كافر ًا.

(مس�ألة  :)2ال متل�ك االرض امليت�ة بغري االحي�اء كالتس�جيل يف الطابو

هب�ة م�ن الدولة أو رشاء منها ،بل تبقى على إباحتها االصلية ،فيجوز لكل أحد
متلكه�ا باالحياء وليس ملن س�جلت االرض باس�مه حق منع�ه منها ،فض ً
ال عن
إزال�ة بنائه�ا ونحوه مما يتحقق به االحياء ،نعم ال جي�ب عليه أن يتنازل للمحيي

يف دائ�رة الطاب�و ،بل له االمتناع منه وأخذ مال يف مقابله .وعىل ذلك ال جيوز ملن

س�جلت االرض باس�مه من دون إحي�اء بيع االرض ما دام�ت ميتة ،إذ البد يف
املبي�ع م�ن كونه مملوك ًا للبائ�ع .نعم له أن يأخذ املال يف مقاب�ل التنازل لدافعه يف
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دائرة الطابو.

(مس�ألة  :)3االرض اململوك�ة إذا ت�رك املالك عامرهت�ا حتى خربت جاز
لغريه عامرهتا ،سواء مل يكن هلا مالك عرف ًا ـ كأرايض ا ُالمم السالفة التي ال بقية هلا
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
نف�س االرض أو ع�ن عامرهت�ا أم للعجز عن العامرة أم لدواع ُاخر ،كاالنش�غال

بما ه�و أه�م .نعم البد م�ن ميض م�دة معتد هب�ا ،بحيث يص�دق بأن�ه أخرهبا.
(مس�ألة  :)4إذا كان ترك املالك عامرهتا حتى خربت بس�بب منع ظامل من

عامرهتا فالظاهر عدم جواز إحيائها بغري إذن املالك .إال أن يس�تمر اخلراب بعد
ٍ
حينئذ لغريه
ارتفاع املنع ،بحيث يصري بوسعه أن حيييها ،فيرتك إحياءها ،فيجوز
إحياؤها .وأوىل باجلواز ما إذا صار ذلك سبب ًا يف االعراض عن االرض.

(مس�ألة  :)5األح�وط وجوب ًا عدم مزامح�ة املالك االول إذا أراد الس�بق

الحي�اء االرض التي تركها حتى خربت ،فال يس�ابقه غيره يف االحياء .نعم إذا

أحياها غريه فليس له املطالبة هبا ليحييها هو ،بل احلق للثاين وحده.

(مسألة  :)6األحوط وجوب ًا 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.

(مس�ألة  :)7م�ا يف االرض اخلرب�ة من االخش�اب واالحج�ار واحلديد
و ُاصول الشجر وغري ذلك إن ُاحرز إعراض مالكه عنه جاز متلكه ،وكذا إذا كان

تابع� ًا الرض خرب�ة قد ب�اد أهلها أو انجلوا عنها .ويف غير ذلك ال جيوز متلكه،

ب�ل البد من مراجعة مالك�ه مع معرفته والفحص عنه مع اجلهل به ،ومع اليأس

من العثور عليه جيري عليه حكم جمهول املالك الذي يأيت يف آخر كتاب اللقطة.
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(مسألة  :)8االوقاف إن كانت يف القرى القديمة التي خربت وباد أهلها

أو انجل�وا عنه�ا متل�ك باالحياء .أما يف غري ذل�ك فهي باقية على الوقفية ،ومع

اجلهل بوجه الوقفية جيري ما تقدم يف كتاب الوقف.

(مس�ألة  :)9يش�كل ملكي�ة االرض باالحي�اء إذا كان االحي�اء ال بقصد

حي�ازة االرض ومتلكه�ا ،ب�ل كان ملجرد قضاء وط�ر منها ،كام ل�و زرع اخلارج
للنزه�ة أي�ام الربي�ع يف االرض زرع ًا ليأكل منه يف وقت نزهت�ه ،أو بنى فيها بناء
لينتف�ع ب�ه موقت ًا .نعم ال إش�كال يف متلكه هلا بعد االحي�اء بمجرد احليازة بقصد
التملك ،نظري ما تقدم يف الغابات.

(مس�ألة  :)10ال يشترط يف حص�ول امللك باالحياء املب�ارشة ،بل يكفي
التوكي�ل فيه ،فإذا أحي�ى الوكيل االرض للموكل جمان� ًا أو بثمن ملكها املوكل.
وك�ذا احل�ال لل�ويل باالضافة للم�وىل علي�ه ،نعم يف كفاي�ة التربع ع�ن الغري يف
ٍ
وحينئذ
االحي�اء ابتدا ًء م�ن دون توكيل يف ملكية املتربع عنه إش�كال ،ب�ل منع.
يشكل ملكية املحيي هلا أيض ًا ،النه مل يقصد التملك ،كام يظهر مما تقدم.

(مس�ألة  :)11إحياء االرض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعامرها عرف ًا
كجعلها مزرعة أو دار ًا أو حم ً
ال جتاري ًا أو خمزن ًا للحبوب أو حظرية للحيوانات أو

غير ذلك ،ومع عدم حصول يشء من ذل�ك ال إحياء .نعم قد يتحقق التحجري

الذي يأيت الكالم فيه.

(مس�ألة  :)12من ملك أرض ًا باالحياء أو غريه يثبت له احلق يف حريمها

كالطري�ق والنهر واملرعى ونح�و ذلك مما يتوقف عليه االنتفاع هبا بالوجه املعدة
ل�ه عىل ما يأيت حتديده ،فال جيوز لغريه متلكه باالحياء وال بالترصف ترصف ًا ينايف
الوجه املطلوب من احلريم.

(مس�ألة  :)13حد الطريق املبتكر مع التشاح مخسة أذرع ـ تقارب املرتين
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ونصف ًا ـ ويس�تحب س�بعة أذرع ـ تقارب الثالثة أمتار ونصف ًا ـ بمعنى  :أن من
كانت له أرض ،وأراد اآلخر أن حييي أرض ًا يف اجلهة املقابلة فالبد أن يتباعد عنه

م�ن أجل فس�ح املجال باملقدار املذكور .وكذا إذا أحي�ى أرض ًا تبعد عن الطريق

الع�ام فإن ل�ه الطريق إليها باملقدار املذك�ور .أما إذا اتفقوا على االكثر أو االقل
فلهم ذلك ،إال أن يكون مرض ًا باملارة فالبد من سعة الطريق بام يناسبهم.
(مس�ألة  :)14إذا اتف�ق الطرف�ان عند إحي�اء اجلانبني على جعل الطريق
دون احلد ومل يكن مرض ًا باملارة ،ثم بعد ذلك كثر املارة واحتاجوا لس�عة الطريق
مل جي�ب عىل الطرفني توس�يعه م�ن ملكهام .كام أن�ه إذا اتفق الطرف�ان عىل جعل
الطريق أكثر من احلد وجرى عليه املارة مدة من الزمان مل يكن الحد الطرفني أو

كليهام تضييقه وإن مل يرض باملارة

(مس�ألة  :)15إذا كان الطري�ق مطروق� ًا بمرور القوافل أو الس�يارات يف
االرض املوات قبل إحياء جانبيه ال جيوز تضييقه بإحياء جانبيه مهام كان واسع ًا،
واحلد املتقدم إنام هو للطريق املبتكر عند إحياء اجلانبني.

(مس�ألة  :)16حري�م البئ�ر التي حتف�ر يف املوات لس�قي االب�ل ونحوها
أربعون ذراع ًا ـ تقارب العرشين مرت ًا ـ من جوانبها االربعة ،ليكون ذلك املكان

ً
جممع�ا لالبل حني الس�قي .أما إذا حفرت لس�قي الزرع فحريمها س�تون ذراع ًا
تق�ارب الثالثني مرت ًا ـ من جوانبها االربع�ة ليكون ذلك جممع ًا للحيوانات التي

تنقل املاء لسقي الزرع.

(مس�ألة  :)17ال جيوز ألحد أن حيفر بئر ًا ترض ببئر سابقة عىل بئره لغريه،
وال عين ًا ترض بعني سابقة لغريه إذا كان الرضر معتد ًا به.
(مس�ألة  :)18حري�م النهر العام واملس�تحدث لش�خص خاص املوضع

الذي جيعل فيه ترابه عند حفره وتنظيفه والطريق الذي يعرب عليه املارة من جانبيه.
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(مس�ألة  :)19حريم 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 مكان ًا لذلك ويستغله مدة من
ٍ
حينئذ يف ذلك املكان إشكال.
الزمن ففي جواز مزامحته
(مس�ألة  :)20ما خيصص يف بعض البالد من املواضع العامة كاملنتزهات

والساحات واملراعي والبيادر والغابات واملقابر ـ ال يتعني بمجرد تعيني املوضع
رس�مي ًا أو باتف�اق أه�ل البل�د ،بل البد م�ع ذلك من اس�تغالهلم له فيما ُاعد له
وجرهيم عىل ذلك مدة معتد ًا هبا.

(مس�ألة  :)21كما يملك االنس�ان االرض باالحياء ويـثب�ت له احلق يف

حريمه�ا ،كذل�ك يثب�ت له احلق فيه�ا ويف حريمه�ا بالتحجري مقدم�ة لالحياء،
كتحدي�د احلدود وحفر ا ُالس�س مقدمة لبنائها بل وكذا بناء ا ُالس�س إذا مل يبلغ
مرتب�ة يتحقق ب�ه االحياء عرف ًا ،ف�إن ذلك يوجب احل�ق يف االرض ويف احلريم

املناس�ب مل�ا ي�راد باالحي�اء ،وأمد احل�ق املذكور ه�و الزمن ال�ذي يتعارف بني

التحجير بالوج�ه احلاص�ل واالحي�اء ،ف�إن طالت املدة س�قط ح�ق التحجري،
وكان للغير املبادرة لالحياء .نعم إذا كان التحجري بيشء مملوك للمحجر ،كبناء
ا ُالسس أشكل الترصف فيه ما مل يثبت إعراضه عنه وكذا اذا صدق عرف ًا تعطيله

ٍ
حينئ�ذ مراجعة احلاكم الرشعي .نعم لو ترصف
لالرض.لك�ن األحوط وجوب ًا
فيه من دون ذلك فأزاله كان ضامن ًا وصح منه االحياء وملك االرض به.
(مسألة  :)22من حفر بئر ًا أو استنبط عين ًا أو شق هنر ًا للزرع ثبت له حق

التحجري يف االرض التي من ش�أهنا 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.
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(مسألة  :)23التحجري وإن مل يوجب ملكية االرض املحجورة ـ فال جيوز
بيعها ـ إال أنه يوجب حق ًا فيها يمكن املصاحلة عليه بعوض.
(مس�ألة  :)24ال أثر لتحجير ما ال يراد إحياؤه أو م�ا يعجز املحجر عن

إحيائ�ه ،فلا يثبت به حق مان�ع من إحياء غريه ،ليمك�ن املصاحلة عليه بعوض.

نعم جيري يف املواد التي حيجر هبا ـ من بناء أو نحوه ـ ما تقدم يف املسألة(.)21

(مسألة  :)25من بنى حائط ًا حول قطعة من االرض ،فإن عدّ ذلك إحياء
هلاملكه�ا ،كما لو جعلها حظيرة للحيوانات أو موضع ًا جلم�ع احلبوب أو نحو
ذل�ك ،وإال كان حمج�ر ًا هل�ا وجرى حكم التحجير املتقدم ،كام لو بن�اه مث ً
ال من
جوانبها االربعة من دون باب يفيض منه للخارج.

(مس�ألة  :)26االرايض املنس�وبة للقبائل ملجاورهتا ملس�اكنهم إذا مل تكن

مملوك�ة هلم باالحياء فإن كانت خمصصة منه�م لالنتفاع هبا بمثل الرعي والنزهة

ونحومه�ا كانت من حريم أمالكهم ،نظري ما تقدم يف املس�ألة ( )20وال يس�وغ
لغريه�م إحياؤه�ا ومزامحته�م فيها ،ب�ل ال جيوز ذل�ك لبعضهم م�ن دون رضا
الباقين ،وإن مل تك�ن خمصص�ة منه�م لذل�ك فال حق هل�م فيها وج�از لبعضهم
ولغريه�م االنتفاع هبا ،ومتلكها باالحياء م�ن دون إذهنم ،وحيرم عليهم املنع من

ذل�ك أو أخذ العوض عليه .كام أهنا لو قس�مت بينهم بالترايض من دون إحياء

فلا أثر للقس�مة ،فهي نظير الصحاري املج�اورة للمدن التي جي�وز لكل أحد
إحياؤها ،وبه تتسع املدن.

(مس�ألة  :)27املواض�ع العام�ة التابع�ة للم�دن ـ كالط�رق والس�احات
واملنتزه�ات ـ إن صارت من املوات عرف ًا جاز ل�كل أحد إحياؤها ومتلكها ،كام

ل�و مات�ت تبع ًا ملوت املدين�ة أو املحلة التابعة هلا ،وكام لو هج�ر املنتزه أو الطريق
ً
عرف�ا فمع احتياج الناس
حت�ى صار مزبلة أو مس�تنقع ًا .وإن مل ترص من املوات
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إليه�ا ال جيوز مزامحتهم فيها إال مع الرضورة فالبد من مراجعة احلاكم الرشعي

لتش�خيص مرتبة الضرورة التي يقطع معها برضا الش�ارع االقدس بالترصف.
ومع اس�تغناء الناس عنه�ا جيوز االس�تيالء عليها وأخذها بالع�وض أو جعلها
ملنفعة عامة بد ً
ال عام كانت عليه .وكل ذلك بإذن احلاكم الرشعي.

(مس�ألة  :)28حي�رم عىل االنس�ان أن يترصف يف ملك�ه ترصف ًا يرسي إىل
مل�ك ج�اره بنحو يرض به رضر ًا ال يتعارف بني اجلريان ،كام لو أجرى املاء بنحو

يسري هو أو رطوبت�ه حلائط اجلار فيرض به ،س�وا ًء كان ت�رك الترصف املذكور
مرض ًا به أم مل يكن ،ولو فعل كان ضامن ًا ملا حيدثه من الرضر .أما إذا كان الترصف

مرض ًا باجلار من دون أن يرسي إىل ملك اجلار ،كام إذا رفع حائطه فمنع اهلواء أو
الش�مس عنه فهو جائز ،إال أن يكون رضر اجلار كثري ًا جد ًا ففي اجلواز إشكال.
هذا يف غري البئر والعني ،أما فيهام فال جيوز االرضار ،كام تقدم يف املسألة (.)17

(مس�ألة  :)29قد حث الش�ارع األقدس عىل حس�ن اجلوار واالحس�ان

للجار ،ففي وصية أمري املؤمننيAأنه قال « :واهلل اهلل يف جريانكم ،فإهنم وصية

نبيك�م م�ا زال يويص هبم حتى ظننا أنه س�يورثهم» ،وعنه Fأن�ه قال « :اجلار
كالنف�س ...وحرم�ة اجلار عىل اجلار كحرمة ُامه» .وقد اس�تفاضت االخبار بأن

حس�ن اجلوار معم�ر الديار ويزيد يف الرزق واالعامر .كام أكد الش�ارع االقدس
أيض ًا يف الزجر عن أذى اجلار ،ففي احلديث عن االمام الصادق« : Aمن كف
أذاه ع�ن ج�اره أقاله اهلل عثرت�ه يوم القيامة» ،ويف حديث آخ�ر َ « :من كان يؤمن

حرم
ب�اهلل واليوم اآلخر فال ي�ؤذي جاره» ،ويف حديث ثالث « :م�ن آذى جاره َّ
ح�ق جاره فليس منا».
ضيع َّ
اهلل علي�ه اجلنة ،وم�أواه جهنم وبئس املصري ،ومن َّ

(مسألة  :)30يستحب لالنسان أن يعني جاره ـ بل كل مؤمن ـ فيام يقدر

عليه ،ومن ذلك إعانته يف مسكنه إن احتاج إىل يشء منه.
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(مس�ألة  :)31إذا أذن اجلار جلاره بالترصف يف منزله واس�تغالله ،كام إذا

أذن له يف أن يضع فرسه يف حظريته ،أو يضع سقف غرفته عىل حائطه ،أو جيري

ماءه يف بالوعته فلذلك صورتان..

ا ُالوىل :أن يرج�ع إىل تعهد اآلذن باس�تحقاق اجلار لألمر املأذون فيه عىل

تقدي�ر فعل املقدمة م�ن قبله ويفعل اجلار املقدمة بناء عىل التعهد املذكور فيكون
مرجع اإلذن يف ا ُالمور املتقدمة مث ً
ً
فرس�ا
ال إىل تعهد اآلذن جلاره بأنه إن اشترى

كان ل�ه أن يضع�ه يف حظريته ،وإن أقام بقية حيطان الغرفة وهيأ الس�قف كان له

أن يضعه عىل حائطه ،وإن ش�ق املجرى للبالوعة كان له أن جيري ماءه فيه حتى
ٍ
وحينئذ
يستقر فيها ،ويفعل اجلار املقدمات املذكورة اعتامد ًا عىل التعهد املذكور،
ال جي�وز لآلذن العدول عن إذنه وال يرتتب األثر عىل عدوله بعد فعل املقدمات
املذكورة قبل فعل األمر املأذون فيه ،فض ً
ال عام لو بارش بفعله.

ٍ
وحينئذ إن كان األمر
الثانية :أن ال يرجع اآلذن إىل التعهد بالنحو املذكور،
املأذون فيه مبني ًا عىل التكرار ـ كوضع الفرس يف احلظرية وإجراء املاء يف البالوعة

ـ كان لآلذن العدول عن اإلذن بعد الرشوع يف العمل املأذون فيه فض ً
ال عام قبله.
وإن مل يكن األمر املأذون فيه مبني ًا عىل التكرار ،بل كان من ش�أنه البقاء بنفس�ه ـ

كوضع سقف الغرفة عىل حائطه ـ 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
ٍ
حينئذ برفع سقف الغرفة مث ً
ال متى شاء ،سواء أرض
عىل فعله موقت ًا ،فله أن يأمره

ذلك باجلار أم ال .وأما إذا ابتنى اإلذن عىل اس�تمرار األمر املأذون فيه فإنام جيوز
العدول عن اإلذن إذا مل يكن العدول عن الترصف مرض ًا باجلار ،أما مع إرضاره

به فال جيوز ،كام لو كان رفع السقف مث ً
ال موجب ًا لتلف البناء أو نقصه عىل اجلار.
ٍ
حينئذ الع�دول .وجيري هذا
إال أن يت�دارك االذن الضرر احلاص�ل ،فيج�وز له
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التفصي�ل يف كل من أذن لغريه بالتصرف يف ملكه ،وال خيتص باجلار مع جاره.
(مسألة  :)32إعراض املالك عن ملكه ال يوجب زوال ملكيته له ،بل هو

راج�ع للرضا بتملك غريه له ،فمن س�بق إىل متلكه ملكه من�ه .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 ُامور..

األول :االوقاف للجهات العامة أواخلاصة ،واالشتراك 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.

(مس�ألة  :)33جيوز لكل مسلم إشغال املسجد بالصالة وسائر العبادات

والتدريس وغريه حتى النوم والبيع والرشاء ،إال ما كان عىل نحو هتتك به حرمة
املس�جد .ومن س�بق إىل م�كان فيه فهو أحق ب�ه كام أرشنا إليه آنف� ًا .نعم الظاهر

تق�دم الصلاة فيه عىل غريه�ا .واملتيقن من�ه الصالة يف أوق�ات الفرائض مجاعة
بالوضع املتعارف عليه يف ذلك املسجد ،فال جيوز مزامحتها .بل األحوط وجوب ًا
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ذلك يف الصالة فرادى عند دخول الوقت ،أما بعد ذلك فالظاهر عدم االولوية
للصالة ،إذا أمكن اإلتيان هبا يف موضع آخر من املسجد.

(مس�ألة  :)34جيوز إش�غال املش�اهد املرشفة بام جيوز به إشغال املساجد،

نعم الظاهر تقدم العبادات ـ من الصالة وقراءة القرآن وغريمهاووظائف الزيارة

على غريها ،فال جي�وز مزامحة غريها هل�ا .والظاهر عدم تقدي�م وظائف الزيارة
على 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 :االس�واق .واملراد هبا الساحات الواسعة التي ال ختتص بشخص

أو جه�ة والتي تبانى الن�اس عىل عرض بضائعهم فيها للبي�ع 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.

(مس�ألة  :)35الطريق غري النافذ ـ وهو املس�مى يف عرفنا بالدريبة خمتص

بم�ن له باب مفتوح فيه وهو مشترك بينهم .نع�م ال حيتاج ترصف كل منهم فيه

بالعبور واجللوس وغري ذلك إىل استئذان اآلخرين حتى لو كان فيهم قارص .بل
الظاه�ر أنه جيوز لبعضهم أن يوس�ع بابه أو يفت�ح باب ًا ُاخرى أو نافذة إىل الطريق

املذك�ور م�ن دون إذهنم .إال أن يك�ون الترصف بذلك أو غيره مرض ًا ببعضهم
فالبد من اس�تئذاهنم .وكذا إذا وقع االتفاق بينهم والتصالح عىل أن لكل منهم
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نحو ًا خاص ًا من الترصف ،فإنه ال جيوز الحدهم اخلروج عنه إال بإذن الباقني.

(مسألة  :)36ال جيوز إخراج االجنحة الشاغلة للفضاء وحفر الرساديب
والبالليع الشاغلة للباطن و نصب امليازيب يف الطريق غري النافذ إذا كان مملوك ًا

باالصل الصحاب الدور التي فيه فاتفقوا عىل جعله طريق ًا بينهم ،إال أن يأذنوا
يف ذل�ك .وأم�ا إذا مل يكن ممل�وك ًا هلم وإنام ص�ار طريق ًا بس�بب إحيائهم جلوانبه

فالظاهر جواز اجلميع من دون إذن ،إال مع االرضار باملارة ومزامحته للعبور لكون
اجلناح منخفض ًا مث ً
ال فال جيوز .بل لو كان مرض ًا بالطريق عرف ًا من دون أن يزاحم

العبور ففي جوازه إشكال ،كام لو كان موجب ًا لظالم الطريق أو حبس اهلواء عنه.

(مسألة  :)37إذا كان الطريق غري النافذ حمجوب ًا بباب أو نحوه مل حيل لغري
أهل�ه الترصف فيه باملرور أو اجلل�وس أو غريمها إال بإذهنم ،وإن مل يكن حمجوب ًا
جاز الترصف فيه بغري إذهنم ترصف ًا ال يرضّ هبم.

(مس�ألة  :)38من كان مللكه حائط مس�دود يف الطريق غري النافذ ليس له
أن يفتح باب ًا له إال بإذن أربابه وهم أصحاب االبواب املفتوحة فيه.

(مسألة :)39إذا 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.
(مس�ألة  :)40الطري�ق الناف�ذ من املشتركات العامة الت�ي ال خيتص هبا

أح�د ،فيجوز لكل أحد الترصف فيه بالعبور واجلل�وس والنوم والبيع والرشاء
وغريها .وال جيوز الحد منعه ومزامحته من قضاء وطره .نعم البد يف مجيع ذلك
من أن ال يرض باملارة ،وإال كان معتدي ًا ضامن ًا ملا حيدث من رضر عليهم بسببه.

(مس�ألة  :)41من سبق إىل مكان يف الطريق كان أحق به ما دام فيه ،وكذا

إذا ق�ام عنه وأش�غله برحله ومتاع�ه ،فإنه ال جيوز لغريه التصرف فيه مهام طال
الزمان .نعم إذا مل يش�غله بيشء س�قط حقه وجاز لغريه إشغاله ،سواء كان حني
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قيامه ناوي ًا للعود أم ال.
(مس�ألة  :)42جيوز الترصف يف الطريق النافذ ـ بإنشاء االبواب والنوافذ
علي�ه وإخ�راج االجنحة ونص�ب امليازيب وحف�ر الباللي�ع والرساديب ونحو
ذلك م�ا مل يرض بامل�ارة بنحو يزاح�م العبور،بل األح�وط وجوب ًاالترك إذاكان
مضر ًا بالطري�ق عرف ًا من دون أن يزاح�م العبور .كام ل�و كان موجب ًا لظالمه أو
حبس اهلواء عنه .نظري ما تقدم يف الطريق غري النافذ.

اخلام�س :مي�اه البحار والش�طوط واالهنار الكبار والصغ�ار التي جرت
من العيون أو الس�يول أو ذوبان الثلوج .وكذا مياه العيون التي تفجرت بنفسها
ومياه الغدران واملستنقعات يف االرض املوات.

(مس�ألة  :)43املي�اه املشتركة من املباح�ات االصلية ال جي�وز 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.

(مس�ألة  :)44من سبق إىل يشء من املياه املشتركة كان أحق باالنتفاع به
بالسقي وغريه ،ومن حاز شيئ ًا منه ملكه.

(مس�ألة  :)45من شق هنر ًا من املياه املشرتكة يف أرضه أو يف أرض موات

بقصد احليازة ملائه ملك ماءه وال جيوز الحد مزامحته فيه.

(مس�ألة  :)46م�ن فجر عين� ًا أو حفر بئر ًا يف أرض م�وات بقصد احليازة

ملائه�ا كان امل�اء له ،وكذا إذا تفجرت العني أو حف�رت البئر يف ملكه وإن مل تكن
بقصد احليازة.

(مس�ألة  :)47إذا حف�ر غاص�ب االرض بئر ًا فيها أو فج�ر عين ًا فيها كان

ماؤها لصاحب االرض املغصوبة فال جيوز الترصف فيه بغري إذنه ،وال يكفي إذن
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الغاصب .نعم إذا جرى 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.

(مس�ألة  :)48م�ن صن�ع على حافة املاء املشترك ـ ال�ذي تق�دم أنه من

املباح�ات االصلية ـ مس�ناة أو نحوها مما يتيرس معه االس�تقاء 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 بنفس�ه لعدم كونه مملوك ًا له.

وهذا بخالف ما إذا كان املاء خمتص ًا بش�خص واحد أو أش�خاص خاصني ،فإنه
جيوز لصاحب املاء أن يبيع لغريه املاء بنفسه ،وكذا جيوز للرشيك بيع حصته منه.
(مسألة  :)49املياه اخلاصة إن كانت يف أرض حمجوبة مل حيل الترصف فيها

بالرشب والغسل ونحومها بغري إذن مالكها .أما إذا كانت يف أرض مكشوفة فإنه

جي�وز الترصف فيها بذلك للعابري�ن والواردين من غري حاجة الذن املالك ما مل
يرضوا باملاء .نعم ال جيوز س�قي الزرع ب�ه وال خزن مقدار كثري منه ،ونحوه من

االستعامالت املهمة املقصودة من املياه املذكورة إال بإذن املالك.

رحى أو غرس عليه أش�جار ًا فإن
(مس�ألة  :)50من نصب عىل هنر غريه ً

مل يك�ن ب�إذن صاحب النهر مل يمنع ذلك صاحب النهر م�ن 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 مبني ًا عىل التعهد املذكور.
(مسألة  :)51إذا اجتمع مجاعة عىل ماء مباح من أجل استغالله واالنتفاع

به مل يكن لبعضهم االس�تئثار به ومنع اآلخري�ن منه ،ولو بتحويل جمراه لصاحله
ٍ
وحينئذ إن كفاهم فال إشكال ،وإن مل يكفهم فلذلك صورتان..
وحده.
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ا ُالوىل :أن يتعاقب�وا على املاء بأن يكون بعضهم أس�بق من بعض ،كام إذا
ٍ
أحي�ى مجاعة عىل التعاق�ب االرايض املحيطة باملاء لزراعتها مث ً
وحينئذ يكون
ال،
احلق لالس�بق فاالس�بق يف أخ�ذ مق�دار حاجته لس�قي االرض التي س�بق منه
إحياؤه�ا .أم�ا االرض الت�ي يريد إحياءها الحق� ًا بعد إحياء غيره فال يكون له
احلق يف أخذ ما حتتاج إليه إال بعد أن تكتفي االرايض املحياة قبلها من قبل غريه.
ف�إذا أحيى زي�د دون ًام من االرض ثم أحيى عمرو دون ًام ث�م أحيى بكر دون ًام ،ثم

أراد زيد أن حييي دون ًام آخر ،كان زيد مقدم ًا عىل الباقني يف س�قي 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 وافي ًا بحاجتهم من أول

االمر ثم شح بعد ذلك ففي ترجيح االسبق منهم إشكال.

ٍ
وحينئ�ذ ال ترجيح لبعضهم،
الثاني�ة :أن جيتمع�وا عىل املاء دفعة واح�دة

بل جيب عليهم تقاس�م املاء بالس�وية ويقترص كل منهم عىل س�همه منه .نعم يف
الصورتين مع� ًا لو صالح بعضهم بعض� ًا عىل التنازل عن حق�ه من املاء بعوض

كان له حقه منه.

(مس�ألة  :)52مع شحة املاء واحتياج املتش�احني لقسمته ،فقسمته بأحد

وجهني..

األول :قس�مته باالجزاء بأن يس�تقي كل منهم مقدار ًا من الدالء أو يفتح
كل منهم هنر ًا ضيق ًا بمقدار حصته من املاء.

الثاين :املهاياة بأن يتفقوا بينهم عىل أن لكل منهم عىل التعاقب أن يس�تقل

باملاء كله مدة معينة ،كس�اعة أو يوم أو اس�بوع .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 مؤقت ًا
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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 املشترك بنحو العموم الذي يتش�اح عليه

املستفيدون منه واملاء اململوك املشرتك بني مجاعة خاصني.

(مس�ألة  :)53تنقي�ة النهر املشترك بين مجاعة خاصني عليه�م كلهم إن
أرادوا ذلك ،وإن اختلفوا فإن كانت التنقية رضورية للنهر بأن كان ينقص نقص ًا

معتد ًا به بدوهنا ُالزم املخالف باالشتراك يف نفقة التنقية أو ببيع حصته من النهر

أو نح�و ذل�ك مما جيمع بني احلقوق ،ولو بالرجوع للحاكم الرشعي مع التش�اح
والتخاص�م ـ نظري س�ائر موارد الرشك�ة ـ لو احتاج االمر املشترك للنفقة .وإن

مل تك�ن التنقية رضورية ،بل كانت فائدهتا حتسين النهر ال غير مل يلزم املخالف

بشيء .ويف كال احلالين لو أقدم بعضهم عىل التنقية م�ن دون مراجعة اآلخرين
حتم�ل هو نفقتها كام ً
ال وليس له إلزام اآلخرين بدفع ما يناس�ب حصتهم منها.

إال أن يكون مفوض ًا من قبلهم.

الس�ادس :املراع�ي يف االرض امل�وات غير مملوك�ة الح�د .فل�كل أحد

االنتف�اع هب�ا وليس الح�د أن حيميها ويمنع غيره منها .أم�ا املراعي يف االرض

مرع�ى النعامه فهي ختتص به ولي�س الحد الرعي
اململوك�ة لو اختذه�ا مالكها
ً
فيها إال بإذنه.

الس�ابع :م�ا يف االرض امل�وات غري اململوك�ة الحد من املع�ادن وغريها

كاحلصى والرمل واحلجر واحلطب وغريها ،فلكل واحد ما س�بق إليه منها وال
جي�وز الحد أن حيميها ويمنع غريه منها .نع�م يثبت يف املعدن اخلمس بالرشوط
املتقدمة يف كتاب اخلمس.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب اللقطة

امل�راد باللقط�ة هنا كل ضائع عم�ن خيتص به .وهو إما إنس�ان أو حيوان
أو غريمه�ا من االموال .واالول يس�مى لقيط ًا ،والثاين يمس�ى ضال�ة ،والثالث
يس�مى لقطة باملعنى االخص ،وإليه ينرصف إطالق لف�ظ اللقطة .فيقع الكالم
يف فصول ثالثة.

الفصل األول
يف اللقيط

وه�و الطفل الضائع الذي ال يعرف أهله ،س�واء علم بأنه منبوذ من أهله

ق�د تعمدوا تركه لعجز ع�ن تربيته أو خلوف العار والفضيح�ة أو لغري ذلك ،أم

عل�م بأن�ه قد ضاع عىل أهله أو هنب منهم ثم نبذ ،أم علم بأن أهله قد هلكوا من
دون أن يعرف�وا فبق�ي وح�ده ،أم جهل حاله .وهو حمك�وم باحلرية ،إال أن يعلم

برقيته ،فيلحقه حكم الضالة االيت.

(مس�ألة  :)1جي�ب التق�اط الطف�ل الضائ�ع ،إذا خيف علي�ه التلف لوال
االلتقاط ،وكان حمكوم ًا عليه بأنه حمرتم الدم ،كام لو علم بأنه من مسلم أو ذمي،
أو كان يف بلد يغلب عليه املسلمون أو أهل الذمة أو مها مع ًا .أما لو مل خيش عليه

التل�ف فلا جيب التقاطه ،ول�و مل حيكم بأنه حمرتم الدم وخشي عليه التلف ففي
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جواز تضييعه وعدم التقاطه إشكال.
(مسألة  :)2إذا التقط الطفل الضائع ملتقط كانت واليته له ،فيجب عليه

رعايته وحضانته إىل أن جيد أهله أو من له الوالية عليه فيدفعه إليهم .وجيب عليه

الفح�ص عنهم بالنح�و املتعارف حتى يتحقق اليأس م�ن العثور عليهم .إال أن
يعل�م بكونه منبوذ ًا من قبلهم قد أعرضوا عن القيام فيه بمقتىض واليتهم عليه.
(مس�ألة  :)3إنما تثبت الوالية للملتقط إذا كان بالغ� ًا عاق ً
ال حر ًا ،فال أثر
اللتقاط الصبي واملجنون وال اللتقاط العبد إال إذا كان بإذن مواله.

(مس�ألة  :)4إذا كان اللقيط حمكوم ًا باالسلام ـ كام إذا علم بإسلام أحد
أبوي�ه أو كان يف بلد يغلب عليه املس�لمون ـ فالبد يف والي�ة امللتقط عليه من أن
يك�ون مس�ل ًام ،وإال وجب علي�ه حفظه وتك�ون واليته للمس�لمني .واألحوط
وجوب ًا مراجعة احلاكم الرشعي يف أمره.

(مسألة  :)5إذا كان مع اللقيط مال حكم بأنه ملك له ،لكن كثري ًا ما تقوم
القرين�ة عىل خالف ذلك ،مثل كون املال جمعو ً
ال معه ممن ينبذه ويرتكه ألجل أن
ينفق�ه عليه امللتقط ،أو كون امل�ال لغريه قد تركه قرس ًا عليه ،كالطفل الذي ضاع
م�ن أهله ومعه مال هلم ال يناس�ب كونه ملك ًا ل�ه .وجيري عىل االول حكم املال
املأذون يف إنفاقه عليه ،وعىل الثاين حكم جمهول املالك.

(مس�ألة  :)6إذا 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 املس�ألة
السابقة ،وكذا إذا هتيأ االنفاق عليه من االموال املعدة للفقراء كاحلقوق الرشعية
ونحوه�ا إذا كان مرصف� ًا هلا .ومع عدم االمرين ف�إن كان له مال أنفق عليه منه،
وكذا إن أمكن اكتسابه بعمله وتعيشه من كسبه .ومع تعذر ذلك أيض ًا ينفق عليه
ٍ
وحينئذ إن أنف�ق عليه بقصد التربع املحض فال رجوع ،وإن مل
امللتق�ط من ماله،

اللقيط175.............................................................................................

يقصد التربع حني االنفاق ،بل كان االنفاق بقصد الرجوع كان له الرجوع عليه
إذا كبر إن كان ل�ه م�ال ،وإن مل يك�ن له مال فال رجوع ،بل حيس�ب ل�ه ما أنفقه

صدقة.

(مس�ألة  :)7إذا أنفق امللتقط من ماله على اللقيط برجاء أن يكون والؤه
ٍ
وحينئذ فإن واىل
له مل يلزم ذلك اللقيط ،بل له أن يوال ـ بعد أن يكرب ـ من يشاء.
امللتقط مل يرجع امللتقط عليه بام أنفق حتى لو كان اللقيط مورس ًا .وإن واىل غريه
وجب عليه مع يساره أن يؤدي للملتقط ما أنفقه ،وإن مل يكن مورس ًا مل جيب عليه
يشء ،وحس�ب للملتقط ما أنفقه صدقة .والظاهر عدم وجوب مراجعة احلاكم
الرشع�ي يف مجيع ذلك ،ب�ل ينفذ ترصف امللتق�ط مع مراعات�ه ملصلحة اللقيط.

(مس�ألة  :)8اللقي�ط إن ع�رف أهله ف�ذاك ،وإال كان مرياث�ه لالمامA
وعليه ضامن جريرته .إال أن يكرب فيوايل امللتقط أو غريه ،فيكون مرياثه ملن يواليه
وجريرته عليه.
(مس�ألة  :)9املراد بالوالء أن يوايل ش�خص ًا آخر عىل أن يضمن جريرته،
بأن يتحمل عنه دية اخلطأ .ويأيت توضيح ذلك يف كتاب املرياث إن شاء اهلل تعاىل.
(مسألة  :)10ال جيوز للملتقط تبني اللقيط بحيث ينتسب له ،وال يرتتب
االث�ر على التبني املذكور ول�و حصل ،كام هو احلال يف غري اللقيط عىل ما س�بق
التعرض لذلك يف فصل أحكام االوالد من كتاب النكاح.

(مس�ألة  :)11إذا كان الضائع كبري ًا ال يس�تقل بنفسه كاملجنون واملريض
الفاق�د مل يك�ن لقيط ًا باملعن�ى املتقدم ،وال جت�ري عليه أحكامه .ب�ل جتري عليه
أح�كام املجن�ون الذي لي�س له ويل خاص .وق�د تقدم التع�رض لذلك يف ذيل
مبح�ث أولياء العق�د من كتاب البيع .نع�م جيب حفظه مع خ�وف التلف عليه
واحرتام دمه ،نظري ما تقدم يف اللقيط.
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الفصل الثاين
يف الضالة

وه�ي احليوان اململوك للغري الضائع منه .أما غري اململوك كحيوانات الرب

الوحش�ية فهو ليس ضالة ،بل هو من املباحات االصلية التي يملكها من س�بق

إليه�ا .ولو احتمل س�بق ملك مس�لم أو ذم�ي عليه وضياعه من�ه حكم بعدمه،
فيج�وز متلك�ه وال جيري عليه حكم الضالة .نعم إذا علم بس�بق مس�لم أو ذمي

عليه جرى عليه حكم الضالة.

(مس�ألة  :)12جيوز أخذ الضالة من غري أرض االسلام أو الذمة ـ وهي

االرض التي يغلب عليها املسلمون أو الذميون ـ من دون حاجة للتعريف ،وال

فرق بني العمران وغريه ،وال بني أقس�ام احليوان .إال أن يكون يف أخذها خمالفة
لقوانين تلك البالد أو أعرافه�ا بالوجه الذي يكون اخلروج عليه موجب ًا للرضر
ٍ
حينئذ .ه�ذا إذا مل تكن هناك
عىل املس�لمني أو تش�وهي ًا لصورة االسلام فيحرم
أم�ارة عىل ملكية املس�لم ل�ه ،وإال جرى عليه حكم ما يوجد يف أرض االسلام

الذي هو موضوع الكالم االيت.

(مس�ألة  :)13م�ن وجد حيوان ًا يف غير العمران ـ كالصح�اري واجلبال
ونحوه�ا من املواضع اخلالية من الس�كان ـ فإن مل يكن احلي�وان معرض ًا للتلف

حرم أخذه ،وذلك إنام يكون بأمرين..

األول :أن يكون يف كأل وماء ،أو يكون بحيث يمكنه الوصول إليهام لكونه
صحيح ًا وقريب ًا منهام أو بعيد ًا عنهام مع طاقته عىل الصرب عنهام مدة طويلة كالبعري،

الضالة177.............................................................................................

بخالف ما لو كان مريض ًا أو جمهود ًا ال يس�تطيع الس�عي إليهام ،أو كان صحيح ًا

م�ع بعدمه�ا عنه م�ن دون أن يطي�ق الصرب عنهام م�دة طويلة ،كاحلمار والبقرة.
الثاين :أن ال يتعرض للسباع ونحوها مما يفتك به ،إما لعدم كون االرض

مس�بعة ،أو المتناعه عن الس�باع لقوته أو رسعة عدوه ،كالبعري والفرس والثور
واجلام�وس ،بخلاف م�ا لو كان�ت االرض مس�بعة ومل يكن ممتنع ًا عن الس�باع
بالذات ـ كالشاة ـ أو لصغر أو مرض أو جهد.

وإن كان احلي�وان معرض� ًا للتل�ف الح�د ا ُالم�ور املتقدم�ة ح�ل أخ�ذه

واالستيالء عليه .نعم هو مكروه .إال أن يعلم بتلفه عىل تقدير عدم أخذها ،فال
ٍ
حينئ�ذ ،بل قد يرجح أخذه .كام أنه تش�كل الكراهة لو اطمأن الواجد له
كراه�ة

ٍ
حينئذ بقصد ذلك.
بتمكنه من إيصاله لصاحبه ،بل قد حيسن أخذه

(مس�ألة  :)14إذا أخذ الواجد احليوان يف الصورة ا ُالوىل ـ من الصورتني
املذكورتين يف املس�ألة الس�ابقة والتي تق�دم حرمة االخذ فيه�ا ـ كان ضامن ًا له،

ووج�ب علي�ه االنف�اق عليه حفظ ًا له ،م�ن دون أن يرجع بنفقته على املالك لو

وج�ده ،كما ال جي�وز له ـ مع عدم وج�دان املالك ـ اس�تيفاء النفقة م�ن احليوان
نفس�ه ـ بتملك�ه حلص�ة منه أو من ثمن�ه ـ وال من نامئه ـ كلبن�ه وصوفه وفرخه ـ
وال م�ن منفعت�ه كالركوب علي�ه وحتميله ،بل يكون ضامن ًا للنماء واملنفعة أيض ًا
لو استوفاها ،وحيرم عليه الترصف يف النامء واستيفاء املنفعة جمان ًا ،بل جيب عليه
حف�ظ النماء ،أو بيعه ب�إذن احلاكم الرشعي وحفظ ثمنه للامل�ك ،كام ال جيوز له
اس�تيفاء املنفع�ة بالضمان أو إجيار العين إال بمراجعة احلاك�م الرشعي ،كام هو

احلال يف كل مغصوب ال يعرف صاحبه.

(مس�ألة  :)15إذا أخ�ذ احلي�وان يف الصورة ا ُالوىل املذك�ورة وجب عليه
الفح�ص عن مالك�ه وبذل اجلهد يف العثور عليه لتس�ليمه له ه�و ونامؤه و ُاجرة
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منفعته لو كانت ،فإن يئس منه وجب عليه التصدق به عنه ،كام هو احلال يف كل
م�ال جمهول املالك .نعم األح�وط وجوب ًا هنا مراجع�ة احلاكم الرشعي يف ذلك

بعد أن كان متعدي ًا يف أخذه واالستيالء عليه.

(مس�ألة  :)16إذا أخذ الواجد احليوان يف الصورة الثانية ـ من الصورتني

عرفه حيث وجده،
املذكورتني يف املس�ألة ( )13والتي تقدم جواز االخذ فيها ـ ّ

رحل أو قرى قريب�ة ،فإن عرفه صاحبه رده
كما ل�و كان هناك أعراب قاطنني أو ّ

علي�ه ،وإن مل يعرف�ه أخ�ذه وأجرى عليه حك�م ملكه ثم هو ضام�ن له لو وجد
صاحبه ،فريده عليه أو يرد ثمنه.

(مسألة  :)17إذا ترك االنسان حيوان ًا له يف الطريق جلامحه أو لعجزه عن
نفقت�ه أو ألن�ه قد م�رض أو ّ
كل وجهد ،ف�إن تركه يف موضع يق�در احليوان عىل
التعيش فيه ،ألنه ذو ماء وكأل وأمن ،حرم عىل من جيده أخذه ،بل يرتكه يف مكانه
بانتظ�ار رج�وع صاحبه إليه ،وإن أخذه ضمنه ،نظري ما س�بق يف املس�ألة(.)14

إال أن تق�وم القرين�ة عىل أنه قد أعرض عنه غري ن�او الرجوع إليه ،كام قد حيصل

يف الط�رق البعي�دة التي يصع�ب الرجوع فيه�ا ،حيث قد يعلم بع�دم نية املالك
ٍ
حينئذ من أجل حيوان واحد .وإن تركه يف موضع ال يقدر احليوان عىل
الرجوع
التعيش فيه ـ كاألرض املس�بعة أو اخلالية عن املاء والكأل ـ جاز لواجده أخذه،
وال سبيل لصاحبه عليه بعد ذلك .إال أن يعلم بأن املالك قد تركه ناوي ًا الرجوع

إلي�ه رسيع ًا قبل تعرضه للتلف .وكذا جيوز األخ�ذ إذا أعرض أهل احليوان عنه

يف املدن ونحوها ،لعجزهم عن نفقته أو ملرضه أو لغري ذلك.

(مس�ألة  :)18إذا وجد احليوان يف العمران ـ وهو املكان العامر بالناس ـ

ف�إن احتمل عدم ضياعه من صاحبه ،وأنه قد تعود اخلروج عنه اللتقاط العلف
أو نح�وه ثم الرجوع إلي�ه ،حرم أخذه ،فإن أخذه ضمنه وجرى عليه ما تقدم يف

الضالة179.............................................................................................

املس�ألتني ()14و( .)15وإن عل�م بضياعه من صاحبه ج�از أخذه وكان لقطة،

فيجري عليه حكمها االيت يف الفصل الثالث ،ومنه التعريف به سنة.

(مس�ألة  :)19ال ف�رق يف االح�كام املتقدمة بني كون آخ�ذ احليوان كبري ًا
وصغير ًا وعاق ً
ال وجمنون ًا ،إال أن ال�ويل يف الصغري واملجنون هو يقوم مقامهام يف
التعريف ويتصدق أو يتملك عنهام.

(مس�ألة  :)20إذا اس�تغنى احلي�وان امللتقط يف مدة التعري�ف عن النفقة،

بمث�ل التقمم يف املزابل أو دفع فضالت ال�دار له ،أو كان هناك متربع هبا فذاك،
وإال أنف�ق علي�ه من نامئه أو مقابل منفعته إن كان له نامء أو منفعة مراعي ًا يف ذلك
القيمة ،فإن زاد من النامء أو قيمة املنفعة املستوفاة يشء بقي للاملك تبع ًا للحيوان

امللتق�ط .وإن مل يك�ن للحيوان نامء وال منفعة أو مل يكفيها ملا حيتاج إليه من النفقة

كان ل�ه االنف�اق عليه بني�ة الرجوع عىل املالك ،فإن مل جيده اس�توفاه من احليوان
نفسه إذا انتهت مدة التعريف.

(مس�ألة  :)21إذا رأى امللتقط صالح املالك يف بيع احليوان قبل التعريف

لدفع النفقة عنه باعه وقام ثمنه مقامه يف التعريف وغريه ،وذلك إذا مل يكن هناك
غ�رض عقالئي معتد به يف احليوان بش�خصه ،ب�ل كان مطلوب ًا ملاليته ،لكن يلزم
اس�تئذان احلاكم الرشعي يف البيع مع تيرس الوصول إليه ،ومع تعذره فاألحوط
وجوب ًا االستعانة بمؤمن عدل ذي خربة بذلك وإرشاكه معه يف الرأي.
(مس�ألة  :)22يس�تثنى مما تقدم يف املسائل السابقة الشاة ،فإن من وجدها

يف العم�ران كف�اه أن يعرفه�ا ثالثة أيام ،فإن وجد صاحبه�ا وإال باعها وتصدق

بثمنه�ا ،فإن جاء صاحبها ومل يرض بالصدقة ضم�ن له الثمن .وله أن ينتظر هبا

أكثر من ذلك .لكن تكون نفقتها عليه ،ال عىل املالك.

(مس�ألة  :)23إذا دخ�ل احلي�وان دار اإلنس�ان أو نحوه�ا م�ن األماك�ن
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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 وجرى عليه ما تقدم يف املسألة (.)18

(مس�ألة  :)24إذا ملك الطائر جناحيه وخرج عن حوزة مالكه حل لكل
أح�د أخذه ،فإن عرف صاحبه رده عليه ،وك�ذا إذا جاء من يطلبه مدعي ًا ملكيته

إذا كان ثقة غري متهم .ومع عدم االمرين جيوز آلخذه متلكه وال حاجة للتعريف
ب�ه ،م�ن دون فرق يف ذلك بني كون اآلخذ كبري ًا وصغير ًا ،بل حتى املجنون إذا
تأتى منه قصد التملك.

الفصل الثالث
يف اللقطة

وه�ي امل�ال املنق�ول الضائع غري احلي�وان .وحمل الكالم من�ه 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  :)25جيوز أخذ اللقطة ملن وجدها عىل كراهة ،خصوص ًا يف لقطة
ح�رم مكة املعظمة ،وخصوص ًا ملن مل حيرز من نفس�ه القي�ام بالتعريف الواجب

فيها ،كام هو احلال يف أكثر الناس لصعوبة التعريف كام يظهر مما يأيت ،بل قد حيرم
عق ً
ال بلحاظ ذلك.

(مس�ألة  :)26إذا 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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(مس�ألة  :)27إذا كانت اللقطة دون الدره�م جاز متلكها بدون تعريف.
نع�م األح�وط وجوب� ًا الس�ؤال ممن ل�ه خصوصية تقتضي احتامل كوهن�ا له مع

معرفت�ه ،كالواقف بجنبها ،ومن س�بق له احلضور يف موضعه�ا ،وأهل الدار لو
وجدت عىل باب دارهم أو قريب ًا منها ،ونحو ذلك.

(مس�ألة  :)28إذا أخ�ذ اللقطة الت�ي هي دون الدره�م ومتلكها ثم وجد

صاحبه�ا وجب ردها إليه م�ع بقاء عينها مهام طال الزم�ان ،وال جيب دفع بدهلا

م�ع تلفها .أما مع انتقاهل�ا عن ملك الواجد وبقاء عينه�ا وإمكان الوصول إليها
فاألحوط وجوب ًا التصالح بني مالكها االول والواجد ومن انتقلت إليه.
(مسألة  :)29الدرهم عبارة عن ثالثة غرامات فضة إال ربع عرش الغرام

تقريب ًا.

(مس�ألة  :)30امل�دار يف حتدي�د القيمة عىل م�كان االلتق�اط 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  :)31إذا بلغت اللقطة الدرهم فام زاد وجب عىل واجدها التعريف

هبا سنة ،ثم هو خمري بني إبقائها عنده بانتظار صاحبها ،ومتلكها والصدقة هبا .إال
يف لقط�ة حرم مكة املعظم�ة ،فإن األحوط وجوب ًا عدم متلكه�ا ،واالقتصار عىل
إبقائها عنده ملالكها أو الصدقة هبا.

(مس�ألة  :)32البد يف املتصدق علي�ه يف املقام من أن يكون فقري ًا ،كام هو

احلال يف سائر موارد الصدقة.

(مس�ألة  :)33ل�و عث�ر امللتقط على املالك بعد الس�نة فإن كان�ت اللقطة

موج�ودة عنده رده�ا عليه ،وإن كانت تالفة بتفريط من�ه ضمنها له ،وإن مل يكن
تلفها بتفريط منه ففي الضامن إشكال ،واألحوط وجوب ًا الصلح بينهام .وإن كان
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قد تصدق هبا ختري املالك بني الرضا بالصدقة ويكون أجرها له ،والرجوع ببدهلا

عىل امللتقط ويكون أجر الصدقة للملتقط.

(مس�ألة  :)34يكف�ي التعريف س�نة حتى ل�و احتمل العث�ور عىل املالك

باالستمرار بالتعريف .نعم لو علم بالعثور عىل املالك مع االستمرار يف التعريف
ٍ
حينئذ وجب التعريف حتى يي�أس من العثور عىل
فالظاه�ر وجوبه ،ولو قّص�رّ

املال�ك ،ومل جيز ل�ه التملك ،بل يتعني عليه إبقاء العني عن�ده بانتظار العثور عىل
املالك أو التصدق هبا.

(مس�ألة  :)35إنما جيب التعريف م�ع احتامل العثور به على املالك ،فإذا

تع�ذر العث�ور به عىل املال�ك مل جيب ،كما إذا مل تكن يف اللقطة عالم�ة يمكن هبا

معرف�ة املالك ،أو علم بس�فر املالك للبالد البعي�دة عن موضع اللقطة بحيث ال
يصله التعريف هبا ،أو علم بأنه ليس من شأنه االهتامم بتحصيلها والبحث عنها
ٍ
وحينئذ إن احتم�ل بوجه معتد به العث�ور عىل املالك
ول�و ليأس�ه من وجداهن�ا.

صدفة وجب االنتظار باللقطة سنة وإال جازت املبادرة لتملكها أو التصدق هبا.
(مس�ألة  :)36حي�رم االلتق�اط على الواج�د إذا ع�رف م�ن نفس�ه تعذر
حمبوس�ا أو منتظ�ر ًا احلبس مث ً
ً
ال أو كان
التعري�ف عليه أو خيش ذلك،كام لو كان

مضط�ر ًا للخ�روج من بلد اللقط�ة ،أو خيش من التعريف الضرر أو اخلطر عىل
نفسه أو عىل اللقطة أو نحو ذلك ،إال أن حيرز رضا املالك بااللتقاط فيام إذا كان
ٍ
حينئذ.
املال ضائع ًا عليه عىل كل حال ،أو يعلم برضا الشارع االقدس باالخذ
وعلى كل حال إذا التق�ط الواجد اللقطة مع تع�ذر التعريف عليه وجب

علي�ه االنتظار هب�ا حتى ييأس من العثور عىل املالك ،ثم ل�ه أن يتصدق هبا ،وال

جي�وز ل�ه متلكها .وهكذا احلال ل�و التقطها بنية التعريف ثم طرأ م�ا يمنع منه أو

انكشف تعذره من أول االمر بالوجه املذكور.
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(مس�ألة  :)37جتب عىل امللتق�ط املبادرة للتعريف بع�د االلتقاط بالوجه
املتعارف ،وإن مل يبادر ـ عصيان ًا أو لعذر ـ مل يكتف بالسنة بل جيب عليه الفحص
ع�ن املال�ك بعد الس�نة حتى يي�أس منه ،ثم ل�ه أن يتصدق بالعين ،وال جيوز له
متلكها .وكذا احلال إذا بادر للتعريف ثم قطعه قبل إكامل الس�نة مدة طويلة عىل

خالف املتعارف.

(مس�ألة  :)38ال جتب مبارشة امللتقط للتعريف ،فيجوز له االس�تنابة فيه

بل جيزئ التعريف من املتربع.

(مس�ألة  :)39إذا احت�اج التعري�ف لب�ذل م�ال كان على امللتقط ال عىل

املال�ك ،وكذا إذا احت�اج حفظ اللقطة ـ عن الرسق�ة أو التلف أو الرضر ـ لبذل

م�ال .نعم إذا كان االلتقاط بطلب من احلاك�م الرشعي ملصلحة املالك بمقتىض

واليته كان له جعل النفقة عىل املالك.

(مس�ألة  :)40إذا ضاع�ت اللقطة من امللتقط فالتقطه�ا آخر وجب عليه

التعري�ف هبا ،فإن وجد صاحبها دفعها إليه ،وإن وجد امللتقط االول دفعها إليه
وكان على امللتق�ط االول إكامل التعريف حتى تتم الس�نة ول�و بضميمة تعريف

امللتقط الثاين.

ه�ذا إذا مل يظه�ر من امللتقط االول البناء عىل اخليان�ة والتقصري يف أمرها،

وإال ح�رم عىل امللتقط الثاين دفعها إلي�ه لو وجده ،بل جيب عليه إكامل التعريف
ٍ
حينئذ أن ال جيتزئ بتعريف االول ،بل
بنفسه حتى جيد املالك .واألحوط وجوب ًا

يعرفها سنة من حني وجدانه هلا ،كام هو املتعني لو مل يعلم بأهنا لقطة قد ضاعت
من امللتقط .فإذا متت السنة كان خمري ًا بني ا ُالمور الثالثة كامللتقط االول.
(مس�ألة  :)41البد يف التعريف باللقطة من جتنب ما يوجب إهيام املالك
وانصراف ذهن�ه عنها ،ف�إذا كانت نس�يج ًا خميط� ًا مل يكف أن يق�ول  :من ضاع
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ل�ه نس�يج ،إذا كان النس�يج ينصرف لغري املخي�ط ،وإذا مرت على اللقطة مدة

طويل�ة مل يك�ف التعريف بام يوهم ق�رب ضياعها .ب�ل إذا كان يف اللقطة بعض
اخلصوصي�ات التي يكون ذكرها منبه ًا للاملك عليها ومثري ًا الحتامله إرادهتا من

التعري�ف وحمفز ًا على طلبها وجب ذك�ره ،ككوهنا ذهب ًا أو فض�ة أو مصوغ ًا أو
ً
خميط�ا أو غري ذلك .نعم البد من االهب�ام من بعض اجلهات بالنحو الذي حيتاج

معه إىل ذكر العالمة التي خيتص بمعرفتها املالك.

(مس�ألة  :)42جيب يف التعريف حتري املواض�ع التي يتوقع من التعريف

فيه�ا اطالع املالك علي�ه إما لبحثه عن اللقطة فيها أو حلض�وره فيها أو لوصول
نب�أ التعري�ف منه�ا إليه ،وهو خيتل�ف باختلاف االمكنة واالح�وال واالزمنة،

فف�ي اللقط�ة يف املدين�ة يك�ون التعري�ف يف املواض�ع القريبة من م�كان اللقطة
الت�ي يتعارف فحص املالك عن اللقطة فيه�ا ويف االماكن واملجامع العامة التي

يتوق�ع حض�ور املالك فيها أو ش�يوع التعري�ف فيها بني أهل املدين�ة حتى يطلع
املال�ك عليه .ويف لقطة الصحراء يكون التعريف للنازلني يف موضع اللقطة ويف

االماك�ن القريبة منه .ويف اللقطة يف منازل املس�افرين يكون التعريف يف موضع
االلتق�اط ويف املن�ازل املتأخرة عنه حتى ينتهي إىل بلد املس�افرين .ويف اللقطة يف

أيام املواس�م الت�ي جيتمع فيها الناس م�ن خمتلف البلدان ـ كاحل�ج والزيارات ـ
يكون التعريف يف املش�اهد ويف البلدان التي جيتم�ع فيها الناس ويرجعون إليها

بعد انقضاء املوسم لو تيرس الوصول إليها ...إىل غري ذلك.

(مس�ألة  :)43جيب تتابع التعريف يف ضمن الس�نة بحي�ث يصدق عرف ًا

اس�تمرار التعريف فيها وعدم انقطاعه وذلك خيتل�ف باختالف كيفية التعريف

وباختالف االعراف والعادات التي جتري عليها الناس يف ذلك.

(مس�ألة  :)44إذا ادع�ى اللقط�ة مدع وعلم صدقه ـ إما لوثاقته يف نفس�ه
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أو لذك�ره عالمات ال يطلع عليها غري املالك عادة ،أو لغري ذلك ـ فال إش�كال،

وكذا إن قامت البينة عىل ملكيته هلا .وبدوهنام البد من االطمئنان بصدقه بذكره

عالم�ات اللقطة يبعد اطالع غري املالك عليها .وال يكفي جمرد ذكره للعالمات
إذا احتم�ل بوج�ه معتد ب�ه اطالعه عليهامن املالك أو نح�وه ،بل ال يكفي ذلك

وإن أوجب الظن إذا مل يوجب االطمئنان.

(مسألة  :)45ال يشرتط العلم أو البينة أو االطمئنان بكون الشخص هو

املال�ك الواقعي يف جواز دفع اللقطة إليه ،بل يكفي العلم أو البينة أو االطمئنان
بكونه صاحب اليد عليها قبل الضياع وإن احتمل عدم ملكيته هلا واقع ًا ،بل وإن
علم ذلك إذا ادعى كونه وكي ً
ال من قبل املالك أو ولي ًا عليه أو نحو ذلك ممن حيق

له االس�تيالء عىل العني واملطالبة هبا .نعم مع العلم بأن يده عادية ـ كالسارق هلا
والذي يأخذها بعقد فاس�د ونحومها ـ ال جيوز دفعها إليه ،بل البد من الفحص

ع�ن املالك ـ الواقع�ي أو الظاهري ـ أو من يقوم مقامه ،وم�ع عدم العثور عليه
جيري ما س�بق .وكذا إذا ادعى الوكالة أو الوالية أو نحومها ومل يثبت س�بق يده

عىل اللقطة ،فإنه ال جيوز دفعها إليه ما مل تثبت دعواه بوجه رشعي.

(مس�ألة  :)46إذا عرف املالك وتعذر إيصال اللقطة إليه أو إىل وكيله أو

ولي�ه ،فإن كانت مما يرصف بعينه كالطعام واللب�اس وعلم رضا املالك برصفها
ّ
بعينه�ا يف بع�ض الوجوه ـ كبذهلا للفقراء ليأكلوها أو يلبس�وها ـ َّ
حل ذلك .وال

يكف�ي ذلك يف جواز بيعها وإنف�اق ثمنها .ويف غري ذلك إن أمكن الرجوع له يف
كيفي�ة الترصف فيها وجب ،وإن تع�ذر وجب حفظها للاملك مهام طال الزمان.
نع�م م�ع اليأس من الوصول له أو لوارثه البد م�ن الرجوع للحاكم الرشعي يف
كيفية الترصف فيها بد ً
ال عن املالك.
(مس�ألة  :)47ال جي�وز دف�ع اللقط�ة للحاكم الرشع�ي ليس�تقل بإجراء
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حكمه�ا وال تربأ الذمة بذلك .إال أن يك�ون الدفع إليه راجع ًا إىل توكيل امللتقط

ل�ه يف التعري�ف هبا وإج�راء أحكامها ،فال تبرأ الذمة إال بقيام�ه بذلك ،كام هو

احلال يف سائر الوكالء.

(مسألة  :)48إذا حصل للقطة نامء يف مدة التعريف كان للاملك تبع ًا للعني

فيأخ�ذه معه�ا 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
ال هبا ،كالسمن والصوف قبل جزه .أما إذا كان منفص ً
معها إذا كان متص ً
ال ففي

ج�واز متلكه معها إش�كال ،واألحوط وجوب ًا إجراء حكم جمه�ول املالك عليه،
فيقترص عىل الصدقة.

(مس�ألة  :)49إذا م�ات امللتقط بعد متلك اللقطة انتقل�ت لوارثه مع بقاء

عينه�ا ،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.

ه�ذا ،وأم�ا إذا م�ات امللتق�ط قبل متلك�ه للقط�ة فاألحوط وجوب� ًا أن ال

يتملكه�ا ال�وارث ،بل يتم تعريفها إن كان مل يتم ،ث�م حيفظها للاملك أو يتصدق
هبا ،فإن جاء املالك ومل يرض بالصدقة ضمنها.

(مسألة  :)50جيري عىل التقاط الصبي واملجنون ما تقدم يف الضالة.

(مس�ألة  :)51إذا كان�ت اللقط�ة مم�ا يفس�د بالبق�اء ـ كاخلضر والفواكه

والطع�ام املطب�وخ ـ وجب عىل امللتق�ط تقويمها بالثمن عىل نفس�ه ،ثم يترصف
فيها ثم يعرفها ويقوم الثمن مقامها يف االحكام املتقدمة بعد التعريف.

وأم�ا بيعه�ا على غريه فه�و إنام جيوز بثم�ن املث�ل فما زاد ،وإذا مل جيد من
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يشترهيا بثم�ن املثل كان النق�ص عليه .نعم إذا كان االلتق�اط بطلب من احلاكم
الرشع�ي ملصلحة املال�ك بمقتىض واليته كان له االتفاق مع�ه 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.

(مس�ألة  :)52نظير فس�اد اللقطة بالبق�اء العملة إذا تعرضت للس�قوط

املالي�ة بس�بب إلغاء الدولة هل�ا .واالعيان الت�ي يتوقع عليه�ا الرسقة يف ظروف

طارئة ونحو ذلك.

(مس�ألة  :)53املال املوجود يف الدار العامرة يراجع فيه أهلها ،فإن ادعوا

ملكيته�م ل�ه أو ملكية غريهم أو نفوه عنهم أو ع�ن غريهم صدّ قوا .وإن جهلوا

االم�ر فإن كانت ال�دار اليدخلها غريهم حكم بأنه هلم ،وكذا إذا وجد يف مكان

منه�ا خيتص هبم ،وال يدخله غريهم .وإن كانت الدار يدخلها غريهم ووجد يف
م�كان منها الخيتص هبم ،ف�إن كان الذي يدخلها حمصور ًا يف أش�خاص معينني

لزم مراجعتهم يف املال فإن علم أنه الحدهم فذاك ،وإن تردد بني أكثر من واحد
فاألح�وط وجوب ًا التصال�ح بينهم ،وإن كان الذي يدخله�ا كثري غري حمصورين
جرى عليه حكم اللقطة يف التعريف وغريه.

(مس�ألة  :)54املال املوجود يف الدار اخلرب�ة التي هجرها أهلها وتركوها

إن احتم�ل العث�ور على صاحب�ه بالتعريف عرف ب�ه ،فإن مل يوج�د له صاحب
فهو لواجده ،وال ينتظر به س�نة .وكذا إذا كان ميؤوس� ًا م�ن العثور عىل صاحبه
بالتعري�ف .نع�م ل�و هج�ر اخلرب�ة أهله�ا ومل يرتكوه�ا ب�ل بقي�ت حمجوب�ة هلم
يتعاهدوهن�ا فهي بحكم ال�دار العامرة .هذا كله إذا مل يك�ن مدفون ًا ،أما املدفون
فقد تقدم حكمه يف مسائل الكنز من كتاب اخلمس.
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(مس�ألة  :)55إذا كان لالنس�ان صن�دوق أو نح�وه حمج�وب معد حلرز
امل�ال وحفظه فوجد فيه ما ً
ال وش�ك يف أن�ه له أو ال .ف�إن كان الصندوق خمتص ًا
ب�ه ال ي�ودع فيه غريه إال وكالة عن�ه حكم بأن املال له ،وال يعتن�ي باحتامل كونه

لغيره أمان�ة عن�ده أو أنه قد س�قط من وكيله بلا قصد أو نحو ذل�ك .وإن كان
مشترك ًا بين�ه وبني غريه عرفه ذلك الغير ،فإن عرفه ف�ذاك ،وإن نفاه عنه وكان
االم�ر منحرص ًا بينهما صار لصاحب الصندوق ،وإن ش�ك ذل�ك الغري بحيث
ت�ردد االم�ر بينهام ،فاألح�وط وجوب ًا التصال�ح بينهام .أما ل�و مل يكن الصندوق
حمجوب ًا ومل يعد حلرز املال ـ بل يوضع فيه املال كام يوضع يف سائر االمكنة ـ فإن
اختص بأهل الدار فاملال مردد بينهم وإن كان عام ًا جرى عليه حكم ما يوجد يف
الدار التي يدخلها كل أحد .لكنه فرض ال يوجد غالب ًا.

(مس�ألة  :)56إذا غرقت الس�فينة فام طاف عىل امل�اء أو قذف به املاء عىل

الساحل فهو الهله ،فإن عرفوا دفع هلم ،ومع اجلهل هبم لو أخذه غريهم جرى

عليهم حكم اللقطة ،وأما ما بقي يف أعامق املاء فإن صار أهله يف مقام استخراجه
مل حي�ل ألحد س�بقهم إليه ،وم�ا تركوه ـ ولو لعجزهم عن اس�تخراجه ـ فهو ملن

استخرجه بالغوص أو نحوه.

(مس�ألة  :)57إذا تب�دل متاع االنس�ان بمتاع غريه من ح�ذاء أو لباس أو
تعمد
غريمه�ا ،كام يتعارف كثير ًا يف املواضع العامة .فإن علم أن ال�ذي بدَّ له قد َّ
ذل�ك واعتدى عليه جاز لآلخر أخذ الب�دل من باب املقاصة ،التي تقدم الكالم

فيها يف آخر كتاب الدين .فإن كان البدل الباقي أكثر قيمة من متاعه الذي أخذه
املتع�دي بقي الزائد مل�ك ًا له ،فإن عرفه أوصله ل�ه ،وإن جهله جرى عىل الزائد
حك�م جمهول املالك .إال أن يعلم أن املتعدي تركه ليؤخذ بد ً
ال عام أخذه فيجوز

أخذه بتاممه وإن كان أكثر قيمة.

اللقطة189.............................................................................................

وإن احتم�ل غفلته عن ذل�ك وعدم تعمده جرى 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 إليه ـ بعد الفحص أو
بدونه ـ يستأذن احلاكم الرشعي يف أن يستويف منه قيمة ما أخذه ،ويتصدق بالزائد.

تتميم :وفيه أمران..

األول :الب�د يف ك�ون اليشء لقطة من أخذ الش�خص له حال ضياعه من

صاحب�ه .وال تصدق يف غري ذلك من موارد اجلهل باملالك ،كاالمانة واملقبوض

بالعقد الفاسد واملغصوب واملأخوذ خطأ إذا ضاع أصحاهبا ومل يعرفوا ،وكام إذا

نسي الش�خص متاعه يف مكان لغريه أو إذا دفع املشتري للبائ�ع أكثر من مقدار

الثم�ن أو دف�ع البائع للمشتري أكثر م�ن املقدار الذي اشتراه إىل غري ذلك من
م�وارد وقوع املال بي�د غري مالكه .ويف مجيع ذلك جي�ب الفحص عن املالك مع
احتامل العثور بالفحص عليه احتام ً
ال معتد ًا به ،وال يكتفى بالسنة حتى يف املأخوذ

من الس�ارق عىل األحوط وجوب ًا ،ومع تعذر الفحص أو اليأس من العثور عىل

املال�ك بس�ببه إن احتمل بوج�ه معتد به العث�ور عىل املالك م�ن 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 وجوب ًا مراجعته فإن ريض بالتصدق كان له أجره ،وإن
مل يرض ضمن له املتصدق املال وكان أجر الصدقة للمتصدق.

(مس�ألة  :)58جي�وز مبارشة م�ن عنده املال للتصدق بنفس�ه ،كام جيوز له

التوكيل فيه.

(مس�ألة  :)59ال جيب اس�تئذان احلاك�م الرشعي يف التص�دق بمجهول
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املال�ك ،كما ال جي�زئ الدفع إليه .نع�م لو دفع امل�ال إليه ـ عىل أن�ه وكيل عنه يف
التصدق أو النه االعرف بمواقع الصدقة أو لغري ذلك ـ فتصدق به أجزأ.

(مسألة  :)60جيوز الصدقة بعني املال ،كام جيوز الصدقة بثمنه بعد تقويمه

على نفس�ه أو بيعه من غيره .لكن الب�د يف االب�دال بالثمن من وج�ود مرجح
ٍ
حينئذ
لذل�ك ،كعدم انتف�اع الفقري بالعني أو نحو ذلك .كما أن األحوط وجوب ًا

استئذان احلاكم الرشعي .وإذا تيرس التصدق بعني املال عىل الفقري ثم رشاؤه منه

بام يتفقان عليه كان أوىل.

(مس�ألة  :)61إذا خشي من بيده املال عليه التل�ف أو النقص أو نحومها

قب�ل اليأس م�ن املالك وكانت املصلحة يف إبداله باملث�ل أو القيمة جاز له ذلك.
ٍ
حينئذ مراجعة احلاكم الرشعي واستئذانه يف ذلك مع االمكان.
واألحوط وجوب ًا
(مس�ألة  :)62إذا ترصف من بيده املال يف املس�ألتني الس�ابقتني من دون

إذن احلاكم الرشعي ثم راجعه فأمىض الترصف نفذ وهكذا احلال يف مجيع موارد

مراجعة احلاكم الرشعي.

(مس�ألة  :)63إذا تعددت االيدي عىل جمهول املالك كان الكل مس�ؤو ً
ال

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  :)64إذا 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 نفس�ه حتى
ل�و كان ه�و فقري ًا ومرصف ًا للصدقة .نعم ال بأس بأن يدفعه إىل غريه من أجل أن
يتص�دق به عليه ،ملا س�بق من أن التصدق وظيفة كل م�ن يكون املال حتت يده.
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لكن البد من وقوع التصدق منه استقال ً
ال ،ال وكالة عمن كان عنده.

(مس�ألة  :)65ال جي�ري حكم جمهول املالك عىل الدي�ن املجهول املالك،

كما تقدم يف ف�روع املال املختلط باحلرام م�ن كتاب اخلمس ،ويف املس�ألة الثانية
واخلمسني من كتاب الدين.

الث�اين :إذا أع�رض املال�ك ع�ن ملك�ه ج�از لغريه أخ�ذه ومتلك�ه .لكن

االعراض عىل نحوين..

أحدمه�ا :راج�ع إىل االذن يف متلك املال الذي يعرض عن�ه ،مثل ما يلقيه

أهل الدار يف املزابل ،وما يلقيه أهل العمل من االالت املس�تهلكة (الس�كراب)

وم�ا يرتكه صاحب القامش عند اخلياط من قط�ع القامش الصغرية التي ال ينتفع
ٍ
وحينئذ يرتتب عىل ذلك حكم اهلبة فيجوز الرجوع فيه ما مل
هو هبا ونحو ذلك.
يترصف االخذ يف العني ترصف ًا مغري ًا هلا.

ثانيهما :راج�ع إىل االعراض عن امل�ال ختلص ًا من كلفته ،كترك احليوان

للتخل�ص م�ن االنف�اق عليه وت�رك املال ال�ذي يغرق بع�دم تيسر الغوص له
وإخراجه كام تقدم التعرض له آنف ًا ،وترك احليوان يف الطريق إذا جهد وأعيى عن

السري الذي تقدم التعرض له يف الفصل الثاين ،وترك احليوان الوحيش إذا أفلت
ٍ
حينئذ ملن تكلف حتصيله
وف�ر يف البيداء ونحو ذل�ك .والظاهر جواز متلك املال
ّ
وأخ�ذه ،وال حيق لصاحبه االول املطالبة حتى مع بقاء املال عىل حاله .نعم البد

من إحراز إعراض املالك عنه وعدم س�عيه لتحصيله ،ولو من ظاهر احلال .أما

لو اهتم بتحصيله والبحث عنه فيجب عىل غريه أن يدفعه له لو تكلف حتصيله،
ٍ
حينئذ.
وليس له االمتناع من ذلك وال املطالبة بام أنفقه يف سبيل حتصيله

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب
الصيد والذباحة

حي�رم أكل امليت�ة كام ي�أيت ،وهي أيض ًا نجس�ة إذا كانت حلي�وان ذي نفس

س�ائلة ،كام تقدم يف حمله .واملراد بامليتة يف حم�ل الكالم كل حيوان مات من دون
تذكي�ة .والكالم هنا فيام تتحقق ب�ه التذكية ،وهو الصيد والذباحة ،فيقع الكالم

يف بابني..

الباب االول
وفيه فصالن..

يف الصيد

الفصل االول
يف صيد ما له نفس سائلة

وخيت�ص باحلي�وان الوحشي املمتن�ع كأكث�ر الطي�ور والبق�ر واحلمار

الوحش�يني والظب�ي واأليل ونحوه�ا .دون احليوان�ات االهلية كاالب�ل والبقر
والغن�م والدج�اج ونحوه�ا .وإذا توحش احلي�وان االهيل وامتن�ع حل بالصيد
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كالوحشي ،وإذا تأهل الوحيش مل حيل بالصي�د كاالهيل وكذا إذا مل يمتنع لكونه

يف قبض�ة االنس�ان ،كالغزال يص�اد ويربط أو حيبس يف احلظيرة .وفرخ احليوان

الوحشي قب�ل أن يمتنع ويقوى على الفرار فإنه ال حيل بالصي�د كاالهيل ،وكذا
فرخ الطري قبل أن يملك جناحيه ويمتنع بالطريان.
إذا عرفت هذا ،فآلة الصيد أمران..

األول :احلي�وان .وخيت�ص بالكل�ب وال حي�ل صيد غريه من س�باع الطري

والرب ،كالصقر والبازي والعقاب والفهد والنمر والذئب واالس�د وغريها ،إال
إذا ُادركت ذكاته.
(مس�ألة  :)1ال فرق يف الكلب بني السلوقي وغريه .نعم األحوط وجوب ًا

عدم التذكية بالكلب االسود البهيم ،وهو الشديد السواد الذي ال خيالط سواده

لون آخر.

(مس�ألة  :)2يشرتط يف الكلب الذي يصطاد أن يكون معل ًام ،بأن يتدرب

على الصيد لصاحبه ويتعلمه بالتعليم .وهو أمر عريف يدركه أهله .قيل  :وذلك
بأن يسرتس�ل إذا ُارسل وينزجر إذا زجر .والظاهر أن ذلك من لوازم التعليم يف

اجلملة .وليس هو متام معناه.

(مس�ألة  :)3البد يف حل الصيد بالكلب من أن يسرتسل الكلب بإرسال

الصائد وهتييجه ،بحيث ينس�ب الصيد للمرسل ،ويكون الكلب كااللة له ،فلو

هاج الكلب بنفسه أو أفلت من صاحبه مع زجره له مل حيل صيده.

(مس�ألة  :)4لو هاج الكلب بنفس�ه نحو الصيد فأغراه صاحبه به فأرسع

بس�بب ذل�ك إليه فص�اده ففي ح�ل الصيد بذلك إش�كال .نعم ل�و كان هياجه
بانتظ�ار أمر صاحبه ،بحي�ث لو زجره فانزجر فأغراه صاحبه فاسرتس�ل وصاد

صيد ما له نفس سائلة195..............................................................................

حل صيده .وأظهر منه ما إذا زجره فوقف ،ثم أرسله فاسرتسل وصاد.

(مس�ألة  :)5إذا أرس�له لغرض غري الصيد ـ كتعليمه عىل الصيد أو طرد
عدو أو مهامجة سبع ـ فاصطاد حيوان ًا مل حيل ما صاده .بل لو أرسله لصيد حيوان
خاص فصاد غريه ففي حل ما صاده إشكال واألحوط وجوب ًا العدم.

(مس�ألة  :)6إذا أرس�له للصيد من دون أن يرى املرسل صيد ًا ،بل برجاء
أن ي�رى الكلب صيد ًا ،فصادف أن رآه فصاده حل .وكذا إذا أرس�له عىل ش�بح

برجاء أن يكون حيوان ًا يصاد ،فصادف ذلك وصاده.

(مس�ألة  :)7ال فرق يف املرسل بني أن يكون واحد ًا ومتعدد ًا ،وكذا احلال
يف الكلب ويف الصيد ،فإذا أرسل شخص واحد أو أكثر كلب ًا معل ًام واحد ًا أو أكثر

على حيوان واحد أو أكثر ح�ل الصيد يف اجلميع .نعم الب�د من متامية الرشوط
فيها مجيع ًا ،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 :السلاح ،س�وا ًء كان قاطع ًا ،كالس�يف والس�كني
واخلنجر ،أم شائك ًا كالرمح والسهم واحلربة ونحوها.

(مس�ألة  :)8ما كان من السلاح من احلديد ونحوه من الفلزات الصلبة
ـ كالصفر والذهب ـ أو مشتم ً
ال عىل نصل من ذلك حيل الصيد به إذا قتله وإن مل

خي�رق اللحم .نعم األحوط وجوب ًا املبادرة إلخراج الدم بالنحو املتعارف وعدم

أكل الصي�د إذا بق�ي دمه فيه .وأما ما ال يش�تمل عىل ذلك كاخلش�ب املحدد فال
حيل الصيد به إال أن خيرق حلمه.

(مسألة  :)9يف جواز الصيد باالالت القاطعة والشائكة مما ال يعد سالح ًا
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إشكال ،واألحوط وجوب ًا العدم ،وذلك كاملنجل واملنشار واملزرف والدرنفيس
واملخ َيط والفالة .إال أن يتخذ سالح ًا ولو يف خصوص مكان ،فيحل الصيد به.
(مس�ألة  :)10حي�ل الصيد بالطلقات النارية املتعارف�ة يف زماننا إذا كانت

حمددة الطرف ش�ائكة .وأما الكروية الش�كل ففي الصيد هبا إش�كال واألحوط
وجوب� ًا العدم .وأش�كل منها الطلق�ات احلارقة إذا مل تكن حم�ددة الطرف وتنفذ
يف البدن.

(مسألة  :)11ال ّ
حيل الصيد املقتول باحلجارة والعمود والرشك واحلبالة،
وك�ذا بالرضب معرتض ًا بمثل املس�حاة ونحو ذلك مما يصاد به وال يكون قاطع ًا

وال شائك ًا.

(مس�ألة  :)12يشترط يف ّ
حل الصيد باآللة قصد الصائد الصيد هبا ،فلو
رم�ى ال بقص�د الصيد فأصاب حيوان ًا فقتله مل حيل وإن س�مى بعد ما رماه .نعم

لو رمى وسمى من دون أن يرى صيد ًا بل برجاء أن يصيب صيد ًا فأصابه وقتله
حل ،نظري ما تقدم يف الصيد بالكلب.

(مسألة  :)13إذا رمى صيد ًا فوصلت الرمية للصيد بمعونة الريح فقتلته،

بحي�ث ل�وال الريح ملا وصلت إليه حل الصيد وك�ذا إذا اصطدمت باالرض ثم
وثبت للصيد فقتلته.

(مسألة  :)14إذا رمى صيد ًا فأخطأه وأصاب غريه فقتله ّ
حل.

(مس�ألة  :)15ال ف�رق يف الرام�ي بني أن يك�ون واحد ًا أو متع�دد ًا وكذا

احل�ال يف الصي�د 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 أيض ًا.

(مس�ألة  :)16يشترط يف ّ
حل الصيد إسالم الشخص الذي يتواله ،وهو
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املرس�ل للكلب والرامي باآللة فيحل صيد املسلم مؤمن ًا كان أو خمالف ًا ،كبري ًا أو
صغري ًا مميز ًا يتحقق منه القصد للصيد .وال حيل صيد الكافر ،ذمي ًا كان أو حربي ًا،

كتابي ًا كان أو غريه .ويأيت يف الذباحة ما ينفع يف املقام.

(مس�ألة  :)17يشترط يف ّ
ح�ل الصيد التس�مية من الصائد عند إرس�ال

الكلب أو رمي اآللة ،أو بعد ذلك قبل إصابتهام للحيوان ،فإن تعمد تركها حرم
الصي�د حتى لو كان جاه ً
ال باشتراطها .نع�م لو كان من ش�أنه اإلتيان هبا لكنه
تركه�ا نس�يان ًا حل الصيد س�وا ًء كان يرى اشتراطها أم ال ،بل ي�أيت هبا تربك ًا أو

لبنائه عىل استحباهبا.

(مس�ألة  :)18البد من التس�مية من نفس مرس�ل الصيد ،وال يكفي من

غريه عند إرساله الكلب أو رميه باآللة.

(مس�ألة  :)19يكف�ي يف التس�مية ذك�ر اهلل تع�اىل يف ضمن مجل�ة تتضمن

التعظي�م ،مث�ل  :بس�م اهلل ،و  :اهلل أكبر ،و  :احلمد هلل .ويش�كل االكتفاء بذكر
االس�م الرشيف جمرد ًا ،أو مع وصف يتضم�ن التعظيم من دون أن تتم به مجلة،

كام لو قال  :اهلل العظيم .وكذا االكتفاء بالنداء بمثل  :يا اهلل.

(مس�ألة  :)20األحوط وجوب ًا االقتصار يف اسمه تعاىل عىل لفظ اجلاللة،

وعدم االجتزاء برتمجته بغري العربية من اللغات الهل تلك اللغة.

(مس�ألة  :)21جي�وز صيد األخرس وتس�ميته بتحريك لس�انه وإش�ارته

بتحريك إصبعه.

(مس�ألة  :)22الظاهر ل�زوم اإلتيان بالتس�مية بعنوان كوهن�ا عىل الصيد

ومن أجله وال جتزئ التسمية حني الصيد بداع آخر.

(مسألة  :)23يشرتط يف حل الصيد استناد موت احليوان للسبب املحلل،
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كجرح الكلب وعقره واالصابة بالسالح أما إذا استند إىل سبب آخركصدمة أو

تر ّد من ش�اهق أو غرق يف ماء أو غري ذلك ـ فال حيل س�واء استند املوت للسبب
اآلخ�ر وح�ده أم هلما مع ًا .ولو ش�ك يف ذلك ح�رم ظاهر ًا .إال م�ع عدم ظهور

الس�بب اآلخ�ر وعدم املثير عرف ًا الحتامله ،بحي�ث يطمأن نوع ًا باس�تناد املوت
للسبب املحلل.

(مس�ألة  :)24حيرم الصيد عىل املحرم ولو يف غري احلرم ،كام حيرم الصيد
ٍ
حينئذ حتى عىل املحل عىل ما ذكر يف
يف احلرم ولو لغري املحرم .وال حيل احليوان
كتاب احلج مفص ً
ال.

(مسألة  :)25إنام حيل الصيد بالسبب املحلل ـ من جرح الكلب واالصابة
بالسالح ـ إذا مل يدرك الصائد ذكاته بالذبح ،إما بأن يدركه ميت ًا أو حي ًا 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

وج�ود آل�ة التذكية عنده .نعم إذا كان صيده بالكلب ومل يكن له ما يذكيه به كان
ٍ
حينئذ.
له أن يغري الكلب به حتى جيهز عليه ،وحيل بذلك
(مسألة  :)26ال جيب مبادرة الصائد للصيد ـ ليدرك ذكاته ـ ما دام الصيد

ممتنع ًا ،فإذا حبس�ه الكلب أو أقعده أو أثخنه الرمي حتى وقف ،فإن علم بأنه لو

ب�ادر إلي�ه مل يدرك ذكاته مل جيب عليه املبادرة إلي�ه وحيل بقتل الكلب له أو بنزف
دم�ه حتى يم�وت ،وإن احتمل أن�ه يدرك ذكاته ل�و بادر إليه فاألح�وط وجوب ًا
ٍ
حينئذ مل حيل ،إال أن يعلم بعد ذلك أنه
املبادرة إليه ليدرك ذكاته فلو مل يبادر إليه

لو كان قد بادر إليه مل يدرك ذكاته.

نعم ال يرض عدم املبادرة لالنشغال بغريه من الصيد فيام لو تعدد الصيد ،أو

لالنش�غال بحفظ متاعه من الرسقة ،أو بإمساك احليوان الذي يركبه من الرشود

صيد ما له نفس سائلة199..............................................................................

ونحو ذلك .وإنام االش�كال يف عدم املبادرة اعتباط ًا وتساحم ًا بانتظار موته بنزف

دمه ونحوه.

(مس�ألة  :)27إذا فق�د الصيد بع�ض الرشوط املتقدمة فمات حرم ،وإن
فذكاه َّ
أدرك الصائ�د أو غيره ذكاته َّ
حل ،إال الصيد يف احلرم أو من احلرم فإنه ال

حيل عىل ما يذكر يف كتاب احلج.

(مس�ألة  :)28يكف�ي يف إدراك تذكي�ة احليوان ـ يف املس�ائل املتقدمة ـ أن
حي ًا .ولو شك يف ذلك كفى أن حيرك عينه أو يده أو ُاذنه أو َذ َن َبه.
يدركه َّ
(مس�ألة  :)29الصي�د إنما يوجب حلية احلي�وان من حيثي�ة التذكية ،مع

حرمته من حيثية نجاس�ة موضع الدم وموضع عضة الكلب ونحومها ،فال حيل

إال بعد تطهريها.

(مس�ألة  :)30إذا قطع رأس الصيد فامت حل مجيعه ،وإن أدركه الصائد

وفي�ه بقي�ة م�ن احلياة فف�ي وجوب تذكيت�ه من موض�ع التذكي�ة إن مل يقطع منه
إش�كال ،وإن كان أح�وط وجوب� ًا .ه�ذا إذا كان الصي�د واج�د ًا للرشائط ،وإن
كان فاق�د ًا هل�ا حرم حتى إذا كان فيه بقية من حي�اة فذكى يف موضع التذكية عىل
األحوط وجوب ًا.
(مس�ألة  :)31إذا قط�ع عض�و ًا م�ن الصي�د غري ال�رأس كالي�د والرجل

والذن�ب أو قطعة منه صغرية حرم املقطوع وح�ده وحل ما بقي من احليوان مع
حتقق رشوط الصيد أو تذكيته بعد إدراكه حي ًا.
(مسألة  :)32إذا قطع احليوان قطعتني فإن كانتا متقاربتني يف املقدار حلتا
ً
مجيع�ا مع متامية رشوط الصيد ،واألحوط وجوب ًا تذكية ما فيه الرأس مع إدراك

ذكات�ه .وإن مل تت�م رشوط الصي�د حرمت�ا مجيع ًا حت�ى ما فيه ال�رأس وإن أدركه
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حي ًا فذبحه بالوجه الرشعي عىل األحوط وجوب ًا .وإن اختلفتا قدر ًا بوجه ظاهر
ً
وجوب�ا تذكيتها مع إدراك
حل�ت الكبرى إن كانت يف جانب الرأس واألحوط
ذكاهت�ا .ويف حلي�ة ما عداها إش�كال .هذا م�ع متامية رشوط الصي�د ،ومع عدم

متاميته�ا ح�رم اجلميع حتى الكربى إذا كانت يف جانب ال�رأس مع إدراكها حية
وذبحه�ا بالوجه الرشعي عىل األح�وط وجوب ًا .إال أن يصدق عليها أهنا حيوان

ناقص ،كام لو قطعت الرجل مع بعض املؤخر فإن الباقي حيل بالتذكية.

(مسألة  :)33الصيد باآللة كام يذكي ما حيل أكل حلمه يذكي ما حيرم أكل
حلم�ه ،فينتفع بجل�ده .نعم البد أن يكون احليوان يف نفس�ه قاب ً
ال للتذكية ،ويأيت

بي�ان ذل�ك يف الذباح�ة .أما الصي�د بالكلب فه�و يذكي ما حي�ل أكل حلمه ،وال

يذكي ما حيرم أكل حلمه.

(مس�ألة  :)34يملك االنس�ان احلي�وان املباح باالصل بأخ�ذه له ،كام إذا

قب�ض عىل ي�ده أو رجله أو رماه بانش�وطة بنحو حيبس�ه بذلك ،وك�ذا إذا دخل
حجرته فأغلق عليه بابه وحبس�ه .وكذا إذا نصب ش�بكة أو رشك ًا 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

فصيرّ ه غري ممتنع ـ كام إذا كرس جناحه فمنعه من الطريان أو كرس رجله أو جرحه
بنح�و يمنع�ه من العدو ـ فف�ي متلكه بمجرد ذلك م�ن دون أن يأخذه ويصري يف
حوزته إش�كال ،وكذا إذا عق�ره الكلب من دون أن حيبس�ه .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.

(مس�ألة  :)35إذا توح�ل احلي�وان يف أرض�ه أو انحبس الطائ�ر يف بيته أو
وثب�ت الس�مكة يف س�فينته مل يملك ش�يئ ًا من ذل�ك ،إال أن يصدر من�ه ما حيقق
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أخذه له ناوي ًا ذلك ،كام إذا أغلق الباب عىل احليوان أو الطائر أو س�اق الس�فينة
والس�مكة فيها .أما إذا أعد ش�يئ ًا من ذلك ليأخذ به احليوان ـ كام إذا أجرى املاء
يف أرضه فأوحلها وفتح املضيق يف بيته لينحبس فيهام احليوان والطائر ،أو وضع
ٍ
حينئذ بذلك.
سفينته يف مكان ليثب فيها السمك ـ فإنه يملكه
(مس�ألة  :)36أخذ احليوان يف املس�ألة السابقة إنام يوجب متلك اآلخذ له

إذا كان بنية متلكه له ،كام هو احلال يف سائر املباحات االصلية ،أما إذا مل يكن بنية
التمل�ك فهو ال يوجب امللك ،كما إذا أخذه ليعرف مدى قوته ،نظري ما إذا أخذ
حجر ًا لريمي به ويعرف مدى رميته.
(مس�ألة  :)37إذا أخذ احليوان يف املس�ألة الس�ابقة بأحد الوجوه املتقدمة

ثم أفلت منه ،فإن كان ذلك قبل استحكام احلبس ،بحيث ال يصدق معه االخذ

للحي�وان وحيازته فاحليوان باق عىل إباحته االصلية ومل يملكه االخذ ،بخالف

م�ا إذا كان بعد اس�تحكام احلبس وصدق االخذ ،كما إذا قبض عليه حتى تعب
فضعف عن إمس�اكه وأفلت ،وكام إذا أغلق عليه الباب ثم فتحها ش�خص ففر

احلي�وان ،أو توح�ل حتى إذا جف الوحل قوي احليوان عىل التخلص منه ونحو
ٍ
وحينئذ يبق�ى احليوان يف ملك االخذ ،وال جيوز لغيره صيده أو قتله إال
ذل�ك.
أن يأذن يف ذلك ،أو يتحقق منه االعراض عن احليوان ـ ولو بس�بب االفالت ـ
الذي تقدم الكالم فيه يف آخر كتاب اللقطة.

(مس�ألة  :)38إذا ش�ك يف س�بق وضع اليد عىل احليوان بني عىل عدمه،

أم�ا إذا علم بذل�ك فإن عرف صاحب اليد عليه وجب تس�ليمه ل�ه ،وإن جهل
ج�رى على احليوان حك�م اللقطة املتقدم .نع�م إذا ملك الطائ�ر جناحيه فأخذه
ش�خص ومل يع�رف صاحبه جاز ل�ه متلكه ،كام تق�دم يف آخر الفص�ل الثاين من

كتاب اللقطة.
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(مس�ألة  :)39إذا تبع حيوان ًا فركض احليوان حتى أعيى ووقف مل يملكه

الذي تبعه حتى يأخذه ،فإن سبقه غريه وأخذه ملكه االخذ ،دون الذي تبعه.

(مس�ألة  :)40الصيد بالكلب وااللة املغصوبني حيرم من حيثية الترصف

باملغص�وب ،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 يس�تحق املغص�وب منه عىل الغاصب ُاجرة
العني املغصوبة التي يتحقق هبا الصيد واالخذ.

الفصل الثاين
يف صيد ما ليس له نفس سائلة

ملا كانت ميتة ما ليس له نفس س�ائلة طاهرة فال أثر لتذكيته إال حل أكله.

وحي�ث خيتص م�ا حيل أكله من غري ذي النفس بالس�مك واجل�راد ،فالكالم يف
املقام إنام هو يف تذكيتهام من أجل حل أكلهام فع ً
ال.

(مس�ألة  :)41ذكاة الس�مك صيده بأخذه واالس�تيالء عليه مع خروجه
م�ن امل�اء حي� ًا س�واء كان أخذه قب�ل خروجه من امل�اء أم كان خروج�ه من املاء
قب�ل أخ�ذه .فاالول كام إذا ألقى الصائد ش�بكة فدخلها الس�مك ثم أخرجه هبا

أو نصب ش�بكة أو صنع حظرية فدخلها الس�مك 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.

(مس�ألة  :)42إذا نضب املاء عن الس�مك من دون أن يس�تويل عليه أحد

وهو يف املاء فاضطرب خارج املاء إىل أن مات مل حيل حتى لو كان عنده من ينظر
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إليه ،إال أن يأخذه أو يس�تويل عليه قبل أن يموت .وكذا إذا وثبت الس�مكة من

امل�اء إىل الش�ط أو الس�فينة ،فإهنا ال حت�ل إال أن تؤخذ وهي حية ،ولو بأن يسير
بالسفينة ناوي ًا االستيالء عىل السمك الذي وقع فيها .نعم لو جعلت السفينة يف
ٍ
حينئذ أخذ ًا له ،نظري دخوله
مكان من أجل أن يثب فيها السمك كان وثوبه فيها
يف احلظرية التي جتعل لصيد السمك.

(مس�ألة  :)43إذا صي�د الس�مك وه�و يف امل�اء بالش�بكة أو احلظيرة أو
نحومه�ا ،ث�م نضب عنه املاء أو ُاخ�رج منه ،وقد مات بعض�ه يف املاء حرم امليت

منه ،وحل الباقي .ومع الش�ك يف أن موته كان وهو يف املاء أو بعد خروجه منه،
فإن علم زمان خروجه من املاء وشك يف زمان موته حل ظاهر ًا ،وإال حرم.
(مس�ألة  :)44إذا ُاخ�رج الس�مك من امل�اء حي ًا ،ثم ُارج�ع إليه فامت فيه

حرم ،فإذا اضطر صاحبه الرجاعه للامء فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو
بضرب أو غريه .أما إذا مات بعد ذلك خ�ارج املاء فهو حالل وإن مل خيرجه بل
خرج بنفسه أو نضب املاء عنه ،النه يكفي يف تذكية إخراجه يف املرة ا ُالوىل.
(مس�ألة  :)45جي�وز صي�د الس�مك بإلق�اء الس�م ل�ه ـ املع�روف عندنا
بالزهر ـ يف املاء .لكن ال حيل السمك به حتى خيرجه االنسان من املاء حي ًا ،سواء
كان املخ�رج ل�ه ه�و الذي ألقى الس�م أم غريه .وال يكون الس�مك مل�ك ًا مللقي

السم ،بل ملن استوىل عىل السمك وأخذه.

(مسألة  :)46ال يشرتط يف ّ
حل السمك إذا ذكي بإخراجه من املاء حي ًا أن

يموت بنفس�ه خارج املاء ،فلو مات بالتقطيع أو بش�ق بطنه أو برضبه عىل رأس�ه
أو غري ذلك ّ
حل أيض ًا .بل الظاهر جواز أكله حي ًا ،كام إذا ابتلع السمك الصغار

وهي أحياء.
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(مس�ألة  :)47إذا قطعت الس�مكة قبل أن تذكى ،فإن صدق عىل القطعة

أهنا س�مكة ناقصة ،كام لو قطع ذيلها وحده أو مع قس�م قليل من أس�فل بدهنا،

حلت بالتذكية بالنحو املتقدم ،وإال مل حتل كالرأس وحده أو مع قليل من البدن،
وكأس�فل الب�دن .ويف الب�دن بتامم�ه من دون رأس إش�كال ،واألح�وط وجوب ًا
اجتناب�ه .أما إذا ذكيت تامة ثم قطع�ت و ُارجعت إىل املاء فام مل يمت منها يف املاء

حلال ،وم�ا مات منها يف املاء ح�رام ،حتى لو مل يصدق عليه أنه س�مكة ناقصة
عىل األحوط وجوب ًا.

(مس�ألة  :)48إذا ابتلعت السمكة سمكة ُاخرى فصيدت بالوجه املتقدم

حلت هي والسمكة التي يف جوفها.

(مس�ألة  :)49الظاه�ر أن تذكي�ة الس�مك بالوج�ه املتق�دم ال ختتص بام

حي�ل أكل�ه ،بل جتري فيام حي�رم أكله .نعم يف جرياهنا يف غري الس�مك من حيوان
امل�اء إش�كال ،خصوص ًا ما كان من�ه يعيش يف الرب أيض ًا كالس�لحفاة والرسطان

والضفدع .بل الظاهر عدم تذكيته بذلك.

(مس�ألة  :)50صي�د اجلراد وتذكيته بأخذه حي� ًا ،فإن مات قبل ذلك فهو

ميتة حرام االكل.

(مسألة  :)51ال ّ
حيل الدبا ،وهو اجلراد قبل أن يستقل بالطريان.

(مس�ألة  :)52إذا اش�تعلت نار أو ُاش�علت يف موضع فيه جراد فاحرتق

مل حي�ل أكل�ه ،وك�ذا إذا أوجب�ت هيجان اجلراد م�ن موضع آخر وس�قوطه فيها
فاحرتق ،سوا ًء كان القصد من أشعاهلا جميء اجلراد املذكور ،أم كان الغرض منه
أمر ًا آخر فصادف جميء اجلراد هلا واحرتاقه هبا.

(مس�ألة  :)53جيوز أن يش�وى اجلراد والس�مك بعد صيدمه�ا وتذكيتهام
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قبل أن يموتا ،وال حيرمان بذلك.

(مسألة  :)54ال يشرتط يف تذكية السمك واجلراد وصيدمها التسمية.

(مسألة  :)55ال يشرتط يف تذكية السمك واجلراد وصيدمها إسالم اآلخذ
هلام ،فيصح صيد الكافر هلام بأقسامه ذمي ًا كان أو حربي ًا ،كتابي ًا أو غريه.
(مس�ألة  :)56ال بأس بصيد الصبي واملجنون للس�مك واجلراد إذا حتقق

منهام قصد االخذ واالستيالء عىل ما يصيدانه.

(مسألة  :)57ال حيكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك واجلراد
إذا شك يف تذكيته حتى إذا أخرب بتذكيته ومل يكن م ّته ًام إذا مل يوجب خربه العلم.
نعم إذا أخرب بأخذه له من املسلم صدق يف خربه إذا مل يكن م ّته ًام ،وحكم بتذكية

ما يؤخذ منه لسبق يد املسلم عليه .وهكذا احلال يف مجيع ما يؤخذ من الكافر مما

ال حي�ل إال بالتذكية ،وقد تقدم يف مبحث نجاس�ة امليتة الفروع املناس�بة 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

(مس�ألة  :)58كل حي�وان حمل�ل االكل قاب�ل للتذكية .ف�إن كان له نفس
ً
قابلا للتذكية بالذبح ،وبعضه يقبل التذكية بالصيد ،كام س�بق .وإن
س�ائلة كان

مل يك�ن له نفس س�ائلة ـ وهو الس�مك واجلراد ـ فلا يقبل التذكي�ة بالذبح ،بل

بالصيد ال غري كام تقدم.

(مس�ألة  :)59ما ليس له نفس س�ائلة إذا كان حمرم االكل فإن كان سمك ًا
فقد س�بق تذكيته بالصيد ،وإن مل يكن س�مك ًا ـ كالضفدع والوزغ ـ فهو ال يقبل
التذكي�ة ال بالذب�ح وال بالصي�د .لك�ن بعد حرم�ة أكل احليوان على 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  :)60ال تقع التذكية عىل نجس العني.
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(مس�ألة  :)61تقع التذكي�ة بالذبح عىل ما ال يؤكل حلم�ه من ذي النفس

س�وا ًء كان له جلد يمكن االنتفاع به بلبس وفرش ونحومها أم ال ،وس�وا ًء كان

من الس�باع أم من الطير أم من احلرشات التي تس�كن باطن االرض ـ كالضب

وابن عرس ـ أم من غريها كاالرنب .فيطهر بالذبح حلمها وجلدها وجيوز بيعها.

الفصل الثاين
يف الذابح

(مس�ألة  :)62يشترط يف الذابح االسلام ،فال تصح ذبيحة الكافر وإن
كان ذمي ًا ،حتى إذا علم أنه قد سمى عىل ذبيحته.

(مس�ألة  :)63حتل ذبيحة املخالف إال أن يكون حمكوم ًا بالكفر .نعم هي

مكروهة.

(مسألة  :)64حتل ذبيحة الصبي إذا كان مميز ًا حيسن التذكية .نعم البد من
أن يكون معلن ًا لالسلام ،أو يكون حمكوم ًا بأنه مس�لم لكون أحد أبويه مس�ل ًام.

نع�م إذا كان معلن ًا بالكفر فالظاهر عدم حل ذبيحته وإن كان أحد أبويه مس�ل ًام.

(مسألة  :)65حتل ذبيحة ولد الزنا إذا كان معلن ًا لالسالم وإن كان صبي ًا.
بل الظاهر كفاية كون أحد أبويه مسل ًام يف احلكم بإسالمه وإن كان صبي ًا مل يعلن

االسالم ،وكذا إذا كان تابع ًاملسلم .عىل ما تقدم يف مطهرية التبعية من كتاب الطهارة.
(مس�ألة ّ :)66
حت�ل ذبيحة امل�رأة واالعمى واألغل�ف واخليص واجلنب

واحلائض والفاسق.

(مسألة  :)67حتل ذبيحة ناقص العقل إذا كان مميز ًا يتأتى منه قصد الذبح
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املشروع ،أما إذا مل يتحقق منه ذلك ـ كما يف املجنون الصرّ ف ـ فال يصح .وكذا
احل�ال يف الس�كران ،فإن س�كره قد ال يمنع م�ن متييزه وقص�ده الذبح الرشعي

بالوج�ه ال�ذي يرتتب عليه االثر عند العقالء ،بخلاف النائم ،فإن الظاهر عدم
العربة بقصده.

(مس�ألة  :)68ال ب�أس بتعدد الذابح ،بأن يتوىل الذب�ح اثنان ـ مث ً
ال ـ عىل
س�بيل االشرتاك مقرتنني بأن يأخذا السكني مع ًا ويذبحا مع ًا ،أو يأخذ كل منهام
س�كين ًا ويقط�ع أحدمها بعض االعض�اء واآلخر الباقي دفعة واح�دة .أو يكون

ذل�ك 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  :)69ال بأس بذبيحة املكره وإن مل يكن إكراهه بحق.

(مس�ألة  :)70ال ب�أس بذبيحة م�ن ال يعتقد بوجوب التس�مية أو يعتقد

بعدم وجوهبا إذا سمى.

(مس�ألة  :)71حتل ذبيحة املعت�دي والغاصب للحي�وان املذبوح أو اللة
الذبح وإن كان آث ًام يف ذبحه .ومثله ما إذا كان احليوان منذور ًا مث ً
ال لوجه خاص

فذبح عىل وجه آخر .فالشاة التي ينذر صاحبها ـ مث ً
ال ـ أن يضحي هبا لو ذبحت
يف غري وقت ا ُالضحية عمد ًا أو جه ً
ال أو نسيان ًا تذكى بالذبح وحيل أكلها.
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الفصل الثالث
يف كيفية الذبح

(مس�ألة  :)72الب�د يف الذب�ح م�ن قطع االعض�اء االربع�ة ،وهي جمرى

النفس ـ الذي قد يس�مى باحللقوم ـ وجمرى الطعام والرشاب ـ الذي قد يس�مى
والو َد َج�ان ،ومها عرقان حميطان هبام جيري فيهام الدم ،وال يكفي ش�ق
بامل�ريء ـ َ

يشء منها من دون قطع.

(مسألة  :)73الظاهر أن قطع االعضاء املذكورة يتوقف عىل بقاء (اجلوزة)

يف جانب الرأس ،فلو بقي منها يشء يف اجلسد مل يتم الذبح املذكي ،ألن احللقوم
وامل�ريء يبدءان منها ،فمع بقاء يشء منها يف جانب الرأس يكون موضع الذبح
ٍ
حينئذ.
قبلهام ،وال يقطعان

(مس�ألة  :)74إذا قطع بعض االعض�اء 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 ش�ق بعض
االعضاء أو كلها من دون قطع وبقي احليوان حي ًا أمكن تذكيته بقطعها من حمل

الشق أو من فوقه أو حتته.

(مسألة  :)75إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق اجلوزة أو من بعضها أمكنه
التدارك ما دام احليوان حي ًا فإذا ذبحه من حتت اجلوزة ذكي وحل حلمه.
(مس�ألة  :)76ال جيب التتاب�ع العريف يف قطع االعض�اء ،فلو قطع بعض

االعضاء من احليوان فأرسله أو أفلت ثم قبض عليه فقطع الباقي وهو حي ذكي
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ّ
وحل حلمه.
احليوان

(مس�ألة  :)77ال جي�ب يف الذب�ح أن يك�ون يف أعلى الرقبة حت�ت اجلوزة

مبارشة ،بل جيوز أن يكون أسفل من ذلك إذا حتقق قطع االعضاء االربعة.

(مسألة  :)78ال يصح الذبح من القفا ،حتى لو قطعت االعضاء االربعة
بأن يبدأ من القفا وينتهي باحللقوم .بل األحوط وجوب ًا وضع الس�كني يف ظاهر
الرقب�ة والنزول هبا إىل الباطن ،وال يقلب الس�كني ويدخلها وس�ط الرقبة حتت

االعضاء وخيرجها إىل الظاهر.

(مس�ألة  :)79األحوط وجوب ًا عدم قطع رأس احليوان عند الذبح ،لكن

لو حصل ذلك غفلة أو خطأ أو الرساع الس�كني مل حيرم احليوان املذبوح ،بل ال
حيرم حتى لو تعمد ذلك ،وإن كان األحوط اس�تحباب ًا الرتك .وجيري مجيع ذلك
يف النخ�ع الذي هو عبارة عن الوصول بالس�كني للنخ�اع فيقطع قبل أن يموت

احليوان من دون أن يقطع الرأس.

(مسألة  :)80يشكل االكتفاء بقطع االعضاء االربعة بنحو القرض بمثل

(املق�ص) و(املقراض�ة) ونحومها مما يقط�ع بجمع االلتني املحددتين ال بإمرار
آلة واحدة كالس�كني .نع�م ال بأس به مع االضطرار .واملعي�ار فيه خوف موت

احليوان لو تأخر ذبحه إىل حني القدرة عىل مثل السكني.

(مس�ألة  :)81ختتص االبل من بني البهائم بأن تذكيتها بالنحر ،وال جيوز
ذل�ك يف غريه�ا ،حتى اخليل عىل األحوط وجوب ًا .ف�إن ذبحت االبل مل تذك ومل

حتل ،إال أن تنحر قبل أن متوت ،وإن نحر غريها مل يذك ومل حيل إال أن يذبح قبل
أن يموت.

(مس�ألة  :)82كيفية النحر أن يطعن احليوان بااللة ـ من س�كني أو حربة

أو غريمها حتى مثل املزرف واملنجل ـ يف اللبة ،وهي املوضع املنخفض يف أصل
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العنق عند وسط أعىل الصدر.

(مس�ألة  :)83إذا تعذر ذبح احليوان أو نح�ره جاز تذكيته يف غري موضع

التذكية بالنحو املتيرس ،وحل أكل حلمه .سوا ًء كان ذلك الستصعابه ورشوده أم

تردى يف بئر أو سقط عليه
لصريورته يف مكان ال يسيطر عليه فيه املذكي ،كام لو َّ
البناء أو نحو ذلك .نعم البد من حتقق رشوط التذكية ا ُالخرى عدا االستقبال.
كام أنه إذا أدرك ذكاته بعد جرحه أو عقره وجبت تذكيته كالصيد.

(مس�ألة  :)84اجلنني إذا ماتت ُامه من دون تذكية فإن استخرج منها حي ًا
و ُادركت ذكاته وذكي َّ
حل ،وإال كان ميتة حمرم ًا .وكذا إذا استخرج من ُامه وهي
حية بعملية قيرصية أو نحوها فإنه حيل إذا ذكي بالذبح  ،وال حيل بدون ذلك.

(مس�ألة  :)85اجلنني إذا ذكيت ُامه فامت يف بطنها قبل أن يس�تخرج منها

كانت ذكاهتا ذكاة له فيحل أكله ،وكذا إذا مل تلجه الروح يف بطنها.

(مسألة  :)86اجلنني إذا ذكيت ُامه فاستخرج منها حي ًا مل حيل إال بالتذكية،

فإن مات قبل أن يذكى فهو ميتة حرام ،سوا ًء ضاق الوقت عن تذكيته أم وسعها
ومل يذك تساحم ًا أو غفلة.

(مس�ألة  :)87جت�ب املبادرة بالنحو املتعارف إىل س�لخ الذبيحة ثم ش�ق

بطنها إلخراج اجلنني منها وإدراك تذكيته ،فلو مل يبادر بالنحو املتعارف واحتمل

موت اجلنني بس�بب ذل�ك حكم بعدم ذكاة اجلنني وبحرمت�ه .نعم لو علم بعدم
ٍ
حينئذ.
إدراكه حي ًا عىل كل حال مل جتب املبادرة إلخراجه ،وحل

(مسألة :)88إنام جيوز أكل اجلنني إذا كان تام اخللقة وقد نبت شعره ،وإال
مل حيل ،سواء ذكي بذكاة ُامه أم بذبحه بنفسه.

(مس�ألة  :)89ال فرق يف تذكية اجلنني بذكاة ُامه بني حملل االكل وحمرمه.
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الفصل الرابع

وهي ُامور..

يف رشوط الذبح

األول :القص�د للذبح أو النحر ،فال حتص�ل التذكية بالذبح أو النحر من

غري القاصد ،كام لو وقع السكني من يده عىل االعضاء االربعة فقطعها ،أو قصد
بتحريك السكني أمر ًا غري الذبح فقطعت االعضاء االربعة ،وعىل ذلك يبتني ما
تقدم من عدم صحة الذبح والنحر من غري املميز ،كاملجنون والنائم.

الث�اين :أن يك�ون الذب�ح أو النح�ر باحلديد فال يصح بغيره وإن كان من

الفل�زات الصلب�ة ،كالنحاس والذه�ب والفضة .هذا مع تيسر احلديد ،أما مع
تع�ذره فيج�وز الذبح ب�كل ما يف�ري االوداج ،كالفل�زات ا ُالخ�رى والزجاج
والعظم واخلشب وغريها .وكذا احلال يف النحر.

(مس�ألة  :)90يكفي يف جواز الذبح بغري احلديد تعذر احلديد حني إرادة

الذبح ،وال يشرتط االضطرار للذبح للحاجة للحم أو خلوف موت احليوان.

(مس�ألة  :)91يذكر بعض أهل اخلربة أن الس�تيل حديد مصفى مش�تمل
على خليط من مواد ُاخرى .كام يذكرون أيض ًا أن احلديد املتعارف مش�تمل عىل
ٍ
وحينئذ إذا كانت نس�بة اخلليط يف الس�تيل تقارب نس�بة اخلليط يف
مواد ُاخرى.
احلديد املتعارف فال بأس بالذبح به ولعل ذلك هو الغالب من أنواع الستيل .

(مس�ألة  :)92الذبح بالس�ن والظفر ـ عند تعذر الذبح باحلديد ـ إن كان
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بإمرار أحدمها عىل االعضاء نظري إمرار السكني فالظاهر جوازه ،وإن كان بنحو

الق�رض ـ كما لو قطعت االعض�اء بالعض أو بجم�ع الظفرين عليها ـ أش�كل

جوازه ،ملا سبق يف الفصل الثالث من االشكال يف قطع االعضاء بنحو القرض.
نع�م مع االضطرار لعدم تيرس الذبح إال هب�ذا الوجه وخوف موت احليوان فال

بأس به ،كام تقدم.

الثالث :االس�تقبال بالذبيحة بأن توجه للقبل�ة بمقاديمها ومذبحها ،فإن

ذبح�ت نائمة وجهت إىل القبلة معرتضة ،لك�ن ال تطرح عىل قفاها ،بل تضجع
عىل جانبها االيمن ـ بأن يكون رأسها إىل يمني املستقبل ،كهيئة امليت حال الدفن

ـ أو عىل جانبها االيرس ـ بأن يكون رأس�ها إىل يس�ار املس�تقبل ـ ليكون مذبحها
موجه ًا للقبلة.
وإن ذبحت جالس�ة أو قائمة وجهت بصدرها إىل القبلة ،كام هو احلال يف

االبل حال النحر.

(مس�ألة  :)93جيوز ذبح احليوان معلق ًا من رجليه أو من رأس�ه .ويكون

االستقبال به بتوجيه صدره وبطنه إىل القبلة.

(مس�ألة  :)94إذا مل يس�تقبل الذابح أو الناحر باحليوان القبلة عامل ًا عامد ًا
مل يذك�ه الذب�ح وحرم أكله ،وإن كان ناس�ي ًا أو جاه ً
ال بوجوب االس�تقبال ذكاه
الذبح وحل أكله ،وكذا إذا كان خمطئ ًا يف القبلة بأن وجهها جلهة اعتقد أهنا القبلة
فتبني اخلالف.

(مس�ألة  :)95إذا جهل�ت القبل�ة ومل يتيسر معرفته�ا قريب ًا س�قط اعتبار

االس�تقبال ،وكذا إذا تعذر االس�تقبال الس�تصعاب احلي�وان أو خلوف موته لو

رصف الوقت يف توجيهه للقبلة.

(مسألة  :)96ال يشرتط استقبال الذابح ،وإن كان أحوط استحباب ًا.
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الرابع :التسمية ممن يبارش الذبح أو النحر أو غريمها مما يقوم مقامهام عند

تعذرمها وال جتزئ التس�مية من غري الذابح ،وأظهر يف عدم االجزاء التس�مية يف
املسجل أو نحوه مما حيكي الصوت من دون ان ينطق هبا إنسان.

(مس�ألة  :)97البد من مقارنة التس�مية عرف ًا للذبح أو النحر أو ما يقوم

مقامهام ،وال جتزئ التس�مية عند الرشوع يف املقدمات كس�حب احليوان وربطه

وإضجاعه.

(مسألة  :)98إذا نيس املذكي التسمية حلت ذبيحته ،بخالف ما لو تركها

عم�د ًا ولو بس�بب اجلهل باشتراطها ،نظري م�ا تقدم يف الصي�د .وتقدمت هناك
فروع ُاخرى يف التسمية جتري هنا.
(مس�ألة  :)99يس�تحب عند الذب�ح الصالة عىل النب�ي وآله صلوات اهلل

عليهم.

(مسألة  :)100من نيس التسمية عند الذبح أو النحر استحب له التسمية

مت�ى ذكر ،يقول  :بس�م اهلل عىل أول�ه وعىل آخره .وإن مل يفعل تأكد اس�تحباب

التسمية حني االكل من حلم احليوان املذبوح.

اخلام�س :حياة احليوان حين الذبح عىل النحو املتقدم يف إدراك الذكاة يف

الصيد.

السادس :خروج الدم املعتدل عىل النحو املتعارف عند ذبح ذلك احليوان
فإن خرج متثاق ً
ال مل يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حني الذبح.

السابع :حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسري ًا ،كام لو حتركت رجلها أو عينها.

(مسألة  :)101ال يشرتط يف حل الذبيحة استقرار احلياة ،بمعنى أن يعيش

مثله�ا اليوم وااليام ،ب�ل يكفي يف إدراك ذكاهتا حياهتا حني الذبح ،كام س�بق يف
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الرشط اخلامس .وعىل هذا لو طرأ عليها ما من شأنه أن يقيض عليها ـ من جرح

أو عق�ر أو كرس أو غري ذلك ـ وذبحت بالرشوط املتقدمة ذكيت وحلت ،بل لو
ش�قت بطنها وخرجت حش�وهتا ثم ذبحت حلت .وكذا إذا حصل ذلك مقارن ًا

للذب�ح .نعم لو قطع رأس�ها وانفصل من فوق املذبح ،ففي حل جس�دها بقطع

االعض�اء االربعة بالرشوط املتقدمة إش�كال ،واالظهر الع�دم .وأما الرأس فال

إش�كال 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.

(مس�ألة  :)102إذا ت�م ذبح احلي�وان برشوطه املتقدمة ث�م حصل له قبل

موته ما يوجب املوت ـ كام لو وقع يف ماء أو نار أو س�قط إىل االرض من ش�اهق
أو نح�و ذل�ك ـ مل يمنع ذلك من تذكيته بالذب�ح وحل أكله ،بخالف الصيد فإنه

ال حيكم بتذكية احليوان به إال أن يعلم اس�تناد موت احليوان إليه ،كام تقدم .نعم
يكره هنا أكل احليوان ،بل األحوط استحباب ًا تركه.
(مس�ألة  :)103إذا قط�ع من احلي�وان يشء بعد ذبحه قب�ل موته مل حيرم.
وإن كان االوىل ت�رك ذل�ك ،الحتمال كونه س�بب ًا اليذائه .بل قي�ل بكراهة قطع

يشء منه قبل أن يربد.

(مس�ألة  :)104س�لخ الذبيحة بع�د إكامل ذبحها وقب�ل موهتا ال يوجب

حرمتها .نعم هو مكروه ،بل قيل بكراهة سلخها قبل أن تربد.

(مسألة  :)105قد ذكر للذبح والنحر آداب ،فيستحب يف ذبح الغنم ربط

يدي احليوان ورجل واحدة ،ثم يمس�ك صوفه أو ش�عره بعد ذبحه حتى يربد.

ويف ذب�ح البقر ربط اليدين والرجلني وإطالق الذنب ،ويف االبل أن تنحر قائمة

م�ع ربط يد واحدة ،واالوىل أن تكون اليسرى ،فإن نحرت باركة ربطت يداها
ما بني اخلف إىل الركبة .ويستحب إرسال الطري بعد الذبح.
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(مسألة  :)106يستحب أن يساق احليوان للذبح برفق ،ويعرض عليه املاء

قبل الذبح .وأن حتدّ السكني ويرسع يف الذبح ليكون أسهل .وعن النبي Fأنه
قال « :إن اهلل تعاىل شأنه كتب عليكم االحسان يف كل يشء ،فإذا قتلتم فأحسنوا
القتل�ة ،وإذا ذبحتم فأحس�نوا الذبحة ،وليحد أحدكم ش�فرته ولريح ذبيحته».

(مس�ألة  :)107تكره الذباحة لي ً
ال ،وكذا يف هنار اجلمعة إىل الزوال .وأن

يذبح االنس�ان بيده ما ر ّباه من النعم .وأن تذبح الش�اة عند الش�اة واجلزور عند

اجل�زور ،بل االوىل العموم ،فال يذب�ح احليوان عند حيوان ينظر إليه وإن مل يكن

من جنسه .كام يكره أن يري احليوان السكني عند إرادة ذبحه.

(مسألة  :)108إذا شك يف التذكية حكم رشع ًا 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 هلل رب العاملني

وفيه فصول :

كتاب
األطعمة واألرشبة
الفصل األول
يف حيوان البحر

(مسألة  :)1ال حيل من حيوان البحر إال ما له قرش .واملراد بالقرش الصدف

الذي يكس�و احليوان ويمك�ن أن ينفصل عنه ،كفلس الس�مك ،وقرش االربيان

ال�ذي يع�رف يف عصورن�ا بالروبي�ان وغريمه�ا .أما الص�دف اللازم للحيوان
امللتصق به ـ كصدف السلحفاة والرسطان واملحار ـ فال يكفي يف حتليله.

(مس�ألة  :)2إذا ش�ك يف أن للحي�وان قشر أو ال حرم أكل�ه .نعم بعض
الس�مك الذي له قرش كثري ًا ما حيتك ببعض االش�ياء فيس�قط قرشه ،ولذا يبقى
علي�ه يشء م�ن القرش يف بع�ض املواضع التي ال يصلها احل�ك 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

عليهما (الصايف) و(املزل�ق) .وعىل كل حال فام كان من هذا النوع من الس�مك

حالل .وينبغي التأكد منه.
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(مسألة  :)3إذا أخرب من عنده السمك بأن لذلك السمك قرش ،أو أنه من
النوع الذي له قرش أخذ بقوله إذا مل يكن مته ًام.

(مسألة :)4ال جيوز بيع السمك املحرم االكل عىل من يستحله أو عىل من

يبيعه ممن يس�تحله ،إال أن يكون له منفعة حمللة معتد هبا غري االكل ،وقد سبقت
بعض الفروع املناسبة بذلك يف مبحث املكاسب املحرمة.

(مس�ألة  :)5إذا ابتلع�ت احلية س�مكة ثم ألقتها وقد تس�لخت فلوس�ها
فاألح�وط وجوب� ًا عدم أكلها .أما إذا مل تتس�لخ فلوس�ها فيح�ل أكلها إذا كانت
ذكية ،أو ذكيت بعد ذلك بأن ُاخذت وهي حية.

(مس�ألة  :)6بيض السمك تابع للس�مك الذي يكون فيه ،فإن كان حمرم ًا
حرم بيضه ،وإن كان حال ً
ال حل بيضه .وإذا اشتبه حال البيض ،وشك يف أنه من
السمك احلالل أو احلرام حرم أكله.

الفصل الثاين

يف حيوان الرب
(مسألة  :)7حيرم أكل حلم االنسان.

(مس�ألة  :)8حيرم من حيوان الرب كل ذي ناب ،وكل س�بع وإن مل يكن له
ناب .واملراد بالس�بع ما يفرتس احليوان ،ويأكل اللحم قوي ًا كان كاالسد والنمر
والذئب ،أو ضعيف ًا كالضبع والثعلب والسنور.

(مس�ألة  :)9حي�رم م�ن احلي�وان املس�وخ .وق�د ورد يف الكت�اب املجي�د
واالخب�ار الكثرية أن اهلل تعاىل مس�خ مجاع�ات من الناس قد عت�وا و ّمتردوا عىل
صور بعض احليوانات .كام ورد أن املسوخ قد هلكت ومل تتناسل ،وأن التحريم
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إنام هو ملا مثلت به من احليوان .وقد عدّ منها من حيوان الرب غري السباع  :اخلنزير
والقرد والفيل والدب واالرنب والضب والفأرة والعقرب والوزغ.

(مس�ألة  :)10حيرم أكل احلرشات كاخلناف�س والديدان والنمل والقمل

وغريها.

(مس�ألة  :)11حي�رم كلما يس�كن باط�ن االرض م�ن صغ�ار احليوانات

كالقنفذ وابن عرس واجلرذ والريبوع واحلية وغريها.

(مس�ألة  :)12حيل حلم النعم الثالثة  :االبل ـ العراب وهي ذات الس�نام

الواحد ،والبخايت وهي ذات السنامني ـ والبقر ـ ومنه اجلاموس ـ والغنم الضأن

واملعز.

(مس�ألة  :)13حي�ل حل�م اخليل والبغ�ال واحلمري ،عىل كراه�ة يف اجلميع

وتشتد يف االخريين.

(مس�ألة  :)14حيل من احلي�وان الوحيش البقر والكب�اش اجلبلية واحلمر

كحمار ال�زرد ـ والظب�اء واليحامير ـ التي هي نوع م�ن اإلبل ـ ب�ل مجيع أنواع
االيل ،والوعل ،وما يسانخ ذلك عرف ًا .ويف اختصاص احلل بذلك إشكال.

الفصل الثالث
يف الطري

(مس�ألة  :)15حيرم الس�بع م�ن الطري ،وهو م�ا يفرتس ،وي�أكل اللحم،

كالبازي والصقر والعقاب والش�اهني والباشق والنرس واحلدأة وغريها .وليس
منه طري املاء الذي يأكل السمك.
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(مس�ألة  :)16حيرم من الطري ما يغل�ب يف طريانه الصفيف ،وحيل منه ما

يغلب يف طريانه الدفيف واخلفوق.

(مس�ألة  :)17إذا مل يعلم كيفية طريان الطري أو ش�اع يف طريانه الصفيف
والدفي�ف مع� ًا ،فإن مل يكن له حوصلة وال قانصة وال صيصية فهو حمرم االكل.

والظاه�ر أن احلوصلة جممع احلب للطائر ال�ذي يكون يف آخر العنق ،والقانصة

ه�ي العضل�ة الصلبة التي هيضم هبا الطعام ،فبعض الطي�ور له قانصة ،وبعضها
له معدة كمعدة االنس�ان وكثري من احليوانات .أما الصيصية فهي الش�وكة التي

خلف ساق الطائر خارجة عن الكف.

(مس�ألة  :)18اللقل�ق وإن قيل أن له حوصل�ة وقانصة وصيصية ،إال أن

الظاهر حرمته ،ألن الغالب يف طريانه الصفيف.

(مس�ألة  :)19حي�رم من الطري اخلف�اش ـ ومنه الوط�واط ـ والطاووس،

والغراب بجميع أنواعه.

(مسألة  :)20حيرم من الطري ما كان من سنخ احلرشات كالزنبور والنحل

والذباب ونحوها ،وال حيل من هذا السنخ إال اجلراد.

الفصل الرابع

وهو ُامور..

فيام حيرم بالعرض

األول :اجللال ،وه�و ال�ذي يتغذى عىل ع�ذرة االنس�ان ال خيتلط معها

غريها .أما إذا كان خيتلط معها غريها فليس هو من اجلالل املحرم ،إال أن يكون
ذل�ك نادر ًا ال يعت�د به عرف ًا بحيث ال يمنع من صدق أن غذاءه العذرة ،فيحرم.
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كما الب�د يف صدق اجلالل من تغذيه بالعذرة مدة معتد ًا هبا عرف ًا ،بحيث يصدق
عرف ًا أن غذاءه العذرة .وال يفرق يف ذلك بني أنواع احليوان حتى السمك.

(مس�ألة  :)21يرتفع اجلل�ل والتحريم عن احليوان باس�تربائه ومنعه عن
العذرة مدة معتد ًا هبا .وقد تقدم يف العارش من املطهرات من مباحث الطهارة من

اخلبث حتديد مدة االسترباء ،فال نطيل بإعادته .نعم مل يتقدم منا التعرض السترباء
الس�مك .والظاه�ر أنه يكف�ي فيه منعه من الع�ذرة وتغذيته بغريه�ا يوم ًا وليلة.
(مس�ألة  :)22األح�وط وجوب� ًا حرم�ة نس�ل اجللال املتكون من�ه قبل

االسترباء وعدم حله باالسترباء.

الث�اين :اجل�دي الذي يرتض�ع من لبن خنزي�رة مدة معتد هب�ا .واألحوط

وجوب ًا عموم التحريم لغري اجلدي من احليوانات التي ترتضع من لبن اخلنزيرة.
كام أن األحوط وجوب ًا العموم لرشب اللبن من غري ارتضاع.
(مس�ألة  :)23ال يلح�ق باخلنزيرة غريها من احليوانات النجس�ة كالكلبة

والكافرة التي قيل بنجاستها.

(مسألة  :)24يستربأ احليوان املذكور بحبسه عن اخلنزيرة ،وإرضاعه من
حيوان من س�نخه س�بعة أيام .وإن كان استغنى عن الرضاع واللبن يعلف علف ًا

طاهر ًا سبعة أيام أيض ًا.

(مسألة  :)25كام حيرم احليوان املذكور حيرم نسله املتكون من منيه قبل أن
ٍ
حينئذ باالسترباء .وأما إذا كان املرتضع ُانثى ففي حرمة
يستربأ ،وال حيل النسل
محلها الذي تعلق به قبل االسترباء إشكال .وإن كان أحوط وجوب ًا.

الثالث :البهيمة التي يطؤها الرجل ،قب ً
ال أو دبر ًا واألحوط وجوب ًا العموم
يف الواط�ئ ل�كل ذكر وإن كان صبي ًا ،ويف املوطوء لكل حيوان ذكر ًا كان أو ُانثى
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مأكو ً
ال أو غريه حتى الطري .بل العموم لنسل املوطوء ،فيحرم أيض ًا.

(مس�ألة  :)26إذا كان احلي�وان ميت ًا مذكى حلال اللحم مل حيرم بالوطء،
وال جت�ري عليه االحكام ا ُالخرى للموطوء .كما الجتري االحكام املذكورة إذا

كان امليت حرام اللحم أو غري مذكى.

(مسألة  :)27ما حيرم لكونه موطوء ًا أو نس ً
ال ملوطوء ليس له استرباء حيلله.

(مسألة  :)28إذا كان املوطوء مما يطلب حلمه ذبح ،فإن مات ُاحرق .وإذا
كان الواطئ غري املالك ُاغرم قيمته للاملك.

(مس�ألة  :)29إذا كان احلي�وان املوط�وء مم�ا يطل�ب ظه�ره للركوب وال
يطل�ب حلم�ه ـ كاحلامر ـ ُاخ�رج إىل مدينة ُاخ�رى ال يعرف فيه�ا الواطئ ،فيباع
ٍ
وحينئ�ذ إن كان الواط�ئ غير املالك ُاغ�رم قيمته للامل�ك يف املدينة التي
هن�اك.

وطئ فيها ،وحتمل هو نفقة إخراجه وأخذ هو ثمنه بعد بيعه يف املدينة ا ُالخرى.
وإن كان الواط�ئ ه�و املالك حتمل هو نفقة اإلخراج وكان ل�ه الثمن بعد البيع.
واألحوط وجوب ًا جريان ذلك فيام حيرم أكل حلمه وال يطلب ظهره للركوب.

(مسألة  :)30إذا اشتبه املوطوء بغريه فياميؤكل حلمه ويطلب ُاخرج بالقرعة.

(مسألة  :)31إذا رشب احليوان الذي هو حالل اللحم مخر ًا مل حيرم حلمه،
بل يؤكل بعد أن يغس�ل عىل األحوط استحباب ًا .نعم إذا سكر فذبح حال سكره

فاألح�وط وجوب� ًا عدم أكل ما يف بطنه من القلب والكبد والكرش وغريها .أما
لو رشب بو ً
ال أو غريه من املائعات أو أكل نجس ًا 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 ب�أن م�ات من دون تذكيت�ه ـ فإنه حيرم مطلق ًا وينجس إذا كان له نفس س�ائلة.
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(مسألة  :)32بحكم امليتة ما يقطع من احليوان احلي ،عىل تفصيل تقدم يف

مبحث نجاسة امليتة من مباحث الطهارة من اخلبث.

(مس�ألة  :)33يس�تثنى من نجاس�ة امليتة ما ال حتله احلياة منها ،فهو طاهر

وحلال إذا كان مم�ا ي�ؤكل أو يرشب كالبيض�ة واالنفحة واللبن ،على ما تقدم

تفصيل الكالم يف مبحث نجاسة امليتة.

الفصل اخلامس
يف اجلامد

(مس�ألة  :)34البيض واالنفح�ة تابعان للحيوان ال�ذي يتكونان فيه ،فام

كان من احليوان املحرم االكل حرام ،وما كان من احليوان املحلل االكل حالل.
(مس�ألة  :)35إذا اش�تبه البي�ض بني ما حي�ل أكله وما حي�رم أكله أكل ما

اختلف طرفاه وترك ما تساوى طرفاه .هذا إذا كان املحتمل هو احلرمة باالصل.

أم�ا إذا كان املحتم�ل احلرم�ة بالعرض ـ كاجللل ـ فمع الش�ك يف ح�ال البيض
واالنفح�ة حيكم بحليته إال م�ع العلم االمجايل بوجود احلرام فيه فيجتنب الكل.

أما االنفحة فإهنا مع االشتباه حمكومة باحلل،إال مع العلم االمجايل بوجود احلرام

فيحرم الكل.

(مس�ألة  :)36حيرم من الذبيحة التي حيل أكلها الفرث والدم والقضيب
وا ُالنثي�ان والغدد والطح�ال .واألحوط وجوب ًا اجتناب الرح�م واحلياء ـ وهو
ف�رج ا ُالنث�ى ـ والعلب�اء ـ وه�ي العصبتان خل�ف الرقبة ـ والنخ�اع ـ وهو املخ
االبيض املس�تطيل يف فقار الظهر ـ واملثانة واملرارة .واألحوط استحباب ًا اجتناب
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احلدق واخلرز التي يف الدماغ .ويكره الكليتان و ُاذنا القلب.

(مس�ألة  :)37ال ف�رق يف حتري�م ا ُالم�ور املذك�ورة بني احلي�وان الصغري

والكبري .نعم البد من أن يكون هلا فيه وجود عريف متميز ملتفت إليه ،فلو كانت
خفي�ة مغف�و ً
ال عنها لصغره�ا مل حترم ،كام يف مجلة من ه�ذه ا ُالمور يف احليوانات
الصغرية ،وكالغدد الدقيقة يف احليوان الكبري.

(مسألة  :)38ال حترم هذه ا ُالمور يف السمك ونحوه مما ال يذكى بالذبح.
نعم يف جواز أكل أو رشب دم الس�مك إذا كان له وجود معتد به عرف ًا إش�كال.
واألحوط وجوب ًا تركه .بل حيرم إذا كان مما ال يؤكل حلمه.

(مس�ألة  :)39يعفى عن الدم القليل املتخلف يف العروق الدقيقة ونحوه
مما يكون عرف ًا تابع ًا للحم ومن شؤونه من دون أن يكون له وجود عريف متميز.

(مسألة  :)40حترم االعيان النجسة كالعذرة ،وكذا املتنجسة إذا مل تطهر.

(مس�ألة  :)41حيرم أكل الطني .واألح�وط وجوب ًا إحلاق الرتاب والرمل
ونحومها مما هو من سنخ االرض به .أما بقية املعادن فال حترم ،إال أن تكون سبب ًا
يف رضر حيرم إيقاعه بالنفس.
(مس�ألة  :)42يس�تثنى من حرم�ة أكل الطني طني قرب احلسين ،Aفإنه
جي�وز أكل�ه بني�ة االستش�فاء .ويقترص على القلي�ل منه بما ال يزيد على مقدار
احلمصة .ويف إحلاق طني قبور بقية املعصومني Bهبا إشكال ،واالظهر العدم.

(مس�ألة  :)43جي�وز االستش�فاء بالطين املأخوذ من مس�افة ميل من قرب
احلسين Aمن مجيع اجلوانب .وجيوز أكله لذل�ك .وأفضله ما يؤخذ من مربع
س�عته سبعون باع ًا يف س�بعني باع ًا يتوس�طه القرب الرشيف .يقارب مربع ًا سعته
مائة وعرشون مرت ًا يف مائة وعرشين مرت ًا .وأفضل ذلك ما يؤخذ من عند الرأس
الرشيف وإن صار متعذر ًا يف زماننا.

املائع 225..............................................................................................

هذا ،وقد ورد يف بعض االخبار أنه يستش�فى 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.
(مس�ألة  :)44األحوط وجوب ًا االجتناب عن املس�تقذرات من إفرازات
االنسان واحليوان املحلل فض ً
ال عن املحرم وإن مل تكن نجسة.

(مسألة  :)45الظاهر جواز أكل املواد املحروقة ،كاخلبز واللحم وغريمها.

الفصل السادس
يف املائع

(مسألة  :)46حيرم اخلمر وكل مسكر ،وإن كان جامد ًا .وختتص النجاسة
باملائ�ع باالص�ل ،نعم يطهر وحي�ل إذا انقلب ً
خلا ،وقد تق�دم تفصيل ذلك يف
مباحث الطهارة من اخلبث.
(مسألة  :)47حيرم الفقاع وهو نجس ،كام تقدم.

(مسألة  :)48حيرم كل مائع نجس أو متنجس .وقد تقدم حتديد كل منهام
يف مباحث الطهارة من اخلبث.
(مس�ألة  :)49حيرم العصري العنبي إذا غال بالنار حتى يذهب ثلثاه ،وهو
األحوط وجوب ًا يف العصري الزبيبي ،واألحوط استحباب ًا يف العصري التمري وقد
تقدمت بعض الفروع املتعلقة بذلك عند الكالم يف نجاسة اخلمر.

(مسألة  :)50ال حيرم يشء من أنواع العصري الباقية ،وال يشء من املربيات
إذا مل تكن مسكرة وإن شم منها رائحة املسكر.
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(مس�ألة  :)51اللب�ن تابع للحي�وان الذي يتكون فيه ،فيح�رم ما كان من
حيوان حيرم أكله ،وحيل ما كان من حيوان حيل أكله .نعم لبن االنسان حالل.

(مس�ألة  :)52األح�وط وجوب� ًا اجتن�اب االب�وال الطاه�رة .نع�م جيوز
استعامهلا للتداوي وإن مل يبلغ مرتبة الرضورة.

(مس�ألة  :)53الظاه�ر حلي�ة الريق من احلي�وان املأكول اللح�م .أما من
احلي�وان غير املأكول اللحم فاألحوط وجوب ًا اجتناب�ه إذا كان له وجود معتد به

غري مستهلك .نعم حيل ريق االنسان.

الفصل السابع

يف بعض األحكام العا ّمة

(مس�ألة  :)54حي�رم أكل ورشب م�ا يكون مضر ًا رضر ًا يبلغ حد اخلطر

واخل�وف على احلي�اة ،أو عىل ع�رض االنس�ان بحيث يل�زم هتك�ه ووهنه .بل
األح�وط وجوب ًا اجتناب ما خيش�ى معه من تعطيل إح�دى القوى التي أنعم اهلل

تعاىل هبا عىل االنسان ،إال لدفع رضر مساو أو أهم.

(مس�ألة  :)55الع�ادات الض�ارة ـ كالتدخين واالفي�ون ـ ال حترم إال أن
يبلغ احتامل الرضر حد ًا يصدق معه اخلوف من الرضر املحرم بس�بب اس�تعامل

واملهي�ئ للرضر
الشيء ،وال حت�رم ب�دون ذلك ،كما إذا كان�ت من س�نخ املعد
ّ
بحي�ث ال يرتتب علي�ه الرضر إال بضميم�ة ُامور غري معلوم�ة احلصول كطول

العم�ر وحدوث بع�ض املضاعفات يف البدن وغري ذلك .نعم إذا كان من ش�أن

تل�ك العادة االس�تحكام بنحو ال يتخىل صاحبها عنها عادة وكان من ش�أهنا أن

جتر للمهالك أو الفضائح فالظاهر حرمة االقدام عليها .كام ال حيس�ن باالنس�ان

بعض األحكام العامة 227..............................................................................

العاقل أن خيضع نفسه لعادة تسيطر عليه وتستعبده وإن مل تكن ضارة بنفسها.

(مس�ألة  :)56إذا انحرص ال�دواء بأكل ما هو حرام ح�ل بمقدار احلاجة
وإن مل يضطر للتداوي من املرض لعدم كونه مهلك ًا .إال يف املسكر وحلم اخلنزير
ٍ
حينئ�ذ .نعم مع توقف
وش�حمه وغريمها من أجزائ�ه ،فإنه ال جيوز التداوي هبا
ٍ
حينئذ التأكد من ذلك.
احلياة عليه فالظاهر جوازه .ويلزم

(مسألة  :)57األحوط وجوب ًا عدم االكتحال باملسكر ،إال مع االضطرار،

لتوقف شفاء العني عليه.

(مسألة  :)58جيوز للمضطر بل جيب تناول املحرم بقدر ما يمسك رمقه.

ويس�تثنى من ذلك الباغي والعادي فال جيوز هلام تن�اول املحرم وإن لزم التلف.
نع�م ل�و تابا وعزما عىل عدم العود ملا مها فيه حل هلما بل وجب عليهام تناول ما

يسد الرمق.

(مس�ألة  :)59الباغي هو اخلارج عىل االمام احل�ق ،والذي خيرج للصيد
بطر ًا وهلو ًا ،ال ألجل االكل أو التجارة .والعادي هو قاطع الطريق والذي خيرج
ألجل الرسقة ممن حيرم الرسقة منه .ويف ش�موله لبقية وجوه العدوان عىل الغري

بوجه حمرم ـ كالذي خيرج لقتل حمرتم الدم أو هتك عرض حمرتم العرض ـ إشكال.

(مس�ألة  :)60إنما حيرم س�د الرمق على الباغي والع�ادي إذا كان البغي
والعدوان مها منشأ االضطرار للحرام ،أما إذا كان منشأ االضطرار عام ًا حتى يف
حال عدم البغي والعدوان فالظاهر عدم حرمة سد الرمق عىل الباغي والعادي،

كام يف وقت املجاعة العامة.

(مس�ألة  :)61حي�رم االكل والشرب وكل ترصف يف م�ال من هو حمرتم

تضمنته
املال إال بإذنه أو بإحراز رضاه بالترصف املذكور .ويستثنى من ذلك من َّ
اآلي�ة ( )61م�ن س�ورة الن�ور ،وه�م االب�اء وا ُالمه�ات واالخ�وة واالخوات
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واالعمام والعماَّ ت واالخوال واخلاالت وم�ن يتوكل عن املالك عىل بيته فيدفع

إليه مفتاحه والصديق .ويلحق هبم الزوجة والولد .فيجوز االكل من بيوهتم مع
عدم إحراز الرضا .نعم يش�كل االكل م�ع الظن بعدم الرضا ،فض ً
ال عن العلم.
وكذا مع عدم إحراز رضا صاحب البيت بالدخول فيه.

(مس�ألة  :)62يقتصر يف االكل عىل الطعام ـ كاخلب�ز ـ واالدام ـ كاللحم

املطب�وخ ـ والتم�ر ،دون غري ذلك كاحللوى واملربيات ونحوها مما يؤكل بنفس�ه
من دون أن يكون إدام ًا ،فإنه ال جيوز أكلها إال مع العلم برضا صاحبها.
(مس�ألة  :)63يس�تثنى من عدم جواز االكل من مال الغري أكل االنس�ان

من ثمرة النخل والشجر والزرع التي يمر هبا .عىل ما تقدم يف آخر الكالم يف بيع
الثامر والزرع واخلرض من كتاب البيع.

(مس�ألة  :)64حي�رم أكل االنس�ان من طع�ام مل يدع إلي�ه ،ويف احلديث :
«م�ن أكل طعام ًا مل يدع إليه فإنما 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 عرف ًا عىل رضاه بذلك.
(مس�ألة  :)65حي�رم اجلل�وس عىل مائدة يشرب عليها اخلم�ر ،كام حيرم

االكل منه�ا .نعم خيتص ذلك بح�ال رشب اخلمر وال يعم ما قبل ذلك وإن هتيأ
صاحبه�ا ألن يس�قي اخلمر عليها ،كام ال يعم الطع�ام املجعول عليها بعد رشب

اخلم�ر .ه�ذا كله م�ع قطع النظر عن النه�ي عن املنكر ،أما إذا ل�زم من اجللوس
عليها التشجيع عىل املنكر أو كان يف القيام منها هني ًا عنه حرم اجللوس مطلق ًا ،بل
ٍ
حينئذ الدخول للدار أو مواصلة صاحبها ،أو غري ذلك حسب اختالف
قد حيرم
املقامات.
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الفصل الثامن

يف آداب املائدة

والالزم ـ قبل النظر فيها ـ االهتامم بطيب املكس�ب وحل الطعام وجتنب
احلرام ،ففي احلديث أن من أدخله بطنه النار فبعد ًا له .مضاف ًا إىل ما يف ذلك من

س�وء االثر يف النفس ويف الس�لوك .بل عن االمام الصادق Aأنه قال « :كسب
احلرام يبني يف الذرية».

إذا عرفت هذا ،فلندخل فيام عقد له هذا الفصل.

(مسألة  :)66يستحب االقتصاد يف االكل ويكره االرساف واالفراط فيه،

حيب
واالمتلاء من الطع�ام .قال اهلل تعاىل ( :وكلوا وارشب�وا وال ترسفوا إنه ال ّ
املرسفني) .ويف احلديث عن االمام الصادقAقال « :أقرب ما يكون العبد من
اهلل إذا َّ
خف بطنه ،وأبغض ما يكون العبد من اهلل إذا امتال بطنه» ،وعنه Aقال
« :لي�س ب�دّ البن آدم م�ن أكلة يقيم هبا صلبه ،ف�إذا أكل أحدكم طعام ًا فليجعل
تس�من
ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه للرشاب وثلث بطنه للنفس ،وال تس�منوا ّ
اخلنازير للذبح» ،ويف وصية أمري املؤمنني Aلولده احلسن« : Aال جتلس عىل

وجود املضغ.»...
الطعام إال وأنت جائع وال تقم عن الطعام إال وأنت تشتهيه ِّ

(مسألة  :)67يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ،واالستلقاء بعده

ووضع الرجل اليمنى عىل اليرسى حني االستلقاء.

(مس�ألة  :)68يستحب التسمية قبل الطعام والتحميد بعده ،بل يستحب
التحميد قبله أيض ًا ويف أثنائه .ومن نيس التسمية يف أول الطعام أتى هبا متى ذكر
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يقول « :بسم اهلل عىل أوله وآخره».

(مس�ألة  :)69يس�تحب االكل والرشب باليمنى ويكره باليرسى ،إال يف
العنب والرمان فيؤكالن باليدين مع ًا.

(مسألة  :)70يس�تحب البدء بامللح واخلتم به ،أو البدء باخلل واخلتم به،

أو البدء بامللح واخلتم باخلل .واالول أفضل.

(مس�ألة  :)71يستحب استقصاء الطعام عند االكل تكري ًام له وعدم ترك
يشء منه وإن ّ
قل ،وذلك ب ُامور..
األول :م�ص االصابع ،فف�ي احلديث عن النبي Fأنه قال « :فمن مص

أصابعه التي أكل هبا قال اهلل عزوجل  :بارك اهلل فيك» ،وعن االمام الصادق: A
«إين الحل�س أصابع�ي م�ن امل�أدوم حتى أخ�اف أن ي�رى خادم�ي أن ذلك من
اجلشع».

الثاين :لطع االناء ،فعن االمام الصادق Aأنه قال « :كان رسول اهللF

يلطع القصعة ويقول  :من لطع القصعة فكأنام تصدق بثمنها».

الثالث :استقصاء الفاكهة من قرشها ،وعدم رمي القرش وفيه يشء منها.
ً
قليلا ،فقد أكدت
الراب�ع :تتب�ع ما يس�قط من الطع�ام يف املنزل مهام كان

االخبار عىل ذلك ،وأنه شفاء من كل داء ،وأنه ينفي الفقر عمن أكله ومن ولده

وول�د ولده إىل الس�ابع ،وأنه يكث�ر الولد ،وأنه مهور احل�ور العني .وعن االمام
الص�ادق Aأن�ه كان يتتبع من الطعام الذي يس�قط من اخلوان مثل السمس�مة
فيأكل�ه ،وعنهAأن�ه ق�ال « :إين الج�د اليشء اليسير يق�ع من اخل�وان ف ُاعيده
فيضحك اخلادم».

ب�ل الالزم احترام الطعام وتكريم�ه كأدب عام ال خيت�ص باملائدة ،فعن
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النبيFأنه قال « :من وجد مترة أو كرسة ملقاة فأكلها مل تس�تقر يف جوفه حتى

يغف�ر اهلل ل�ه» .ويف بعض االخبار أنه جتب له بذلك اجلنة .وعنه« : Fمن وجد

كسرة فأكله�ا كان ل�ه حس�نة ،ومن وجده�ا يف قذر فغس�لها ثم رفعه�ا كان له

س�بعون حس�نة» .وعن االمام الصادق Aأنه قال « :دخل رس�ول اهللFعىل
عائش�ة فرأى كرسة كاد أن يطأها فأخذها وأكلها ،وقال  :يا محرياء أكرمي جوار

نعم اهلل عليك ،فإهنا مل تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم».

ومما يؤس�ف له تس�امح الناس يف ذلك كثري ًا ،خصوص ًا أهل النعم منهم،
ً
وأمن�ا من مكر اهلل تعاىل ومن
بط�ر ًا وأرش ًا وكفر ًا بنعمة اهلل تعاىل واس�تهوان ًا هبا،
تغييره م�ا هبم من نعمة .فما أكثر ما ُالقي منه�ا يف الطرق واملزاب�ل ،وما أكثر ما
اس�تهني هبا بصورة تقش�عر هلا االبدان ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون ،ونعوذ به من

حلول سخطه وحتويل عافيته وسلب نعمته.

(مس�ألة  :)72يس�تحب ختليل األس�نان بعد الطعام بالعيدان إلخراج ما

تبق�ى فيها ،وق�د ورد التأكيد عليه يف األخبار وأنه مصلح�ة للثة وجملبة للرزق،
وأن ترك�ه يوج�ب تغري رائح�ة الفم فيتأذى بذل�ك املَ َلك .وجي�وز التخلل بكل

عود .لكن يكره بعود الرحيان والرمان والقصب واخلوص واآلس والطرفاء.

(مس�ألة  :)73يس�تحب 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.

كتاب املرياث

وهو ما حصله االنس�ان بجده أو جمَ َ عه بك�ده وأتعب فيه بدنه وأجهد فيه
نفس�ه ،وربام يكون قد أغمض يف مطالبه ال هيمه أن حصله من حالل أو حرام،
س�الك ًا يف ذل�ك طرق الش�بهات واآلثام ،أو يك�ون قد بخل به عىل نفس�ه ،فلم

ينتف�ع ب�ه يف دنياه وال يف آخرته ،ثم يرتكه ملن بعده ـ بعد أن حتمل تبعته ـ يأكلونه

ويتنعمون به ،فيكون املهنأ لغريه والوزر عىل ظهره.
فعىل العاقل الرشيد االهتامم بأمرين..

األول :طي�ب املكس�ب وحل املال الذي يرتك�ه ،وأداء حق اهلل تعاىل فيه،

واخل�روج ع�ن تبعاته ،واكتس�اب ما يتيرس له من احلس�نات ب�ه ،وال يبخل عىل

نفسه بامله ،فإنه ليس له من ماله إال ما قدم.

الثاين :أن يكون ورثته أه ً
ال لالحسان حلاجتهم وتدينهم وحسن ترصفهم

فلا يضي�ع امل�ال فيه�م ،بل يؤجر على تركه هل�م وتعففه�م به عام عن�د الناس،
واس�تغنائهم بس�ببه عنهم .ونس�أله تعاىل التس�ديد والتوفيق وحس�ن العاقبة يف

الدنيا واآلخرة.

ويقع الكالم يف كتاب املرياث يف ضمن فصول..
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الفصل االول

وهي قسامن..

يف موجبات اإلرث

األول :النس�ب ،ول�ه ثلاث مرات�ب ،ال ت�رث املتأخرة ش�يئ ًا مع مرياث

الس�ابقة وإن بقي منها واحد ،إال أن تنعدم الس�ابقة أو تكون ممنوعة من املرياث

الحد موانع االرث اآلتية.

ا ُالوىل:االب وا ُالم ـ دون االجداد واجلدات ـ واالوالد وإن نزلوا ذكور ًا

وإناث ًا .

الثانية :االجداد واجلدات وإن علوا ـ كآباء االجداد وأجدادهم ـ واالخوة

واالخ�وات ،ويلح�ق هبم أوالدهم وإن نزل�وا ،كأوالد أوالدهم ،وأوالد أوالد

أوالدهم.

الثالثة :االعامم واالخوال وإن علوا ،كأعامم االباء وا ُالمهات وأخواهلم،

وأعامم االجداد واجلدات وأخواهلم ،ويلحق هبم أوالدهم وإن نزلوا.

القس�م الثاين :السبب .وهو الزوجية والوالء .وللوالء مراتب ثالث  :ال
ترث املتأخرة شيئ ًا مع السابقة :
ا ُالوىل :والء العتق.

الثانية :والء ضامن اجلريرة.

الثالث�ة :والء االمامة .ومجيعها متأخرة عن مراتب النس�ب .أما الزوجية

فهي سبب للمرياث مع مجيع املراتب.
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وهي ثالثة..

الفصل الثاين
يف موانع اإلرث

األول :الكف�ر ،فال يرث الكافر املس�لم ،ويرث املس�لم الكافر .من دون

فرق يف الكافر بني أقسامه وال يف املسلم بني املؤمن واملخالف.

(مس�ألة  :)1ال حيجب الكافر املس�لم ،بل حيجب املسلم الكافر وإن كان
امليت كافر ًا ،سوا ًء كان الوارث املسلم مساوي ًا للوارث الكافر يف الطبقة أم أبعد

من�ه ،فإذا مات مس�لم أو كافر وله ولد كافر وولد مس�لم كان املرياث للمس�لم
دون الكافر ،وكذا إذا كان له ولد كافر وأخ أو ابن أخ مسلم ،فإن املرياث يكون
للمسلم دون الكافر.

(مس�ألة  :)2يس�تثنى مم�ا تقدم م�ا إذا كان املي�ت كافر ًا ول�ه أوالد صغار

وورث�ة مس�لمون أبعد من�ه طبقة ،فإن على املس�لمني أن ينفقوا م�ن تركته عىل
أوالده الصغار حتى يكربوا فإن أس�لموا كان هلم مرياث أبيهم ،وإن مل يس�لموا
أخذ ورثته املس�لمون بقية مرياثه .وإن أس�لم أوالده وه�م صغار دفعت الرتكة

للحاك�م الرشع�ي وأنفق عليهم منه�ا حتى يكربوا ،فإن بقوا عىل االسلام دفع

إليهم مرياث أبيهم ،وإن مل يبقوا عليه دفع ما تبقى من تركته لورثته املسلمني.

(مس�ألة  :)3إذا انحصر الوارث املس�لم للكافر باالم�ام مل حيجب ورثته

الكف�ار .ويس�تثنى م�ن ذلك م�ا إذا ارتد املس�لم عن فط�رة وكان ل�ه ورثة كفار
وانحرص وارثه املسلم باالمام ،فإن مرياثه بسبب االرتداد ملا اكتسبه قبل ارتداده
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يك�ون لالم�ام ال لورثته الكف�ار ،أما مرياثه باملوت ملا اكتس�به بع�د ارتداده فإنه

يك�ون لورثته الكف�ار ،دون االمام .وكذا املرتد امليل ف�إن مرياثه باملوت ملا ملكه
حال إسلامه وبعد ارتداده يكون لورثته الكفار دون االمام .وقد تقدم مجلة من

أحكام االرتداد يف مبحث ما حيرم بالكفر من كتاب النكاح.

(مس�ألة  :)4مع تعدد الوارث املسلم إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة

امليراث ورث ،ف�إن كان ه�و أق�رب ممن س�بقه من املس�لمني حاز امليراث كله
دوهنم ،وإن كان يف طبقتهم ش�اركهم يف املرياث .وأما مع احتاد الوارث املس�لم
فإن املرياث له ،وإسالم الوارث الكافر ال يوجب مرياثه .نعم إذا مل يكن للميت
وارث وكان مرياثه لالمام فإن الوارث الكافر إذا أس�لم حيوز املرياث من االمام

ما دامت الرتكة موجودة ومل ينفقها االمام ،أما إذا أنفقها وخرجت عنه فال يشء

للذي أسلم.

(مس�ألة  :)5إذا انحصر الوارث بالزوج فحيث يك�ون املرياث كله ـ كام

ي�أيت يف ميراث االزواج ـ فه�و بحكم ال�وارث الواحد الذي س�بق أن إسلام
الوارث الكافر ال يمنعه من املرياث وال يس�تحق الكافر معه بإسلامه شيئ ًا .أما
إذا انحصر ال�وارث بالزوج�ة فحيث إهنا ال تس�تحق إال الرب�ع والباقي لالمام

جي�ري حك�م تعدد الوارث ،فإن أس�لم ال�وارث الكافر قبل قس�متها مع االمام
ورث ،وإن أسلم بعد قسمتها مع االمام مل يرث.

(مس�ألة  :)6يلحق بالقسمة س�ائر وجوه تصفية املرياث املشرتك ،كام إذا

وه�ب بعض الورثة حصته املش�اعة للباقني ،أو صالح عليها بمال أو أوقفها أو

غري ذلك.

(مسألة  :)7إذا أسلم الكافر بعد قسمة بعض الرتكة دون بعضها فالظاهر

جريان حكم عدم القسمة ،فريث من الكل حتى ما قسم.
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(مسألة  :)8إذا قسم بعض الورثة وأخذ حصته وبقي باقي الرتكة مشاع ًا

بين الباقني فهو بحكم عدم القس�مة ،كام إذا ترك املي�ت ثالثة إخوة فاتفقوا عىل

تعيين حص�ة أحدهم وبق�ي اثنان رشيكني يف باق�ي الرتكة فإن ال�وارث الكافر
خيتص باملرياث أو يش�ارك فيه باالضافة إىل متام الرتكة حتى احلصة التي اختص

هبا أحد االخوة.

(مسألة  :)9إذا ترصف الورثة بأمجعهم يف عني الرتكة قبل القسمة ترصف ًا

ً
خمرج�ا عن املل�ك فإن كان بعوض ج�رى عىل العوض حكم الرتكة فإذا أس�لم

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 .وكذا احلال يف الترصف املتلف للعني كاألكل،
فإن�ه ال ضمان مع�ه .وجيري ذل�ك يف تصرف بعضه�م يف حصته يف املس�ألتني
الس�ابقتني ،فإنه إن كان ترصف ًا بعوض جرى عىل العوض حكم املرياث يف حق

ً
خمرج�ا عن امللك من غري عوض فال ضامن
من يس�لم ،وإن كان ترصف ًا متلف ًا أو

عىل املترصف ،وإنام جيري حكم املرياث يف حق من أس�لم عىل الباقي من الرتكة
ال غري.

ً
ترصف�ا متلف ًا للعني أو
(مس�ألة  :)10إذا ترصف بع�ض الورثة يف الرتكة
ناق ً
ال هلا من دون رضا البقية ،فإن كان الباقي واحد ًا كان الترصف املذكور بمنزلة

القس�مة ،وإن كان الباقي متعدد ًا مل تتم القس�مة إال أن يقس�م الباقون حصصهم

من الرتكة أو من عوضها.

(مس�ألة  :)11املراد من املسلم والكافر الوارث واملوروث ما يعم املسلم
والكاف�ر تبع ًا كالطف�ل واملجنون املتصل جنونه بصغ�ره اللذين يكفي يف احلكم
بإسلامهام انعقاد نطفتهام من أب مس�لم ،كام يكفي إسلام أبيهام أو من يكفلهام
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يف احلكم بإسالمهام تبع ًا ،كام تقدم يف الثامن من املطهرات ،من مباحث الطهارة
من اخلبث.

الث�اين من موانع االرث  :القت�ل ،فال يرث القاتل من املقتول إذا كان قتله
بلا حق وإن كان خط ًا ،أم�ا إذا كان بحق فهو يرثه ،كام لو كان قصاص ًا أو دفاع ًا
أو هلدر دمه بمثل سبه هلل تعاىل أو النبيFأو غري ذلك.

(مس�ألة  :)12ال ف�رق يف القت�ل بني القت�ل باملبارشة ،كام لو رم�اه بطلقة

فامت ،والتسبيب ،كام لو كتفه وألقاه لالسد فافرتسه.

(مس�ألة  :)13لو أمر غريه بقتل رجل فامتثل أمره وقتله فعل حرام ًا ،إال
أنه ال يكون قات ً
ال ،وال يمنع ذلك من مرياثه من املقتول.
(مسألة  :)14إذا اشرتك مجاعة يف قتل واحد حرموا كلهم من إرثه.

(مس�ألة  :)15القاتل كما ال يرث من املقتول ال حيج�ب غريه عن مرياثه
ممن هو أبعد منه وإن كان متقرب ًا به ،فإذا قتل االب ولده فإن كانت له ُام وأوالد
كان مرياث�ه هل�م ،وإال كان مرياثه للج�د واالخوان ،ثم ملن بعده�م من طبقات
الورث�ة .وإذا قت�ل الول�د أباه ومل يكن ل�ه أوالد غريه كان مرياثه لول�د الولد مع

وج�وده ،ثم ملن بعدهم من طبق�ات الورثة ،ولو مل يكن له وارث غري القاتل إال

االمام كان املرياث لالمام.

الثال�ث من موانع االرث :الرق ،فال ي�رث العبد وإن انحرص به املرياث.
وحيث كان االبتالء بذلك نادر ًا أو منعدم ًا يف زماننا فال نطيل بذكر فروعه.
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الفصل الثالث
يف مرياث املرتبة ا ُالوىل

وهم االب وا ُالم واالبناء كام تقدم.

(مس�ألة  :)16للاب املنف�رد متام املال وكذا ُ
للام املنف�ردة .ولو كان مع

أحدمها زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي الحد االبوين.
(مس�ألة  :)17للولد املنفرد متام املال ،وك�ذا للبنت املنفردة .ولو كان مع

أحدمه�ا زوج أو زوج�ة كان لل�زوج الرب�ع وللزوج�ة الثمن والباق�ي لالبن أو
البنت .وال ينتقل يشء من املرياث للمراتب الالحقة ،ملا س�بق يف الفصل االول

من أن املرتبة الالحقة ال ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد.

(مس�ألة  :)18إذا انفرد االبوان باملرياث كان لالب الثلثان ول ُ
الم الثلث،
إال أن يكون للميت إخوة ،فيحجبون ا ُالم عام زاد عن الس�دس ،ويكون الباقي

لالب ،وذلك برشوط..

األول :أن يكونوا لالب أو لالبوين ،فال حيجب االخوة ل ُ
الم وحدها.

الثاين :أن يكونوا أخوين فام زاد ،أو ما هو بمنزلتهام ،وهو االخ وا ُالختان،
أو أربع أخوات ،فال حيجب االخ الواحد أو مع ُاخت واحدة ،وال ثالث أخوات

فام دون.

الثالث :أن يكونوا أحياء منفصلني بالوالدة ،ال مح ً
ال.

الراب�ع :أن ال يكونوا مماليك وال كفرة ،ويف اشتراط أن ال يكونوا قاتلني

للمي�ت إش�كال .واالظهر عدم االشتراط ،بل حيج�ب القاتل .ف�إذا متت هذه
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الشروط حج�ب االخ�وة ا ُالم عام زاد عن الس�دس هنا ويف مجي�ع صور وجود

االب .أما مع فقد االب فال حيجبوهنا.

(مس�ألة  :)19إذا كان ال�وارث األب�وان م�ع زوج أو زوج�ة كان للزوج
النص�ف وللزوج�ة الربعُ ،
وللام الثلث أو الس�دس ـ عىل التفصي�ل املتقدم يف
املسألة السابقة ـ والباقي لألب.

(مسألة  :)20إذا تعدد األبناء 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  :)21إذا اجتمع االبناء الذكور واالناث وانحرص املرياث هبم كان
املال بينهم للذكر مثل حظ ا ُالنثيني .وإذا كان معهم زوج أو زوجة ،كان للزوج

الرب�ع وللزوج�ة الثمن ،والباقي بين االبناء والبنات للذكر مث�ل حظ ا ُالنثيني.
(مس�ألة  :)22إذا ترك امليت أحد االبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين

كان الح�د االبوين الس�دس ،والباق�ي لالبن أو االبناء يقس�م بينهم بالس�وية.
ول�وكان هن�اك أيض ًا زوج أو زوج�ة كان للزوج الربع وللزوج�ة الثمن والحد
االبوين السدس والباقي لالبن أو االبناء يقسم بينهم بالسوية.

(مس�ألة  :)23إذا ترك املي�ت أبوين مع ابن واحد أو أبن�اء متعددين كان

لكل واحد من االبوين السدس ،والباقي لالبن أو االبناء يقسم بينهم بالسوية.
ول�و كان هناك أيض� ًا زوج أو زوجة كان للزوج الرب�ع وللزوجة الثمن ،ولكل
واحد من االبوين السدس ،والباقي لالبن أو االبناء يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة  :)24إذا 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.
(مس�ألة  :)25إذا ترك املي�ت أبوين مع بنت واح�دة كان لكل واحد من

االبوي�ن 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 أمخاس ًا ،لكل واحد من االبوين مخسه ،وللبنت ثالثة أمخاسه.
(مس�ألة  :)26إذا ت�رك املي�ت أحد االبوي�ن مع بنتني أو أكث�ر 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 أيض ًا.
(مس�ألة  :)27إذا ت�رك امليت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من

االبوين الس�دس ،والباقي للبنات يقس�م بينهن بالس�وية .ف�إن كان معهم زوج

أو زوج�ة كان لل�زوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من االبوين الس�دس
والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيض ًا.
(مسألة  :)28إذا 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
مثل حظ ا ُالنثيني .فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن
ولكل واحد من االبوين السدس والباقي لالبناء للذكر مثل حظ ا ُالنثيني أيض ًا.
(مسألة  :)29أوالد االوالد يقومون مقام االوالد عند عدمهم ،وحيجبون

املرتب�ة الثاني�ة ـ وهي االج�داد واالخ�وان ـ ويأخذ كل فريق منه�م نصيب من
يتقرب به ،فأوالد االب�ن يأخذون نصيب أبيهم ،وأوالد البنت يأخذون نصيب
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ُامه�م ،وذل�ك ب�أن يفرض م�ن يتقربون ب�ه موجود ًا ،فام يس�تحقه م�ن املرياث

يس�تحقه املتقرب�ون ب�ه ،فإذا كان للمي�ت أوالد كثيرون قد توف�وا يف حياته ومل
يعق�ب عقب ًا باقي ًا إال بعضهم فرض ذلك البع�ض موجود ًا وحده حني وفاته فام
يس�تحقه من املرياث يس�تحقه عقبه ،دون غريهم من ورثته ،كالزوج والزوجة.
(مسألة  :)30ال يتوقف مرياث أوالد االوالد عىل فقد االبوين ،بل يرثون

معهما وحيجبوهنام عام زاد عىل الس�دس ،كام أهنم حيجبون الزوجني عن نصيبهام
االعلى وهو النصف والربع ،وينزلوهنام إىل النصيب االدنى وهو الربع والثمن.

(مس�ألة  :)31إنما ي�رث أوالد االوالد إذا مل يكن للمي�ت ولد للصلب،
وإال حجبه�م وكان امليراث له دوهنم وإن كان واحد ًا و ُانث�ى ،النه أقرب منهم

للميت من حيثية البنوة.

(مس�ألة  :)32أوالد أوالد االوالد مهما نزل�وا يقوم�ون مق�ام آبائه�م،

طبق�ة بع�د طبقة ،فرتث الطبق�ة الالحقة عند فقد الطبقة الس�ابقة ،وال ترث مع
وجودهاوإن كان املوجود واحد ًا و ُانثى  ،الهنا أقرب منها للميت.

(مسألة  :)33يقتسم أوالد كل ولد مع تعددهم نصيب أبيهم أو ُامهم بينهم،
فإناحتدواجنس ًاكانبينهمبالسوية،وإناختلفواكانبينهمللذكرمثلحظا ُالنثيني.
(مسألة  :)34خيتص الولد الذكر االكرب باحلبوة ،وهي مصحف أبيه امليت

وخامته وسيفه وثيابه .ويستحب لبقية الورثة أن يعطوه بقية أقسام السالح الذي

للمي�ت وكت�ب العلم الت�ي اختذها لالنتف�اع والراحلة ـ وهي البعير الذي كان

املي�ت يتخذه لس�فره ـ والرحل ،وهو م�ا جيعل عىل ظهر البعير حني الركوب،
بل األحوط اس�تحباب ًا العموم لكل ما خيتص امليت به من االثاث ،خصوص ًا ما

خيتص به يف سفره.
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(مس�ألة  :)35اليشرتط يف استحقاق الولد االكرب للحبوة أن يكون بالغ ًا
وال رشيد ًا ،فيستحقها الصبي ،بل احلمل ،والسفيه ،بل املجنون.
(مسألة  :)36ال يشرتط يف استحقاق احلبوة أن يرتك امليت غريها مما يكون
لبقية الورثة ،فلو انحرصت الرتكة هبا كانت للولد االكرب ومل يستحق غريه شيئ ًا.

(مس�ألة  :)37ال يبتني اس�تحقاقه للحبوة عىل تعويضه للورثة ما يقابلها
م�ن الرتكة ،بل يس�تحقها بتاممها من أصل الرتكة ،زائ�د ًا عىل حصته من غريها.

نع�م ه�ي متأخرة عن الدين املس�توعب للرتكة ،فإذا أراده�ا كان عليه أن يؤدي
م�ا يقابلها من الدين .ولو كان الدين مس�توعب ًا لبقية الرتكة ولبعض احلبوة كان

مقدم ًا عليها وكان عىل املحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين ،فإذا كان

جمموع الرتكة ثالثني ،وما يقابل احلبوة منها عرشة ،وكان الدين مخس�ة 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
ع�دم جواز رجوعه عىل الورثة ،وإن أرجع للحاكم الرشعي كان له ترخيصه يف
ٍ
حينئذ ،وجيري هذا يف واجبات التجهيز
الوف�اء بنية الرج�وع عليهم فله الرجوع
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.

(مس�ألة  :)38يف جواز الوصية بأعيان احلبوة لغري الولد االكرب إش�كال،

فالالزم االحتياط بعدم الوصية هبا لغريه ،أو بإمضاء الولد االكرب للوصية املذكورة،
أو بالتصال�ح بين الول�د االكرب واملوىص ل�ه هبا .وجيري ذل�ك يف الوصية بثلث
مجيع الرتكة بنحو يش�ملها ،فيجري االحتياط املذكور باالضافة إىل ثلث احلبوة.
(مسألة  :)39إذا كانت أعيان احلبوة مرهونة عىل دين يف ذمة امليت وجب
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عىل الورثة وفاء الدين من غري احلبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون .لكن ذلك
ال يوج�ب حق� ًا للمحب�و عليهم بحيث له إلزامه�م به أو يكون ل�ه الوفاء عنهم

والرج�وع عليهم .أم�ا إذا كان الدين يف ذمة غري امليت فيق�وم املحبو مقام امليت
حسب اتفاقه مع املدين الذي سلطه عىل رهن االعيان املذكورة.

(مس�ألة  :)40الظاه�ر دخ�ول القلنس�وة واجل�ورب والنع�ل يف احلبوة،

لتبعيتها للثياب .وكذا غمد السيف لتبعيته للسيف.

(مس�ألة  :)41امل�راد بالثياب هي التي كان امليت يلبس�ها معد ًا هلا للبس،
دون ما أعده ل ّلبس ومل يلبس�ه أو لبس�ه صدفة من دون إعداد ل ّلبس ،أو لبسه ثم

أعرض عنه وتركه ،فض ً
ال عام اختذه لالدخار أو التجارة ،وكذا احلال يف اخلاتم.

(مسألة  :)42املراد باملصحف هو املصحف الذي كان امليت يقرأ فيه معد ًا له

لذلك،عىل نحوما تقدم يف الثياب .واملراد بالسيف هو الذي اختذه لنفسه ليقاتل به.
(مسألة  :)43إذا تعدد املصحف أو اخلاتم أو السيف كان اجلميع حبوة.
(مسألة  :)44املراد بالولد االكرب هو االسبق والدة ال علوق ًا.

(مس�ألة  :)45إذا تعدد الولد االكرب للميت بأن ولد له أكثر من واحد يف

وقت واحد .فالظاهر اشرتاكهم يف احلبوة.

(مسألة  :)46ختتص احلبوة بولد الصلب ،وال يستحقها االكرب من أوالد

االوالد ،وال من أوالد الولد االكرب.

(مس�ألة  :)47قيل  :يس�تحب لكل من االبوي�ن 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 س�بق أهنا ال ترث مع املرتبة الس�ابقة ،وإنام

ترث مع فقدها.

(مس�ألة  :)48إذا ت�رك امليت أخ ًا واح�د ًا أو ُاخت ًا ،أو ج�د ًا أو جدة ،كان
ل�ه املال كله .س�واء كان االخ وا ُالخ�ت لالب وا ُالم ،أم للاب وحده ،أم ل ُ
الم

وحدها ،وس�وا ًء كان اجلد أو اجلدة للاب أم ل ُ
الم .فإن كان معه زوج أو زوجة
كان للزوج النصف وللزوجة الربع ،والباقي لالخ أو ا ُالخت أو اجلد أو اجلدة.
(مس�ألة  :)49إذا ت�رك امليت إخ�وة فقط فاملال كله هلم ،ف�إن كانوا كلهم

قسم املال مع احتاد اجلنس بينهم بالسوية ،ومع اختالفه للذكر مثل حظ
لالبوين ّ
ا ُالنثيين .وك�ذا إن كانوا كله�م لالب فقط .أما إذا كانوا ل ُ
الم فقط فاملال يقس�م

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.

(مس�ألة  :)50ال ي�رث االخ�وة واالخ�وات للاب فق�ط م�ع االخ�وة
واالخ�وات لالبوين ،وإنام يرثون مع فقدهم .أما االخوة ل ُ
الم فقط فإهنم يرثون

مع االخوة لالبوين ومع االخوة لالب فقط.

(مس�ألة  :)51إذا ت�رك املي�ت إخوة بعضه�م من االبوي�ن أو االب فقط
وبعضه�م م�ن ا ُالم ،ف�إن كان ال�ذي م�ن ا ُالم واح�د ًا ـ ذك�ر ًا أو ُانث�ى ـ كان له

السدس ،وإن كان متعدد ًا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية .والباقي للذي من
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االبوي�ن أو االب فق�ط ،فإن كان واحد ًا انفرد به ،وإن كان متعدد ًا متحد اجلنس
قسم بينهم للذكر مثل حظ
قسم بينهم بالسوية ،وإن كان متعدد ًا خمتلف اجلنس ّ
ّ
ا ُالنثيني .فإن كان مع االخوة يف مفروض هذه املسألة زوج أو زوجة كان للزوج

النص�ف وللزوجة الربع ،ولالخوة من ا ُالم نصيبهم املتقدم ـ وهو الس�دس مع
االحتاد والثلث مع التعدد ـ والباقي لالخوة من االبوين أو االب.

(مس�ألة  :)52حيث سبق أن االجداد يف مرتبة االخوة فال يفرق يف ذلك
بني اجلد القريب واجلد البعيد ،كأب اجلد وجده و ُام اجلد أو اجلدة وجدمها .نعم

حيج�ب اجلدُّ القريب اجلد البعي�د ،فال يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه،
س�واء كان االقرب س�بب ًا التصال االبعد بامليت ،كأب االب مع جد االب ،أم مل
يكن كأب ا ُالم مع جد االب.
(مس�ألة  :)53إذا ت�رك امليت جد ًا وجدة لالب وانحصر مرياثه هبام كان

امل�ال بينهما للج�د الثلثان وللج�دة الثلث ،ف�إن كان معهما زوج أو زوجة كان
للزوج النصف وللزوجة الربع ،والباقي بني اجلدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه.

(مسألة  :)54إذا ترك امليت جد ًا وجدة ل ُ
الم وانحرص مرياثه هبام كان املال

بينهما بالس�وية .وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان لل�زوج النصف وللزوجة

الربع والباقي للجدين بالسوية.

(مس�ألة  :)55ق�د يترك امليت أج�داد ًا بعضهم ل ُ
الم وبعضه�م لالب أو
ٍ
وحينئذ إذا
االبوين ،وذلك ال يكون يف اجلد إال إذا كان بعيد ًا كجد االب وا ُالم.
انحرص املرياث هبم كان للذي من قبل ا ُالم الثلث فإن كان واحد ًا انفرد به ،وإن

كان متعدد ًا اقتسموه بالسوية .والباقي للذي هو من قبل االب أو االبوين ،فإن
كان واح�د ًا انف�رد به ،وإن كان متعدد ًا فإن احتدوا يف اجلنس كان بينهم بالس�وية
وإن اختلفوا اقتس�موه بالتفاضل للذك�ر مثل حظ ا ُالنثيني .فإن كان معهم زوج
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أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع .وملن هو من قبل ا ُالم من االجداد

الثل�ث عىل النحو املتقدم .والباقي ملن هو من قبل االب من االجداد عىل النحو
املتقدم أيض ًا.

(مس�ألة  :)56إذا اجتم�ع اجلد أو اجلدة ـ واح�د ًا أو متعدد ًا ـ مع االخ أو
ا ُالخ�ت ـ واح�د ًا أو متع�دد ًا ـ فاملش�هور أن اجلد كواحد من االخ�وة ،فإن كان
اجلد ل ُ
الم قاسم االخوة من ا ُالم نصيبهم املتقدم بالتساوي ،وإن كان اجلد لالب

قاس�م االخوة من االب نصيبهم املتقدم بالتساوي مع احتاد اجلنس ،وبالتفاضل
ـ للذك�ر مثل ح�ظ ا ُالنثيني ـ مع اختالف اجلنس ،كاجلدة مع االخوة ،واجلد مع
االخوات .وإن اجتمع اجلد أو اجلدة لالب مع االخوة ل ُ
الم وحدهم كان كام لو
الم ،وإن اجتمع اجلد أو اجلدة ل ُ
اجتم�ع االخ أو ا ُالخت لالب م�ع االخوة ل ُ
الم

مع االخوة لالب وحدهم كان كام لو اجتمع االخ ل ُ
الم مع االخوة لالب.

ولك�ن ال�ذي يظهر من النص�وص أن اجلد مطلق ًا ـ للاب كان أو ل ُ
الم ـ

م�ع االخوة كواح�د من االخوة للاب ،واجلدة كواحدة م�ن االخوات لالب.
وال يكون�ان كواح�د من االخوة ُ
للام .وعليه إن انحرص امليراث باجلد ـ حتى

ل�و كان ُ
للام ـ واالخ�وة للاب كان كواحد منهم يقس�م امليراث بينهم للذكر
الم كان للاخ أو االخوة ل ُ
مث�ل حظ ا ُالنثيين ،وإن كان معهم أخ أو إخوة ل ُ
الم
نصيبهم املتقدم ـ من السدس أو الثلث ـ والباقي للجد واالخوة من االب ،وإن

كان معه�م زوج أو زوج�ة كان للزوج النصف وللزوج�ة الربع ،والباقي للجد
واالخ�وة م�ن االب .وإن انحرص املرياث باجلد ـ حتى ل�و كان ل ُ
الم ـ واالخ أو

الم كان لالخ أو االخوة ل ُ
االخوة ل ُ
الم نصيبهم املتقدم ،والباقي للجد ،وإن كان

معه�م زوج أو زوج�ة كان للزوج النص�ف وللزوجة الربع ،وللاخ أو االخوة
ل ُ
الم نصيبهم املتقدم والباقي للجد.
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ويتعني العمل عىل ذلك ،وإن كان االحتياط بالصلح حسن ًا جد ًا.

(مس�ألة  :)57يقوم أوالد االخوة مقام االخوة عند فقد االخوة بأمجعهم

فيش�اركون اجل�د مع وجوده ،ويس�تقلون باملرياث م�ع فقده .وحيجب�ون املرتبة

الثالث�ة ،وه�ي االعامم واالخ�وال .أما مع وجود بعض االخ�وة فال يرث أوالد
االخوة وإن كانوا ولد ًا لغري املوجود .من دون فرق بني أقسام االخوة من كوهنم
لالبوين أو الحدمها .فإذا وجد االخ أو ا ُالخت لالب فقط أو ل ُ
الم فقط مل يرث
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.

(مس�ألة  :)58ي�رث أوالد االخ�وة واالخ�وات نصيب م�ن يتقربون به

ب�أن يفرض آباؤهم ورثة للميت ،فام يرث�ه كل منهم يرثه ولده ،فإذا كان للميت
ً
مثلا مخس�ة إخوة قد أعقب منهم عقب ًا باقي ًا اثن�ان ُاخت البيه وأخ ُالمه ،يفرض

االخوان املذكوران مها الوارثان للميت ،وحيث كان مرياث االخ ل ُ
الم السدس
الخت من االب الباقي ،يكون مرياث عقب االخ ل ُ
ول ُ
الم الس�دس وإن كثروا،
والباقي لعقب ا ُالخت لالب وإن كان واحد ًا ذكر ًا أو ُانثى.
(مس�ألة  :)59إذا كان عق�ب االخ أو ا ُالخ�ت واح�د ًا انف�رد بحصة من
يتقرب به .وإن كان متعدد ًا اقتسموه بالسوية إن كان من يتقربون به أخ ًا أو ُاخت ًا
للميت من طرف ُامه فقط .وكذا إذا كان من يتقربون به أخ ًا أو ُاخت ًا للميت من

ط�رف أبي�ه ،إذا كان العق�ب متحدي�ن يف اجلنس ،وإذا كان�وا خمتلفني يف اجلنس
فاملش�هور أهن�م يقتس�مونه بالتفاض�ل للذك�ر مثل ح�ظ ا ُالنثيين ،وال خيلو من

إشكال ،فاألحوط وجوب ًا التصالح بينهم.
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الفصل اخلامس

يف مرياث املرتبة الثالثة

وهي االعامم واالخوال ،وقد تقدم أهنا ال ترث مع وجود املرتبة الثانية.

(مس�ألة  :)60إذا ت�رك امليت ع ًام واح�د ًا أو عمة واح�دة أو خا ً
ال واحد ًا

أو خال�ة واح�دة كان ل�ه املرياث كله .ف�إن كان معه زوج أو زوج�ة كان للزوج
النصف وللزوجة الربع ،والباقي للعم أو العمة أو اخلال أو اخلالة.

(مس�ألة  :)61إذا تعدد االعامم وانحصر املرياث هبم يف طبقتهم كان هلم

امل�ال كل�ه ،إال أن يكون معهم زوج أو زوجة فيس�تثنى نصيبهما املتقدم ،ويبقى
ٍ
وحينئ�ذ إن احتدوا يف اجلنس ـ بأن كانوا كله�م ذكور ًا أو إناث ًا ـ
الباق�ي لالعامم.

كان املال بينهم بالسوية ،وإن اختلفوا يف اجلنس كان املال بينهم للذكر مثل حظ
ا ُالنثيين ،فإن ترك ع ًام وعمة مث ً
ال كان للع�م الثلثان وللعمة الثلث .وال فرق يف

ذل�ك بني أن يك�ون االعامم مجيع ًا إخوة الب امليت من أبوي�ه أو من أبيه فقط أو
من ُامه فقط ،وأن يكونوا خمتلفني.

نع�م ال يرث املتقرب باالب فقط م�ع وجود املتقرب باالبوين وإنام يرث
م�ع فقده فيق�وم مقامه ،أما املتقرب ب�ا ُالم فقط فإنه يرث م�ع كل منهام،نظري ما
تقدم يف االخوة .وال يفرق يف ذلك بني صورة انحصار املرياث باالعامم ـ كام هو
املفروض يف هذه املسألة ـ ومشاركة االخوال هلم.

(مس�ألة  :)62إذا تع�دد االخ�وال وانحرص املرياث هب�م يف طبقتهم كان
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هل�م امل�ال كل�ه ،إال أن يكون معه�م زوج أو زوجة ،فيس�تثنى نصبيهما املتقدم،
ٍ
وحينئذ يقتس�مون املال بالس�وية .وال فرق يف ذلك بني
ويبقى الباقي لالخوال.

أن يك�ون االخوال مجيع ًا إخ�وة ُالم امليت من أبوهيا أو من أبيها فقط أو من ُامها
فقط ،وأن يكونوا خمتلفني.

نعم ال يرث املتقرب باالب فقط مع وجود املتقرب باالبوين ،أما املتقرب

با ُالم فإنه يرث مع كل منهام ،نظري ما تقدم يف االعامم.

(مس�ألة  :)63إذا اجتم�ع الع�م أو االعمام م�ع اخلال أو االخ�وال ،كان

للخ�ال أو االخوال الثلث ،يقس�م بينهم على النهج املتقدم ،وللع�م أو االعامم
الباقي يقسم بينهم عىل النهج املتقدم .إال أن يكون معهم زوج أو زوجة ،فيكون

لل�زوج النص�ف وللزوج�ة الربع ،ولالخ�وال الثل�ث ،ولالعامم الباق�ي ،فيقع

النقص عىل االعامم وحدهم.

(مس�ألة  :)64أوالد االعامم والعامت واالخوال واخلاالت يقومون مقام
االعامم والعامت واالخ�وال واخلاالت عند فقدهم مجيع ًا ،وال يرثون مع وجود

بعضهم ،فال يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غريه من االعامم .بل ال يرث ولد
الع�م م�ع اخلال .وكذا احل�ال يف ولد اخلال ،فإنه ال يرث م�ع وجود أبيه أو غريه

من االخوال ،وال مع وجود العم.

(مس�ألة  :)65يس�تثنى مما تقدم ما إذا ترك امليت عم�ه أخا أبيه البيه فقط
ٍ
حينئذ .ولو كان معهام
واب�ن عم�ه أخي أبيه البيه و ُامه ،فإن ابن الع�م يمنع العم
خ�ال أو خالة حج�ب ابن العم وكان املرياث للعم واخل�ال أو اخلالة .ولو تعدد

الع�م أو اب�ن الع�م أو كان معهما زوج أو زوجة ففي حجب الع�م ومرياث ابن
العم إشكال ،واألحوط وجوب ًا التصالح.
(مس�ألة  :)66يرث أوالد االعامم واالخوال ميراث من يتقربون به عىل
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النح�و املتقدم يف مرياث أوالد االخوة ،ويقتس�مونه بينهم لو تعددوا عىل النحو

املتقدم هناك .فراجع املسألتني االخريتني من الفصل السابق.

(مس�ألة  :)67االعمام واالخوال طبقات مرتتبة ،فأعمام امليت وأخواله

مقدمون عىل أعامم أبويه وأخواهلام ،وأعامم االبوين وأخواهلام مقدمون عىل أعامم
االج�داد وأخواهل�م وهكذا ،وكل طبق�ة ال ترث إال مع فقد مجي�ع أفراد الطبقة
الس�ابقة عليها .ب�ل أوالد كل طبقة وإن نزل�وا يقومون مق�ام آبائهم ،ويقدمون

عىل الطبقة الالحقة .وكل صنف منهم يرث نصيب من يتقرب به .ويقتس�مون

النصيب بينهم مع تعددهم عىل النهج املتقدم يف مرياث أوالد االخوة املتقدم يف
املسألة االخرية من الفصل السابق.

(مسألة  :)68قد جيتمع لوارث جهتان ،وذلك عىل صور..

ا ُالوىل :أن يكونا من نوع واحد ،كاجلدودة يف مثل اجلد لالب ول ُ
الم.

الثاني�ة :أن يكون�ا م�ن نوعين من طبق�ة واح�دة ،كاخلؤول�ة والعمومة.
ومثاله ما إذا كان زيد أخا عمرو البيه ،وهند ُاخت عمرو ُالمه ،فتزوج زيد هند ًا

فأولدها بكر ًا ،فإن عمر يكون عم بكر وخاله ،ومثل ذلك ما إذا كان الش�خص
عم أيب امليت وخال ُامه أو بالعكس.
الثالثة :أن تكون إحدى اجلهتني نسب ًا وا ُالخرى سبب ًا ،كالقرابة والزوجية،

كام لو كان الزوجان ابني عم .ويف الصور الثالث يتعني املرياث من كلتا اجلهتني،
إال أن تك�ون إحدامه�ا مانعة من ا ُالخ�رى ،فريث باجلهة املانع�ة دون املمنوعة،
كما يف أخ ه�و ابن عم ،كما لو تزوج زيد هند ًا فأولدها عم�ر ًا ،ثم تزوجها أخوه
فأولدها بكر ًا ،فإن بكر ًا أخو عمرو ُالمه وابن عمه.

 ......................................................... 252منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم الثاين

الفصل السادس
يف املرياث بالوالء

وق�د تقدم أن الوالء متأخر عن مراتب النس�ب الثالث ،فال يكون س�بب ًا
للميراث مع وجود أحدها .كام تقدم أنه ثالث مراتب أيض ًا ،وال ترث املتأخرة
شيئ ًا مع وجود املتقدمة.

ا ُالوىل :والء العتق .فإن من أعتق عبد ًا كان له مرياثه برشوط أعرضنا عن

ذكره�ا كام أعرضنا عن فروع ذلك ،لندرة االبتالء بالعتق يف عصورنا أو عدمه.
الثانية :والء ضمان اجلريرة .واملراد باجلريرة دية قتل اخلطأ الذي تتحمله

عاقل�ة القاتل ،وه�م ورثته عىل تفصيل يأيت يف كتاب الديات إن ش�اء اهلل تعاىل،
فإذا مل يكن لالنسان وارث نسبي ،وال معتق وارث فإن له أن يتوىل شخص ًا عىل
أن يضمن جريرته ،فإن فعل ذلك كان الضامن وارث ًا له.

(مس�ألة  :)69الب�د يف حصول ال�والء من ضامن اجلري�رة ،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،
ف�إن اقترص عىل االلت�زام باالرث مل يرتت�ب املرياث ،فض ً
ال عن ضمان اجلريرة.
(مس�ألة  :)70ضمان اجلري�رة من العق�ود .فهو عقد يتضم�ن الوالء من

ش�خص آلخر عىل أن يضم�ن جريرته ،والبد فيه من االجياب والقبول كس�ائر
العق�ود ،فيق�ول الضامن مث ً
ال  :واليتك عىل أن أعق�ل عنك وأضمن جريرتك،

فيق�ول املضم�ون  :قبل�ت ،أو يقول املضم�ون عنه  :واليتك على أن تعقل عني
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وتضمن جريريت ،فيقول الضامن  :قبلت.

(مس�ألة  :)71يمكن فس�خ عقد ضامن اجلريرة بالتقايل من الطرفني .بل

يف لزوم�ه يف ح�ق كل منهام بحيث ليس له فس�خه م�ن دون رضا الطرف اآلخر
إشكال ،والالزم االحتياط.

(مس�ألة  :)72يشترط يف املضمون عنه أن ال يكون له من يعقل عنه من

االرحام أو املعتق .ويف اشتراط عدم الوارث له وإن مل يكن عليه عقل كالنس�اء
إش�كال ،وك�ذا االش�كال يف بطلان عقد ضمان اجلري�رة لو حص�ل العاقل او

الوارث من االرحام وجتدد بعد العقد.

(مس�ألة  :)73ضامن اجلريرة إنام يقتيض مرياث الضامن للمضمون ،وال

يقتيض مرياث املضمون للضامن ،إال أن يكون الضامن من الطرفني.

(مسألة  :)74إذا مات ضامن اجلريرة مل ينتقل الضامن لورثته.

(مس�ألة  :)75ضامن اجلريرة يرث مجي�ع املال ،إال أن يكون معه زوج أو

زوجة ،فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع ،ولضامن اجلريرة الباقي.

الثالث�ة :والء االمام�ة .ف�إن االم�ام وارث م�ن ال وارث ل�ه م�ن املراتب

السابقة للنسب والوالء.

(مسألة  :)76إذا مل يكن للميت وارث إال الزوجة كان هلا الربع ،والباقي

لالم�ام .أم�ا إذا انحصر املرياث بال�زوج فإنه ل�ه النصف باالص�ل ،ويرد عليه
النصف الثاين أيض ًا ،وال يرثه االمام.

(مس�ألة  :)77إذا أوىص من ال وارث له بامله كله يف املس�لمني واملساكني

وابن الس�بيل نفذت وصيته ومل يكن لالم�ام يشء .أما إذا أوىص بجميع ماله يف
غري ذلك فال تنفذ وصيته إال يف الثلث ،وكان الباقي لالمام.
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(مسألة  :)78إذا كان االمام ظاهر ًا كان املرياث له يعمل به ما يشاء .وقد

روي ع�ن أمير املؤمنني Aأنه كان يفرقه يف فقراء أهل بلد امليت .وأما يف عرص
الغيبة فيجري عليه حكم سهم االمام عليه السالم من اخلمس يراجع فيه احلاكم

الرشع�ي وعليه أن يتوىل رصفه يف مصارف الس�هم املذك�ور .واالوىل رصفه يف
املحتاجني من أهل بلد امليت.

(مس�ألة  :)79امل�راد بم�ن ال وارث ل�ه م�ن يعلم بع�دم ال�وارث له من

االرح�ام املس�لمني واملعتق وضام�ن اجلريرة ،كالذي يس�لم م�ن الكفار وحده
ويم�وت قب�ل أن حيصل له وارث مس�لم من الطبقات الس�ابقة أو ينفرد بنس�به

حت�ى يبعد من يش�اركه يف النس�ب بحيث اليص�دق عليه أنه رمح�ه .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

ع�ن صاحبه .ومع اليأس ع�ن العثور عليه جيوز أن يتصدق ب�ه عىل الفقراء عن

صاحبه ،عىل ما تقدم يف ذيل كتاب اللقطة.

الفصل السابع
يف مرياث األزواج

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.

(مس�ألة  :)80ال 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  :)81يلحق بالزوجية العدة الرجعية ،فإهنا بحكم الزوجية يثبت

الت�وارث م�ع موت أح�د الزوجني فيها .كام تق�دم يف أواخر الفص�ل الرابع من
كتاب الطالق .كام يلحق هبا املطلقة من قبل املريض إىل سنة برشوط تقدمت يف
آخر الفصل الثالث من كتاب الطالق أيض ًا.
(مس�ألة  :)82مما تقدم يظهر أن للزوج النصف من زوجته إذا مل يكن هلا
ولد ذكر وال ُانثى ،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

ي�زادان مع مجيع طبقات املرياث .إال ال�زوج مع عدم وجود وارث للزوجة غري

االمام ،فإنه له متام املال ،وليس لالمام يشء ،كام تقدم يف الفصل السابق.

(مسألة  :)83مع تعدد الزوجات وما ُاحلق هبن يشرتكن يف سهم الزوجية

املتقدم بالتساوي.

(مسألة  :)84الزوج كسائر الورثة يرث نصيبه من مجيع ما ترتكه الزوجة

من االرض وغريها من املنقول وغريه .أما الزوجة فإنام ترث نصيبها من املنقول
ـ كالنق�ود والبضائ�ع والس�فن واحليوان�ات وغريه�ا ـ دون االرض املجردة أو

العام�رة بالبن�اء أو الزرع أو نحومها ،فإهنا ال ترث من عينها وال من قيمتها .نعم
ترث مما ثبت فيها من البناء والش�جر واالخشاب واالالت ونحوها .وللوارث

دفع قيمة ذلك وجيب عليها القبول هبا.

(مسألة  :)85الثابت يف االرض إن كان تابع ًا هلا أو للبناء عرف ًا مل تستحق

الزوج�ة من عينه بل من قيمته كعريش العن�ب والناعور وجتهيز املاء والكهرباء
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واالبواب واملغاس�ل ونحوه�ا .وإن مل يكن تابع ًا هلا وإنام ثب�ت فيها لتوقف أداء

وظيفته عىل ذلك ،فالظاهر أهنا تس�تحق س�همها من عين�ه كاملعامل املنصوبة يف
االرض واملكائن الزراعية ونحوها ،فليس للوارث إلزامها بقبول القيمة.

ق�وم أجزاؤه بذاهت�ا ال بام أهنا
(مس�ألة  :)86كيفي�ة التقوي�م يف البناء أن ُت ّ

يقوم بام ه�و نخل أو ش�جر أو نحوها غري
مبني�ة .ويف مث�ل النخل والش�جر أن ّ

مستحق للبقاء يف االرض.

(مس�ألة  :)87ت�رث الزوج�ة م�ن عين ثم�رة النخ�ل والش�جر والزرع

املوجودة حال موت الزوج ،وليس للوارث إجبارها عىل القيمة.

(مس�ألة  :)88إذا مل يدف�ع الوارث القيمة فإن كان ع�ن تراض منه ومنها
واتفاق بينهام فهام عىل اتفاقهام .وإن مل يكن عن تراض منهام كان هلا سهمها من ُاجرة

أجزاء البناء عىل من اس�توىف منفعته .وهلا س�همها من عني ثمرة الشجر ونحوه.
(مس�ألة  :)89إذا انقلعت الش�جرة أو انكرست أو اهن�دم البناء قبل دفع

القيمة للزوجة فالظاهر أن هلا املطالبة بسهمها من العني وليس للوارث إجبارها
على أخذ القيمة .بخالف ما إذا كان البناء مس�تعد ًا لالهندام والش�جر مس�تعد ًا
للقل�ع أو القطع ،فإنه ليس هلا املطالبة بس�همها من العين ،بل للوارث إجبارها
عىل أخذ القيمة .نعم إذا خرج الش�جر عن كونه ش�جر ًا بل صار حطب ًا فالظاهر

أنه كالثمر تستحق سهمها من عينه وليس للوارث إجبارها عىل أخذ قيمته.

(مس�ألة  :)90القن�وات والعي�ون واآلب�ار ت�رث الزوج�ة م�ن آالهت�ا،

ولل�وارث إجبارها على أخذ القيمة .أما املاء املوجود فيه�ا فإهنا ترث من عينه،

وليس للوارث إجبارها عىل أخذ قيمته.

(مس�ألة  :)91إذا حفر رسداب ًا أو بئر ًا قبل أن يصل إىل حد النبع فإن كان
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فيه بناء اس�تحقت منه ،وكان للوارث إجبارها عىل أخذ القيمة ،وإن مل يكن فيه
بناء فال تستحق منه شيئ ًا ـ كاالرض ـ حتى لو كان له قيمة يف نفسه أو كان سبب ًا

يف زيادة قيمة االرض التي حفر فيها .ومثل ذلك ما إذا شق يف االرض طريق ًا أو

أنشأ فيها سدة ترابية أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)92إذا مل يدفع الوارث القيمة للزوجة فإن كان ذلك عن رضا

منه بمش�اركتها يف العني وإس�قاط منه حلق�ه يف التبديل بالقيم�ة نفذ ذلك عليها

وعلي�ه ولي�س ل�ه الرجوع في�ه ،وإن مل يكن كذل�ك ،بل كان عن عج�ز منه عن

القيمة أو تسويف منه يف دفعها فال يلزم بذلك ،وله دفع القيمة متى شاء.

(مسألة  :)93املدار يف القيمة عىل قيمة يوم الدفع .إال أن يتصالح الوارث
والزوجة عىل قيمة معينة قبل الدفع ،فتلزم عم ً
ال بمقتىض الصلح.

(مسألة  :)94الزوجة 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 اشتراها بخيار إىل أجل
ث�م مات ورث�ت الزوجة احلق املذك�ور ومل خيتص به غريها م�ن الورثة ،بل هي

مثلهم يف الس�لطنة عىل إعامل احلق املذكور بالنحو الذي يأيت توضيحه يف اخلامتة

إن شاء اهلل تعاىل.

(مسألة  :)95ما خيرج من أصل الرتكة كالديون والواجبات املالية يؤخذ
م�ن أرض وغريها من أقس�ام الرتكة بالنس�بة ،فإذا كان جمم�وع الرتكة مث ً
ال مائة
وعرشي�ن أل�ف دينار ثلثه�ا أرض وثلثاها غري أرض ،وكان�ت ا ُالمور املذكورة
م�ن الدي�ون وغريها بقدر أربعني ألف دينار ،فثلثه�ا خيرج من االرض ،وثلثاها
م�ن الباقي لعدم املرج�ح ،وعليه يكون ُثمن الزوجة ثلث�ي العرشة آالف دينار.

وال جمال إلخراجها بأمجعها من غري االرض املس�تلزم لكون ثمن الزوجة مخسة
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آالف دين�ار ،ألن يف ذلك إجحاف ًا بالزوجة ،وال إلخراجها بأمجعها من االرض
املس�تلزم لكون ثمن الزوجة عرشة آالف دين�ار تامة ،ألن يف ذلك اجحاف ًا ببقية
الورثة .وهذا أمر قد يغفل عنه.

الفصل الثامن

يف مرياث ولد املالعنة والزنا
واحلمل واملفقود

(مس�ألة  :)96تق�دم يف فصل اللع�ان من كتاب الطلاق أن ولد املالعنة
الم واجلد ل ُ
ترثه ُامه ومن يتقرب هبا ـ كاالخوة ل ُ
الم واالخوال ـ دون االب ومن

يتق�رب ب�ه ـ كاالخ�وة لالب واجلد للاب واالعامم ـ وعىل ذل�ك يكون إخوته
البوي�ه بحك�م إخوته ُالمه ،فيش�اركون إخوته ُالمه يف مرياثهم ،وتكون قس�مة
املرياث بني اجلميع بالسوية.

(مسألة  :)97كام ترثه ُامه ومن يتقرب هبا يرثه بقية الورثة غري االب ومن

يتق�رب به كالزوجني وضامن اجلريرة واالمام .وعىل ذلك يفرض كام لو مل يكن

ل�ه أب وال من يتقرب به وجتري عىل تركته قس�مة املواريث يف حق غريهم وفق
الضوابط املتقدمة فيمن مل يكن له أب وال من يتقرب به ،فال نطيل بإعادهتا.

(مس�ألة  :)98ال ي�رث ولد املالعن�ة أباه ،وال قرابة أبي�ه كإخوته من أبيه

وجده البيه وأعاممه ،وال يرثه أبوه وال أحد منهم.

(مسألة  :)99إذا ادعى االب بعد املالعنة الولد وأكذب نفسه ُاحلق الولد

ب�االب وورث االب دون قراب�ة االب ،فإنه ال يرثهم بذلك .أما االب فال يرث
الولد إذا ادعاه.
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(مس�ألة  :)100ي�رث ولد املالعن�ة ُامه وإخوته من ُام�ه وإخوته من أبيه
و ُامه ،لكن حيكم عليه بأنه أخوهم من ُامهم ال غري.

ً
مطلق�ا ،وكذا يرث أخواله
(مس�ألة  :)101ي�رث ولد املالعنة جده ُالمه

إذا ادعاه أبوه بعد املالعنة .وأما إذا مل يدعه أبوه ففي مرياثه من أخواله إش�كال،

فالالزم االحتياط.

(مس�ألة  :)102يرث ول�د املالعنة بقية الناس ويرثونه بأس�باب املرياث

الرشعية كالزوجية والوالء.

ربأ االب من جريرة ابنه ومن مرياثه فال أثر للتربؤ من
(مسألة  :)103إذا ت َّ

املرياث ،فإن مات الولد ورثه أقرب الناس إليه سوا ًء كان االب أم غريه.

(مس�ألة  :)104ولد الزنا ال يرثه أبوه الزاين وال من يتقرب به وال يرثهم
هو ،وال ترثه ُامه الزانية وال من يتقرب هبا وال يرثهم هو ،بل يثبت التوارث بينه
وبين غريهم من الورثة كأوالده والزوج أو الزوج�ة ،كام يورث ويرث بالوالء

كوالء ضامن اجلريرة واالمامة عىل النحو املتقدم يف غريه .وقد تقدمت اإلش�ارة
إىل ذلك يف أوائل أحكام االوالد من كتاب النكاح.

(مس�ألة  :)105إذا كان الزنا من أحد االبوين مع الشبهة من اآلخر ثبت

الت�وارث بينه وبني صاحب الش�بهة ومن يتقرب ب�ه دون الزاين ومن يتقرب به،
كام تقدم هناك أيض ًا.

(مس�ألة  :)106احلم�ل حين موت املورث ي�رث منه إذا س�قط حي ًا بأن
صاح أو حترك حركة احلياة أو غري ذلك مما يعلم منه حياته .أما إذا سقط ميت ًا فإنه
ال يرث وإن كان حي ًا قبل انفصاله عن ُامه ومتام والدته.

(مس�ألة  :)107تثبت حياة املولود بالبينة وهي رجالن عدالن .كام تثبت
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بش�هادة أربع نساء .ولو ش�هدت امرأة واحدة ثبت بش�هادهتا ربع املرياث ،فإن
ك�ن ثالث ًا ثبت ثالثة أرباع املرياث .نعم لو
كانت�ا اثنتني ثبت نصف املرياث ،فإن ّ

حصل العلم بقوهلا أو قوهلن ثبت له متام املرياث يف حق من حصل له العلم.

(مسألة  :)108إذا سقط حي ًا فورث سهمه ثم مات ورثه أقرب الناس إليه.

(مس�ألة  :)109إذا عل�م باحتاد احلمل عزل له عند قس�مة املرياث س�هم

واحد ،وإن علم بتعدده عزل له بقدره ،ولو شك يف ذلك اقترص عىل االقل .إال
أن يرىض الورثة بعزل األكثر احتياط ًا .كام أنه إن علم بكونه ذكر ًا عزل له س�هم
الذك�ر ،وإن عل�م بأنه ُانثى عزل له س�هم ا ُالنثى ،وإن جهل حاله عزل له س�هم

الذك�ر احتياط ًا حتى يتبني احلال .فإن تبين حاله عمل عليه .وإن مات ومل يتبني

حاله تعني الصلح بني وارثه وبقية الورثة.

(مس�ألة  :)110املفقود لغيبة ونحوها إذا مل يعلم حياته وال موته يرتبص

بامله أربع س�نني مع الفحص عنه يف االرض ،وعرش س�نني من دون فحص ولو

لتع�ذر الفح�ص ،ثم حيكم بموته ،فيدف�ع ماله لوارثه بعد م�دة الرتبص .كام أنه
إذا م�ات له مورث قبل ميض مدة الرتبص حكم بإرثه منه .أما إذا مات بعد مدة

الرتب�ص فال حيكم بإرثه من�ه .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.

(مس�ألة  :)111إذا تع�ارف اثن�ان بالنس�ب وتصادق�ا علي�ه توارثا ،عىل

تفصيل تقدم يف فصل أحكام االوالد من كتاب النكاح.
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الفصل التاسع

يف مرياث اخلنثى وما يشبهه

املعيار يف الذكورة وا ُالنوثة يف االنسان رشع ًا عىل العضو الذكري والعضو
ا ُالنثوي ،فواج�د العضو الذكري وحده ذكر ،ترتتب عليه أحكام الذكر رشع ًا،
وواج�د العضو ا ُالنثوي وحده ُانثى ترتتب عليه أحكام ا ُالنثى رشع ًا ،وال عربة
بغير ذلك من لوازم الذكورة وا ُالنوثة الغالبية ظاهرة كانت ـ كاللحية يف الذكر
وكرب الثديني يف ا ُالنثى ـ أو خفية كاالحساسات الغريزية التي يدركها الشخص

نفس�ه وكاهلرمونات الذكرية وا ُالنثوية التي يعرفه�ا أهل االختصاص يف زماننا
هذا ،المكان الشذوذ اخللقي يف اللوازم املذكورة.
ويرتتب عىل ذلك أمران..

األول :أنه ال يتحول الذكر ُانثى وال ا ُالنثى ذكر ًا بعملية جراحية أو أدوية
تس�تهدف الفوارق اجلسدية بني اجلنسين .نعم لو تبدل احلال خلقي ًا بمعجزة أو

نحوها حتقق التحول عرف ًا ،إال أن ذلك لو وقع فهو شذوذ يف التكوين ال خيضع

لسيطرة االنسان.

الثاين :أن اخلنثى هو االنسان الواجد للعضوين مع ًا ،وال عربة بغريمها من
ٍ
وحينئذ إن علم بأنه من أحد اجلنسين ،لعدم كون العضو
اخلواص مهام كانت.
اآلخر حقيقي ًا ،وإنام هو بصورة العضو عمل عىل العلم املذكور .وإال فال طريق

للعلم بأنه من أحد اجلنسين ،مع قطع النظر عن االمارات االتية ،النه بعد كون
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معي�ار اجلنس ه�و العض�و دون بقية اخلواص ،وف�رض وج�ود العضوين مع ًا،

كيف يتيرس العلم بأنه من أحد اجلنسين ! .ومن ثم البد من النظر يف العالمات

الرشعية .وهو ما عقد له هذا الفصل..

(مس�ألة  :)112اخلنث�ى إن كان يب�ول من فرج الرجال دون فرج النس�اء

ُاحل�ق بالرج�ال واس�تحق مرياثه�م ،وإن كان يبول م�ن فرج النس�اء دون فرج
الرجال ُاحلق بالنساء واستحق مرياثهن.
(مسألة  :)113اخلنثى إن كان يبول من الفرجني مع ًا كان العمل عىل ما يسبق

منه البول .فإن كانا سوا ًء يف ذلك فالعمل عىل ما ينبعث منه البول ويقوى اندفاعه.
(مس�ألة  :)114إذا مل يعل�م ح�ال اخلنثى م�ن جهة البول ،ف�إن 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 ُانثى.
(مس�ألة  :)115إذا مل يتيسر الرج�وع لالم�ارات الس�ابقة يف تعيني حال

اخلنث�ى إم�ا لتعارضها أو لع�دم وضوحها ،كام لو مات قب�ل أن يبول أومل يتضح
عدد أضالعه ،صار اخلنثى مشك ً
ال الذي يأيت حكمه.
(مس�ألة  :)116يعط�ى اخلنث�ى املش�كل نص�ف نصيب الذك�ر ونصف
نصي�ب ا ُالنث�ى .وذلك ب�أن يفرض ذكر ًا ويقس�م املرياث بينه وبين بقية الورثة
على الفرض املذكور ،ثم يفرض ُانثى ويقس�م املرياث بينه وبني بقية الورثة عىل
الفرض املذكور .ثم يعطى هو وبقية الورثة نصف كل من السهمني احلاصل يف
الفرضني .مث ً
ال إذا ترك امليت ولد ًا ذكر ًا وخنثى ،يقسم املرياث اثني عرش سه ًام،
فإذا فرض اخلنثى ذكر ًا كان له س�تة وللذكر ستة ،وإذا فرض اخلنثى ُانثى 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
امليراث ثالثني س�ه ًام فإذا فرض اخلنثى ذكر ًا كان ل�ه عرشة ،ولكل من الذكرين

عشرة ،وإذا ف�رض اخلنث�ى ُانثى كان له س�تة ،ول�كل من الذكري�ن اثنى عرش،

فيعط�ى اخلنث�ى نصف كل من الس�همني ،وهو ثامنية ،ويعط�ى كل من الذكرين
نصف كل من الس�همني وهو أحد عرش .وإذا ترك امليت أب ًا وولد ًا خنثى يقس�م

امليراث أربعة وعرشين س�ه ًام ،فإذا فرض اخلنثى ذك�ر ًا كان له عرشون ولالب
أربع�ة ،وإذا ف�رض اخلنثى ُانث�ى كان له ثامنية عرش ولالب س�تة ،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.

(مسألة  :)117من ليس له عضو الذكر وال عضو ا ُالنثى يورث بالقرعة

يكتب عىل س�هم (عبد اهلل) وعىل سهم (أمة اهلل) ثم يدعو املقرع اهلل ويبتهل إليه

يف كشف احلال ،ثم يطرح السهامن يف سهام ليس عليها كتابة ثم تشوش السهام
ثم يأخذ املقرع س�ه ًام فس�ه ًام حتى يقع عىل أحد الس�همني املكتوب عليهام فأهيام
خرج أو ً
ال عمل عليه ،وورث املولود عىل مقتضاه.
(مسألة  :)118األحوط وجوب ًا أن يكون االقرتاع برضا الورثة كلهم عند

إرادة معرفة احلال من أجل قسمة املال ،وال يكتفى بترسع شخص باالقرتاع من
دون مراجعتهم .بل األحوط وجوب ًا أن يكون ذلك بإذن احلاكم الرشعي.
(مس�ألة  :)119يستحب أن يقول املقرع عند الدعاء ( :اللهم أنت اهلل ال

إله إال أنت عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون بينّ

لنا أمر هذا املولود حتى كيف يورث ما فرضت له يف الكتاب).

(مسألة  :)120إذا مل يعلم حال املولود أنه ذكر أو ُانثى ملوانع خارجية ،كام

لو غرق أو أكله السبع أو نحو ذلك ،ففي الرجوع للقرعة ـ كام يف الفاقد للعضوين
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ـ أو للتنصي�ف ـ كام يف اخلنثى املش�كل ـ وجهان فلا يرتك االحتياط بالتصالح.

(مس�ألة  :)121من له رأس�ان عىل صدر واحد أو بدنان عىل حقو واحد
يترك حتى ينام ثم ينبه ،ف�إن انتبها مجيع ًا كان له مرياث واحد ،وإن انتبه أحدمها

دون اآلخ�ر كان ل�ه مرياث اثنني .والظاهر التعدي من املرياث إىل س�ائر أحكام
الواحد واملتعدد.

الفصل العارش

يف مرياث الغرقى واملهدوم عليهم

الغرقى واملهدوم عليهم إن علم باملتقدم منهم موت ًا واملتأخر ورث املتأخر

م�ن املتق�دم ومل ي�رث املتقدم م�ن املتأخر ،وإن عل�م بتقارهنم يف امل�وت مل يرث
بعضهم من بعض ،وإن جهل املتقدم واملتأخر ورث بعضهم بعض ًا.

(مسألة  :)122كيفية التوراث بينهم أن يفرض كل طرف حي ًا حني موت

اآلخر ،فريث من مال اآلخر االصيل الذي كان له يف حياته ،ثم يعكس الفرض،
فيف�رض اآلخ�ر حي ًا حني م�وت صاحبه ،فريث من ماله ال�ذي كان له يف حياته
دون امل�ال الذي ورثه من االول .مث ً
ال  :إذا غرق الزوجان وكان للزوج أربعامئة
دين�ار وللزوج�ة أربعة آالف درهم ،ومل يكن هلما أوالد ،فرض الزوج حي ًا حني

موت زوجته فريث منها ألفا درهم ،ثم فرضت الزوجة حية حني موت زوجها

فترث منه مائة دين�ار ،فيدفع لورث�ة الزوج اآلخري�ن ثالثامئة دين�ار بقية تركته
االصلية وألفا دينار التي ورثها من زوجته ،ويدفع لورثة الزوجة ألفا درهم بقية

تركتها االصلية ومائة دينار التي ورثتها من زوجها.

وجي�ري هذا ل�و كان الغرقى أو امله�دوم عليهم الذين ي�رث بعضهم من
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بع�ض أكثر من اثنني ،كأب و ُام وولدمها .فيفرض ا ُالم والولد حيني حني موت
االب فريث�ان م�ن مال�ه االصيل ،ويف�رض االب والولد حيني حين موت ا ُالم
فريث�ان م�ن ماهلا االصيل ،ويف�رض االب وا ُالم حيني حني م�وت الولد فريثان

م�ن ماله االصيل ،ثم يدفع لوارث كل منهم غري الغريق بقية مال مورثه االصيل
وما ورثه من الغريقني اآلخرين.

(مس�ألة  :)123كما يف�رض كل طرف حي� ًا حني موت اآلخ�ر من أجل
مرياث�ه من�ه ،كذل�ك يفرض حي� ًا من أجل ميراث احلي غير الغريق م�ن املال

االصلي للغري�ق لو كان حليات�ه أثر يف ذلك .مث ً
ال  :إذا غرق�ت الزوجة مع ابنتها
م�ن غير ال�زوج ومل يكن هلا ذري�ة غريها وبقي ال�زوج ،فالزوج ي�رث من املال

االصلي للزوج�ة الرب�ع ال النصف ،للحك�م ببقاء بنته�ا حني موهت�ا ،والثالثة
االرباع الباقية من مال الزوجة للبنت الغريقة مع ُامها تدفع لورثة البنت .كام أنه

ل�و كان للبن�ت يف الفرض مال أصيل فال يكون بتاممه البيه�ا ،بل له منه الثلثان،
للحكم بحياة ُامها حني موهتا فرتث من املال املذكور الثلث ،ويكون لورثة ا ُالم،

ومنهم الزوج.

(مسألة  :)124كام يفرض كل طرف حي ًا من أجل مرياثه من اآلخر ومن
أجل مرياث احلي منه ـ كام تقدم ـ كذلك يفرض حي ًا من أجل منع مرياث غريق

آخ�ر منه لو كان حاجب ًا ل�ه .مث ً
ال  :لو غرق أب وولداه ،فال توارث بني الولدين
االخوي�ن ،للحكم بحياة االب عند موت كل منهما فيكون حاجب ًا لآلخر ،ألن
االب حيج�ب االخ ،فيحكم يف الف�رض مع تأخر الورثة االحياء لكل منهم عن

صاحبي�ه طبق�ة بانتق�ال املال االصيل ل�كل من الولدي�ن لالب ،وبانتق�ال املال
مع�اً .
االصلي للاب هلام ً
مثلا  :إذا كان لالب غن�م ،وللولد الكبير ألف دينار

وللصغير أل�ف درهم حك�م بميراث االب من الولدي�ن الدراه�م والدنانري،
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وبمرياثهما من أبيهام الغنم بالتناصف .والظاهر عدم مرياث كل منهام من االب
م�ا ورث�ه االب م�ن اآلخر .فلا يرث الكبير من أبي�ه الدراهم الت�ي ورثها من
الصغير ،وال ي�رث الصغري من أبي�ه الدنانري التي ورثها م�ن الكبري ،بل يقترص

مرياثهام عىل الغنم يدفع لورثة كل منهام حصته منه وخيتص الوارث احلي لالب
بالدراهم والدنانري.

(مس�ألة  :)125ال يشترط يف ميراث بعضه�م من بعض الت�وارث من

اجلانبين ،بل ل�و كان أحد الطرفني ي�رث من اآلخر دون العك�س ثبت املرياث
كذل�ك ،فلو غرق أخ�وان الحدمه�ا أوالد دون اآلخ�ر 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  :)126ال 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

صاحب�ه ومل ي�رث صاحبه منه ،فيك�ون املال لوارث من ليس ل�ه مال ،وال يبقى
ل�وارث م�ن له م�ال يشء إذا كان الغريق حاجب ًا لهً .
مثلا  :إذا غرق أخوان ُالم
ول�كل منهام ع�م ليس له وارث غريه بع�د االخ وكان الحدمها مال دون اآلخر

فاملال يصري لعم من ليس له مال ،وال يبقى لعم من له مال يشء.

(مسألة  :)127إذا مات املتوارثون بغري الغرق واهلدم ،فهنا صور..

االوىل :أن يعل�م باملتق�دم واملتأخ�ر ،وال إش�كال يف ميراث املتأخ�ر من
ُ

املتقدم دون العكس.

ٍ
حينئذ ـ يف عدم الثوارث ،نظري ما
الثانية :أن يعلم بالتقارن ،وال إشكال ـ

تقدم يف الغرقى واملهدوم عليهم.

ٍ
وحينئذ إن علم تاريخ موت
الثالث�ة :أن يرتدد االمر بني التق�ارن وعدمه.
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بعضهم وجهل تاريخ موت اآلخر حكم بمرياث جمهول تاريخ املوت من معلوم
تاري�خ امل�وت دون العكس ،فإذا مات االب واالب�ن وعلم بأن االب مات عند
الزوال ومل يعلم بتاريخ موت االبن حكم بمرياث االبن من االب وعدم مرياث
االب م�ن االب�ن .وإن جهل تاريخ م�وت كل منهام حكم بع�دم 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

معل�وم تاري�خ املوت ،نظري ما س�بق يف الصورة الثالث�ة .وإن جهل تاريخ املوت
يف ال�كل فقي�ل بالرجوع للقرعة يف تعيني الوارث .ولك�ن الظاهر عدم الرجوع
إليها ،بل حيكم بعدم التوارث .وإن كان األحوط استحباب ًا الصلح ولو بالرجوع

للقرعة.

ه�ذا كله يف فرض الت�وارث من اجلانبني ،أم�ا إذا كان املرياث من جانب

واح�د ـ كما إذا مات أخوان الحدمها أوالد دون اآلخر ـ 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 استحباب ًا التصالح.
ثم أنه ال يفرق يف هذه املس�ألة بتفاصيله�ا بني موهتم مجيع ًا حتف االنف،
وموهت�م مجيع ًا بس�بب غري الغرق واهلدم ـ كالقتل يف احلرب وافرتاس الس�باع ـ
واختالفه�م بأن مات بعضهم حتف أنفه وبعضهم بس�بب غير الغرق واهلدم،

أو بس�بب الغرق أو اهل�دم ،بل وكذا لو مات بعضهم بالغ�رق وبعضهم باهلدم.
فاملعيار يف هذه املسألة عىل عدم موهتم مجيع ًا بالغرق وعدم موهتم مجيع ًا باهلدم.
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خامتة

فيها مسائل :

ا ُالوىل :سهام املواريث املتقدمة إنام جتري فيام يقبل القسمة عرف ًا ولو بنحو
االشاعة وهي االموال عين ًا كانت أو دين ًا 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
يشترك فيها الورثة بنح�و املجموعية ،فاحلق الواحد يكون مل�ك ًا جلميع الورثة
ويكون حتت س�لطنة الكل بنحو املجموعية فليس لكل منهم إعامله أو إس�قاطه

إال برض�ا اآلخري�ن .أما ل�و صاحلوا عنه بامل قابل للقس�مة ففي جريان س�هام
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 :س�هام املواريث املتقدمة إنام جتري بعد خروج الديون والواجبات
املالية وواجبات التجهيز والوصية ،فاملراد بالثلث أو الس�دس مث ً
ال يف املواريث
ه�و الثلث أو الس�دس م�ن الباقي بع�د إخراج ا ُالم�ور املذك�ورة ،ال من أصل

الرتكة .ولعل هذا من الواضحات.

الثالث�ة :يلح�ق بامل املي�ت الذي جيري علي�ه املرياث وتنفذ من�ه الوصايا
والديون دية قتله ،سوا ًء كانت مستحقة ابتداء وهي دية اخلطأ أم كانت بد ً
ال عن
القص�اص يف القتل العمدي إذا ريض أولياء امليت .وأما دية اجلروح واالعضاء
فما كان منها بس�بب العدوان علي�ه يف حياته فهو قد ملكه قب�ل موته وصار من
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أمواله احلقيقية التي تركها .وما كان منها بسبب العدوان عليه بعد وفاته ينفق يف
وج�وه البر عنه ،وال يلحق بأمواله وال جيري عليه امليراث .نعم يوىف منه ديونه
لو انحرص وفاؤه به ،النه من أفضل وجوه الرب.
الرابع�ة :ي�رث الدية كل من يرث امل�ال عدا االخوة ُ
للام فقط ،فإهنم ال
يرثون منها .وأحلق هبم املش�هور كل من يتقرب با ُالم فقط كاالخوال وأبنائهم،
وال خيلو عن إشكال .بل االظهر عدم إحلاقهم باالخوة ،بل هم يرثون من الدية
كغريهم من الورثة.
اخلامس�ة :قد ختتلف قس�مة املواريث عند املخالفني عن قس�متها عندنا،
ٍ
وحينئذ إذا ثبت للمؤمن حق بمقتىض قسمتها عندهم ال يثبت بمقتىض قسمتها
عندن�ا ج�از له االخذ ب�ه إلزام ًا هلم بمقتضى دينهم .وامللزم بذل�ك هو الوارث
ال�ذي يدخ�ل عليه النق�ص ويأخذ املؤمن منه ما يس�تحقه يف مذهب�ه ،ال امليت،
فالب�د من كون الوارث املذك�ور خمالف ًا ليلزم بمقتىض مذهبه ،س�واء كان امليت
مؤمن ًا أم خمالف ًا ،وال أثر لكون امليت خمالف ًا يف ذلك.
السادس�ة :ملا كان املرياث جيري عىل م�ا 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
م�ن حيييها وليس للورثة منعه منه .نعم ال جي�ب عليهم التنازل للمحيي بالطابو
وهلم أخذ مال يف مقابل ذلك.
كما أن االرصدة التي يف البن�وك التابعة جلهات غري مالكة ال جيري عليها
الت�وارث وم�ا يؤخذ يف مقابله�ا إما مباح أصيل أو جمه�ول املالك .نعم األحوط
وجوب ًا ملن يقبض املال أن يدفعه للورثة عىل نحو سهام املواريث وعدم خروجه
يف املال املذكور عن مقتضاها.

واحلمد هلل رب العاملني

كتاب
القصاص والديات

قد ش�دد اهلل تعاىل يف كتابه املجيد وعىل لس�ان رسوله االمني واالئمة من

أهل بيته الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني يف دم املؤمن وانتهاك حرمته وأكد

على ذل�ك ،فقد قال تع�اىل ﴿ :من أجل ذلك كتبنا عىل بن�ي ارسائيل أنه من قتل
نفس� ًا بغري نفس أو فس�اد يف االرض فكأنام قتل الناس مجيع ًا﴾ ،وعن االمام زين
العابدين Aأنه قال « :قال رس�ول اهلل : Fال يغرنكم رحب الذراعني بالدم،
ف�إن له عند اهلل قات ً
ال ال يموت ،قالوا  :يا رس�ول اهلل وم�ا قاتل ال يموت؟ فقال
 :الن�ار» ،ويف عه�د أمير املؤمننيAملالك االشتر (رضوان اهلل علي�ه) « :إياك
والدم�اء وس�فكها بغري حلها ،فإنه لي�س يشء أدنى لنقم�ة وال أعظم لتبعة وال

أح�رى بزوال نعم�ة وانقطاع مدة من س�فك الدم�اء بغري حقها ،واهلل س�بحانه

مبت�دئ باحلك�م بني العباد فيام تس�افكوا من الدم�اء يوم القيام�ة» ،وعن االمام
الباقرAأن�ه ق�ال « :من قتل مؤمن ًا متعم�د ًا أثبت اهلل عىل قاتل�ه مجيع الذنوب،
وب�رئ املقتول منها .وذلك قول اهلل عزوجل ﴿ :إين ُاريد أن تبوء بإثمي وإثمك

فتكون من أصحاب النار﴾» ..إىل غري ذلك.

ب�ل ورد التش�ديد يف االعان�ة على قت�ل املؤمن واالشتراك في�ه والرضا

ب�ه ،فع�ن النبي Fأنه قال « :وال�ذي بعثني باحلق لو أن أهل السماء واالرض
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رشك�وا يف دم امرئ مس�لم ورض�وا به ألكبه�م اهلل عىل مناخره�م [وجوههم]
يف الن�ار» ،وعن االم�ام الباقر Aأنه ق�ال « :إن الرجل ليأيت ي�وم القيامة ومعه

ق�در حمجم�ة م�ن دم فيق�ول  :واهلل م�ا قتل�ت وال رشك�ت يف دم ،فيق�ال  :بلى
ذك�رت عب�دي فالن ًا فرتقى يف ذلك حت�ى قتل فأصابك من دم�ه» ،وعن االمام
الصادقAأنه قال « :من أعان عىل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب

بني عينيه آيس من رمحة اهلل» ...إىل غريذلك.

وك�ذا حي�رم إي�واء القاتل ومنع�ه من أولي�اء املقتول ،كما تظافرت بذلك

االخبار عن أهل بيت العصمة االطهار صلوات اهلل عليهم أمجعني.

لك�ن اجلرم مهما عظم فباب التوبة منه مفتوح ،رمح�ة من اهلل تعاىل بعباده
واستصالح ًا المرهم وإبعاد ًا هلم عن القنوط املهلك .نعم التوبة مرشوطة..
ً
أوال :بتس�ليم املعت�دي نفس�ه الولياء املقت�ول ،فإن ش�اؤوا اقتصوا ،وإن

شاؤوا أخذوا الدية ،وإن شاؤوا عفوا.

وثاني ًا :بأداء الكفارة إن ريض أولياء املقتول بالدية ومل يقتصوا ،وقد تقدم

التعرض هلا يف كتاب الكفارات.

وقد جعل اهلل سبحانه القصاص حق ًا الولياء املقتول عىل القاتل وث ّقل يف
الدية تعظي ًام حلرمة القتل وردع ًا عنه ،قال عز اس�مه ﴿ :ولكم يف القصاص حياة
يا ُاويل االلباب﴾.

كام أنه تعاىل قد خص القصاص باملعتدي ومل يرض به عىل غريه عد ً
ال منه
تعاىل يف احلكم ،قال عز اس�مه ﴿ :وال تزر وازرة وزر ُاخرى﴾ ،وعن النبيF
أن�ه ق�ال « :إن أعتى الناس عىل اهلل عزوجل من قتل غري قاتله ومن رضب من مل
يرضبه» واالخبار يف ذلك كثرية.
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لك�ن م�ع كل ذل�ك نرى كثير ًا من الن�اس ينتهك�ون حرم�ات اهلل تعاىل
ويتع�دون حدوده ـ اس�تخفاف ًا وهتاون ًا وطغيان ًا وجترب ًا ـ فهم يس�تخفون بالدماء

ويترسع�ون يف إهراقه�ا ثم هم يمنعون القاتل من أن يقت�ص منه ويدافعون عنه
عصبية ومحية .كام أهنم يعصبون الدم بغري القاتل من االهل والعشرية ويقتصون
منه�م ،رجوع� ًا لعادات اجلاهلي�ة َ
اجل ْهلاء ،واندفاع� ًا وراء العصبي�ة احلمقاء،

واس�تجابة لدع�وة الش�يطان الرجي�م ،وعزوف� ًا عن دي�ن اهلل القوي�م ورصاطه
املس�تقيم ﴿أفحك�م اجلاهلية يبغون ومن أحس�ن من اهلل حك ًام لق�وم يوقنون﴾،
حيادون اهلل ورسوله ُاولئك يف االذلني * كتب اهلل الغلبن أنا ورسيل
و﴿إن الذين ُّ

إن اهلل قوي عزيز﴾ ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

وق�د رأين�ا أن نقتصر يف ه�ذا الكت�اب عىل امله�م من أح�كام القصاص
والديات عىل ما هو مورد لالبتالء من ذلك سد ًا حلاجة املؤمنني ،مع إيكال بقية

الف�روع واالحكام للمط�والت ،حيث يضيق املقام عن اس�تقصاء 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 نفس ًا كان الولياء املقتول االقتصاص منه وقتله برشوط..

ال ،بأن يكون عاق ً
األول :أن يك�ون كام ً
ال بالغ ًا ،فال قصاص عىل املجنون
وإن كان عامد ًا وكذا الصبي ،وإن بلغ مخسة أشبار عىل األحوط وجوب ًا.

(مسألة  :)1يف ثبوت القصاص عىل السكران إذا بلغ حد ًا ال يعتد بقصده

عن العقالء إش�كال .نعم لو كان يعلم من نفس�ه أنه إذا سكر اعتدى فأقدم عىل

الس�كر كان عليه القصاص .كام أنه إذا مل يكن س�كره أثر يف جنايته فال إش�كال
يف ع�دم القصاص عليه .كام إذا رم�ى بام اليقتل عاد ًة فقتل اتفاق ًا أو رمى حيوان ًا
فأصاب إنسان ًا ،كام يتحقق ذلك من السكران كثري ًا.

الث�اين :أن يكون القت�ل عمد ًا ،فإن مل يكن عمد ًا مل يكن عليه قصاص .بل

تثبت بقتله الدية عىل تفصيل يأيت إن شاء اهلل تعاىل.
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(مسألة  :)2القتل عىل أنحاء ثالثة..

األول :العم�د ،ويتحقق بالقصد للقتل وإن كان بفعل ما ال يوجبه عادة،
كما إذا رمى رج ً
ال بحصاة صغرية أو رضب�ه بعصا صغرية رضبة خفيفة أو دفعه

دفع� ًا خفيف ًا فص�ادف قتله بذلك .كام يتحقق بالقصد إىل إصابة املقتول بام يتوقع
به القتل عادة ،بحيث ال يستغرب حتقق القتل به ،وإن مل يقصد بذلك القتل.

الث�اين :الش�بيه بالعم�د ،ويتحقق بما إذا قص�د إصابة املجن�ي 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 كافر ًا مهدور الدم فأصاب إنسان ًا مسل ًام 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
شخص ًا فقتلته ونحو ذلك.

الثال�ث :أن يك�ون املقتول ح�ر ًا إن كان القاتل حر ًا ،فلا يقتص من احلر

بقت�ل العب�د ويقتص م�ن العبد بقتل احل�ر أو العبد .وال جم�ال الطالة الكالم يف

ذلك ويف فروعه بعد عدم االبتالء به أو ندرته.

الرابع :أن يكون املقتول مسل ًام إن كان القاتل مسل ًام ،فال يقتص من املسلم

بقتل الكافر ،ويقتص من الكافر بقتل املسلم والكافر.

(مسألة  :)3إذا قتل الكافر املسلم دفع الكافر إىل أولياء املقتول فإن شاؤوا

قتلوه ،وإن ش�اؤوا استرقوه وإن ش�اؤوا عفوا .وكذا يدفع هلم ماله .وإن أسلم
قبل االسرتقاق مل يسرتق ،وكان هلم القتل أو العفو.

(مس�ألة  :)4إذا قت�ل الكاف�ر كاف�ر ًا اقتص من�ه إال أن يس�لم القاتل قبل

 ......................................................... 276منهاج الصاحلني /املعامالت ـ القسم الثاين

ٍ
حينئذ ،بل ليس الولياء املقتول إال الدية إن كان للمقتول دية.
القصاص فال يقتل
(مس�ألة  :)5إذا تعمد املس�لم قتل الذمي اقتص من�ه بعد أن يعطى فضل

ما بني دية املس�لم والذمي ،فإن دية الذم�ي ثامنامئة درهم ،عىل ما يأيت يف حمله إن

شاء اهلل تعاىل.

اخلام�س :أن ال يك�ون القاتل أب� ًا للمقتول ،فال يقتص م�ن االب لو قتل
ابن�ه ،ويقت�ص من االبن لو قت�ل أباه ،كام يقتص من ا ُالم ل�و قتلت ولدها ،ومن

الولد لو قتل ُامه ،لكن بعد رد فاضل الدية إن كان ذكر ًا.

السادس :أن ال يكون املقتول جمنون ًا ،فإن من قتل جمنون ًا ال يقتص منه.

(مس�ألة  :)6األحوط وجوب ًا عدم االقتصاص من الرجل إذا قتل الطفل

غري البالغ.

الس�ابع :أن يك�ون القاتل مبرص ًا ،فإن كان أعم�ى فال قصاص ،بل تثبت

الدية وحتملها عاقلته ،النه يف حكم قتل اخلطأ.

الثامن :أن يكون القتل حمرم ًا ،فلو كان سائغ ًا يف حق القاتل فال قصاص،

س�اب النب�ي Fواألئم�ة ،Bواملرت�د الفطري قب�ل توبت�ه ،واملقتول
كما يف
ّ
بقصاص أو حدّ  ،واملهاجم لو ُقتل دفاع ًا.

(مس�ألة  :)7الظاهر ثبوت القصاص بقتل من عليه القتل حد ًا 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.

(مس�ألة  :)8إذا قت�ل املول�ود الرشعي ول�د الزنا املحكوم بإسلامه ثبت

لولي�ه القص�اص ،ولكن يعط�ى للقاتل فاضل الدي�ة ،فإن دية ول�د الزنا ثامنامئة

درهم كام يأيت.
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(مس�ألة  :)9يثب�ت القصاص عىل الرجل بقتله للرج�ل وللمرأة ،ويثبت

القصاص عىل املرأة بقتلها للرجل وللمرأة .لكن لو قتل الرجل املرأة مل يقتل هبا

إال بع�د دف�ع 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.

(مس�ألة  :)10إذا اجتم�ع اثن�ان عىل قتل واح�د فأمس�كه أحدمها وقتله
اآلخر كان القصاص عىل القاتل ،وكان عىل من أمسكه أن خي َّلد يف السجن حتى
يم�وت عقوبة وح�دّ ًا ،فإن كان معهم ثالث ينظر إليهم ال يغري عليهم وهو يقدر

عىل التغيري كانت عقوبته أن تسمل عيناه.

(مس�ألة  :)11إذا أم�ر رجل رج ً
ال بقتل رجل آخ�ر فقتله كان عىل القاتل
القص�اص ،وعلى االمر أن خي ّلد يف الس�جن حد ًا وعقوب�ة .إال أن يكون املأمور

عبد ًا لالمر ،فيقتل االمر وخي ّلد العبد يف الس�جن .وجيري ذلك فيام لو كان االمر
أو املأم�ور أو املقت�ول امرأة .أما لو كان املأمور صغري ًا غير مميز أو جمنون ًا كذلك

ً
صبي�ا مميز ًا فال
فيقت�ل االم�ر مطلق� ًا وال يشء عىل املأم�ور .وأما ل�و كان املأمور
قصاص عىل االمر وال عىل املأمور ،بل خي ّلد االمر يف الس�جن ،وتثبت الدية عىل

املأمور تؤدهيا عنه عاقلته ،كام يظهر مما يأيت يف الديات.

(مس�ألة  :)12إذا اشترك أكث�ر من واح�د يف قتل واحد ثب�ت القصاص
ٍ
وحينئذ يتخري الويل يف استيفائه بني وجوه..
عليهم.
األول :أن يقتص منهم مجيع ًا بعد رد فاضل الدية عىل كل منهم ،فإذا كانا

اثنني رد عليها دية تامة بينهام ،وإن كانوا ثالثة رد عليهم ديتان بينهم ،لكل منهم
ثلث�ا دي�ة ،وإن كانوا أربعة رد عليه�م ثالث ديات بينهم ل�كل منهم ثالثة أرباع

الدية ،وهكذا.

ٍ
وحينئ�ذ جيب عىل من بقي أن يرد عىل
الث�اين :أن يقتص من واحد منهم،
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ويل املقت�ص من�ه م�ا فضل من الدي�ة ،فإن كان م�ن بقي واحد ًا دف�ع إليه نصف
الدي�ة ،وإن كان�ا اثنني دفع كل واحد منهام ثلث الدي�ة ،وإن كانوا ثالثة دفع إليه
كل منهم ربع الدية ،وهكذا.

الثالث :أن يقتص من بعضهم أكثر من واحد .مث ً
ال إذا كان املشرتكون يف

القت�ل أربع�ة كان له أن يقتص م�ن اثنني ،بعد أن يدفع ل�كل 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 املشترك 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 مع ًا من
دون رد عليهام .ولو كان القاتل رج ً
ال 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.

(مس�ألة  :)13يف كل م�ورد جي�وز القصاص م�ع رد الويل فاض�ل الدية،

يتعين تقديم رد الفاض�ل للجاين ثم االقتصاص من�ه ،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  :)14إذا قتل اجلاين أكثر من واحد كان الولياء كل قتيل االقتصاص

من�ه .فإن اجتمعوا على االقتصاص منه فال يشء هلم .وإن عفا بعضهم أو ريض
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بالدي�ة وقبل هبا اجلاين مل يس�قط ح�ق الباقني من القصاص .وإن س�بق بعضهم

بالقصاص من دون مراجعة الباقني فقد اس�توىف حقه .وهل يسقط حق الباقني،
أو ينتقل�ون للدي�ة ـ كما فيمن تع�ذر االقتصاص من�ه ـ وجهان أقوامه�ا الثاين.

(مس�ألة  :)15املس�لمون تتكافأ دماؤهم ،فكل مس�لم حمترم الدم يثبت

القصاص بقتله مهام كان نسبه ومن أي فرقة كان ،بعد مراعاة الرشوط املتقدمة.

الفصل الثاين
يف أحكام القصاص
(مس�ألة  :)16ال يثبت القصاص إال بعد موت املجني عليه ،فمن اقتص
ٍ
حينئذ القصاص من املقتص،
قبله بعد اجلناية كان ظامل ًا للجاين وكان لويل اجلاين

أو الرض�ا بالدية أو العفو .نعم إذا مات املجني عليه االول بعد قتل اجلاين ثبتت

ديته يف مال اجلاين املقتول.

(مس�ألة  :)17ال يس�تحق ويل املقتول مع القتل العم�دي إال القصاص.
ٍ
ولي�س ل�ه االل�زام بالدية ب�د ً
وحينئ�ذ فلهام
ال عن القص�اص إال برض�ا اجلاين.
الرتايض بام زاد عىل الدية أو نقص عنها.

(مس�ألة  :)18إذا توقف القصاص م�ن ويل املقتول عىل رده فاضل الدية

للجاين كان لويل املقتول اخليار بني القصاص مع الرد وأخذ الدية ،وليس للجاين

االمتناع من الدية.

(مس�ألة  :)19إذا تع�ذر القص�اص يف قتل العمد للخوف م�ن 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 كس�ائر ديونه .نعم إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه ومل يكن
ل�ه م�ال ُاخذت الدية من قرابته االقرب له فاالق�رب ،فإن مل يكن له قرابة كانت

الدية عىل االمام ،وال يتعدى لغري ذلك من صور تعدد القصاص.

(مس�ألة  :)20إذا صال�ح اجل�اين عىل الدي�ة ثم امتنع م�ن أدائها فال يعود
حق القصاص ويبقى مطالب ًا بالدية ،وكذا إذا عجز عن أدائها فإهنا تبقى يف ذمته

كسائر ديونه وال يتحملها عاقلته عنه وال االمام.

(مسألة  :)21إذا أراد ويل املقتول القصاص من القاتل ،فخلصه شخص
أو ق�وم حتى امتن�ع االقتصاص عىل ال�ويل ُالزم الذي خلص�ه بإرجاعه وحبس

حت�ى حيرضه ،فإن فدى نفس�ه بالدية وريض هبا ويل املقت�ول فذاك ،وإن مل يفعل
حتى مات القاتل ُالزم بالدية.

(مس�ألة  :)22يثبت حق القصاص لويل امليت وهو وارث املال ويف ثبوته
للزوج والزوجة إش�كال ،نعم مها يرثان من الدية لو ريض هبا الوارث بد ً
ال عن
القص�اص .وك�ذا من الدية الثابت�ة ابتداء ،وهي دية اخلطأ .وأم�ا ما تعارف عند

كثير من القبائل من إناطة االمر بغري الوارث ،كرئيس القبيلة وأكابرها فهو من

عادات اجلاهلية التي ما أنزل اهلل تعاىل هبا من س�لطان .والالزم عىل املؤمنني نبذ
ذل�ك والرضوخ الحكام اهلل تع�اىل واملحافظة عىل ح�دوده لينالوا بذلك رضاه
ويستحقوا رمحته ،وإال تعرضوا لنقمة اهلل تعاىل وعقابه يف الدنيا واآلخرة.

(مسألة  :)23لويل 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.

(مس�ألة  :)24إذا كان املقت�ول مس�ل ًام ولي�س له أولياء من املس�لمني إال

االمام وكان له أولياء من أهل الذمة عرض عليهم االمام االسلام فمن أس�لم
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منهم فهو وليه ،فإن ش�اء اقتص وإن ش�اء عفا وإن شاء أخذ الدية ،وإن مل يسلم

منهم أحد كان االمر لالمام ،وليس له إال القصاص أوأخذ الدية ،كام تقدم.

(مس�ألة  :)25إذا كان ويل املقت�ول م�وىل علي�ه لصغر أو جن�ون فالظاهر

أن لولي�ه العمل عىل ما فيه صالحه م�ن القصاص أو الدية أو العفو .واألحوط
وجوب� ًا ل�ه االقتصار عىل مقتضى املصلحة املهمة التي يك�ون تفويتها تفريط ًا يف
حق�ه عرف� ًا .ومع عدم وضوحها لل�ويل ينتظر به حتى يرتف�ع احلجر عنه فيعمل

حقه بنفسه.

(مسألة  :)26إذا كان ويل امليت حمجور ًا عليه لسفه أو فلس مل يمنعه ذلك

من طلب القصاص ،كام ال يمنعه من الرضا بالدية.

(مسألة  :)27جيوز لويل امليت املبادرة بالقصاص وإن كان االوىل استئذان

االمام ،أو نائبه اخلاص ،ويف عرص الغيبة يستأذن احلاكم الرشعي.

(مس�ألة  :)28إذا تع�دد االولي�اء كان لكل منهم االقتص�اص من القاتل
منف�رد ًا ،لكن مع مالحظة حق اآلخرين ،فإن رضوا بالقصاص فذاك ،وإن أراد

بعضهم الدية دفع له س�همه منها ،وإن عفا بعضهم دفع سهمه من الدية الولياء
املقت�ص منه .وإن كان بعضهم غائب ًا مل يبط�ل حقه ،بل ينتظر حتى حيرض فيعمل

حقه ،وكذا إذا كان جمنون ًا أو صغري ًا فإنه ال يبطل حقه بل يعمله وليه أو ينتظر به

ارتفاع احلجر عنه ،كام تقدم.

(مس�ألة  :)29للويل اس�تيفاء القصاص بنفس�ه مب�ارشة ،أو بتوكيل غريه
عىل أن يقوم به جمان ًا أو ب ُاجرة ،وتكون ا ُالجرة عليه ال عىل املقتص منه.
(مس�ألة  :)30إذا كان املقت�ول ناقص� ًا ـ كمقطوع الي�د أو الرجل أو فاقد
العين ـ ثب�ت القصاص أو الدي�ة عىل قاتل�ه وإن كان تام ًا وال جي�ب عىل أولياء
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املقت�ول رد دي�ة العضو الناقص على القاتل .نع�م إذا كان املقت�ول مقطوع اليد
اليمن�ى قصاص� ًا أو كان قد جني عليه يف قطعها فأخ�ذ ديتها كان عىل أوليائه رد
دية اليد قبل القصاص ،وإذا أخذوا الدية استثنوا دية اليد .ويف عموم ذلك لليد
اليرسى فض ً
ال عن بقية االعضاء إشكال ،بل منع.

(مس�ألة  :)31املقت�ول عم�د ًا إن كان علي�ه دين وليس له م�ال فالوليائه

القص�اص وال يضمن�ون الدي�ن .نع�م إذا عف�وا يف قت�ل العمد واخلط�أ ضمنوا

الدين .ولو أخذوا الدية كان عليهم وفاء الدين منها.

(مسألة  :)32الالزم يف القصاص قتل اجلاين بام جيهز عليه من دون تعذيب

ومثلة ونحومها حتى لو كان قد قتل املجني عليه بالوجه املذكور .واملش�هور أنه

ال يقتص منه إال بالس�يف ،ولكن الظاهر االكتفاء بكل ما جيهز عليه كالسلاح
الناري .هذا كله مع استسالمه للقصاص جرب ًا أو اختيار ًا ،أما مع امتناعه بحيث

ال يمكن االقتصاص منه إال مباغتة فالظاهر جواز ما تيرس من الوجوه مع حتري
االبعد عن التعذيب واالقرب لالجهاز.

(مس�ألة  :)33إذا أراد ويل ال�دم أن يقت�ص من اجل�اين فرضبه رضبة غري
قاتلة كان ضامن ًا ملا حصل منه ،فإن كان عامد ًا وكانت الرضبة مما يقتص فيه كان

على ويل الدم القص�اص ،وإال كان عليه دية الرضبة له ،ث�م يقتص منه .نعم إذا
رضب�ه رضب�ة قاتلة حتى ظن أنه أجهز عليه لكن�ه عولج فربئ فاألحوط وجوب ًا

سقوط القصاص بذلك.

(مسألة  :)34ليس للمجني عليه قبل موته حق العفو أواختيار القصاص
أو الدية ،ولو اختار شيئ ًا من ذلك فال أثر له ،بل يبقى احلق للويل.
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الفصل الثالث

يف قصاص الطرف

وامل�راد من�ه ما ال تبل�غ فيه اجلناية إزه�اق النفس ،س�وا ًء 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.

(مس�ألة  :)35يشترط يف قصاص الطرف ما يشترط يف قصاص النفس

م�ن كامل اجل�اين ـ بالبلوغ والعقل ـ وعمده ،وحري�ة املجني عليه إذا كان اجلاين
حر ًا ،وإسلامه إذا كان اجلاين مس�ل ًام ،وعدم كون اجلاين أب ًا للمجنى عليه وعدم

ً
وجوب�ا ،وأن يكون اجلاين
ك�ون املجني علي�ه ،جمنون ًا بل وال صبي ًا عىل األحوط
مبرص ًا ،وأن تكون اجلناية حمرمة ،عىل التفصيل املتقدم هناك.
(مس�ألة  :)36الظاهر أن اجلناية عمد ًا عىل الطرف موجبة لتخيري املجني

علي�ه بني القص�اص والدية ،فإن اخت�ار الدية فليس للج�اين االمتناع ،بخالف
اجلناية عىل النفس ،كام تقدم.

(مس�ألة  :)37إذا جنت املرأة عىل الرجل كان له القصاص باملثل ال غري،

وإذا جن�ى الرج�ل عىل املرأة كان هل�ا القصاص منه بال رد ما مل تبل�غ دية اجلناية
ثلث دية قتل الرجل ،فإذا بلغت ثلث الدية نزلت ديتها إىل النصف وكان عليها
رد فاض�ل الدي�ة .فمث ً
ال  :إذا قطع الرجل إصبع� ًا أو إصبعني أو ثالث ًا من أصابع

امل�رأة كان هل�ا القص�اص من دون رد ،ف�إن قطع أربع ًا كان هل�ا القصاص مع رد

نص�ف دية االصابع املذك�ورة .وإذا فقأ الرجل عني املرأة أو قطع رجلها كان هلا
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القص�اص بفقء عينه أو قطع رجله مع رد نص�ف دية العني والرجل ،وهو ربع

دية النفس ،وهكذا.

(مس�ألة  :)38املعي�ار يف بل�وغ الثل�ث وعدم�ه على وحدة اجلناي�ة عرف ًا
وتعدده�ا ،فإذا كان قط�ع االربع االصابع دفعة واحدة عرف� ًا كانت اجلناية أكثر

من الثلث وثبت الرد ،أما إذا كان متفرق ًا بحيث تعد جنايات متعددة فكل جناية
دون الثلث وال ر ّد فيها.

(مس�ألة  :)39ال يشترط يف القصاص يف االطراف التساوي يف السالمة

والعي�ب ،فيقت�ص للمعيبة بالس�ليمة وللس�ليمة باملعيبة بال رد .نع�م إذا كانت
ً
وجوب�ا عدم القصاص فيها ،بل الدي�ة وهي ثلث دية اليد
اليد شلاء فاألحوط

الصحيحة.

(مسألة  :)40تقطع اليد باليد ،فإن كان للجاين مماثل للمقطوع من حيثية

اليمين واليس�ار كان هو املق�دم يف القصاص ،فتقط�ع اليمني باليمني واليس�ار
باليس�ار ،وإال س�قطت املامثلة يف ذلك ،فإن مل يكن للج�اين يد قطعت رجله مع
مراعاة املامثلة من حيثية اليمني واليسار مع االمكان ،ويسقط مع التعذر.

(مسألة  :)41إذا فقأ االعور عين ًا واحدة من ذي عينني كان له القصاص،

فيفقأ عينه وإن صار أعمى .وأظهر من ذلك ما لو فقأ عني أعور مثله.

(مس�ألة  :)42إذا فقأ صحي�ح العينني العني الصحيح�ة من االعور ختري

املجن�ي عليه بني القصاص من إحدى عيني اجلاين مع أخذ نصف دية االنس�ان

وأخذ دية تامة من دون قصاص .نعم لو كان عور االعور جلناية جان فاألحوط
وجوب ًا مع اقتصاصه عدم أخذ فاضل الدية.
(مس�ألة  :)43يف إذهاب الرؤية من العني م�ع بقائها القصاص إن أمكن
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م�ن دون تع�د عىل اجلاين بأكثر مم�ا جنى ومع خوف التعدي تتعين الدية .وكذا
احلال يف مجيع منافع االعضاء إذا ذهبت مع بقاء العضو سامل ًا.

(مس�ألة  :)44يثبت القصاص يف إزالة الش�عر إذا مل يكن فيه إفساد ملحله
ب�ل كان ينبت ثاني ًا .وكذا إذا كان فيه إفس�اد ملحله بحيث ال ينبت ثاني ًا إن أمكن
القصاص ،وإال تعينت الدية.

(مس�ألة  :)45يثب�ت القص�اص يف قط�ع الذكر م�ن الرج�ل والفرج من

امل�رأة باملثل ،أما لو قطع الرجل فرج املرأة أو املرأة فرج الرجل فال قصاص ،بل

تتعين الدي�ة .نعم إذا قطع الرجل فرج امرأته وامتنع ع�ن دفع الدية كان للمرأة

القصاص بقطع ذكره.

(مس�ألة  :)46يثبت القصاص يف االس�نان ذات ا ُالصول الثابتة يف أصل
الفك .وال يسقطه نباهتا بعد ذلك وإن عادت كحاهلا االول .نعم األحوط وجوب ًا

عدم القصاص إذا كانت لغري البالغ ،ملا تقدم يف رشوط القصاص .وأما االسنان
النابتة يف اللحم غري ذات ا ُالصول ـ املسماة باالس�نان اللبنية ـ فالظاهر وجوب
القص�اص فيه�ا بمثلها إذا كان اجل�اين واملجني عليه كبريي�ن ،وإن كان الفرض
ن�ادر ًا .أما القصاص عنها بالس�ن االصلية فهو ال خيلو عن إش�كال .واألحوط

وجوب ًا عدمه ،والرجوع إىل الدية سوا ًء عادت أم مل تعد.

(مس�ألة  :)47البد من املامثلة يف قصاص االس�نان ،فال يقتص الس�نان

املق�دم بالطواح�ن وال العكس ،وال يقت�ص بيشء منها باالني�اب وال العكس،
ب�ل األح�وط وجوب� ًا ع�دم االقتصاص للعلي�ا بالس�فىل وبالعكس .ب�ل وعدم
االقتصاص للثنيتني املتوس�طتني بالرباعيتين اللتني عىل جانبيهام وبالعكس ،بل

ي�رىض يف مجيع ذلك بالدي�ة .نعم الظاهر عدم إخالل اختلاف اجلانب باملامثلة
عرف� ًا ،فيقتص ملا يف اجلان�ب االيمن بام يف اجلانب االيسر وبالعكس .وإن كان
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األح�وط وجوب� ًا احلفاظ عىل املامثلة يف اجلانب مع االم�كان وعدم االخالل هبا
إال مع التعذر كام إذا مل يكن للجاين س�ن مماثل يف اجلانب الذي اعتدي عىل مثله

يف املجني عليه .وجيري مجيع ذلك يف االصابع ويف مجيع االطراف.

(مس�ألة  :)48إذا قطع يشء من جس�د االنسان أو ش�ق ثم ُالصق و ُاعيد

إىل م�ا كان علي�ه قب�ل اجلناي�ة ـ كام يش�يع ذلك يف عصورن�ا ـ فالظاهر س�قوط

القصاص .بل يش�كل ثبوت الدية ،وحيتمل الرجوع للحكومة التي يأيت الكالم
فيه�ا يف الدي�ات ،فالالزم التصالح .نع�م إذا ُاصلح النق�ص بأجنبي مل يمنع من
القصاص ،كام لو فقأ عينه فزرع عني حي أو ميت بدهلا ،أو قطعت ش�حمة ُاذنه

فوضع بدهلا حلمة من بدنه أو بدن غريه بعملية جتميل أو نحو ذلك.

(مس�ألة  :)49إذا جنى بام يس�توجب القطع أو الشق ثم اقتص منه فأراد
إصالح�ة بإلصاقه وإعادته على ما كان عليه قبل القص�اص مل ّ
يمكن من ذلك،

ول�و فع�ل ُاعيد القصاص عليه البقاء النقص .نع�م يف منعه من إصالح النقص
بأجنبي ـ نظري ما تقدم يف املسألة السابقة ـ إشكال ،واالظهر العدم.

(مس�ألة  :)50إذا قطع منه يشء واقتص لنفس�ه ثم تس�نى للمجني عليه

أن يعي�د ما قطع منه بنفس�ه ورجع احل�ال إىل ما كان عليه قب�ل اجلناية ،فإن كان

يعلم قبل االقتصاص بقدرته عىل االصالح وحصوله منه ثم اقتص بنفس�ه كان
علي�ه القص�اص ،وإن مل يعلم بذلك أو ّ
وكل ش�خص ًا بالقصاص ومل يبارشه فال
قص�اص علي�ه ،بل الدية إن كان قد اقتص بنفس�ه جاه ً
ال باحل�ال .وإن قام غريه

مقام�ه يف االقتصاص فال دية عليه أيض ًا ،بل يتحملها املبارش ،إال أن يكون تابع ًا
غ�ار ًا ملطالبته
لالم�ام فتكون عىل بيت مال املس�لمني .نع�م إذا كان املجني عليه ّ
بالقص�اص مع علمه بحصول االصلاح كان ملن يؤدي الدية الرجوع هبا عليه.
وعلى كل حال ليس للمقتص منه منع املجني عليه من االصالح ،فض ً
ال عن أن
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يلزمه بعد حصول االصالح بإرجاع احلال إىل ما كان قبله.

(مسألة  :)51ال يثبت القصاص يف اجلراح والشجاج مع انضباطها وعدم
كون القصاص معرض ًا للنفس للهالك أو معرض ًا للعضو التلف أو الرضر.

(مس�ألة  :)52ال يثبت القصاص يف اجل�رح الواصل للجوف وال الناقل
للعظم عن حمله ،وال الواصل ُالم الرأس ،وال اهلاشم للعظم.
(مس�ألة  :)53ال يثب�ت القصاص يف كرس العظم حت�ى كرس الذراع عىل
األحوط وجوب ًا.

(مس�ألة  :)54يف اجل�راح والش�جاج التي يثبت فيه�ا القصاص البد من
مساواة القصاص للجناية طو ً
ال وعرض ًا وعمق ًا وتكفي املساواة العرفية .كام أنه
جيوز االقتصاص باالقل .ويف استحقاق الدية للزائد إشكال.

(مس�ألة  :)55إذا اقتص من اجلاين فسرت اجلناية عليه بوجه غري متوقع

لط�وارئ خارجي�ة فمات أو تلف عض�و منه أو نح�و ذلك فال قص�اص له وال

دية .وكذا إذا رست اجلناية بنفس�ها بوجه غري متوقع ال لطوارئ خارجية وكان
القص�اص بأم�ر االمام أو احلاك�م الرشعي .وأما إذا مل يك�ن بأمره فال قصاص،

ويف سقوط الدية للرساية إشكال ،فالالزم التصالح.

(مسألة  :)56يف ثبوت القصاص يف الرضب بالسوط وغريه ،ويف اللطمة
ونحوها إشكال ،واألحوط وجوب ًا االقتصار عىل الدية.
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خامتة

فيها مسائل..

ا ُالوىل :إذا جل�أ اجل�اين حلرم مك�ة املعظمة مل يقتص من�ه يف النفس وال يف

اجل�راح وال يف غريه�ا ،بل ال يبايع وال يش�ارى وال يطعم وال يس�قى وال يكلم
حت�ى خيرج منه .نعم إذا جنى يف احلرم اقتص منه فيه .وال يلحق باحلرم املذكور

ح�رم املدين�ة املرشفة وال مش�اهد االئم�ة ،Bإال أن يلزم م�ن القصاص فيها
ُ
هتكها ،فيحرم.

الثانية :يس�تحب العفو ع�ن القصاص يف النفس والط�رف وغريمها ،كام

ّ
ح�ث على ذلك الكت�اب املجيد وتظاف�رت به االخب�ار ،قال تع�اىل ﴿:وليعفوا

وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهلل لكم﴾ .ويف احلديث « :س�ألت أبا عبد اهللA

ع�ن ق�ول اهلل عزوج�ل ﴿ :فمن تصدق به فه�و كفارة له﴾ ق�ال  :يكفر عنه من
ذنوب�ه بق�در ما عف�ى عنه من ج�راح أو غريه» .ويتأك�د ذلك يف الن�ادم التائب،

ف�إن يف الن�دم وتأنيب الضمري م�ن االمل النفيس ما قد يزيد على العقاب البدين.
وخصوص ًا إذا استسلم للقصاص الذي فيه من كرس النفس واالقدام عىل حتمل

املش�قة ما يطفئ غضب املعتدى عليه ويش�في غيضه وما يس�تحق به املستس�لم
للشكر اجلزيل واجلزاء اجلميل.

الثالث�ة :إذا عف�ا م�ن بيده القصاص ع�ن القصاص فليس ل�ه الرجوع يف

ذلك ،ألن حقه قد سقط بالعفو وال يعود بعد سقوطه ،قال تعاىل ( :فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب أليم) ،وعن االمام الصادق Aيف تفسري هذه االية أنه قال

« :هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي ،فله عذاب أليم ،كام قال
اهلل عزوجل».

دية النفس 289.........................................................................................

القسم الثاين
يف الديات

الدي�ة هي امل�ال املفروض ت�دارك ًا للجناية الواردة على النفس أو البدن.

وه�ي تثب�ت باالص�ل يف مورد اخلطأ ،وم�ع العمد يف مورد ال قص�اص فيه .كام
ال ع�ن القصاص يف م�ورد تع�ذره ،وتثبت بالترايض بد ً
تثب�ت رشع� ًا بد ً
ال عن
القصاص مع إمكانه ،كام يتضح مما تقدم.

ويقع الكالم فيها يف ضمن فصول.

الفصل االول
يف دية النفس

(مسألة  :)57دية قتل املسلم عمد ًا أحد ُامور..

األول :مائة من االبل .والبد من كوهنا مسنة .واألحوط وجوب ًا أن تكون
داخلة يف السنة السادسة ،وأن تكون فحولة ال إناث ًا.

الث�اين :مائت�ان م�ن البقر .ويكف�ي فيه ما يص�دق عليه أنه بق�ر .وإن كان
األحوط استحباب ًا أن تكون إناث ًا مس ّنة ،وهي الداخلة يف السنة الثالثة.
الثالث :ألف من الغنم .ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة.
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الراب�ع :أل�ف دين�ار ذهب .وق�د تقدم يف كتاب ال�زكاة أن الدين�ار أربعة
غرامات وربع تقريب ًا ،فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريب ًا.

اخلام�س :عرشة آالف درهم فضة .وقد تقدم يف كتايب الزكاة واللقطة أن
الدرهم ثالثة غرامات إال ربع عرش الغرام تقريب ًا ،فتكون الدية ثالثني كيلو ًا إال
ربع الكيلو من الفضة تقريب ًا.

الس�ادس :مائت�ا ح ّل�ة ،وكل حل�ة ثوب�ان إزار ورداء .واألح�وط وجوب ًا

االقتصار عىل برود اليمن.

(مس�ألة  :)58األحوط وجوب� ًا االقتصار يف كل خصلة من خصال الدية

الس�تة عىل من يناس�به ،فيؤخذ من أهل االبل ـ وهم أهل البوادي ـ االبل ،ومن

أه�ل البقر البقر ،وم�ن أهل الغنم الغنم ،ومن أهل الدنانير الدنانري ،ومن أهل

الدراه�م الدراهم ،ومن أهل احللل احللل ،وإن كان بعض الناس من أهل أكثر

م�ن ن�وع واحد خيرّ بينهام .نعم من مل يكن من أهل يشء من هذه اخلصال كأهل
الست.
املدن يف زماننا ـ يتخري بني اخلصال
ّ
(مس�ألة  :)59يف م�ورد ثب�وت التخيري فالذي خيري هو اجل�اين ومن يقوم

مقامه ممن يكلف بدفع الدية ،ال من يس�تحق الدية .نعم إذا ثبتت الدية بالصلح
بدل القصاص أمكن جعلها عىل وجه آخر ،كام يمكن الزيادة عىل الدية.

(مس�ألة  :)60دية العمد يؤدهيا اجلاين نفس�ه .نعم إذا ثبتت بالصلح بدل

القصاص أمكن أن جتعل عىل غريه.

(مس�ألة  :)61تؤدى دية العمد يف س�نة .واملراد بذلك أهنا تؤدى يف س�نة

من حني ثبوهتا ال من حني حصول القتل .نعم إذا ثبتت بالصلح بدل القصاص
أمكن حتديد مدة أدائها عىل خالف ذلك.

(مسألة  :)62تقدم يف أول الكالم يف القصاص أن اخلطأ عىل قسمني..
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األول :ش�به عمد .ويتحقق بام إذا قص�د إصابة املجني عليه بام ال يوجب

القتل عادة ،من دون قصد للقتل إذا صادف حصول القتل به.

الث�اين :خطأ حمض .وهو الذي ال يقصد به إصابة املجني عليه ،بل يصيبه
من دون قصد .وفيهام مع ًا الدية دون القصاص.
(مسألة  :)63دية شبه العمد هي اخلصال الست املتقدمة ،إال أن األحوط
وجوب� ًا أن تكون الغنم فيها ذكران ًا .كام أن أس�نان االب�ل فيها ختتلف فترتدد بني

وجهني..

األول :أن تكون ثالث ًا وثالثون منها ِح َّقة ـ وهي الداخلة يف السنة الرابعة
ثنية
ـ وثالث وثالثون َج َذعة ـ وهي الداخلة يف السنة اخلامسة ـ وأربع وثالثون َّ

ـ وهي التي ولدت بطنني ـ كام ان األحوط وجوب ًا أن تكون كلها حامل.

الث�اين :أن تكون أربع�ون منها حامل بني الثنية ،وه�ي ولدت بطنني ،كام

سبق ،وبازل عامها ـ وهي الداخلة يف السنة التاسعة ـ وثالثون بنت لبون ـ وهي
الداخلة يف السنة الثالثة ـ وثالثون حقة .وحيسن مع ذلك االحتياط بالصلح.

(مس�ألة  :)64دية شبه العمد يؤدهيا اجلاين نفسه ،كدية العمد ،فإن امتنع

م�ن أدائها أو مات ثبتت يف ماله ،فإن مل يكن له مال كانت كس�ائر الديون الثابتة

يف ذمته.

(مس�ألة  :)65دي�ة اخلط�أ املح�ض هي اخلصال الس�ت املتقدم�ة ،إال أن
األح�وط وجوب ًا يف أس�نان االب�ل فيها أن تكون ثالثون حق�ة ـ وتقدم رشحها ـ
وثالثون ابنة لبون ،وعرشون ابن لبون ـ ومها ما يدخل يف السنة الثالثة ـ وعرشون

بن�ت خماض ،وه�ي الداخلة يف الس�نة الثانية .ويمكن الترايض عىل غري ذلك.
(مس�ألة  :)66دي�ة اخلطأ املحض يف القتل واالط�راف واجلروح وغريها
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عىل العاقلة ،وهي عشرية اجلاين .عىل ما يأيت توضيحه يف حمله.

(مس�ألة  :)67ت�ؤدى دية قتل اخلطأ يف ثالث س�نني من حين القتل ،من

دون فرق بني شبه العمد واخلطأ املحض.

(مس�ألة  :)68إذا وق�ع القت�ل يف ح�رم مكة املعظمة أو يف االش�هر احلرم
كان�ت الدي�ة مغلظة ،وه�ي دية وثلث من دي�ة املقتول يف غريه�ا ،رج ً
ال كان أو

ام�رأة .وخيتص ذلك بدية القتل وال يعم دية االط�راف واجلروح وغريمها .وال

يلحق بحرم مكة حرم املدينة املنورة وال غريه من االماكن املقدس�ة ،كاملس�اجد
واملشاهد املرشفة.

(مس�ألة  :)69دي�ة امل�رأة نص�ف دي�ة الرجل م�ن مجيع اخلصال الس�ت

املتقدمة .وجيري فيها التغليظ املتقدم إذا قتلت يف احلرم أو يف االشهر احلرم.

(مسألة  :)70يستثنى من ثبوت الدية يف قتل املسلم خطأ ما إذا قتل يف أرض
ٍ
حينئذ وتثبت به الكفارة ال غري.
الكف�ر بتخيل كونه كافر ًا ،فإنه ال تثبت به الدية
(مسألة :) 71دية ولد الزنا ،من االبوين مع ًا إذا حكم بإسالمه تبع ًا البويه

أو النه أظهر االسلام ثامنامئة درهم ،ودي�ة املرأة عىل النصف من ذلك .وجيري

فيهام التغليظ املتقدم .وأما ديات االعضاء واجلروح ونحوها فإهنا تنس�ب للدية
املذكورة بنس�بة دية أعضاء وج�روح غريه لديته ،فدية عينه ً
مثلا أربعامئة درمه ًا

ودي�ة إصبع�ه ثامنون درمه� ًا ،وهكذا .وأم�ا إذا كان الزنا من أح�د االبوين دون

اآلخر فدية الولد دية الولد الرشعي.

(مس�ألة  :)72دية الذمي ثامنامئ�ة درهم ،ودية املرأة عىل النصف ،وجيري

فيهام التغليظ املتقدم ،وعىل ذلك تنسب ديات االعضاء واجلروح ونحوها ،نظري
ما تقدم يف املسألة السابقة.

(مسألة  :)73ال دية لكافر غري ذمي.
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(مس�ألة  :)74إذا أ ّدب الزوج زوجته تأديب� ًا مرشوع ًا بام ال يوجب القتل

عادة فصادف موهتا فعليه ديتها .وكذا الويل إذا أ ّدب املوىل عليه.

(مس�ألة  :)75تق�دم يف كتاب االج�ارة أن الطبيب ضامن م�ا مل يتربأ من
الضامن .لكن ذلك خيتص بام إذا ُاوكل العالج له .أما إذا ُاذن له يف وجه خاص،

فق�ام به ومل يتجاوزه ،ف�أ ّدى ذلك إىل التلف ،فال ضامن علي�ه مطلق ًا ،كام لو ُاذن
له يف ش�ق خراج يف بدنه ّ
فش�قه فامت بسبب الش�ق بوجه غري متوقع ،فإنه ال دية
ٍ
حينئذ .نعم إذا مل يس�تند التلف الصل الشق ،بل خلصوصية فيه غري مأذون فيها
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
غار ًا ،بأن أظهر أن�ه من أهل اخلربة واملعرفة ومل يكن كذلك ،بل
يضم�ن إذا كان ّ
ٍ
حينئذ .كام أنه لو كان العمل مما ال يستبعد معه التلف
ال تنفع الرباءة من الضامن
ٍ
حينئذ.
كان عليه القصاص

الفصل الثاين

يف ديات قطع األعضاء
ونحوها مما يف البدن

متهيد :يف االرش واحلكومة

يف كل اعت�داء عىل االنس�ان املحرتم الدم الدية .ف�إن كان لذلك االعتداء
مقدر رشع ًا مستفاد من دليل عام أو خاص عمل عليه ،وإن مل يثبت لذلك مقدر

رشع ًا ففيه االرش ،وقد يس�مى باحلكومة .واألحوط وجوب ًا يف حتديده الرجوع
حلكمني عادلني حيكامن به .فإن اتفق الطرفان عىل تعيينهام فذاك ،وإن اختلفا رجعا
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للحاك�م الرشعي يف تعيينهام ،والبد أن يبتني حكم احلكمني عىل مالحظة الدية

الرشعية املنصوصة للنفس واالطراف واجلروح وغريها ،ومقايسة غري املنصوص
به حس�بام يتوصل إليه اجتهادمها بعد إعامل منته�ى طاقتهام .والبد مع ذلك من
التصال�ح بني الطرفين اجلاين أو عاقلته واملجني علي�ه أو وارثه إما عىل الرجوع

للحكمين قبل حتكيمهام أو عىل ما حكام به بعد حتكيمهام وصدور احلكم منهام.

إذا عرف�ت هذا ،فيق�ع الكالم يف هذا الفصل يف دي�ات القطع املنصوصة
وغريها .وهو يكون يف ُامور..
األول :الشعر :

(مس�ألة  :)76إذا ُازيل ش�عر اللحية من الرجل ،فإن عاد ونبت ثاني ًا ففيه

ثلث دية الرجل ،وإن مل ينبت ففيه الدية كاملة.

(مس�ألة  :)77إذا ُازي�ل ش�عر الرأس م�ن الرجل فإن نب�ت ففيه االرش
واحلكومة ،وإن مل ينبت فاملشهور أن فيه الدية كاملة .واألحوط وجوب ًا الصلح.

(مس�ألة  :)78إذا ُازيل شعر رأس املرأة فإن نبت ففيه مهر نسائها ،وإن مل

ينبت ففيه ديتها.

(مسألة  :)79إذا ُاصيب احلاجب فذهب شعره ومل ينبت فديته نصف دية

العني ،وهو ربع الدية التامة ،ويف بعضه بالنسبة .فإن نبت ففيه االرش واحلكومة.
(مسألة  :)80يف أبعاض الشعر املتقدم غري احلاجب احلكومة ،سواء كان

التبعيض يف مس�احة منبت الش�عر أم يف طول الشعر ،كام إذا قصه وقرصه .وكذا
احلال يف بقية شعر البدن كأهداب العينني وشعر العانة وغريمها.
الثاين :العني :

(مسألة  :)81إذا قلعت أو فقئت العني من شخص ـ رجل أو امرأة ـ كان
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ل�ه نصف ديت�ه ،ويف العينني مع ًا ديته كاملة .م�ن دون فرق بني العني الصحيحة
والعمشاء واجلاحظة واحلوالء وغريها.

عورهبجناية
(مسألة:)82يفالعنيالصحيحةمناالعورديتهكاملة،وإذاكان ُ
جان عليها ففي ثبوت متام الدية أو نصفها وجهان ،واألحوط وجوب ًا التصالح.
(مسألة  :)83يف العني القائمة إذا مل تكن مبرصة ثلث ديتها.
(مس�ألة  :)84يف شرت جفن العني االعىل ثلث دية العني ،ويف شرت جفنها

االسفل نصف دية العني .وكذا احلال يف قطعهام.

(مسألة  :)85ليس يف االهداب يشء إذا ُاصيبت مع االجفان ،وإنام يثبت
فيها االرش ـ كام تقدم ـ إذا ُاصيبت وحدها.
(مسألة  :)86إذا ُاصيب اجلفن مع العني ثبت لكل ديته ،وال تتداخل الديتان.
الثالث :االنف :

(مس�ألة  :)87إذا قطع ما ِرن االنف ـ وهو ما ألن منه ـ كله من ش�خص

ففي�ه ديته تامة ،وكذا فيام زاد عليه حتى يس�تأصل كله .نعم مع تعدد اجلناية بأن
قطع ش�خص املارن أو ً
ال ثم قطع هو أو غريه ما زاد عليه من االنف ثبتت الدية
يف املارن ،وكان يف الزائد االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)88إذا قطع من ش�خص طرف االنف املرشف عىل الفم ففيه

نصف ديته .ويف كل واحد من جانبيه وهو الظاهر من املنخر ثلثها .وكذا يف إزالة
احلاج�ز بني املنخرين ،لكن مع التصالح عليه بني الطرفني عىل األحوط وجوب ًا.

(مس�ألة  :)89إذا نفذت نافذة يف أحد املنخرين وبرئت ففيها عرش الدية،

وإن مل تربأ ففيها ثلث الدية.
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الرابع :االذن :

(مسألة  :)90يف قطع ا ُالذن من أصلها من شخص نصف ديته ،ويف قطع
ا ُالذنني مع ًا منه دية تامة .من دون فرق بني ا ُالذن الصامء وغريها.

(مس�ألة  :)91إذا قط�ع بع�ض ا ُالذن ففيه م�ن دية ا ُالذن بنس�بة املقطوع
ملجم�وع ا ُالذن .نعم يثبت ثلث دية ا ُالذن يف قطع ش�حمتها ،وهي اللحمة التي

يف أسفلها.

(مسألة  :)92يف خرم ا ُالذن وثقبها االرش واحلكومة.
اخلامس :الشفة :

(مسألة  :)93إذا استؤصلت الشفتان مع ًا من شخص ففيهام ديته تامة.

(مسألة  :)94إذا استؤصلت الشفة العليا وحدها من شخص ففيها نصف

ديت�ه .وإذا قط�ع بعضها ففيه من الدية املذكورة بنس�بة املقطوع ملجموع الش�فة.

(مسألة  :)95إذا شقت الشفة العليا حتى بانت منها االسنان ثم عوجلت
والتأم�ت وبرئت ففيها مخس ديتها ،وإن مل تلتئم وبقي ش�ينها قبيح ًا ففيها مخس
ديتها وثلث اخلمس .وفيام عدا ذلك منها احلكومة واالرش.

(مسألة  :)96إذا استؤصلت الشفة السفىل وحدها من شخص ففيها ثلثا

ديته ،وإذا قطع بعضها ففيه من الدية املذكورة بنسبة املقطوع ملجموع الشفة.

(مسألة  :)97إذا شقت الشفة السفىل حتى بانت االسنان منها ثم التأمت
بالتداوي والعالج ففيها مخس ديتها ،وإن مل تلتئم وبقي شينها قبيح ًا ففيها نصف
ديتها .وفيام عدا ذلك منها احلكومة واالرش.

(مس�ألة  :)98إذا ُاصيبت الش�فة فتقلصت من دون ج�رح أو قطع ففيها
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احلكومة.

السادس :اللسان:

(مس�ألة  :)99يف لس�ان الصحيح ديته كاملة .ويف لس�ان األخرس ثلث

ديته .ويف أبعاضهام احلكومة.

(مس�ألة  :)100يف قطع لس�ان الطفل الذي مل يتكل�م الدية كاملة ،إال أن

يعلم بأنه أخرس ففيه ثلث الدية.
السابع :االسنان:

(مسألة  :)101يف االسنان بجموعها إذا ُاسقطت من االنسان ديته كاملة.
(مس�ألة  :)102تقس�م الدية عىل ثامنية وعرشين س�ن ًا املق�دم منها ـ وهو

االني�اب االربع�ة وما بينها ـ اثنى عشر ،واملؤخر منها ـ وهو االرضاس ـ س�تة

عشر .لكل واحد من املقدم نصف عرش الدية تكون بحس�اب الدنانري مخسين
دين�ار ًا ،وجمموعها س�تامئة دينار .ولكل واحد من املؤخ�ر ربع عرش الدية تكون
بحساب الدنانري مخسة وعرشين دينار ًا ،وجمموعها أربعامئة دينار.

(مسألة  :)103يكفي يف ثبوت دية السن انفصال ما ظهر منه خارج اللثة

بكرس أو نرش أو نحومها ،وال يشترط فيه قلعه من أصله .ويف انفصال بعض ما

ظهر منه بكرس ونحوه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)104م�ن نقص�ت أس�نانه خلقة فقلع�ت كلها نقص�ت ديتها

بالنسبة.

(مس�ألة  :)105يف االس�نان الزائدة االرش واحلكومة ،س�واء قلعت مع

االصلية أم وحدها.

(مسألة  :)106إذا رضبت السن انتظر هبا سنة ،فإن وقعت غرم الضارب
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ديته�ا ،وإن اس�ودت فعليه ثلثا ديتها ،وإن تغريت بغري الس�واد أو مل تتغري ففيها

االرش واحلكومة.

(مسألة  :)107إذا ُاسقطت السن السوداء ففيها ربع ديتها.

(مسألة  :)108ما سبق خيتص بدية االسنان ذات ا ُالصول النابتة يف الفك،
وأما االسنان النابتة يف اللحم غري ذات ا ُالصول ـ املسامة باالسنان اللبنية ـ فالظاهر

فيه�ا االرش .واألحوط وجوب ًا تقديره لكل س�ن ببعري ،من دون فرق بني نبات
غريه�ا مكاهن�ا وعدمه .نع�م إذا كان عدم نبات غريه ناش�ئ ًا ع�ن خلل يف الفك

بسبب اجلناية عىل السن ،ففيه االرش واحلكومة غري ما ثبت بسبب سقوط السن.
(مس�ألة  :)109لو ّثبت مكان الس�ن املقلوع س�ن ًا 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 :

(مس�ألة  :)110يف قطع كل يد من ش�خص نصف ديته ،ويف اليدين مع ًا

ديته تامة.

(مس�ألة  :)111املدار يف قطع اليد عىل العضو اخلاص ،املنتهي باملنكب،

س�واء قطع من متام الكف أم مما زاد عليها ،بأن قطع مع الذراع أو مع العضد أو

م�ع أبعاضهما ،فتثبت دية اليد يف ذل�ك كله من دون زي�ادة وال نقيصة .نعم إذا
قطع�ت الك�ف مث ً
ال فثبتت دية اليد ث�م قطع الذراع بجناية ُاخ�رى ففيه االرش
واحلكومة ،وكذا يف كل جناية ُاخرى بعد قطع الكف.

شل اليدين مع ًا الدية ،ويف ّ
(مسألة  :)112يف ّ
شل إحدهيام نصفها ،كام هو

احلال يف القطع.
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التاسع :االصابع :

(مسألة  :)113يف أصابع اليدين بتاممها من شخص ديته ،وكذا يف أصابع

الرجلني.

(مسألة  :)114تقسم دية االصابع عىل عرشة ،فلكل إصبع عرش الدية.

(مسألة  :)115تقسم دية االهبام عىل مفصلني ،ففي قطع املفصل االعىل

منهام وحده نصف دية االهبام ،وال تتم دية االهبام إال بقطعه من أصله .وتقس�م

دي�ة بقي�ة االصابع عىل ثالثة مفاصل ،ففي قطع املفص�ل االعىل وحده ثلث دية
االصبع ،ويف قطع الثاين ثلثاها ،وال تتم دية االصبع إال بقطعه من أصله.
(مسألة  :)116إذا اوجبت اجلناية شلل االصبع ففيها ثلثا ديته.

(مسألة  :)117يف فصل كل ظفر من اليد أو الرجل مخسة دنانري.
(مسألة  :)118يف االصبع الزائدة ثلث دية االصبع االصلية.
العارش :الثديان :

(مسألة  :)119يف ثدي املرأة نصف ديتها ،ويف الثديني مع ًا متام ديتها .ويف
حلمة ثدهيا ربع ديتها ،ويف احللمتني مع ًا نصف ديتها.
(مس�ألة  :)120يف حلمة ثدي الرجل ثمن ديته ،وفيام زاد عليها من ثديه

االرش واحلكومة.

احلادي عرش :الذكر :

(مس�ألة  :)121يف قط�ع الذك�ر الدي�ة تامة .م�ن دون فرق بين الصغري

والكبري ،الش�اب والش�يخ ،حتى العنني .نعم يف ذكر اخليص ثلث ديته .وكذا يف

الذكر املشلول غري ذكر العنني.
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(مس�ألة  :)122يكف�ي يف ثبوت الدي�ة التامة قطع الذكر من احلش�فة فام
زاد .وأما قطع بعض احلشفة ففيه االرش واحلكومة .واألحوط وجوب ًا كونه من

الدية بنسبة املقطوع لتامم احلشفة.
الثاين عرش :البيضتان :

(مس�ألة  :)123يف قطع بيضة الرجل نصف ديته ،ويف قطع البيضتني مع ًا
دية تامة .واألحوط اس�تحباب ًا التصالح بني اجلاين واملجني عليه عن اليرسى بام
بني نصف الدية وثلثيها ،وعن اليمنى بام بني نصفها وثلثها.

(مسألة  :)124يف بيضتي اخليص إن كانتا موجودتني ثلث ديته.

الثالث عرش :قبل املرأة :

(مس�ألة  :)125يف قطع قبل املرأة ديتها تامة .من دون فرق بني الس�ليمة

واملعيبة ـ كالرتقاء والقرناء ـ والبكر والثيب والصغرية والكبرية.

(مس�ألة  :)126املشهور أن يف قطع كل من الش�فرين الكبريين من املرأة
نصف ديتها وفيهام مع ًا ديتها تامة .لكن الظاهر أن فيهام االرش واحلكومة .وكذا
يف قطع بقية أجزاء الفرج .ألن القبل ليس خصوص الش�فرين الكبريين ،فالبد

من توزيع الدية عىل متام االجزاء ،وال طريق للتوزيع املذكور إال احلكومة.
الرابع عرش :الرجالن :

(مس�ألة  :)127يف قط�ع رج�ل واح�دة من الش�خص نص�ف ديته ،ويف
قطعهام مع ًا ديته كاملة.
(مسألة  :)128املدار يف قطع الرجل عىل العضو اخلاص املنتهي يف أصل

الفخذ ،سواء قطع من متام القدم حيث مفصل الساق أم من الركبة أم من أصل
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الفخ�ذ ،نظري ما تقدم يف اليدين .كام أن يف قطع أصابعهام ما تقدم عند الكالم يف

االصابع.

شل الرجلني دية كاملة ،ويف ّ
(مسألة  :)129يف ّ
شل إحدهيام نصف الدية،

كام هو احلال يف القطع.

(مس�ألة  :)130يف قط�ع كل عض�و الي�ؤدي وظيفته ـ لش�لل أو نحوه ـ

ثلث الدية ،كذكر اخليص وأنثييه ولس�ان األخرس وعني االعمى واليد الشلاء

ونحوذلك .ويستثنى من ذلك ذكر العنني كام تقدم.

وهناك فروع كثرية أعرضنا عنها خوف التطويل.

الفصل الثالث

يف ديات اجلرح والصدع والكرس ونحوها

(مس�ألة  :)131إذا جرح الرأس جرح ًا خفيف ًا يسلخ اجللد وال يأخذ من

اللح�م ففي�ه جزء من مائة جزء من الدية ،وهي بعير أو عرشة دنانري أو نحومها

من بقية أصناف الدية.

(مسألة  :)132إذا جرح الرأس جرح ًا يأخذ من اللحم يسري ًا ففيه جزءان

من مائة جزء من الدية.

(مس�ألة  :)133إذا جرح الرأس جرح ًا ينزل يف اللحم وال يبلغ الغش�اء

الرقيق الذي حييط بالعظم ففيه ثالثة أجزاء من مائة جزء من الدية.

(مسألة  :)134إذا جرح الرأس جرح ًا ينزل يف اللحم حتى يصل الغشاء

الرقيق الذي حييط بالعظم ففيه أربعة أجزاء من مائة جزء من الدية.
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(مس�ألة  :)135إذا ج�رح الرأس جرح� ًا ينزل يف اللح�م حتى يصل إىل

العظم ويوضحه ففيه مخسة أجزاء من مائة جزء من الدية.

(مسألة  :)136إذا جرح الرأس جرح ًا ينزل يف العظم وهيشمه ففيه عرش

الدية ،فإن نقل العظم عن موضعه ففيه عرش ونصف يعني مخس�ة عرش جزء من

مائة جزء من الدية.

(مس�ألة  :)137إذا هش�م عظم الرأس أو نقل م�ن مكانه من دون جرح
ففي جريان احلكم الس�ابق عليه إشكال ،واألحوط وجوب ًا فيه الرجوع لالرش

واحلكومة.

(مسألة  :)138إذا جرح الرأس جرح ًا يبلغ ُام الدماغ ـ وهي جلدة رقيقة

جتم�ع الدم�اغ حتت اجلمجمة ـ ففيه ثل�ث الدية ،وكذا احل�ال إذا نزل اجلرح إىل

جوف الدماغ.

(مس�ألة  :)139إذا ُاعطيت الدية يف املس�ألة الس�ابقة من االبل كفى فيها

ثلاث وثالثون ،ويس�قط الكسر وهو ثلث بعير ،أما يف غري االبل فال يس�قط

الكرس حتى يف البقر والغنم.

(مس�ألة  :)140اجلروح املتقدم�ة بمراتبها املختلفة إذا حصلت يف الوجه

كان�ت ديته�ا مثل ديته�ا إذا حصلت يف ال�رأس ،فاملراد بالرأس م�ا يقابل الرقبة

الخصوص منبت الشعر.

(مس�ألة  :)141إذا نف�ذ اجل�رح يف اخل�د إىل فض�اء الفم ومل يك�ن جرح ًا
واس�ع ًا ي�رى منه داخ�ل الفم فديته مائة دين�ار ،فإن كان جرح ًا واس�ع ًا يرى منه

داخل الفم فديته مائتا دينار ًا ،فإن التأم وبقي أثره وش�ينه كان فيه مخس�ون دينار ًا
للشني ،فيكون جمموع ديته مائتني ومخسني دينار ًا.
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(مسألة  :)142إذا ُابينت من اخلد قطعة من اللحم بقدر الدرهم من دون
أن تكون االصابة مظهرة للعظم ففيها ثالثون دينار ًا.
(مس�ألة  :)143إذا كان يف اخل�د جرح غري نافذ فبرئ ففيه عرشة دنانري.

لك�ن يف اس�تحقاقها بمجرد ذل�ك أو برشط أن يبق�ى له أثر بعد الربء إش�كال،
فاألح�وط وجوب ًا الصلح .وأما ج�رح الوجه يف غري اخلد فيلحقه حكم اجلروح
يف الرأس بمراتبها السابقة كام تقدم.

(مس�ألة  :)144إذا خ�رق الس�هم أو الطلق�ة اخل�د حتى نبت�ت يف عظم
احلن�ك كان فيه�ا مائة ومخس�ون دينار ًا ،مائ�ة منها خلرق اخلد ومخس�ون الصابة
عظ�م احلن�ك .وكذا احلال يف كل إصابة تبلغ العظ�م وتوضحه يف الوجه فإن هلا
مخسين دينار ًا إذا التحمت من دون شين ،فإن التحمت مع الشين زادت الدية
للشني وقدرت الزيادة بستة دنانري وربع ،ولكن األحوط وجوب ًا فيها الصلح.

(مس�ألة  :)145لو كرس االنف من دون أن يقطع منه يشء ومن دون أن

تفقد بسببه حاسة الشم ففيه احلكومة ،سواء جرب عىل غري عيب أم ال.

(مس�ألة  :)146يف 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.

(مس�ألة  :)147يف كرس الظهر من ش�خص 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.

(مس�ألة  :)148مل�ا كان الظه�ر والصلب عظام� ًا متصلة بانتظ�ام فاملراد

بكرسها ليس هو كرس عظم واحد منها ،كام يف كرس عظمي العضد والساق ،بل
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فصلها عىل وجه ّ
خيتل نظامها وبنحو يش�به كسر العظم الواحد ،بحيث يصدق
عرف ًا أنه كرس.
(مس�ألة  :)149يف ج�رح الظهر جرح ًا يظهر فيه العظم مخس�ة وعرشون

دينار ًا ،فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)150الرتقوة ه�ي العظم الناتئ املعترض يف أعىل الصدر بني
وس�ط الرقبة واملنكب .ويف كرسها إذا جربت من غير عيب أربعون دينار ًا فإن

نقل العظم عن موضعه كان فيه عرشون دينار ًا زائد ًا عىل دية الكرس.

(مس�ألة  :)151صدع العظم عبارة عن ش�قه م�ن دون أن ينفصل ،وهو

يف املس�مى يف عرفن�ا بالص�دع إذا عرفت هذا ففي صدع الرتق�وة اثنان وثالثون
دين�ار ًا ،ويف نقبه�ا عشرة دنانري .وامل�راد بالنقب حف�ر العظ�م وإن مل خيرج من
اجلانب اآلخر ويكون ثقب ًا.

(مس�ألة  :)152يف جرح الرتقوة جرح ًا يظهر فيه عظمها مخسة وعرشون

دينار ًا ،فإن مل خيرج العظم ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)153يف كسر الرتق�وة إذا مل جترب أو جربت على عيب االرش

واحلكومة.

(مس�ألة  :)154يف كسر كل ضلع من االضلاع العليا املس�امتة للقلب
مخس�ة وعرشون دينار ًا ،ويف صدعه اثنا عرش دين�ار ًا ونصف .ويف نقبه ـ باملعنى
املتقدم ـ ستة دنانري وربع ،ويف نقله عن موضعه سبعة دنانري ونصف.

(مس�ألة  :)155يف اجل�رح الذي يظهر فيه عظم أح�د االضالع املذكورة

ستة دنانري وربع ،فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)156يف كسر كل ضل�ع من االضالع الس�فىل عشرة دنانري،
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ويف صدعه س�بعة دنانري ،ويف نقله عن موضعه مخس�ة دنانري ،ويف نقبه ـ باملعنى
املتق�دم ـ دين�اران ونصف ،وكذا يف اجلرح الذي يظهر في�ه عظم أحد االضالع
املذكورة ،فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)157يف ّ
رض الص�در إذا انثن�ى وتق�وس أحد جانبي�ه مائتان
ومخسون دينار ًا ،وإذا انثنى وتقوس كال جانبيه مخسامئة دينار ،وإذا رض من غري
أن ينثني ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)158يف رض كل كت�ف إذا انثن�ى وتق�وس مائتان ومخس�ون

دين�ار ًا ،وإذا رض كالمها ففيه مخسمائة دين�ار .وإذا رض أحدمها أو كالمها من
غري أن ينثني ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)159يف ج�رح الص�در أو الكت�ف حت�ى يظهر العظم مخس�ة
وعرشون دينار ًا ،فاذا مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)160يف كسر املنك�ب إذا جرب م�ن غري عيب مائ�ة دينار ،ويف
صدع�ه ثامنون دينار ًا ،ويف نق�ل عظامه عن موضعها بعد الكرس مخس�ون دينار ًا

زي�ادة عىل مائة دينار للكرس .ويف فك مفصله ـ املس�مى يف عرفنا بالفس�خ ـ من
دون كرس ثالثون دينار ًا .ويف نقبه ـ باملعنى املتقدم ـ مخسة وعرشون دينار ًا .وكذا
يف اجلرح الذي يظهر به عظمه ،فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.

(مسألة  :)161إذا رض املنكب فلم جيرب أو جرب عىل عيب فديته ثالثامئة
وثالثة وثالثون دينار ًا وثلث دينار.

(مس�ألة  :)162يف كسر العض�د إذا جبر من غير عيب مخس دي�ة اليد
مائ�ة دين�ار ،ويف نق�ل عظامه مخس�ون دين�ار ًا ،ويف نقبه ـ باملعنى املتقدم ـ مخس�ة
وعشرون دينار ًا ،وك�ذا يف اجلرح الذي يظه�ر عظمه ،فإن مل يظه�ر العظم ففيه
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االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)163إذا كسر العضد ومل جيرب أو جرب على عيب ففيه االرش

واحلكومة .وكذا يف صدعه من دون كرس.

(مس�ألة  :)164يف اجلناي�ة عىل الس�اعد ـ الذي هو عظ�م الذراع والذي

ل�ه َق َصبت�ان ـ بالكرس وغيره االرش واحلكومة ،وإن كان املظن�ون أنه يف كرسه
بكال قصبتيه مائة دينار ،ويف كرس إحدامها مخسون دينار ًا ،ويف جرحه حتى يظهر

العظم مخس�ة وعرشون دينار ًا ،ويف إحدى القصبتين أربعون دينار ًا .لكن ذلك
ال يغن�ي عن االحتياط بالصل�ح أو باحلكومة يف ذلك ويف بقية صور اجلناية عىل
الس�اعد ،نعم ال إش�كال يف أن دية القرحة فيه التي ال تربأ ثالثة وثالثون دينار ًا
وثلث دينار.

(مس�ألة  :)165يف كسر املرفق ،الذي هو املفصل بين العضد والذراع،

إذا جبر م�ن غير عيب مائ�ة دينار ،ف�إن ّ
رض وبقي عيب�ه ففيه ثالثامئ�ة وثالثة
وثالثون دينار ًا وثلث دينار وهي ثلث دية النفس.

(مس�ألة  :)166يف صدع املرفق ثامنون دينار ًا ،ويف نقبه ـ باملعنى املتقدم ـ
مخسة وعرشون دينار ًا .ويف جرحه حتى يظهر العظم مخسة وعرشون دينار ًا ،ويف

نقل عظامه مخسون دينار ًا .ويف فك مفصله ثالثون دينار ًا.

(مس�ألة  :)167املفص�ل بني الذراع والكف هو الرس�غ أو الرصغ ،وقد
يسمى بالزند أيض ًا ،ويف ّ
رضه إذا جرب عىل غري عيب مائة وستة وستون دينار ًا وثلثا

دينار ،وهي ثلث دية اليد ،فإن مل جيرب أو جرب عىل عيب ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)168دي�ة الكف إذا كسرت فجربت عىل غري عي�ب أربعون
دين�ار ًا ،ودي�ة صدعه�ا اثنان وثالث�ون دينار ًا ،ف�إن جرحت حت�ى يظهر العظم
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فديتها مخس�ة وعرشون دينار ًا ،ودية نق�ل عظامها عرشون دينار ًا ونصف دينار،
ودي�ة نقبها عرشة دنانري .واألحوط اس�تحباب ًا الصلح الحتامل زيادهتا عىل ذلك

وأن دية كرس الكف مائة دينار ،ودية نقل عظامها مخسون دينار ًا ،وغري ذلك.
(مسألة  :)169يف كرس االصابع االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)170يف كل ورك إذا كسر ث�م جبر م�ن غري عي�ب مخس دية

الرج�ل مائة دين�ار .فإن رض فلم جيبر أو جرب عىل عيب فديت�ه ثالثامئة وثالثة
وثالثون دينار ًا وثلث دينار.

(مس�ألة  :)171إذا ص�دع ال�ورك ففي�ه ثامنون دين�ار ًا ،ويف نق�ل عظامه
مخس�ون دينار ًا ،وإذا جرح حتى ظهر العظم ففيه مخس�ة وعرشون دينار ًا ،فإن مل
يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة .ويف فكه ثالثون دينار ًا.

(مس�ألة  :)172الفخ�ذ بحكم الورك يف مجيع ما تق�دم ،وفك الفخذ هو

عني فك الورك ،ألن الورك اليتصل إال بالفخذ.

(مسألة  :)173يف نقل عظم الفخذ مخسة وعرشون دينار ًا.

(مس�ألة  :)174يف كل ركب�ة إذا كسرت ث�م جربت عىل غير عيب مائة

دين�ار ،وإن ّ
رضت فلم جترب أو جربت عىل عي�ب ففيها ثالثامئة وثالثة وثالثون
دينار ًا وثلث دينار.
(مسألة  :)175إذا انصدعت الركبة فديتها ثامنون دينار ًا .فإن نقلت عظامها
ففيها مخس�ون دينار ًا ،ويف نقبها مخسة وعرشون دينار ًا ،وكذا يف جرحها إذا ظهر

العظم فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة،ويف فك الركبة ثالثون دينار ًا.
(مس�ألة  :)176يف كل س�اق إذا كسرت ث�م جربت عىل غير عيب مائة
دينار ،ومع بقاء العيب فديتها ثالثامئة وثالثة وثالثون دينار ًا وثلث دينار.
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(مسألة  :)177إذا انصدعت الساق فديتها ثامنون دينار ًا ،ويف نقل عظامها
مخس�ون دين�ار ًا ،ويف نقبها اثنا عرشة دينار ًا ونصف دين�ار ،ويف جرحها إذا ظهر
العظم مخسة وعرشون دينار ًا ،فإن مل يظهر العظم ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)178يف كل كع�ب إذا رض وجبر عىل غري عيب س�دس دية
النفس مائة وس�تة وس�تون دينار ًا وثلثا دينار .والكعب هو قبة القدم .وفيام عدا

ذلك من جناياته احلكومة.

(مس�ألة  :)179يف كل واحد من القدمني إذا كرست ثم جربت عىل غري

عيب مائة دينار ،فإن مل جترب أو جربت عىل عيب ففيها احلكومة.

(مس�ألة  :)180يف نق�ل عظ�ام الق�دم مخس�ون دين�ار ًا ،ويف نقبها مخس�ة
وعشرون دينار ًا ،وك�ذا يف جرحها حتى يظهر العظم ،ف�إن مل يظهر العظم ففيه
االرش واحلكوم�ة ،وكذا يف غري ما تقدم من اجلناي�ات عىل القدم ويف اجلنايات
عىل أصابعه إىل االرش واحلكومة أيض ًا.

(مس�ألة  :)181لو نفذت نافذة ـ برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها ـ يف

يشء م�ن أطراف البدن ـ كاليد والرجل والرقبة ـ من دون كرس عظم ففيها مائة
دين�ار ،وامل�راد بالنف�وذ أن خترتق العضو م�ن جانب آلخر وتثقب�ه ،أما مع كرس
العظ�م فتض�اف إليها دية كسره .وال يدخل يف ذلك ثقب االن�ف وا ُالذن ،فقد

تقدم التعرض لديتهام عند الكالم يف دية قطع االنف وا ُالذن ،وكذا ال يدخل يف
ذلك ثقب اخلد فقد تقدم الكالم فيه يف أوائل هذا الفصل.

(مسألة  :)182إذا نفذت نافذة من إحدى جهات البدن إىل اجلوف ففيها
ثل�ث الدي�ة ،وإن ُاعطيت من االبل كفى ثالثة وثالثون بعري ًا ،ويس�قط الكرس،
وهو ثلث بعري .واملراد باجلوف داخل الصدر والبطن.

(مسألة  :)183إذا نفذت نافذة من أحد جانبي البدن لآلخر ،كام لو رماه
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يف بطن�ه فخرج�ت الرمية من ظهره ففيها أربعامئة وثالث�ة وثالثون دينار ًا وثلث
دين�ار ،واألح�وط وجوب ًا االقتصار يف ذل�ك عىل ما إذا أصاب�ت البطن ولو من

أح�د اجلانبني ،أما يف غري ذلك كام لو اخرتقت الصدر والظهر فاألحوط وجوب ًا

الرجوع لالرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)184إذا عيب يشء مما يف اجلوف من االمعاء أو غريها بس�بب

اجلناية املتقدمة يف املسألتني السابقتني كان فيه االرش واحلكومة زيادة عىل الدية
املتقدم�ة فيهام .وكذا احلال ل�و عيب يشء مما يف اجلوف من دون جرح نافذ ،فإن

فيه االرش واحلكومة.

(مسألة  :)185إذا جرح اجلسد ـ غري الرأس والرقبة ـ جرح ًا يبلغ العظم
ويظه�ره ففيه أربعون دينار ًا ،إال ما تقدم يف جروح االعضاء كاليدين والرجلني
وغريمه�ا ،كام تقدم دية جروح الرأس والرقبة .وأما إذا مل يبلغ اجلرح يف اجلس�د

العظم ففيه االرش واحلكومة ،وقد تقدم يف أول الفصل جروح الرأس والرقبة.
(مسألة  :)186إذا نفذت نافذة من الرمح أو اخلنجر يف يشء من أطراف

البدن فديتها مائة دينار.

(مس�ألة  :)187يف كل فتق للجوف ثلث الدية ـ ثالثامئة وثالثة وثالثون

دينار ًا وثلث دينار ـ كفتق الرسة والبيضة ونحومها من مواضع البطن ومنافذها.
ويف فتق كلتا البيضتني بجناية واحدة أربعامئة دينار ،فإن كان الفتق ضخ ًام بحيث

يمنع من امليش أو يوجب تشوهه شديد ًا بسبب تباعد الرجلني ففيه أربعة أمخاس
الدية ثامنامئة دينار.

(مسألة  :)188يف اللطمة يف الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانري ،وإذا اخرض

ثالث�ة دنانير ،وإذا امحر دين�ار ونصف وإن كان�ت يف البدن فه�ي عىل النصف.
وإن كان�ت يف غير الوجه من ال�رأس ففيها االرش واحلكوم�ة .وكذا إذا كانت
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يف الرقبة.

(مس�ألة  :)189الظاه�ر عم�وم املس�ألة الس�ابقة لغري اللطمة م�ن أنحاء

الضرب ،كالوكزة والرضب بالس�وط وباخلش�بة ونحوها ،ب�ل الظاهر العموم

للصدم�ة م�ن دون رضب .نعم يش�كل العموم بحصول االث�ر املذكور من غري
ٍ
وحينئذ فاألح�وط وجوب ًا
صدم�ة ،كما يف العرص والع�ض والقرص وغريه�ا،
ثبوت االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)190إذا مل يؤث�ر الضرب أحد االل�وان الثالث�ة املتقدمة ففيه

االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)191تش�ارك امل�رأة الرجل يف مجيع ما تقدم حت�ى تبلغ اجلناية

ثلث الدية ،فإذا بلغ ثلث الدية صارت املرأة عىل النصف.

(مسألة  :)192املقادير املتقدمة للجنايات املختلفة من اجلروح والكسور
وغريها وإن قدرت تارة باالبل و ُاخرى بالدنانري ،إال أهنا ترجع إىل نسبة املقادير

املذك�ورة إىل جمم�وع الدية من مجيع أصنافها املتقدم�ة يف دية النفس ،فإذا ذكر يف
دية اجلناية بعري مث ً
ال أجزأ ما يس�اوي عرشة دنانري من الذهب أو مائة درهم من

الفض�ة أو بقرتان أو عرش ش�ياه ،وإذا ذكر يف ديتها مخس�ون دين�ار ًا مث ً
ال أجزأ ما

يس�اوي مخسمائة درهم من الفضة أو مخس من االبل أو عرش بقرات أو مخسين
ش�اة وهك�ذا .وليس التنصي�ص عىل خصوص بع�ض االصن�اف إال لذكره يف

بعض النصوص من دون إلزام به بخصوصه.

(مس�ألة  :)193من افتض امرأة بالوطء أو بغريه وجب عليه مهر مثلها،

نعم ال مهر هلا إذا كانت زانية بأن تكون راضية بالوطء من غري ش�بهة .وكذا إذا
رضي�ت 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
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أواخر فصل املهر من كتاب النكاح.

(مسألة  :)194يف إفضاء املرأة ديتها ،واالفضاء هو اتصال جمرى احليض

والغائط وانخرام احلاجز بينهام.

(مسألة  :)195إذا كان املفيض للمرأة زوجها فإن كان بسبب غري الوطء

ففيه الدية ،وكذا إذا كان بس�بب الوطء قبل أن تكمل تس�ع س�نني وطلقها .نعم
إذا كان طالقه�ا بع�د أن خي�ط اجلرح والتأم فف�ي ثبوت الدية إش�كال والالزم

االحتياط .أما إذا مل يطلقها وأمسكها فال يشء عليه .وكذا إذا كان االفضاء بسبب
وطئها بعد إكامل تسع سنني فإنه اليشء عليه أيض ًا حتى لو طلقها .نعم لو تعمد
إفضاءه�ا فالظاهر ثبوت الدية مطلق� ًا يف الصغرية والكبرية مع الطالق وبدونه.
(مس�ألة  :)196إذا وطأ الرجل زوجته قبل أن تبلغ تس�ع سنني فأفضاها

كان علي�ه االنف�اق عليها م�ا دامت حية حت�ى لو طلقها .ب�ل وإن تزوجت عىل
األحوط وجوب ًا .نعم لو خيط اجلرح والتأم ففي وجوب االنفاق عليها إشكال،
والالزم االحتياط.

الفصل الرابع

يف ديات املنافع
(مس�ألة  :)197إذا أ ّدت اجلناي�ة إىل ذهاب العق�ل ففيه الدية كاملة .وإذا
أدت إىل نقصه أو صار املجني عليه جمنون ًا جنون ًا إدواري ًا ففيه االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)198إذا ذه�ب العق�ل بجناية هل�ا دية بنفس�ها تداخلت ديتها
م�ع دي�ة ذهاب العق�ل وثبت األكثر دية ،فمث ً
ال إذا اس�تند ذه�اب العقل لرضبة
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واحدة ثبتت دية ذهاب العقل وسقطت دية الرضبة ،أما إذا استند ذهاب العقل

لرضب�ات متع�ددة يثبت يف جمموعها أكثر من دية ثبتت دية الرضبات وس�قطت
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

رضب�ة من الرضبات الس�ابقة ديته�ا ،ومل يتداخل مع دية العق�ل إال دية الرضبة
االخرية ،فتسقط.

(مس�ألة  :)199إذا نق�ص العقل بجناية ذات دية ثب�ت أكثر االمرين من

دية تلك اجلناية وأرش ما ذهب من العقل الثابت بمقتىض احلكومة.

(مس�ألة  :)200إذا عل�م بع�دم عود العق�ل إىل ما كان عليه قب�ل اجلناية

وجبت الدية وكان عىل اجلاين تس�ليمها بمجرد اجلناية ،وإن احتمل عوده انتظر
به س�نة من حني اجلناية ،فإن عاد يف أثناء الس�نة فال دية له ،وتثبت دية اجلناية إن
كان هل�ا دية مق�درة ،وإن مل تكن هلا دية مقدرة ثبت هلا االرش واحلكومة ،وإن مل
يعد العقل يف أثناء الس�نة وجب عىل اجلاين أداء الدية ،فإن عاد العقل بعد الس�نة
مل يسرتجع اجلاين الدية.

(مس�ألة  :)201إذا ذهب الس�مع كله ففيه الدية كاملة ،ويف ذهاب سمع
إح�دى ا ُالذنين نصف الدي�ة ،ويف نقص الس�مع يثبت من الدية بنس�بة الفائت
ملجم�وع الس�مع ،ويف عم�وم ذلك مل�ا إذا كان الس�مع قب�ل اجلناي�ة ناقص ًا عن
املتعارف يف إحدى ا ُالذنني أو يف كلتيهام إشكال ،فاألحوط وجوب ًا الصلح.

(مس�ألة  :)202إذا ادعى املجني عليه ذهاب الس�مع باجلناية فإن صدقه
يرتصد
اجلاين فذاك ،وإن مل يصدقه ُا ّجل سنة وامتحن املجني عليه يف أثنائها بأن ّ

ويستغفل ويصاح به ،يكرر عليه ذلك يف السنة فإن سمع أو قامت البينة عىل أنه
سمع مل يستحق الدية ،وإ ّ
ال استحلف و ُاعطي الدية.
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(مس�ألة  :)203البد يف اس�تحالفه عىل ذهاب س�معه كله من أن حيلف

كرر هو
هو ومخس�ة أشخاص آخرون عىل ذلك ،وإذا مل حيصل له العدد املذكور َّ
احلل�ف بدل من ينقص منه ،فان حلف مع�ه أربعة حلف هو مرتني ،وإن حلف

مع�ه ثالثة حلف هو ثالث م�رات ،وإن حلف معه اثنان حلف هو أربع مرات،
وإن حل�ف معه واحد حل�ف هو مخس مرات ،وإن مل حيلف معه أحد حلف هو

ست مرات.

(مس�ألة  :)204إذا ع�اد الس�مع قب�ل الس�نة فلا دي�ة ،ويثب�ت االرش

واحلكومة ،وإن عاد بعد السنة مل تسقط الدية.

(مس�ألة  :)205إذا ادعى املجني عليه نقص الس�مع يف كلتا ا ُالذنني فإن

صدق�ه اجل�اين 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 س�معه حلف مرة وحلف معه رجل ،وإن ادعى نقص نصف

س�معه حلف هو وحلف معه رجالن ،وإن ادعى نقص ثلثي س�معه حلف هو
وحل�ف مع�ه ثالث�ة رجال ،وإن ادعى نقص مخس�ة أس�داس س�معه حلف هو
وحل�ف معه أربعة رج�ال ،وإن مل يكن معه من يتمم يمينه ضوعف عليه اليمني
بقدر الناقص .واملدار يف نقص السمع عىل املسافة.

(مس�ألة  :)206إذا ادعى املجني عليه نقص سمع إحدى االذنني قيست
باالضافة إىل ا ُالذن الصحيحة ،فيثبت له من الدية بنس�بة نقص سمع املعيبة عن

سمع الصحيحة .وكيفية االختبار  :أن تسد التي ُاصيبت سد ًا جيد ًا ،ثم يرضب

ل�ه باجلرس م�ن إحدى اجلهات االربع ويبعد عنه صاح�ب اجلرس حتى ينتهي
إىل أقىص مس�افة يدعي الس�مع فيها فإن صدقه اجل�اين ،وإال عينّ املوضع الذي
يدعي انه منتهى سمعه ورضب له اجلرس من بقية اجلهات االربع ،فإن تساوت
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املس�افة التي يدعي السمع فيها صدق ،وإن اختلفت كذب ،وتعاد عليه التجربة
ٍ
وحينئذ تسدّ ا ُالذن الصحيحة
حتى تتفق املسافة التي يدعيها من اجلهات االربع.

س�د ًا جيد ًا وجتري التجربة املتقدمة يف ا ُالذن املصابة ،فتقاس املس�افتان ،ويعطى
من الدية بنسبة نقص مسافة السمع يف ا ُالذن املصابة عن مسافة السمع يف ا ُالذن
الصحيحة ،لكن بعد اليمني ،فإن كان النقص بمقدار الس�دس حلف مرة ،وإن

كان بمقدار سدسين حلف مرة وحلف معه رجل آخر ،فان مل حيلف معه رجل

حل�ف مرتين ،وهكذا لكل س�دس رجل حيلف مع�ه أو يمني يك�رره ،نظري ما
تقدم يف املسألة السابقة .هذا مع احتامل تساوي ا ُالذنني يف السمع ،أما مع العلم
باختالفهام فيه فاألحوط وجوب ًا الصلح.

(مسألة  :)207البد 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 هادئ ًا ليس فيه ضجيج يف بعض اجلهات
أو مجيعها يمنع من سماع الصوت أو يوجب تشويش�ه ،وأن يكون اهلواء س�اكن ًا

لئال يرصف الصوت إىل خصوص بعض اجلهات أو يشوشه.

(مس�ألة  :)208إذا كان ذهاب السمع أو نقصه بجناية عىل البدن ،كام لو
رضبه عىل رأس�ه أو عىل ُاذنه أو قطع ُاذنه أو ُاذنيه ،تتداخل اجلنايتان وتثبت دية

أعظمهام عىل نحو ما سبق يف ذهاب العقل بتفصيله.

(مس�ألة  :)209إذا ذهبت الرؤية من العينين مع ًا ففيها الدية كاملة ،ويف

ذه�اب الرؤية من إحدامها نصف الدي�ة .ويف نقص الرؤية منهام أو من إحدامها

يثب�ت من الدية بنس�بة الفائت ملجم�وع الرؤية .ويف عمومه مل�ا إذا كانت الرؤية

قبل اجلناية ناقصة عن املتعارف يف إحدى العينني أو يف كلتيهام إشكال ،فالالزم
االحتياط بالصلح.
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(مسألة  :)210إذا ادعى املجني عليه فقده للرؤية فإن صدقه اجلاين فذاك،
وإن مل يصدق�ه اختبر ب�أن يقابل بعينيه الش�مس ،فإن كان كاذب� ًا مل يتاملك حتى

يغم�ض عينيه وإن كان صادق� ًا بقيتا مفتوحتني .ويؤكد ذل�ك باليمني ،فيحلف

ه�و وحيل�ف معه مخس�ة رج�ال أو يكرر اليمين ،على نحوما تقدم يف الس�مع.
(مس�ألة  :)211تق�دم يف الس�مع أنه ينتظر به س�نة ،فإن ع�اد يف أثنائها مل

يس�تحق الدي�ة وكان له االرش واحلكوم�ة ،وإن مل يعد فيها اس�تحق الدية ،وال
يس�قطها ع�وده بعد الس�نة ،ويف جريان ذل�ك يف الرؤية إش�كال .وال يبعد كون
رج�وع الرؤي�ة مطلق ًا كاش�ف ًا ع�ن عدم فقده�ا باجلناية فلا تس�تحق الدية ،بل
االرش ،وإن كان األحوط وجوب ًا مع الشك الصلح.

(مسألة  :)212إذا ادعى املجني عليه نقصان الرؤية يف عينيه مع ًا ،فإن علم

بمقدار رؤيته قبل اجلناية من حيثية املس�افة قيس�ت رؤيته بع�د اجلناية باالضافة
لرؤيته قبل اجلناية ،و ُاعطي من الدية بنس�بة النق�ص من رؤيته قبل اجلناية .وإن

جهل مقدار رؤيته قبل اجلناية قيس�ت رؤيته بعد اجلناية يف املس�افة برؤية من هم
يف سنِّه ،و ُاعطي من الدية بنسبة نقص رؤيته عن رؤيتهم.
(مس�ألة  :)213إذا ادع�ى املجن�ي عليه نقص�ان الرؤية يف إح�دى عينيه
قيست رؤية العني املصابة برؤية العني الصحيحة ،و ُاعطي من الدية بنسبة نقص
العين املصابة ع�ن رؤية العين الصحيحة .هذا م�ع احتامل تس�اوي العينني يف
الرؤية .أما مع العلم باختالفهام فاألحوط وجوب ًا الصلح.
(مسألة  :)214كيفية قياس الرؤية يف العينني بسد إحدامها وفتح ا ُالخرى

وقياس نظرها إىل اجلهات االربع عىل نحو ما تقدم يف قياس الس�مع .والبد فيه
م�ن أن اليكون يف يوم غيم أو نحوه مم�ا يضعف الرؤية ،وأن اليكون يف موضع

ختتلف جهاته يف امتداد الرؤية عىل نحو ما تقدم هناك.
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(مس�ألة  :)215الب�د مع االختبار املذكور يف كلت�ا العينني أو يف إحدامها

م�ن اليمني لكل س�دس من الرؤية من قبل املجن�ي عليه أو ممن حيلف معه ،عىل

نحو ماتقدم يف السمع.

(مس�ألة  :)216إذا كان النق�ص يف الرؤي�ة م�ن غير حيثية املس�افة ففيه

عمى عن االل�وان أو غري ذلك.
االرش واحلكوم�ة ،كما ل�و حدثت غش�اوة أو ً
والب�د في�ه من االثبات بالط�رق العامة يف الدعوى من البين�ة واليمني ونحومها

عىل ما يراه احلاكم الرشعي عند التخاصم.

(مسألة  :)217إذا كان ذهاب الرؤية أو نقصها بجناية عىل البدن تداخلت

اجلنايتان عىل نحوما تقدم يف ذهاب العقل وذهاب السمع.

(مسألة  :)218إذا ذهب الشم كله من االنف من كال املنخرين ففيه الدية
كاملة ،ويف عموم ذلك ملا إذا كان الشم قبل اجلناية ناقص ًا عن املتعارف إشكال،

فاألحوط وجوب ًا الصلح.

(مس�ألة  :)219إذا ادعى املجني عليه ذهاب الشم كله فإن صدقه اجلاين

ف�ذاك ،وإال اختبر باحلراق ،بأن حي�رق يشء ويدنى من أنفه ،ف�إن دمعت عيناه
ونحى رأس�ه فهو كاذب ،وإال صدّ ق .لكن البد من ضم اليمني اليه من املجني
ّ

عليه ومن غريه ،أو مضاعفة اليمني عليه ،عىل نحو ماتقدم يف السمع.

(مسألة  :)220يف ذهاب الشم من أحد املنخرين االرش واحلكومة ،نعم

لو رجع إىل نقص نصف الشم ففيه الدية.

(مس�ألة  :)221إذا ادع�ى املجني عليه ذهاب الش�م م�ن أحد املنخرين،
فإن صدقه اجلاين فذاك ،وإن مل يصدّ قه ُس َّ�د املنخر الصحيح س�د ًا حمك ًام ثم خيترب
املنخر املصاب باحلراق ،نظري ماتقدم ،فإن مل ترجع دعواه إىل نقص مقدار الشم
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كفى يمني واحد.

(مس�ألة  :)222إذا ادع�ى املجن�ي علي�ه نقص الش�م ففي حتدي�د مقدار

النقص إش�كال ،فالالزم الرجوع لالرش واحلكومة بعد إثبات حدوث النقص

بالطرق العامة يف الدعوى.

(مسألة  :)223إذا كان ذهاب الشم أو نقصه بجناية عىل البدن تداخلت

اجلنايتان عىل النحو املتقدم يف املنافع السابقة.

(مس�ألة  :)224إذا ذهب النطق كله ففيه الدي�ة كاملة .وإذا ذهب بعضه

ثبت بعضها بالنسبة.

(مسألة  :)225إذا 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
بنح�و آخر كان على احلاكم اختباره بام يراه دلي ً
ال وإج�راء حكم التداعي العام،
وعلى كل ح�ال البد من اليمني م�ن املجني عليه ومن غيره أو مضاعفة اليمني

عليه عىل نحو ما تقدم يف السمع.

(مسألة  :)226النقص يف النطق يقاس عىل حروف املعجم ،فتقسم الدية

عليها ،ويعطى املجني عليه من الدية بنسبة مااليفصح به منها.

(مس�ألة  :)227الظاهر أن حروف املعجم التي تقس�م عليها الدية ثامنية
وعرشون حرف ًا ـ كام هو املش�هور ،ويقتضي�ه النظر يف النصوص ـ بجعل اهلمزة

فيها دون االلف ،الهنا هي التي تنطق بنفسها عرف ًا ،وأما االلف فهي وإن عدت
م�ن احل�روف عند أه�ل العربي�ة ،إال أهنا التنطق بنفس�ها بل تق�وم بغريها نظري
قي�ام احلركة باحلرف ،ونظري قي�ام الواو والياء اللينتني به ،لكن حيس�ن مع ذلك
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االحتياط بالصلح.

(مس�ألة  :)228ل�و كان املجني عليه الحيس�ن العربي�ة ،وحروف معجم

لغت�ه خمالفة حلروف معجم اللغة العربية أش�كل قي�اس نقص نطقه عىل حروف
معجم اللغة العربية ،بل األحوط وجوب ًا الرجوع فيه لالرش واحلكومة.
(مس�ألة  :)229إذا ادع�ى املجني علي�ه نقص النطق ،ف�إن 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  :)230إذا كان ذهاب النطق أو نقصه بجناية عىل البدن تداخلت

اجلنايتان عىل نحو ماتقدم يف ذهاب العقل.

(مس�ألة  :)231يف ذه�اب الذائق�ة أو نقصه�ا بحيث اليمي�ز الطعوم أو

بعضه�ا االرش واحلكوم�ة ،ويرج�ع يف طري�ق إثب�ات ذل�ك للط�رق العامة يف

الدعوى ،ولو كان ذلك بجناية عىل البدن تداخلت اجلنايتان عىل نحو ماتقدم.

البحة والغ ّن�ة الدية
(مس�ألة  :)232يف ذه�اب الص�وت كل�ه حتى مث�ل ّ

كامل�ة ،ويف نقص�ه وعيب�ه االرش واحلكوم�ة .ولو كان ذلك بجناي�ة عىل البدن
تداخلت اجلنايتان ،نظري ماتقدم.

(مس�ألة  :)233يف اجلناية عىل الرجل املوجبة لعدم س�يطرته عىل بوله أو
عىل غائطه الدية كاملة ،وكذا لو أوجبت اجلناية فقد السيطرة عليهام مع ًا ،وجيري
ذلك يف املرأة إال أن يف س�لس البول وحده هلا ثلث ديتها .ولو كان ذلك بجناية
عىل البدن تداخلت اجلنايتان نظري ما تقدم.

(مسألة  :)234إذا اوجبت اجلناية عىل الرجل عجزه عن اجلامع كان فيها

الدية كاملة .وإن أوجبت له عدم إنزال املني ففيها االرش واحلكومة.
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(مس�ألة  :)235م�ن داس بط�ن إنس�ان حت�ى أح�دث عم�د ًا كان عليه

القصاص أو يدفع ثلث الدية ،وله اختيار أهيام شاء ال للمجني عليه .أما لو كان
ً
وجوب�ا االقتصار يف احلدث عىل
ذل�ك خطأ فعلي�ه ثلث الدية الغري ،واألحوط
الغائ�ط وح�ده أو هو مع الب�ول ،دون الريح والبول م�ن دون غائط ،بل املرجع

فيهام االرش واحلكومة.

(مس�ألة  :)236تش�ارك املرأة الرج�ل يف ديات املنافع املتقدم�ة مامل تبلغ

ثل�ث دي�ة الرجل ،فإذا بلغت ثلث الدية صارت امل�رأة عىل النصف من الرجل،

نظري ما تقدم يف الفصول السابقة.

الفصل اخلامس
يف دية احلمل وامليت واحليوان
(مسألة  :)238إذا كان احلمل نطفة فديته عرشون دينار ًا ،وإذا كان علقة
فأربع�ون دين�ار ًا ،وإذا كان مضغة فس�تون دينار ًا ،وإذا صار في�ه العظام فثامنون
دينار ًا ،وإذا كسيت العظام حل ًام فامئة دينار من دون فرق بني الذكر وا ُالنثى ،فإذا

مت�ت خلقته ووجلته ال�روح كانت ديته دية النفس إن كان ذكر ًا فألف دينار ،وإن
كان ُانثى فخمسامئة دينار.

(مس�ألة  :)239متك�ث النطف�ة يف الرح�م أربعين يوم ًا ،ث�م تصري علقة
فتمك�ث أربعني يوم ًا ،ثم تصري مضغة فتمكث أربعني يوم ًا فهذه مائة وعرشون

تم للجنني مخسة أشهر فالبد
يوم ًا ثم تكون عظام ًا بعد ذلك ،ثم تكسى حل ًام ،فإذا ّ

أن يكون قد وجلته الروح ،وليس املراد بولوج الروح ماحتس�ه احلامل من حركة
اجلنني يف الشهر الرابع ،بل مايكون بعد متامية خلقته قرب الشهر اخلامس.
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(مس�ألة  :)240هل تت�درج الدية بتدرج املراتب املتقدم�ة ،فإذا دخل يف
دور العلق�ة زاد على العرشي�ن دينار ًا ديناري�ن دينارين حتى يت�م دور العلقة يف

آخ�ر الثامنني يوم ًا فتتم له االربعون دينار ًا ،فإذا دخل يف دور املضغة زاد دينارين
ديناري�ن حت�ى يت�م دور املضغة يف آخ�ر املائة والعرشي�ن يوم ًا ،فتتم له الس�تون
دين�ار ًا وهك�ذا ،حت�ى تتم املائة أوال ،ب�ل تنتقل الدية بني املرات�ب اخلمس دفعة
واحدة ،فتزيد عرشين عرشين دينار ًا حتى تتم املائة؟ وجهان ،والالزم االحتياط
بالصلح.

(مس�ألة  :)241الفرق يف ثبوت دية اجلنني بني اجلناية عليه بإسقاطه حي ًا
ثم يموت وبام يقتيض موته يف بطن ُامه ثم سقوطه ميت ًا أو موهتا قبل سقوطه ولو
بسبب آخر.

ٍّ
فلكل ديته.
(مسألة  :)242إذا كان احلمل أكثر من واحد

(مس�ألة  :)243إذا قتلت املرأة وهي حبىل فامت جنينها ومل يعلم أنه ذكر
أو ُانثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية ا ُالنثى.
(مسألة  :)244إذا أفزع شخص رج ً
ال عن زوجته حال اجلامع فعزل عنها

وأن�زل املني خارج الفرج من دون أن يريد ذل�ك كان عىل املفزع لصاحب املني

عرشة دنانري.

(مسألة  :)245إذا كان اجلنني من الزنا فديته إذا كان نطفة ستة عرش درمه ًا،
وإذا كان علقة إثنان وثالثون درمه ًا ،وإذا كان مضغة ثامنية وأربعون درمه ًا ،وإذا

كان عظام ًا أربعة وس�تون درمه ًا ،فإذا اكتس�ى اللحم فثامن�ون درمه ًا ،فإذا وجلته
ال�روح فديته دي�ة ولد الزنا ثامنامئة دره�م إن كان ذكر ًا وأربعامئ�ة درهم إن كان
ُانث�ى ،وال�ذي يرث الدية ه�و االمام .هذا إذا كان الزنا م�ن االبوين مع ًا ،أما إذا
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كان من أحدمها فقط فديته دية احلمل من غري زنى ويرثها غري الزاين من االبوين.
(مس�ألة  :)246دية احلم�ل بجميع مراتبه عىل القاتل يف العمد وش�بهه،

وعىل عاقلته مع اخلطأ ،كام هو احلال يف دية االنسان املولود.

(مس�ألة  :)247من قطع رأس ميت مس�لم أو فعل به ما يوجب موته لو
كان حي� ًا فعليه مائ�ة دينار ذكر ًا كان املي�ت أو ُانثى والكفارة علي�ه ،هذا إذا كان
عامد ًا .أما مع اخلطأ فال دية عليه ،بل عليه كفارة قتل اخلطأ الغري.

(مسألة  :)248يف قطع أعضاء امليت وجراحاته الدية بالنسبة ،وهي ُعرش
ديته لو كان حي ًا.
(مسألة  :)249ال يستحق وارث امليت ديته ،بل تنفق يف وجوه الرب عنه ،نعم
إذا كان مدين ًا دين ًا التفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته ،ولو النه أفضل وجوه
الرب عنه ،وكذا احلال يف حجة االسالم ،بل األحوط وجوب ًا تقديمها عىل الدين.

(مس�ألة  :)250إذا كان امليت ولد زنا مس�ل ًام فديته عرش ديته إذا كان حي ًا
ثامنون درمه ًا ،نظري ما تقدم يف احلمل قبل أن تلجه الروح.

(مسألة  :)251األحوط وجوب ًا دفع دية امليت للحاكم الرشعي ليرصفها

يف وجوه الرب عنه.

(مسألة  :)252دية 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  :)253كل حيوان قابل للتذكية ـ سوا ًء كان مأكول اللحم أم ال ـ
إذا ذكاه أحد بغري إذن مالكه عمد ًا أو خطأ فليس للاملك إال أرش النقص ،وهو

تف�اوت قيمت�ه بني كونه حي� ًا وكونه ميت ًا .ولي�س له إلزام املذك�ي بأخذ احليوان
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املذكى ودفع قيمته حي ًا .نعم إذا اتفقا مع ًا عىل ذلك فال بأس به ،وكذا إذا مل يكن

للمذكى قيمة ،كام يف مجلة مما ال يؤكل حلمه.

(مس�ألة  :)254البد يف تعيني االرش من مالحظة مجيع ظروف احليوان

املذك�ى من الزمان واملكان وغريمها بام يف ذل�ك حال صاحبه ،فإن قيمة احليوان

املذكى عند القصاب الذي يتهيأ له بيع اللحم ليست كقيمته عند املستهلك الذي

اليتهيأ له بيعه.

(مس�ألة  :)255إذا قتل احليوان ـ غري الكل�ب واخلنزير ـ من دون تذكية

ضمن القاتل قيمة احليوان ،إال أن يكون فيه بعد املوت ما ينتفع به ويكون له قيمة
ٍ
حينئذ من القيمة املضمونة ،وكذا احلال يف كل حيوان مملوك.
كأنياب الفيل فيستثنى
(مس�ألة  :)256م�ن جن�ى عىل غري الكل�ب واخلنزير بكسر أو جرح أو

نحومه�ا كان علي�ه أرش العي�ب احل�ادث ،وهو ف�رق القيمة بني واج�د العيب
وفاقده ،وال ضابط لذل�ك ،بل هو خيتلف باختالف احليوانات واالحوال ،نعم

من فقأ عني حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه.

(مس�ألة  :)257م�ن جنى على هبيمة حامل فأس�قطت محله�ا كان عليه

لصاحبه عرش قيمتها.

(مسألة  :)258الضامن يف اجلناية عىل اخلنزير ،إال أن يكون لذمي ملتزم

تعيب.
برشوط الذمة ،فعىل اجلاين قيمته إذا تلف وأرشه إذا ّ

(مسألة  :)259دية كلب الصيد املع ّلم أربعون درمه ًا.

(مس�ألة  :)260من قتل كلب احلراس�ة للغنم والبس�تان املحوط بحائط
لزم�ه قيمت�ه ،واألحوط وجوب ًا ذل�ك يف كلب الزرع غري املح�وط ،بل يف مطلق
كلب احلراسة ،وأما بقية الكالب فال دية هلا.
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الفصل السادس
يف العاقلة

وه�ي الت�ي تتحمل عن اجلاين دي�ة اخلطأ املحض ،كام تق�دم .والعقل هو

حتمل الدية.

(مسألة  :)261عاقلة 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.

(مس�ألة  :)262يشترط يف ضامن كل فرد من العاقلة التكليف ـ بالبلوغ

والعقل ـ من حني اجلناية إىل حني االداء.

(مس�ألة  :)263يف س�قوط العق�ل ع�ن الفقير باملعنى الرشعي إش�كال

واالظهر العدم ،نعم الإش�كال يف سقوطه عن العاجز الذي الجيد ما يدفعه وال

يقدر عليه بالتكسب ونحوه ،والجيب عليه االستدانة ،والبيع مستثنيات الدين.

(مس�ألة  :)264الف�رق يف العقل بين من يتقرب باالبوي�ن ومن يتقرب

باالب وحده ،واليتقدم االول عىل الثاين.

(مس�ألة  :)265إذا مل يكن للجاين عشيرة كان عاقلته وليه املعتق له ،فإن

مل يك�ن له ويل معتق كان عاقلته ضام�ن اجلريرة ،فإن مل يكن ضامن اجلريرة كان
عاقلت�ه االم�ام ،Aنظري ما تق�دم يف طبقات املرياث .لكن عق�ل االمام جلنايته

مشروط ب�أن ال يكون له مال ،فإن كان له مال كان عليه أداء الدية من ماله ،وال
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جيب عىل االمام عقله.

(مس�ألة  :)266إذا عج�زت العاقل�ة ع�ن أداء الدية كان�ت الدية يف مال

اجلاين ،فإن مل يكن له مال كان عىل االمام أداء الدية عنه.

(مس�ألة  :)267إنام تتحم�ل العاقلة دية اخلطأ املحض كما تقدم ،أما دية

العم�د وش�به العمد فه�ي عىل اجلاين ويف ماله ،ويس�تثنى من ذل�ك ما إذا هرب

القاتل املتعمد فلو يقدر عليه ومل يكن له مال فإن الدية تؤخذ من قرابته االقرب
فاالق�رب ،ف�إن مل يكن له قرابة كانت ديته عىل االم�ام وال يتعدى لغري ذلك كام

تقدم يف أول الفصل الثاين من أحكام القصاص.

(مس�ألة  :)268تضم�ن العاقلة كل جناية عن خطأ حمض ،س�وا ًء كانت

على النف�س أم على الط�رف أم كانت من س�نخ اجل�روح والكس�ور ونحوها،

وتؤدى اجلميع يف ثالث سنني ،كام تقدم يف دية النفس.

(مسألة  :)269التضمن العاقلة اجلناية إذا ثبتت بإقرار اجلاين ،بل تكون

يف مال اجلاين نفسه .نعم إذا أقرت العاقلة نفسها بصدور اجلناية اخلطأ من اجلاين

لزمه�ا إقرارها ،وعليها أن تؤدي الدية .وكذا إذا ثبتت اجلناية بالبينة فإهنا تكون
عىل العاقلة.

(مسألة  :)270إذا صالح اجلاين املجني عليه بامل غري الدية مل تلزم العاقلة

به ،وكان يف مال اجلاين.

(مس�ألة  :)271إنام تتحمل العاقلة دية جناية اخلطأ من اجلاين عىل غريه.
أما لو جنى عىل نفسه خطأ فال دية له ،والتتحمل العاقلة شيئ ًا.

(مس�ألة  :)272التتحم�ل العاقلة من دية اخلط�أ يف اجلروح ونحوها إال

جرح ًا يوضح العظم فام زاد عىل ذلك ،أما ما نقص عنه فعىل اجلاين نفسه.
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(مسألة  :)273التتحمل العاقلة دية احليوان أو أرشه ،وإن كانت اجلناية

عليه خطأ.

تقسط الدية عىل العاقلة بالسوية ،من دون فرق بني الغني
(مسألة ّ :)274

والفقري والقريب والبعيد .وإن مات بعضهم قبل أداء حصته وزعت حصته عىل

الباقني ،وال جيب أداؤها من تركته.

الفصل السابع

يف موجبات الضامن
وال�كالم هنا الخيت�ص باجلناية عىل النف�س والبدن ،بل يع�م اجلناية عىل

امل�ال على ما أرشنا إليه يف كت�اب الغصب ،فالكالم هنا فيما يوجب حتمل درك
م�ا وقع وضامنه ،فيس�تحق به القصاص برشوطه ،والدي�ة يف اجلناية عىل النفس

والب�دن ،والضمان باملثل أو القيمة يف اجلناية عىل املال .وأس�باب الضامن ترجع

إىل أمرين املبارشة والتسبيب ،فالكالم يف مقامني..
املقام األول :يف املبارشة :

من اس�تند إليه احلادث باملبارشة يتحمل دركه وعليه ضامنه ما مل يكن من

غريه تسبيب مضمن يرفع الضامن عنه ،عىل ما يتضح يف االمر الثاين.

(مس�ألة  :)275البد يف املب�ارشة املوجبة للضامن من صحة نس�بة الفعل
للمبارش عرف ًا ،وال يكفي جمرد اس�تناده إليه عىل نحو اس�تناده لاللة ،فمن ألقى
حجر ًا من شاهق عىل يشء فكرسه كان مبارش ًا للكرس وعليه ضامنه ،أما إذا ألقاه
من شاهق ومل يكن ذلك اليشء حتته إال أن شخص ًا وضع ذلك اليشء حتت احلجر
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بعد إلقائه فأصابه احلجر فاملبارش عرف ًا هو الثاين الذي وضع اليشء حتت احلجر،
ال االول الذي رمى باحلجر .وكذلك س�ائق الس�يارة فإنه إذا أصاب إنس�ان ًا أو

حيوان� ًا فقتله اليكون مبارش ًا للقتل إال إذا كانت إصابته له مس�تنده لسيره ،أما

إذا اس�تندت لقفزان الش�خص أو احليوان أو دفع شخص آخر هلام أمامه بحيث

ال يقدر عىل جتنب إصابتهام لفقده الس�يطرة بس�بب اندفاعه يف الرسعة فاليكون
مبارش ًا للقتل ،بل يستند القتل إليهام ،أو إىل من دفعهام.
(مس�ألة  :)276يضم�ن الطبي�ب والبيط�ري واملم�رض وإن مل يكون�وا

مبارشين للعالج ،عىل تفصيل تقدم يف كتاب االجارة.

(مس�ألة  :)277إذا انقلب النائم أو حترك فأتلف ش�يئ ًا ضمن ،وإن جنى
عىل نفس إنسان أو بدنه كانت جنايته خطأ حمض ًا فتحمله عاقلته.

(مس�ألة  :)278إذا قتل�ت الظئ�ر ـ وه�ي املرضع�ة لول�د غريه�ا ـ الولد
بحركته�ا أو انقالهب�ا عليه ح�ال نومها ،فإن كان�ت قد أخذت الول�د طلب ًا 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.

(مس�ألة  :)279إذا اصط�دم ش�خصان ف ُاصيب أحدمه�ا أو كالمها ،فإن

علم باس�تناد االصابة الحدمها لرسعة سيره حتمل ما جينيه عىل غريه .وإن علم
باس�تنادها هلام مع ًا أو احتمل ذلك ذهب نص�ف اجلناية هدر ًا 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 مع ًا كان عىل كل منهام أو عىل
عاقلته نصف اجلناية التي وقعت عىل اآلخر.

نعم إذا اصطدم الفارسان فامت أحدمها ومل يعلم باستناد اجلناية الحدمها
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فقط كان عىل احلي أو عاقلته دية امليت تامة.

(مسألة  :)280إذا اصطدمت سيارتان أو سفينتان أو غريمها ،فإذا ُاصيب

أحد الس�ائقني أو كالمها جرى ما تقدم من التفصيل بني العلم باس�تناد االصابة
الحدمه�ا وعدم�ه .وأما إذا ُاصيب غري الس�ائقني من ال�ركاب فال يذهب يشء

م�ن اجلناي�ة هدر ًا ،ب�ل إن علم باس�تناد االصابة الحد الس�ائقني فقط حتمل هو

أو عاقلته متام دية اجلناية احلاصلة ،وإال كانت اجلناية عىل الس�ائقني أو عاقلتهام
بالسوية .ونظري ذلك دية اجلنني لو كان االصطدام بني امرأتني كالمها أو إحدامها

حامل.

(مس�ألة  :)281من أفزع إنس�ان ًا 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 أيض ًا
م�ا إذا كان ذل�ك س�بب ًا لنفور الدابة فس�قط راكبها فامت أو كرس ،أو س�قط مال

حتمله فتلف.

ففر منه أو حترك حركة اختيارية بسبب
(مسألة  :)282من أخاف شخص ًا ّ

خوفه فأصابه عطب أو كرس أو غريمها ففي ضامن املخيف إشكال.

(مسألة  :)283إذا سقط شخص من دون اختياره عىل آخر فامت أو كرس

أو جرح أو غري ذلك فال يشء عىل الشخص الذي سقط.

(مس�ألة  :)284إذا دفع ش�خص ًا عىل مال فأتلفه كان الضامن عىل الدافع

ولي�س على املدف�وع يشء ،وكذا إذا دفعه عىل إنس�ان فجرحه أو كسره .أما إذا

دفعه عىل إنسان فقتله كانت دية املقتول عىل املدفوع ،ويرجع املدفوع بالدية عىل

املدفوع يشء كان عىل الدافع.
الذي دفعه .ولو أصاب
َ
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(مس�ألة  :)285من دعا غريه لي ً
ال فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى

يرجع إىل منزله ،فيجب عليه ديته إذا جهل أمره ،أو علم بموته ،وإن مل يعلم أنه

هو الذي قتله .نعم إذا ُعلم بموته حتف أنفه من دون دخل إلخراجه من منزله
فلا يشء علي�ه .كام أنه لو ُعل�م بقتل غريه له كان ألوليائ�ه الرجوع عىل كل من

املخ�رج والقاتل ،فإن رجع�وا عىل املخرج رجع عىل القاتل بام دفع ،وإن رجعوا

عىل القاتل مل يرجع عىل املخرج بيشء.

(مسألة  :)286إذا دفع ُ
الصبي المرأة لرتضعه فدفعته لغريها
أهل الصبي
َّ
على أن ترضعه م�ن دون إذهنم ُ
ففقد الطفل أو مات كان هل�م الرجوع عىل التي

دفع�وه هل�ا ،فتجب عليه�ا ديته يف ماهل�ا .إال أن يعلم بموته حت�ف أنفه من دون
دخل لدفعه ل ُ
الخرى ،كام أنه لو علم بقتل الطفل من شخص آخر كان ألوليائه
الرجوع عىل القاتل وعىل التي دفعوه هلا ،عىل نحو ما تقدم يف املس�ألة الس�ابقة.
َ
كرس أو جرح أو غريمها من ا ُالمور
والظاه�ر جريان ذلك فيام ل�و أصاب
الطفل ٌ
املضمونة.
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تـتميم:

يسقط الضامن عن املبارش يف موارد..

األول :م�ا إذا كان املجن�ي عليه معتدي ًا عىل اجل�اين وكان اجلاين مدافع ًا له

ع�ن اعتدائ�ه ،فإن املعت�دي مهدور الدم واملال وال س�بيل على املدافع ،ويلحق
بذل�ك من اطلع عىل قوم يف منزهلم ليشرف عليهم وينظر إىل عوراهتم ،فإن هلم

أن يردعوه ويرموه فإن أصابوا عينه أو جرحوه أو قتلوه فال دية له وكانت اجلناية
عليه هدر ًا.
الث�اين :م�ا إذا كان املجن�ي عليه معتدي ًا على طريق املس�لمني ،كالنائم يف

الطري�ق والواضع متاعه فيه بنحو يزاحم امل�ارة ،فإنه إذا أصابه املار وجنى عليه
أو عىل ماله من دون علم كانت جنايته هدر ًا ومل يكن عليه ضامن.

الثال�ث :م�ا إذا رم�ى يف موضع قد يـمر فيه إنس�ان ّ
وحذر ،فـمر إنس�ان
فأصاب�ه وه�و اليعلم ،فإنه الدي�ة له ،بخالف ما إذا مل ّ
حي�ذر ،فإنه إن أصابه كان

فـمر يف املكان
ل�ه الدية على عاقلة الرامي .وكذا إذا خاطر املجني عليه بنفس�هّ ،
املعرض للجناية مع علمه باحلال فأصابه اجلاين من دون عمد .واألحوط وجوب ًا
قص�ور ذل�ك عام إذا كان اجل�اين معتدي ًا يف اختيار املكان ال�ذي يرمي فيه ،كام لو
رمى يف ملك املجني عليه من دون إذنه أو يف طريق املسلمني.

الراب�ع :م�ا إذا كان املجني علي�ه أو وليه قد أذن يف اجلناي�ة فيام إذا كان له

الس�لطنة على ذلك ،كما يف اجلنايات اخلفيف�ة غري اخلطرية ،أو اخلطيرة التي هلا

مبرر ،كما يف موارد دفع االفس�د بالفاس�د عند العلاج ،دون القت�ل أو تعطيل
العض�و ال�ذي يتعرض معه االنس�ان للخطر م�ن دون مربر ،ب�ل مطلق تعطيل
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العض�و م�ن دون مربر وإن مل يتع�رض معه للخطر عىل األح�وط وجوب ًا .وربام
كان هناك موارد ُاخرى قد تظهر عند الكالم يف املقام الثاين.
املقام الثاين :يف التسبيب.
(مس�ألة  :)287ل�و فعل بش�خص م�ا يعرضه للضرر ويعج�ز معه من

التخلص منه فحصل الرضر عليه ضمن ،كام لو كتفه أو حبس�ه فافرتس�ه السبع

أو جرفه الس�يل أو نحو ذلك .وكذا لو ألقاه يف أرض مسبعة فافرتسه السبع من
دون أن يقدر عىل التخلص منه .نعم لو كان الرضر بمبارشة ش�خص آخر خمتار

كان املبارش هو الضامن ،كام إذا حبسه وذهب فجاء شخص آخر فقتله .كام أنه لو
مل يك�ن مل�ا فعله به أثر يف حصول الرضر عليه فال دية له ،كام لو مات حتف أنفه.

(مس�ألة  :)288لو أغرى ش�خص حيوان ًا ـ كالكلب واالس�د ـ بإنس�ان
فجن�ى عليه كانت اجلناية والضامن عىل املغري ،وكذا إذا أغرى به صبي ًا غري مميز

جمنون�ا .أم�ا إذا أغرى به صبي ًا مميز ًا أو كبير ًا عاق ً
ً
ال فاجلناية عىل املبارش أو عىل
أو
عاقلته ،إال أن يكون االغراء بطريق االمر وكان املأمور عبد ًا لالمر ،كام تقدم يف
فصل قصاص النفس ،نعم قد يس�تحق املغري التعزير ،كام تقدم هناك أن االمر
خيلد يف السجن عقوبة وحدّ ًا ،فراجع.
(مس�ألة  :)289إذا كان املجن�ي عليه يف املس�ألتني الس�ابقتني ق�ادر ًا عىل

التخل�ص م�ن اجلناي�ة فتس�امح ومل يفعل مل تك�ن اجلناية مضمون�ة عىل احلابس
واملغري.فيجب عليه ديته إذا جهل أمره أو علم بموته وإن مل يعلم أنه هو الذي قتله.
(مس�ألة  :)290من أرض بالطريق كان ضامن ًا ملا حيدث بس�ببه من قتل أو

جرح أو تلف مال ،كام لو حفر فيه حفرية فس�قط فيها رجل أو حيوان ،أو طرح
حج�ر ًا ،أو أثبت وتد ًا فعثر به املار ،أو دق مسمار ًا يف حائط يف الطريق فجرح به

موجبات الضامن331...................................................................................

املار أو شق ثوبه ،أو نحو ذلك .وكذا لو ألقى قرش ًا يف الطريق فزلق به املار فرضه

أو رض ماله.

(مس�ألة  :)291من نصب ميزاب ًا أو غريه عىل الطريق بنحو اليرض باملارة

لعلوه وأحكمه ،ثم وقع بزوبعة أو نحوها فأرض بنفس أو بدن أو مال فال ضامن عليه.
(مس�ألة  :)292م�ن حفر يف ملك غيره ،أو وضع فيه ش�يئ ًا ،أو بنى بناء

بغير إذن املال�ك فهو ضامن ملا حيدث بس�ببه على املالك ،وعىل م�ن يدخل فيه
بإذن املالك .وأما ضامنه ملا يصيب الداخل بغري إذن املالك عدوان ًا ففيه إشكال،

واالظهر العدم.

(مس�ألة  :)293الفرق يف الضامن يف املس�ألتني الس�ابقتني بين أن يكون

إحداث ما أحدث يف الطريق أو يف ملك الغري ملصلحة الطريق أو ملصلحة ذلك
الغير وأن اليك�ون كذلك .نعم لو أحدث ويل املالك يف امللك ش�يئ ًا بغري إذنه مل

يكن ضامن ًا ملا حيدث عىل املالك بسببه إذا مل يكن مفرط ًا يف حقه عرف ًا.

(مس�ألة  :)294البد يف الضامن فيام س�بق من عدم تعمد املرضور املرور
بامل�كان مع االلتفات ملا حدث فيه ،ف�إن تعمد املرور باملكان ملتفت ًا ملا حدث فيه

لتخي�ل متكن�ه من جتن�ب الرضر فوقع يف الضرر فالظاهر ع�دم الضامن عىل من
أح�دث في�ه ما أحدث ،وأظهر من ذل�ك ما إذا أقدم عىل الضرر وتعمد إيقاعه
بنفسه أو ماله .بل لو كان حيمل نفس ًا ُاخرى أو ما ً
ال لشخص آخر فتعمد العبور

بامل�كان لتخيل جتنب الرضر أو إقدام ًا عىل الضرر كان هو الضامن للرضر عىل
تلك النفس أو ذلك املال ،دون من أحدث باملكان ما أحدث.

(مسألة  :)295من حفر شيئ ًا يف ملكه أو وضع شيئ ًا فيه فهو اليضمن ما

حيدث بس�ببه ملن يدخل فيه بغري إذنه ،بل حتى ملن دخل فيه بإذنه ،إال أن يكون
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خمدوع ًا ومغرور ًا من قبله.

(مسألة  :)296من بنى جدار ًا يف ملكه أو يف مكان مباح أو مأذون له فيه

مل يضمن ما حيصل بس�بب س�قوط اجلدار .نعم إذا س�قط 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 ضامن ًا ملا حصل.
ول�و كان ذل�ك منه غفل�ة من دون تقصري فف�ي الضامن إش�كال .وهل الضامن

ه�و املبارش للبن�اء أو صاحب اجل�دار الباذل لبنائ�ه واالمر ب�ه؟ الظاهر االول.

(مسألة  :)297لو بنى احلائط حمك ًام ثم طرأ عليه اخللل وصار يف معرض
الس�قوط كان مل�ن يتع�رض للرضر ـ كاجل�ار أو املارة ـ إصالح�ه أو هتديمه بعد
استئذان املالك ووجب عىل املالك الرضا بذلك ،وإن امتنع لزم مراجعة احلاكم
الرشع�ي .ولو من�ع املالك أو غريه م�ن هتديمه بحيث تعذر ذلك فس�قط ،فهل
يك�ون املانع ضامن ًا مل�ا حيدث بذلك من تلف يف النفوس أو االموال؟ إش�كال.
بل الإش�كال يف عدم الضامن لو مل يكن املانع مقرص ًا العتقاده إحكام احلائط ومل
يتدخ�ل احلاك�م الرشعي .وك�ذا إذا مل يلتفت أحد حلص�ول اخللل يف احلائط ومل
يطالب بإصالحه أو هتديمه حتى سقط.

(مس�ألة  :)298من وضع شيئ ًا عىل مرتفع وكان معرض ًا للسقوط فسقط
وتلف ،أو أصاب شيئ ًا فأتلفه كان ضامن ًا ملا حصل .وإن مل يكن معرض ًا للسقوط
فسقط بيشء غري متوقع من ريح أو نحوها فالضامن عليه.

(مس�ألة  :)299ل�و أراد إصلاح س�فينة يف املاء فغرق�ت بفعله ضمن ما

حصل من جناية عىل النفس أو البدن مع عجز املجني عليه عن التخلص ،أما ما
ُاصيب فيها من مال فهو يضمنه حتى لو قدر صاحبه عىل ختليصه فلم يفعل .نعم

لو كان مأذون ًا من قبل املجني عليه أو عىل ماله يف االصالح ومل يتجاوز ما ُاذن له
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فيه وتربأ من ضامنه عليه فال ضامن عليه ،كام لو وقعت الس�فينة يف خطر وطلبوا
من�ه إصالحها أم ً
ال بالنجاة فخاف من تفاقم اخلط�ر فتربأ من الضامن فقبلوا منه

ففع�ل م�ا هو االقرب بنظره لدفع اخلطر فأخطأ ،كما أنه لو ُاذن له يف أمر خاص
ـ كدق مسمار ـ ففعله غاف ً
ال ع�ن ترتّب الرضر وحصل الرضر فال ضامن وإن مل
يتربأ من الضامن.

أجج نار ًا يف ملكه فإن كانت يف معرض الرساية لغريه
(مسألة  :)300من ّ
فرست وأتلفت كان ضامن ًا لتلفها ،وإن مل تكن يف معرض الرساية فرست اتفاق ًا

لط�ارئ غير متوقع فال يشء عليه .أما لو فعل ذل�ك يف ملك غريه من دون إذنه
كان ضامن ًا ملا حيدث بسببها مطلق ًا.

(مسألة  :)301جيب عىل مالك احليوان الصائل ـ كالبعري املغتلم والكلب
فرط يف ذلك كان ضامن ًا ملا يصيبه
العقور ونحومها ـ منعه واالس�تيثاق منه ،فإن ّ
احليوان من نفس أو بدن أو مال .وإن مل يكن مفرط ًا يف ذلك فال ضامن عليه ،كام

اهلرة
لو مل يعلم بحاله ،أو اس�توثق منه ومنع�ه فأفلت ،نعم الجيري ذلك يف مثل ّ
مم�ا هو صائل بطبعه ويتعارف التحفظ منه بس�بب توق�ع االبتالء به فإن صاحبه
ال يضم�ن ما يفس�ده ،بل على الناس التحف�ظ منه .إال أن خي�رج يف وضعه عن

املتع�ارف ويكون جلني صاحبه له أثر يف إفس�اده وابتلاء الناس به ،بحيث لوال
ٍ
حينئذ
ذلك مل يألف البيوت أو مل يفسد وال يؤذي الناس ففي عدم ضامن صاحبه
ملا يفسده إشكال.

(مس�ألة  :)302إذا تع�ارف من�ع احليوان يف وق�ت 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 ،كاملاش�ية التي

يتعارف إطالقها يف النهار لرتعى ومنعها يف الليل.
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(مس�ألة  :)303م�ن دخل دار ق�وم بإذهنم فعقره كلبه�م ضمنوا جنايته،

وإن كان دخول�ه بغير إذهنم فال ضامن عليهم ،أما ل�و عقره الكلب خارج الدار
ف�إن كان عق�ره لي ً
ال فال ضامن عليه�م لتعارف إطالقه للحراس�ة وحتفظ الناس

من�ه ،وإن كان عقره هنار ًا ضمنوا لعدم تع�ارف التحفظ منه ،فيلزمهم منعه لئال

يرض بالناس ويمنعهم من سريهم.

(مس�ألة  :)304جي�وز قتل احلي�وان الصائل بغري إذن صاحب�ه دفاع ًا عن
النفس أو املال أو االهل ،بل قد جيب .وجيب أيض ًا لدفع رضره الواجب الدفع،
كما لو خي�ف منه على مؤمن ،لكن ل�و أمكن يف الثاين االس�تئذان م�ن صاحبه

وجب ،وإال فمن احلاكم الرشعي ،ومع تعذره ليقتل بال استئذان .أما قتله لغري
ٍ
وحينئذ
ذل�ك ـ كاالنتق�ام منه لو أفس�د أو أرض ـ بغير إذن صاحبه فهو ح�رام،
ل�و قتله من دون تذكي�ة ضمن ،وإن ذكاه ولو تذكي�ة اضطرارية ضمن االرش،
وه�و ف�رق ما بين قيمة احليوان احل�ي وقيمة اللحم .أم�ا إذا كان قتل�ه دفاع ًا أو
لدف�ع رضره الذي تق�دم يف الصورتني ا ُالوليين فإن التفت للتذكي�ة فذكاه فال

يشء علي�ه ،وك�ذا إن ذهل عنها أو تعذرت فلم يذك�ه .أما إذا التفت للتذكية ومل
ٍ
حينئذ بقتله من غري تذكية.
يذكه تساحم ًا فهو ضامن لقيمته وهو حي ،ألنه معتد
وال يكفيه أن يدفع قيمة اللحم املذكى.

(مسألة  :)305من ركب دابة وسار هبا بحيث كان هو املسيرِّ هلا كان عليه
ما أصابت بيدهيا وليس عليه ما أصابت برجليها ،أما إذا كان هلا قائد يقودها أو

س�ائق يس�وقها من دون أن يكون للراكب دخل يف سريها فال يشء عىل الراكب
حتى إذا أصابت بيدهيا.

(مسألة  :)306إذا ركب الدابة شخصان كان الضامن عليهام بالسوية.

(مسألة  :)307من قاد دابة كان عليه ما أصابت بيدهيا حال سريها وليس
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عليه ما أصابت برجليها.

(مس�ألة  :)308من ساق دابة كان عليه ما أصابت برجليها حال سريها،

ويف ضامنه ملا أصابت بيدهيا إشكال.

(مس�ألة  :)309إذا وقف الراكب بدابته كان عليه ضامن ما تصيب بيدهيا

ورجليها.

(مس�ألة  :)310الدا َّبة الواقفة من دون راكب إذا أصابت شيئ ًا فال ضامن
عىل أحد .نعم إذا وقف هبا شخص يف طريق املسلمني فأرضت باملارة كان ضامن ًا

لرضرها ،ملا سبق من حرمة الطريق.

(مس�ألة  :)311إذا س�ارت الدابة بنفس�ها من دون سائق وال راكب وال
قائد فأصابت شيئ ًا فال ضامن عىل أحد إال مع التفريط.

(مس�ألة  :)312ما س�بق يف املس�ائل املتقدمة من ضامن من س�بق خمتص
بما إذا مل يكن هناك من تس�تند إلي�ه اجلناية عرف ًا ،وإال كان ه�و الضامن ،كام إذا
نخس يدها أو رجلها ش�خص آخر فرضبت برجلها ش�يئ ًا فأرضت به ،كام أن ما

س�بق من عدم ضامهنم ملاتصيبه برجليها أو يدهيا خمتص بام إذا مل يفرطوا ،أما مع
تفريطهم فعليهم الضامن مطلق ًا ،كام إذا أدخلها ش�خص يف مزرعة غريه من غري
إذنه فأتلفت الزرع ،أو أوقفها قرب املزرعة ومل يربطها فدخلت وأتلفت الزرع،

ونحو ذلك.

(مس�ألة  :)313إذا ألقت الدابة راكبها مل يضمن مالكها مايصيبه ،إال أن
ينفرها هو أو غريه ،فيضمن املن ّفر هلا ،الستناد اجلناية إليه.

(مس�ألة  :)314إذا اجتمع س�ببان من أس�باب الضامن املتقدمة أو أكثر،

واس�تندت اجلناية للجميع اشترك يف الضامن فاعل اجلمي�ع ،كام إذا وضع أحد
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حج�ر ًا يف الطري�ق ،وحف�ر آخر حفيرة فيه ،فعثر أح�د املارة باحلجر فس�قط يف
احلفرية فامت ،فإن ديته تكون عىل الش�خصني مع ًا يشرتكان فيها .نعم إذا مل يكن

احلجر يف
أحدمه�ا معتدي� ًا فالضامن عىل املعت�دي ،كام لو وضع صاح�ب احلج ِر
َ

ملكه وحفر اآلخر يف الطريق فعثر شخص باحلجر وسقط يف احلفرية فامت ،فإن
ديته تكون عىل حافر احلفرية.

(مس�ألة  :)315من خدع ش�خص ًا فأصابه بسبب ذلك رضر عىل النفس

أو البدن ضمن ما أصابه ،كام إذا دعاه للسير يف طريق فيه حفرية خيش�ى منها أو
حيوان كارس وكان الداعي عامل ًا بذلك واملدعو غاف ً
ال عنه فسار فيها فسقط فامت

أو كرس ،وكذا لو دعاه لطعام أو رشاب مسموم ،أو غري ذلك.
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خامتة

يف الفصول العشائرية
تع�ارف يف أوس�اط العش�ائر ـ خصوص ًا م�ن أهل األري�اف والبوادي ـ

إجراء عقوبات وضامنات حتل هبا املشاكل النامجة عن تعدي بعضهم عىل بعض،
وهي قد تبتني عىل ُامور..
األول :حتكيم رؤس�اء العشيرة أو من يرتضونه يف حل النزاع .وهذا أمر
الحي�ل رشع ًا ،فإن احلكم يف ذلك للحاك�م الرشعي ،وهو الفقيه العادل املأمون
على الدني�ا والدين ،والذي ال تأخ�ذه يف اهلل لومة الئم .وعلى ذلك حيرم منهم

احلك�م حتى لو كان عىل طب�ق احلكم الرشعي ،والينفذ يف ح�ق اآلخرين ،فإنه

م�ن حك�م الطاغوت ،وقد ق�ال تعاىل ﴿ :يري�دون أن يتحاكم�وا إىل الطاغوت
ً
ضالال بعي�د ًا﴾ .نعم إذا مل
وق�د ُام�روا أن يكفروا به ويريد الش�يطان أن يضلهم

ِ
يبتن 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

العلماء ،عىل ما هو مذكور يف حمله ،ووج�ب عىل اآلخرين تنفيذه إذا تأكدوا من

عدم خطئهم يف معرفته.

ينسبونه ويرجحونه يف حل
كام أنه لو كان الرجوع هلم من أجل الرضا بام ِّ

ينسبون ،حل الرجوع هلم وحل منهم
املش�كلة من دون حكم منهم وال إلزام بام ِّ
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التدخل يف حل املشكلة .لكن الينفذ ما ينسبونه يف حق كل أحد إال برضاه ،وال

حيل الحد أن جيربه عليه.

الث�اين :البناء على أن بعض ا ُالمور جنايات تس�تدعي الضمان والعقوبة
ً
رشع�ا ،كتزوج الرج�ل املرأة من غير رضا أهلها
م�ع أهنا ليس�ت من اجلنايات

وعشيرهتا ،وأخذه�ا لبيته الذي هو إم�ا باطل رشع ًا ـ كام إذا كان�ت بكر ًا وكان
أبوه�ا موج�ود ًا ـ م�ن دون أن يك�ون جناية يس�تحق هب�ا الضمان والعقاب ،أو

صحي�ح حيرم املنع من إيقاعه ،كام حيرم الس�عي لنقضه بع�د إيقاعه ،فاحلكم بأن
ه�ذه ا ُالمور جنايات حك�م بغري ما أنزل اهلل تعاىل ،وقد قال عز اس�مه ﴿ :ومن

مل حيكم بام أنزل اهلل ف ُاولئك هم الفاس�قون﴾ .وقال س�بحانه ﴿ :ومن مل حيكم بام
أنزل اهلل ف ُاولئك هم الظاملون﴾ .وقال تعاىل ﴿:ومن مل حيكم بام أنزل اهلل ف ُاولئك

ه�م الكافرون﴾ .وق�ال عز وجل ﴿ :أفحك�م اجلاهلية يبغون ومن أحس�ن من
ً
حكما لقوم يوقن�ون﴾ .كام أن بعض ا ُالمور جرائم وآثام إال أهنا ليس�ت من
اهلل

اجلناي�ات املضمون�ة بامل�ال أو املعاقب عليها م�ن قبل الناس ،ب�ل ال تقتيض إال
ال�ردع هني� ًا عن املنكر ،كالزنا والعي�اذ باهلل ،فاحلكم فيها بالضمان حكم بغري ما
أنزل اهلل أيض ًا.

الثال�ث :إلزام عشيرة اجل�اين بجنايت�ه وحتميلهم دركها م�ن ضامنات أو

عقوب�ات ،وال يرشع من ذلك إال مح�ل العاقلة لدية اخلطأ املحض ،عىل ما تقدم

تفصيل�ه .واحلكم بغير ذلك حكم بغري ما أن�زل اهلل ،وال ينبغي للمؤمن انتهاك

حرمة اهلل تعاىل فيه.

الراب�ع :جع�ل عقوبات وضامنات م�ا أنزل اهلل تعاىل هبا من س�لطان عىل

اجلاين أو عشريته ،والكالم فيه كام سبق.

نع�م إذا ابتن�ت ه�ذه ا ُالمور الثالثة عىل التنس�يب حلل املش�كلة من دون
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حكم وإلزام فال بأس به ،وال ينفذ عىل أحد إال أن يرىض بالقيام به بطيب نفسه،
نظري ما تقدم يف االمر االول.

(مس�ألة  :)316امل�ال املدفوع إن مل يكن بعن�وان 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
الدي�ة جلناي�ة هلا دي�ة رشع ًا بحيث كان مس�تحق ًا رشع ًا فهو يع�ود للمجني عليه

أو لوارث�ه كما تقدم ،وال جيوز لغريمها من أفراد العشيرة أخ�ذه ،وال أخذ يشء

من�ه إال برض�اه ،وإذا مل يدفع للمجني عليه وال لوارثه ،بل دفع لرئيس العشيرة
ـ ً
مثلا ـ فلا تبرأ ذمة اجلاين إال بع�د وصوله هلام .نع�م إذا كان املجن�ي عليه أو
وارث�ه ق�د وكل رئيس العشيرة أو غريه يف القبض عنه برئ�ت ذمة اجلاين بالدفع

للش�خص الذي وكله ،وكان عىل ذلك الش�خص إيصال املال للمجني عليه أو

لوارثه أو ملن يرىض بإيصاله له.

(مس�ألة  :)317كثري ًا م�ا تكون الدي�ة املدفوعة أقل من الدي�ة الرشعية.
ٍ
وحينئ�ذ ال تبرأ ذمة اجلاين إال برضا املجن�ي عليه أو وارث�ه وإبرائهام .وإذا كان

املجن�ي عليه أو وارثه قارص ًا مل يكن لوليه االبراء عنه ،النه خمالف ملصلحته ،بل
تبقى حصته بتاممها يف ذمة اجلاين التربأ ذمته إال من مقدار ما دفع.

(مسألة  :)318إذا ريض املجني عليه أو وارثه بالدية فليس هلام بعد ذلك

حق الش�كاية عىل اجل�اين وطلب عقوبته حس�ب القوانني الوضعي�ة .نعم ليس
عليهام السعي لرفع العقوبة عنه إذا كان اعتقاله بمقتىض احلق العام تبع ًا للقانون
الوضعي ،إال باتفاق خاص زائد عىل دفع الدية.

(مس�ألة  :)319ال جيوز االشتراك يف «املش�ية» التي ه�ي مقدمة للحكم

بالفصل إذا ابتنى عىل اخلروج عن امليزان الرشعي حس�بام بينّ فيام س�بق .نعم إذا
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كان الغرض من «املش�ية» الش�فاعة من أجل العفو أو التخفيف ممن بيده رشع ًا
ذل�ك فال بأس باالشتراك فيها .وكذا إذا كان الغرض منها التوس�ط لالصالح

ووق�ف الفتنة من دون نظ�ر لكيفية احلل ،وال إعداد له ،وال اشتراك فيه ،حلث
الش�ارع االقدس على إصالح ذات البين ،بل قد جيب ذلك عىل من يس�تطيعه

وحيس�نه ،كام إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يس�تتبع ذلك من انتشار الفساد
وإراقة الدماء وانتهاك احلرمات.

ونس�أله س�بحانه وتعاىل أن يسدد املصلحني والس�اعني يف اخلري ،ويوفق

املؤمنني للتمسك بدينهم ،والتزام أحكامه وتعاليمه ،وعدم اخلروج عنها إىل تعاليم

اجلاهلية ،ونبذ احلمية والعصبية .إنه املوفق واملعني ،وهو حس�بنا ونعم الوكيل.

انته�ى ال�كالم يف كتاب القص�اص والديات ،آخر هنار الس�بت العرشين
م�ن ش�هر مجادى الثاني�ة ،الذي هو يوم ذك�رى امليالد املبارك امليم�ون ُالم االئمة

املعصومين فاطمة الزهراء س�يدة نس�اء العاملني صلوات اهلل تع�اىل عليها وعىل

أبيها وبعلها وبنيها أمجعني ،من س�نة ألف وأربعامئة وسبعة عرش للهجرة النبوية
على صاحبه�ا وآله أفض�ل الصالة والتحي�ة ،يف النجف االرشف بربكة املش�هد
ّ
املرشف عىل مرشفه الصالة والسالم ،وبه ختام اجلزء الثالث من رسالتنا «منهاج
الصاحلني» املشتمل عىل القسم الثاين واالخري من أحكام املعامالت.

ونس�أله س�بحانه وتع�اىل الع�ون والتوفيق والتأيي�د والتس�ديد ،مع قبول
الس�عي وصالح النية وحس�ن العاقب�ة يف مجيع ا ُالمور ومتام العافية والس�عادة يف
الدنيا واآلخرة ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه ُانيب.
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