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الإهداء

اىل املوىل املع َّظم..

ومن به يرزقنا اهلل تعاىل..

ومن لواله لساخت االرض بأهلها..
اىل صاحب العرص والزمان..
موالي وامامي املنتظر..

ٌأهدي هذا اجلهد املتواضع..
راجيا القبول..
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدّ مة املعهد:
لقد ح َّثت النصوص من القرآن الكريم وال��رواي��ات الشـريفة عن أهل بيت

عىل طلب العلم وحتصيله ،ومن مجلة تلك النصوص قوله تعا ٰىل:
العصمةٰ 
ك ا َّل ِذي َخ َل َقَ خ َل َق إْ ِ
ْسان ِم ْن َع َل ٍق ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َ
اس ِم َر ِّب َ
ك أْالَك َْر ُم ا َّل ِذي َع َّل َم
الن َ
﴿ا ْق َر ْأ بِ ْ
بِا ْل َق َلمَِ ع َّل َم إْ ِ
ْسان ما مَل ْ َي ْع َل ْم﴾ (العلق.)5 - 1 :
الن َ

النبي ُّ ،9
عىل
عىل ِّ
عىل قول أكثر ِّ
وتدل بوضوح ٰ
املفسـرين َّأول ما نزل ٰ
وهذه السورة ٰ
َّ
أن أفضل النعم التي منحها اهلل لإلنسان هي نعمة العلم.
وقال تعاىلُ ﴿ :ق ْل ه ْل يست َِوي ا َّل ِذين يع َلم َ ِ
ون إِنَّام َيت ََذك َُّر ُأو ُلوا
ين ال َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
َ َْ ُ
َ َْ
ٰ

أْالَ ْل ِ
باب﴾ (الزمر.)9 :

ويف هذه اآلية استفهام استنكاري ،استنكار ًا للمساواة بني العامل وغري العامل.
وروي يف كتاب املحاسن عن ابن حمبوب ،عن عمرو بن أيب املقدام ،عن جابر

اجلعفي ،عن أيب جعفر ،قال :قال رسول اهلل« :ا ْغدُ عامل ًا أو متع ِّل ًام ،وإ ّياك أن

تكون الهي ًا ِّ
متلذذ ًا»(((.

ويف حديث آخر« :وإ ّياك أن تكون من الثالثة ِّ
متلذذ ًا»(((.
عيل بن أيب
ويف أمايل الصدوق عن األصبغ بن نباتة ،قال :قال أمري املؤمنني ُّ
فإن تع ّلمه حسنة ،ومدارسته تسبيح ،والبحث عنه جهاد،
طالب« :تع َّلموا العلمَّ ،
((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .154
((( املصدر السابق.
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وتعليمه من ال يعلمه صدقة ،وهو عند اهلل ألهله قربة ،ألنَّه معامل احلالل واحلرام ،وسالك
عىل األعداء،
بطالبه سبيل اجلنَّة ،وهو أنيس يف الوحشة ،وصاحب يف الوحدة ،وسالح ٰ
ُرمق أعامهلم،
أئمة ُي
ٰ
قتدى هبم ،ت َ
وزين األخ�ّل�اّ ء ،يرفع اهلل به أقوام ًا جيعلهم يف اخلري َّ
ألن
وتُقتَبس آثارهم ،وترغب املالئكة يف خ َّلتهم ،يمسحوهنم بأجنحتهم يف صالهتمَّ ،

وقوة األبدان من الضعفُ ،ينزل اهلل
العلم حياة القلوب ،ونور األبصار من
العمىَّ ،
ٰ
حامله منازل األبرار ،ويمنحه جمالسة األخيار يف الدنيا واآلخرة ،بالعلم ُيطاع اهلل و ُيع َبد،

عرف احلالل واحلرام ،والعلم
وحد ،وبالعلم ت َ
عرف اهلل و ُي َّ
ُوصل األرحام ،وبه ُي َ
وبالعلم ُي َ

ويرمه األشقياء»(((.
إمام العقل ،والعقل تابعه ،يلهمه اهلل السعداء ،حُ

وك ُّلنا يعرف صعوبة طلب العلم ِّ
بكل أصنافه يف األزمنة املاضية وما يتط َّلبه من

متيسـر ًا ِّ
لكل إنسان وإن كان
جهد ومال وتعب ،لكن بالعلم ذاته أصبح طلب العلم ِّ
ألي ع َّلة أو سبب.
حبيس ًا يف بيتهِّ ،

َّ
إن معهد تراث األنبياء يف النجف األرشف هو من املشاريع الرائدة يف هذا املجال،

والتي صيرَّ ت الدراسة احلوزوية التمهيدية يف متناول أيدي مجيع الناس بمختلف
رشائحهم ،لكي يرتقوا بعد ذلك يف ُس َّلم العلم ،وليأخذوا ح ّظ ًا وافر ًا من العلوم التي

ُتصيرِّ هم بعد ذلك أه ً
ال لالنخراط يف احلوزات العلمية ،أو أن يبقوا يف جمتمعاهتم
ورثوها ألجياهلم جي ً
ال
كشـرحية مث َّقفة متد ِّينة متف ِّقهة ،تعرف ُأصول دينها وفروعه ،كي ُي ِّ

بعد جيل ،وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم.

ومن اجلدير بالذكر َّ
أن املعهد ُأنشئ قبل عام واحد فقط ،وقد جتاوز عدد الطلبة

املسجلني فيه ( )1750طالب ًا وطالب ًة من خمتلف دول العامل من الصني وأمريكا و ُأوروبا
ِّ
وبالد املغرب العريب وغريها.

((( أمايل الصدوق /713 :ح (.)1/982
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ِ
مهمة طلب العلم ،ملن ال يستطيع الوصول إ ٰىل
فاملعهد ُأوجد من أجل تسهيل َّ
منهله ومرتعه :النجف األرشف ،وال يعني هذا االستغناء به متام ًا ،بل املعهد وما يب ّثه

وعىل من أراد
من دروس وحمارضات إنَّام ُيم ِّثل اخلطوة األُو ٰىل يف جمال طلب العلم،
ٰ
يسعى ألكثر من هذا.
االستمرار أن
ٰ

َّ
إن من أولويات املعهد  -باإلضافة إ ٰىل الدراسات احلوزوية اإللكرتونية  -هو نشـر

وطباعة البحوث واملؤ َّلفات العلمية لطلبة وأساتذة احلوزة العلمية يف النجف األرشف،

ملا يف ذلك من خدمة عظيمة نُقدِّ مها لطالبي املعرفة يف ِّ
كل مكان.

هتتم باجلوانب املعرفية والقرآنية
ومن ضمن مها ِّم املعهد ،طباعة الكتب التي ُّ

واالجتامعية والفقهية املختلفة ،ملا يف ذلك من دعم ملسرية ال ُكتّاب ،وتنمية جلوانب

املعرفة ،والكتاب الذي بني يديك هو اإلصدار الرابع يف سلسلة إصدارات املعهد ،وهو

تعرض فيه إ ٰىل رشح املسائل
يسـر) ملؤ ِّلفه (الشيخ سليم العامري) ،حيث َّ
كتاب (الفقه ا ُمل َّ
الفقهية االبتالئية ُبأسلوب واضح ٍ
لفتاوى سامحة املرجع
خال من التعقيد ،مطابق ًا
ٰ

عيل احلسيني السيستاين (دام ظ ُّله) ،فاهلل تعا ٰىل نسأل أن جيعله ذخر ًا
الديني
األعىل الس ِّيد ٍّ
ٰ

ٍ
له يوم ال ينفع ٌ
بلقب سليم.
أتى
مال وال بنون ،إلاَّ من ٰ

معهد تراث األنبياء
للدراسات احلوزوية اإللكرتونية
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة امل�ؤ ِّلف
ّ
حممد وآله
احلمد هلل ِّ
عىل أرشف خلق اهلل أمجعنيّ ،
رب العاملني ،والصالة والسالم ٰ

اهلداة امليامني.

منذ بدء اخلليقة واإلنسان ال ُّ
ينفك عن االرتباط باملعبود واالستلهام من عامل الغيب

عرب رساالت األنبياء والكتب الساموية يف منظومة متكاملة شملت مجيع نواحي احلياة.

وكان للفقه ّ
احلظ الوافر يف منظومة الدين لكونه يرتبط بشكل مبارش بحياة الفرد

واملجتمعْ ،
إن يف عباداته ومعامالته املالية ،أو يف عالقاته األُرس َّية ،أو يف فقه اجلنايات

السري واجلهاد ،أو يف فقه النظم والقضاء ،فال جتد حرك ًة وال
والعقوبات ،أو يف فقه ِّ
سكن ًة إلاَّ وللشارع حكم فيها ،حت َّٰى قيل« :ما من واقعة إلاَّ وهلل عز وجل فيها حكم».

خيفى دور الفقهاء  -رحم اهلل املاضني منهم وحفظ الباقني  -يف حفظ
كام ال
ٰ

الشـريعة وتطوير مراحل استنباط احلكم الشـرعي ،فكانوا بذلك ورثة األنبياء.

ويكفيهم فض ً
دراج ،عن اإلمام الصادق يف بيان دورهم
ال ما روي عن مجيل بن ّ

مهيتهم يف حفظ الرشيعة ،قال:
وأ ّ

« َب�ِّش�رِّ ْ املخبتني باجلنَّة :بريد بن معاوية العجيل ،وأبو بصري ليث بن البخرتي
عىل حالله وحرامه ،لوال
املرادي،
ّ
وحممد بن مسلم ،وزرارة  ،أربعة نجباء ُأمناء اهلل ٰ

النبوة واندرست»(((.
هؤالء انقطعت آثار َّ

ويف حديث آخر عن أيب عبد اهلل ،قال« :رحم اهلل زرارة بن أعني ،لوال زرارة بن
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /398 :1ح .286
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أعني ،لوال زرارة ونظراؤه الندرست أحاديث أيب.(((»
وعن سليامن بن خالد األقطع ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :ما أجد أحد ًا

وحممد بن مسلم
أحيى ذكرنا وأحاديث أيب إلاَّ زرارة وأبو بصري ليث امل��رادي
ّ
ٰ
وبريد بن معاوية العجيل ،ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا .هؤالء ح ّفاظ الدين

ُ
عىل حالل اهلل وحرامه ،وهم السابقون إلينا يف الدنيا والسابقون إلينا يف
وأمناء أيبٰ 
اآلخرة»(((.

األئمةأتباعهم وشيعتهم إ ٰىل الرجوع إ ٰىل العلامء ومعرفة أحكام
وقد دفع
َّ
الرشيعة والتف ُّقه يف الدين.
َ
السائل عن األحكام نحو أيب بصري ،فيقول لشعيب العقرقويف
وجه اإلما ُم
فمر ًة ُي ِّ
َّ

عندما يسأل قائالً :ر َّبام احتجنا أن نسأل عن الشـيء ،فمن نسأل؟ فيجيبه« :عليك

باألسدي  -يعني أبا بصري .(((»-

وجه نحو زرارة ،فيقول للفيض بن املختار يف حديث« :فإذا أردت حديثنا
خرى ُي ِّ
و ُأ ٰ

فعليك هبذا اجلالس» ،وأومأ إ ٰىل رجل من أصحابه ،فسألت أصحابنا عنه ،فقالوا :زرارة

بن أعني(((.

عىل لقائك يف ِّ
كل وقت،
وثالثة نحو يونس عندما يقول له السائل :إنيّ ال أقدر ٰ

فعمن آخذ معامل ديني؟ فقال« :خذ عن يونس بن عبد الرمحن»((( ،وغري ذلك.
َّ
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /348 - 347 :1ح .217
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /348 :1ح .219
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /400 :1ح .291
((( اختيار معرفة الرجال للطويس  /347 :1ح .216
((( رجال النجايش /447 :الرقم .1208
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كام وح َّ
عىل التف ُّقه يف الدين ،فقد روي عن اإلمام
��ث
َّ
األئمة أتباعهم ٰ
عىل رؤوس أصحايب حت َّٰى يتف َّقهوا يف احلالل
الصادق أنَّه قال« :ليت السياط ٰ

واحلرام»(((.

وحممد بن مسلم وبريد العجيل :قال رجل أليب عبد اهللَّ :
إن
ويف آخر عن زرارة ّ

أحب أن يسألك عن حالل وحرام ال يسألك عماَّ ال يعنيه؟ فقال« :وهل يسأل
يل ابن ًا قد َّ

الناس عن يشء أفضل من احلالل واحلرام؟»(((.

وعن اإلمام الباقر ،قال« :تف َّقهوا يف احلالل واحلرام وإلاَّ فأنتم أعراب»(((.
فوالذي نفسـي بيده حلديث واحد يف
وعنه أيض ًا« :سارعوا يف طلب العلمَ ،

وفضة»(((.
حالل وحرام تأخذه عن صادق ،خري من الدنيا وما محلت من ذهب َّ

هذا ،وإذا رجعنا إ ٰىل املوسوعات الفقهية والرسائل العملية نجد هَّأنا قد كُتِ َبت بلغة

عىل عا َّمة الناسَّ ،
ولعل منشأ ذلك
ال ختلو عن يشء من التعقيد ،األمر الذي يعسـر فهمه ٰ
أن طبيعة الفقه بام يشتمل عليه من د َّقة ،وارتباط بني مسائله ،اقتضت ذلك ،فنجد َّ
هو َّ
أن
املتخصصني فض ً
ال عن غريهم.
عىل
ِّ
كثري ًا من املسائل الفقهية يعرس فهمها ٰ

عىل عا َّمة الناس.
ومن هنا قد ظهرت عدَّ ة حماوالت لكتابة الفقه بلغة َّ
يتيسـر فهمها ٰ

إحدى تلك املحاوالت ،حيث طلب منّا بعض اإلخوة أن
و(الفقه ا ُمل َي َّسـر) هو
ٰ

عىل مواقع التواصل االجتامعي وبلغة تتناغم وأدبيات
ننشـر املسائل الفقهية االبتالئية ٰ
الفهم احلديث.

((( املحاسن للربقي  /229 :1ح .165
((( املحاسن للربقي  /229 :1ح .168
((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .158
((( املحاسن للربقي  /227 :1ح .156
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وبالفعل بارشنا  -بتوفيق من اهلل ِّ -
عىل شكل رسائل قصرية
ببث تلك املسائل ٰ

ّ
متوخي ًا فيها التبسيط والسالسة يف الطرح ،وغالب ًا ما كان إخراج كثري من املسائل
عىل التبويب الفقهي املعروف يف الرسائل
ُبأسلوب السؤال واجلواب ،مع املحافظة ٰ

العظمى
األعىل آية اهلل
عىل املسائل االبتالئية وفق ًا لرأي املرجع
ٰ
ٰ
العملية مقتصـر ًا فيها ٰ
عىل احلسيني السيستاين (دام ظ ُّله).
الس ِّيد ٍّ
وقد اقرتح األخ الفاضل مدير معهد تراث األنبياء التابع للعتبة الع ّباسية الشيخ

حسني الرتايب  -دام توفيقه  -مشكور ًا أن تجُ َمع تلك الرسائل وتُط َبع يف كتاب ليتسن ّٰى
لإلخوة املؤمنني االستفادة منها ،فكان (الفقه ا ُمل َيسرَّ ).
أسأل اهلل عز وجل أن ينفع به املؤمنني ،وأن يتقب َّله بقبول حسن ،وأن جيعلنا ممَّن

ساهم يف نشـر علوم أهل البيت ،ومصداق ًا للحديث «إذا أراد اهلل بعبد خري ًا ف َّقهه
يف الدين».

أتى اهلل بقلب سليم.
وأن جيعله ذخر ًا وذخري ًة يوم ال ينفع مال وال بنون إلاَّ من ٰ
الشيخ سليم العامري
النجف األرشف
األول 2017م
حمرم 1439هـ /ترشين َّ
َّ
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املق�صد الأول
يف ا�ستحباب النكاح و�آدابه وما يرتبط به
وفيه فصول:

الفصل االول

استحباب الزواج
لقد حثت الرشيعة االسالمية عىل الزواج واكدت عليه تأكيدا شديد ًا حتى جعلته

نصف الدين ملا فيه من آثار اجيابية نفسية واجتامعية حتفظ نظم املجتمع ،فقد روي عن

رسول اهلل« :من تزوج احرز نصف دينه»(((.

بل هو من أعظم ما يستفيد املرء من نعمة بعد نعمة االسالم ووالية اهل البيت -

صلوات اهلل عليهم ،-فقد روي عن النبي :

«ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد االسالم أفضل من زوجة مسلمة ترسه إذا نظر

اليها وتطيعه إذا أمرها وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله»(((.

بل جعل الشارع عبادات املتزوج أفضل مما يؤديه االعزب من عبادات حيث روي

عن االمام الصادق  -صلوات اهلل عليه :-

«ركعتان يصليها املتزوج أفضل من سبعني ركعة يصليها أعزب»((( واالحاديث

يف هذا املجال كثرية.

((( الكايف ج 5ح 2ص ،329باب يف احلض عىل النكاح.
((( الكايف ج5ح 1ص ،327باب من وفق له الزوجة الصاحلة.
((( الكايف ج 5ح 1ص ،328باب كراهة العزبة.
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الفصل الثاين
صفات املرأة

هل حددت ال�شريعة املقد�سة �صفات للمر�أة التي يراد الزواج به؟
لقد اكد املرشع االسالمي عىل جمموعة من الصفات التي ينبغي توفرها يف املرأة،

نشري اىل أمهها من خالل روايات اهل البيت -صلوات اهلل عليهم:-

-1ان تكون من عائلة كريمة االصل ،ملا للصفات الوراثية من دور يف صياغة

شخصية املرء ،فقد روي عن النبي:

« -اختاروا لنطفكم فإن اخلال احد الضجيعني»(((.

 «انظر اين تضع نفسك ومن ترشكه يف مالك وتطلعه عىل دينك ورسك»(((.« -انام املرأة قالدة فانظر ما تتقلد»(((.

 -2ان تكون ذات دين والتزام ،فقد روي عن االمام ايب جعفر -صلوات اهلل

عليه  -انه قال« :أتى رجل النبي يستأمره يف النكاح ،فقال له رسول اهلل :انكح
وعليك بذات الدين تربت يداك»(((.

 -3أن تكون بكرا حيث روي عن ايب عبد اهلل  -صلوات اهلل عليه « :-فإن كنت

البد فاع ً
ال فبكر ًا تنسب اىل اخلري واىل حسن اخللق»(((.

((( الكايف ج 5ح 2ص ،332باب اختيار الزوجة.
((( الكايف ج 5ح 3ص ،323باب أصناف النساء.
((( الكايف ج 5ح 2ص ،332باب اختيار الزوجة.
((( قال يف الصحاح :أترب الرجل :استغنى كأنه صار له من املال بقدر الرتاب.
((( الكايف ج 5ح 3ص ،323باب غلبة النساء.
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 -4ان تكون حسنة االخالق  -كام يف احلديث السابق -

 -5ان تكون ولودة فقد ورد أن حصري ًا يف ركن الدار خري من امرأة ال تلد ،فقد

جاء يف وصية النبي لعيل« :وحلصري يف ناحية البيت خري من امرأة ال تلد»(((.

 -6كام وحذر النبي واهل بيته -صلوات اهلل عليهم -الرجل من أن يقرص نظره

اىل صفتني يف املرأة عىل ان يكونا مها اهلدف الذي من اجله يتزوج هبا متغاضيا عن بقية

الصفات:

أ-اجلامل :فإن اجلامل وان كان من الصفات الراجحة يف املرأة إال أنه ليس كل يشء

وال ينبغي أن يكون هو اهلدف من الزواج ،بل الزواج رابطة وعلقة اسمى من ذلك،

ومن تزوج ألجل ذلك ال يرى اخلري يف زواجه وال يوفق فيه ،حيث روي عن النبي:

«من تزوج امرأة ال يتزوجها اال جلامهلا مل ير فيها ما حيب»((( ،وروي ايض ًا عنه أنه قام
خطيب ًا فقال:

«اهيا الناس إياكم وخرضاء الدمن ،قيل يا رسول اهلل وما خرضاء الدمن(((؟
قال« :املرأة احلسناء يف منبت السوء»

(((

ب  -املال :روي عن النبي« :ومن تزوجها ملاهلا ال يتزوجها اال له وكّله اهلل

اليه»((( ،اللهم التكلنا اىل سواك طرفة عني ابدا.

((( الوسائل ج 20ح 1ب 148ص.250
((( هتذيب األحكام  :ج 7ح 1ص.339
((( ِ
الد َمن :النبت والشجر الذي ينبت يف الروث ،فيش ِّبه تلك املرأة بالشجرة الناظرة التي اصلها يف
بعر اإلبل.
((( الكايف ج 5ح 4ص ،332باب اختيار الزوجة.
((( هتذيب األحكام  :ج 7ح 1ص.339
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الفصل الثالث

صفات الرجل
كام ينبغي للرجل أن هيتم بصفات من خيتارها للزواج كذلك ينبغي للمرأة أن هتتم

بصفات من ختتاره للزواج ،فال تتزوج اال رج ً
ال عفيف ًا حسن اخللق صاحب دين.

 -فقد ورد عن رسول اهلل « :النكاح ِرق فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أر ّقها

فلينظر أحدكم ملن يرق كريمته»((( ،فيشبهها باألمة التي تكون يف بيت موالها يترصف

فيها كيف يشاء.

وعن الصادق  -صلوات اهلل عليه« :-من زوج كريمته من شارب اخلمر فقد قطع

رمحها»(((.

وعن الرضا -صلوات اهلل عليه -يف جواب من كتب اليه :إن يل قرابة قد خطب ايل

ويف ُخلقه سوء فقال له« :ال تزوجها إن كان يسء اخللق»(((.

ويف مكاتبة اىل ايب جعفر -صلوات اهلل عليه« :-من خطب اليكم فرضيتم دينه

وامانته كائن ًا من كان فزوجوه ،إن ال تفعلوا تكن فتنه يف االرض وفساد كبري»(((.

كام روي عن االمام احلسن  -صلوات اهلل عليه« :-زوجها من رجل تقي فإنه إن

أحبها أكرمها ،وإن إبغضها مل يظلمها»(((.

((( الوسائل ج 20ب 28ح 8ص.79
((( الكايف ج 5ح 1ص ،347باب كراهية ان ينكح شارب اخلمر.
((( الكايف ج 5ح 30ص ،563باب النوادر.
((( الكايف ج 5ح 1ص ،347باب النوادر.
((( ميزان احلكمة ج2
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الفصل الرابع

ما يستحب عند ارادة لتزويج
يستحب عند ارادة التزويج عدة امور نذكر منها:
 -1صالة ركعتني والدعاء باملأثور وهو:
«اللهم اين ُاريد أن أتزوج فقدّ ر يل من النساء أعفهن فرج ًا وأحفظهن يل يف نفسها

ويف مايل ،وأوسعهن رزق ًا وأعظمهن بركه»
 -2االشهاد عىل العقد.
 -3االعالن واخبار الناس به.

 -4اخلطبة قبل العقد بمعنى أن حيمد اهلل تعاىل ويصيل عىل النبي-صلوات اهلل عليه

وآله -واالئمة  -صلوات اهلل عليهم  -ويتشهد الشهادتني ،والوصية بالتقوى والدعاء

للزوجني.
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الفصل اخلامس

مستحبات الدخول عىل الزوجة
هناك جمموعة من املستح ّبات ينبغي مراعاهتا قبل الدخول عىل الزوجة ،نذكر منها:

ال لقوله « :ز ّفوا عرائسكم لي ً
 -1يستحب أن يكون الزفاف لي ً
ال وأطعموا

ضحى»(((.

 -2يستحب الوليمة قبل الزفاف او بعده فعن النبي « :ال وليمة اال يف مخس:

عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز»(((.
 العرس :التزويج. اخلرس :النفاس. العذار :اخلتان. الوكار :الدار. والركاز :العود من مكة. -3أن يكون عىل طهر (وضوء).
 -4أن يصيل ركعتني ويدعو باملأثور:

« اللهم عىل كتابك تزوجتها ويف أمانتك أخذهتا وبكلامتك استحللت فرجها ،فإن
قضيت يل يف رمحها شيئ ًا فاجعله مسل ًام سوي ًا وال جتعله شرِ ك شيطان» كام جاء يف الكايف
((( الكايف ج 5ح 2ص ،366باب ما يستحب من تزويج.
((( هتذيب األحكام  :ج 7ح 6ص.409
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عن احلسن بن راشد عن أيب بصري قال :قال يل أبو جعفر« :إذا تزوج أحدكم كيف
ِ
فليصل ركعتني وليحمد اهلل عز وجل ثم
هم بذلك
يصنع؟ قلت :ال أدري ،قال :إذا َّ

يقول« :اللهم إين أريد أن أتزوج فقدّ ر يل من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن يل يف نفسها
ومايل وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر يل ولدا طيبا جتعله خلفا صاحلا يف حيايت

وبعد مويت» قال :فإذا دخلت إليه فليضع يده عىل ناصيتها وليقل« :اللهم عىل كتابك
تزوجتها ويف أمانتك أخذهتا وبكلامتك استحللت فرجها فإن قضيت يل يف رمحها شيئ ًا

فاجعله مسل ًام سوي ًا وال جتعله رشك شيطان» قال:

قلت :وكيف يكون رشك شيطان؟ قال :إن َذكر اسم اهلل تنحى الشيطان ،وإن فعل

ومل يس ِم أدخل َذكره وكان العمل منهام مجيع ًا والنطفة واحدة»(((.

وعن أيب بصريعن أيب عبد اهلل قال :إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل

القبلة وقل:

«اللهم بأمانتك أخذهتا وبكلامتك استحللتها فإن قضيت يل منها ولدا فاجعله

مبارك ًا تقي ًا من شيعة آل حممد وال جتعل للشيطان فيه رشك ًا وال نصيب ًا»(((.

وعن عن أيب بصريايضا قال :قال أبو عبد اهلل :يا أبا حممد أي شئ يقول الرجل

منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت :جعلت فداك أيستطيع الرجل أن يقول شيئا؟

فقال :أال أعلمك ما تقول؟ قلت :بىل ،قال :تقول« :بكلامت اهلل استحللت فرجها

ويف أمانة اهلل أخذهتا ،اللهم إن قضيت يل يف رمحها شيئا فاجعله بارا تقيا واجعله مسلام
سويا وال جتعل فيه رشكا للشيطان» قلت :وبأي يشء يعرف ذلك؟ قال :أما تقرأ كتاب

((( الكايف ج 5ح 3ص ،501باب القول عند دخول الرجل باهله .
((( الكايف ج 5ح 2ص ،500باب القول عند دخول الرجل باهله.
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ارك ُْهم فِي أْالَم َو ِ
ال َو أْالَ ْولاَ ِد﴾ ثم قال :إن الشيطان ليجئ
اهلل عز وجل ثم ابتدأ هو َ
ْ
﴿و َش ِ ْ
حتى يقعده من املرأة كام يقعد الرجل منها وحيدث كام حيدث وينكح كام ينكح ،قلت:

بأي يشء يعرف ذلك؟ قال :بحبنا وبغضنا ،فمن أحبنا كان نطف َة العبد ومن أبغضنا كان
نطف َة الشيطان»(((.

 -5ويطلب منها أن تفعل مثل ذلك  -كام يف الرواية السابقة-
 -6وايضا يسأل اهلل حسن االجتامع بينهام فقد روي يف املأثور:
«اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها يب وأرضني هبا وامجع بيننا بأحسن اجتامع

وآنس ائتالف فإنك حتب احلالل وتكره احلرام» كام جاء يف الكايف عن أيب بصري قال:
سمعت رجال وهو يقول أليب جعفر :جعلت فداك إين رجل قد أسننت وقد تزوجت

امرأة بكر ًا صغرية ومل أدخل هبا وأنا أخاف أهنا إذا دخلت عيل تراين أن تكرهني خلضايب

وكربي ،فقال أبو جعفر :إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة
ثم أنت ال تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتني ثم جمد اهلل وصل عىل حممد وآل حممد

ثم ادع ومر من معها أن يؤمنوا عىل دعائك وقل« :اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها

وأرضني هبا وامجع بيننا بأحسن اجتامع وآنس ائتالف ،فإنك حتب احلالل وتكره احلرام»

ثم قال :واعلم أن األلف من اهلل والفرك من الشيطان ليكره ما أحل اهلل عز وجل»(((.
 -6وأن يسأل اهلل تعاىل الولد الذكر كام يف الرواية.

((( الكايف ج 5ح 2ص ،502باب القول عندالباه ومايعصم من مشاركة الشيطان.
((( الكايف ج 5ح 1ص ،500باب القول عند دخول الرجل باهله.
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الفصل السادس

مستح ّبات اجلامع ومكروهاته
م�ستحبات اجلماع:
 -1التسمية عند اجلامع  -كام تقدم يف الرواية.-
 -2ان يكون عىل وضوء خصوصا اذا كانت الزوجة حامال  -كام يف الروايات -
 -3أن يسأل اهلل تعاىل عند اجلامع أن يرزقه ولد ًا تقي ًا مبارك ًا زكي ًا ذكر ًا سوي ًا  -كام

تقدم.-

مكروهات اجلماع:
 -1يكره اجلامع يف ليلة خسوف القمر.
 -2يكره اجلامع يف يوم كسوف الشمس.
 -3يكره عند الزوال اال يوم اخلميس.
 -4يكره اجلامع عند الغروب قبل ذهاب الشفق(((.
 -5يكره اجلامع والقمر يف املحاق(((.
 -6يكره بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
 -7يكره يف اول ليلة من الشهر اال شهر رمضان.
((( َ
الش َفق :بقية ضوء الشمس ومحرهتا يف أول الليل إىل قريب من العتمة.
((( املحاق :دخول القمر حتت شعاع الشمس بحيث ال ُيرى يف مجيع بقاع االرض ويكون ذلك يف
آخر الشهر وهذه الفرتة ال تقل عن ( )٣٦ساعة وبعد خروجه من حالة املحاق يبدأ شهر قمري جديد.
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 -8يكره يف ليلة النصف من الشهر واخره.
 -9يكره عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء.
 -10يكره مستقبل القبلة ومستدبرها.
 -11يكره يف السفينة.
 -12يكره عاري ًا.
 -13يكره بعد االحتالم قبل الغسل ،وال يكره معاودة اجلامع بغري غسل.
 -14يكره النظر اىل فرج الزوجة.
 -15يكره الكالم بغري ذكر اهلل تعاىل.
 -16يكره أن جيامع وعنده من ينظر اليه  -حتى الصبي والصبية  -مامل يستلزم

حمرم ًا وإال فال جيوز.
تنبيه:

تلك املستحبات واملكروهات هلا آثار وضعية عىل اجلنني أشارت اليها جمموعة

من الروايات وقد اعرضنا عنها خوفا من التطويل ،ولكن سنقترص عىل ذكر ما جاء يف
وصية النبي املروية يف األمايل:

«قال :يا عيل ،ال جتامع امرأتك يف أول الشهر ووسطه وآخره ،فإن اجلنون واجلذام

واخلبل يرسع إليها وإىل ولدها.

يا عيل ،ال جتامع امرأتك بعد الظهر ،فإنه إن قيض بينكام ولد يف ذلك الوقت يكون

أحول العني ،والشيطان يفرح باحلول يف االنسان.
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يا عيل ،ال تتكلم عند اجلامع فإنه إن قيض بينكام ولد ال يؤمن أن يكون أخرس ،وال

ينظرن أحدكم إىل فرج امرأته ،وليغض برصه عند اجلامع ،فإن النظر إىل الفرج يورث

العمى يف الولد.

يا عيل ،ال جتامع امرأتك بشهوة امرأة غريك ،فإين أخشى إن قىض بينكام ولد أن

يكون خمنث ًا مؤنث ًا خمبالً.

يا عيل ،من كان جنب ًا يف الفراش مع امرأته فال يقرأ القرآن ،فإين أخشى أن تنزل

عليهام نار من السامء فتحرقهام.

يا عيل ،ال جتامع امرأتك إال ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ،وال متسحا بخرقة

واحدة فتقع الشهوة عىل الشهوة ،فإن ذلك يعقب العداوة بينكام ،ثم يردكام إىل الفرقة

والطالق.

يا عيل ،ال جتامع امرأتك من قيام ،فإن ذلك من فعل احلمري ،وإن قيض بينكام ولد

كان بواالً يف الفراش كاحلمري البوالة يف كل مكان.

يا عيل ،ال جتامع امرأتك يف ليلة الفطر ،فإنه إن قيض بينكام ولد مل يكن ذلك الولد

إال كثري الرش.

يا عيل ،ال جتامع امرأتك يف ليلة األضحى ،فإنه إن قيض بينكام ولد يكون له ست

أصابع أو أربع أصابع.

يا عيل ،ال جتامع امرأتك حتت شجرة مثمرة ،فإنه إن قيض بينكام ولد يكون جالد ًا

قتاالً عريف ًا.

يا عيل ،ال جتامع أهلك يف وجه الشمس وتأللؤها إال أن يرخى سرت فيسرتكام ،فإنه
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إن قيض بينكام ولد ال يزال يف بؤس وفقر حتى يموت.
يا عيل ،ال جتامع بني األذان واإلقامة ،فإنه إن قيض بينكام ولد يكون حريص ًا عىل

إهراق الدماء.

يا عيل ،إذا محلت امرأتك فال جتامعها إال وأنت عىل وضوء ،فإنه إن قيض بينكام ولد

يكون أعمى القلب بخيل اليد.

يا عيل ،ال جتامع أهلك يف النصف من شعبان ،فإنه إن قيض بينكام ولد يكون

مشؤوم ًا ذا شامة يف وجهه.

يا عيل ،ال جتامع أهلك يف آخر درجة منه  -إذا بقي منه يومان  -فإنه إن قيض بينكام

ولد يكون عشار ًا أو عونا للظامل ،ويكون هالك فئام من الناس عىل يديه.

يا عيل ،ال جتامع أهلك عىل سقوف البنيان ،فإنه إن قيض بينكام ولد يكون منافق ًا

مرائي ًا مبتدع ًا.

يا عيل ،وإذا خرجت يف سفر ،فال جتامع أهلك تلك الليلة ،فإنه إن قيض بينكام ولد

ينفق ماله يف غري حق ،وقرأ رسول« :إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني».

يا عيل ،ال جتامع أهلك إذا خرجت إىل سفر مسرية ثالثة أيام ولياليهن ،فإنه إن قيض

بينكام ولد يكون عون ًا لكل ظامل عليك.

يا عيل ،عليك باجلامع ليلة االثنني ،فإنه إن قيض بينكام ولد يكون حافظا لكتاب اهلل،

راضي ًا بام قسم اهلل عز وجل له.

يا عيل ،إن جامعت أهلك يف ليلة الثالثاء ،فقيض بينكام ولد ،فإنه يرزق الشهادة بعد

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وال يعذبه اهلل مع املرشكني ،ويكون طيب
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النكهة من الفم ،رحيم القلب ،سخي اليد ،طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان.
يا عيل ،وإن جامعت أهلك ليلة اخلميس فقيض بينكام ولد ،فإنه يكون حاك ًام من

احلكام أو عامل ًا من العلامء ،وإن جامعتها يوم اخلميس عند زوال الشمس عن كبد السامء

فقيض بينكام ولد ،فإن الشيطان ال يقربه حتى يشيب ،ويكون فه ًام ،ويرزقه اهلل السالمة
يف الدين والدنيا.

يا عيل ،فإن جامعتها ليلة اجلمعة ،وكان بينكام ولد ،فإنه يكون خطيب ًا قواالً مفوه ًا،

وإن جامعتها يوم اجلمعة بعد العرص ،فقيض بينكام ولد ،فإنه يكون معروف ًا مشهور ًا

عامل ًا ،وإن جامعتها يف ليلة اجلمعة بعد صالة العشاء اآلخرة ،فإنه يرجى أن يكون لكام
ولد من االبدال إن شاء اهلل.

يا عيل ،ال جتامع أهلك يف أول ساعة من الليل ،فإنه إن قيض بينكام ولد ال يؤمن أن

يكون ساحر ًا مؤثر ًا للدنيا عىل اآلخرة.

يا عيل ،احفظ وصيتي هذه كام حفظتها عن جربئيل (صىل اهلل عليهم أمجعني)»(((.

((( األمايل للشيخ الصدوق املجلس الرابع والثامنون ،ح.1
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الفصل السابع

بعض حقوق الزوجية
مفص ً
ال يف مبحث
ال اشكال أن للزوجة حقوق ًا عىل زوجها  -سيأيت التعرض هلا ّ

احلقوق الزوجية ،-ومن تلك احلقوق حق الوطئ واجلامع.

س /ولكن هل جيوز رشعا للزوج أن يرتك وطأ زوجته؟

ج /ال جيوز للزوج ترك وطئ الزوجة الشابة اكثر من اربعة اشهر ،نعم جيوز له ان

يرتك وطأها اكثر من اربعة اشهر يف موارد:

الرضر -كأن يكون مريض ًا.-
احلرج او
 -1ان يكون معذور ًا كام لو استلزم الوطؤ
َ
َ
 -2ان يكون ذلك برضاها.
 -3أن يشرتط عليها ذلك يف صلب العقد.
س /1هل احلكم (حرمة ترك الوطيء) خمتص باحلارض ام يعم املسافر؟
ج /يعم املسافر عىل االحوط وجوب ًا ،فال جيوز له أن يطول السفر من دون عذر

رشعي بحيث يفوت عىل الزوجة حقها خصوص ًا إذا مل تكن هناك رضورة عرفية ،كام لو
كان سفره ملجرد التنزه والتفرج.

س /2هل احلكم املتقدم خيتص بالزوجة الدائمة ام يعم املنقطعة؟
ج /يعم املنقطعة عىل االحوط وجوب ًا.

(((

((( االحوط وجوبا :يعني انت خمري بني ان تعمل باالحتياط يف هذه املسالة او ترجع فيها اىل فقيه آخر
مراعيا لألعلم فاألعلم.
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س /3ما معنى العزل؟ وهل جيوز العزل عن الزوجة الدائمة؟

ج /العزل هو افراغ املني خارج ال ُقبل حني اجلامع ،وهو مكروه بحق الزوجة

الدائمة ،وال ترتفع الكراهة إال اذا رضيت او اشرتط الزوج عليها ذلك حني اجراء

صيغة عقد الزواج.

س /4هل جيوز العزل عن الزوجة املنقطعة؟

ج /نعم جيوز وال كراهة فيه.

س /5هل حيق للزوجة أن متنع زوجها من االنزال يف ُقبلها؟

حمرم عليها إال إذا كان برضاه او اشرتطت عليه ذلك
ج /ال جيوز هلا أن متنعه وهو ّ

حني عقد الزواج.
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الفصل الثامن
احكام النظر

سوف نذكر  -إن شاء اهلل تعاىل -االحكام املرتبطة بالنظر يف حماور اربع:
 -1موارد جواز نظر الرجل اىل الغري.
 -2موارد حرمة نظر الرجل اىل الغري.
 -3موارد جواز نظر املرأة اىل الغري.
 -4موارد حرمة نظر املرأة اىل الغري.
املورد االول :جواز نظر الرجل اىل الغري
جيوز للرجل ان ينظر اىل:
 -1جسد زوجته ظاهره وباطنه حتى العورة.
 -2الذكر (املامثل) ما عدا العورة سوا ًء كان صغري ًا ام كبري ًا مجي ً
ال ام قبيح ًا إال إذا

كان النظر بريبة او تلذذ شهوي فإنه حمرم.

 -3جسد حمارمه (كاألم واالخت )...ما عدا العورة((( برشط أن ال يكون بريبة

او تلذذ شهوي.

 املحارم :من حيرم نكاحها مؤبدا بسبب:أ  -النسب كاألم واالخت والبنت.
((( العورة :هي القبل والدبر ،والبيضتان (اخلصيتان) فقط.
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ب  -او الرضاع كاألم واالخت والبنت من الرضاعة.
ج  -او املصاهرة ُ
كأم الزوجة.

 -4جيوز للرجل ان ينظر اىل الوجه والكفني من جسد املرأة االجنبية اذا مل يكن

بريبة((( او تلذذ وإال فيحرم.

 -5جيوز ملن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر اىل حماسنها كوجهها وشعرها ورقبتها

وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك حتى إذا مل تأذن بذلك ،ولكن برشوط:
االول :أن ال يكون بقصد التلذذ الشهوي.

س /اذا كان يعلم من نفسه أنه لو نظر اليها حيصل منه التلذذ قهر ًا وبدون اختياره

فهل جيوز له النظر اليها؟

ج /جيوز اذا مل يكن قاصد ًا التلذذ ،وال إثم عليه اذا حصل التلذذ قهر ًا.

الثاين :أن ال خياف الوقوع باحلرام بسبب النظر.
الثالث :أن ال يكون هناك مانع من التزويج هبا كأخت الزوجة واملرأة التي يف العدة

فإنه ال جيوز له التزوج هبام.

الرابع :أن ال يكون مسبوق ًا بحاهلا ،بمعنى مل يطلع عىل حماسنها سابق ًا.
اخلامس :أن حيتمل أنه سيختار هذه املرأة زوجة له ،وأما إذا كان متيقن ًا أنه ال

يتزوجها فال جيوز له النظر.

السادس :أن يقصد الزواج بخصوص هذه املرأة.

((( الريبة :خوف االفتتان و الوقوع باحلرام.
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س /إذا قصد أن يعني الزوجة من خالل هذا النظر واالختيار فهل جيوز له ذلك؟

ج /كال ،ال جيوز له النظر فال بد أن يعني الزوجة اوالً ثم بعد ذلك خيتربها بالنظر.

س /هل جيوز تكرار النظر اذا مل يطلع عليها بالنظرة االوىل؟

ج /نعم جيوز إذا توفرت تلك الرشوط السابقة.

 -6جيوز للرجل ان ينظر اىل النساء املبتذالت((( ،برشط عدم الريبة والتلذذ -سوا ًء

كانت املبتذلة مسلمة ام كافرة.-

س /ما هي حدود النظر اليها؟

ج /جيوز النظر اىل وجهها وكفيها ،وكل ما اعتادت عىل كشفه من من بدهنا.
 -7جيوز للرجل أن ينظر اىل جسد الصبية غري البالغة((( املميزة  -ما عدا العورة

 -مع عدم التلذذ الشهوي او الريبة((( ،وأما العورة((( فال جيوز النظر اليها حتى بدون

ريبة وتلذذ.

 -8جيوز للرجل ان ينظر اىل جسد الصبية غري املميزة حتى عورهتا مع عدم التلذذ

الشهوي أو الريبة.

املورد الثاين :موارد حرمة نظر الرجل اىل الغري
 -1ال جيوز للرجل النظر اىل الغري بريبة او تلذذ شهوي حتى لو كان مماث ً
ال له.
 -2ال جيوز للرجل النظر اىل عورة املسلم حتى لو كان مماث ً
ال (رجالً) حتى اذا مل
((( املبتذالت :هن النساء اللوايت ال ينتهني إذا هنني عن التكشف.
((( الريبة :خوف االفتتان والوقوع باحلرام.
((( الصبية غري البالغة :هي من مل تكمل تسعة سنني هاللية.
((( العورة :هي ال ُقبل والدبر.
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يكن بريبة او تلذذ.
س / 1هل جيوز للرجل النظر اىل عورة الكافر؟
ج /ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.
س /2هل جيوز للرجل النظر اىل عورة الصبي؟
ج /إذا كان الصبي مميز ًا((( فال جيوز عىل االحوط وجوب ًا
(تنبيه :يف املنهاج ج 1الطبعة احلديثة  -التاسعة عرشة -يف احكام التخيل يف مسألة

( )56قد افتى سامحة السيد  -دام ظله -بعدم اجلواز ومل حيتط ،فالتفت لذلك).
وأما إذا مل يكن مميز ًا فيجوز.

 -3ال جيوز للرجل أن ينظر اىل جسد املرأة االجنبية غري املبتذلة وشعرها سوا ًء كان

بتلذذ وريبة ام مل يكن.

 -4ال جيوز للرجل أن ينظر اىل وجه املرأة وكفيها إذا كان بتلذذ شهوي او مع

الريبة ،وأما بدوهنام فيجوز  -كام تقدم-

 -5ال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا(((  -للرجل أن ينظر اىل صورة املرأة االجنبية

غري املبتذلة إذا كان الناظر يعرفها.

 -6ال جيوز للرجل أن ينظر اىل عورة((( الصبية املم ّيزة ،وجيوز له النظر اىل عورة
((( الصبي املم ّيز :الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
((( االحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني ان تعمل باالحتياط يف هذه املسألة وبني ان ترجع فيها اىل فقيه
اخرجيوز النظر مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
((( العورة :وهي القبل والدبر.
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الصبية غري املميزة بدون ريبة((( وتلذذ.
املورد الثالث :موارد جواز نظر املر�أة اىل الغري
جيوز للمرأة ان تنظر اىل:
 -1جسد زوجها ظاهره وباطنه حتى العورة.
حمرم.
 -2جسد امرأة اخرى ما عدا العورة ،فإنه ّ
 -3جسد حمارمها (كاألب واالخ  )...ما عدا العورة ،برشط أن ال يكون بريبة او

تلذذ شهوي وإال فيحرم.

 -4جيوز للمرأة أن تنظر اىل رأس الرجل ويديه وقدميه ونحوها مما جرت سرية

العقالء عىل كشفه كالرقبة مث ً
ال بدون ريبة او تلذذ شهوي ،وإن كان االفضل ترك النظر.
واما اذا كان النظر بريبة او تلذذ فال جيوز  -كام تقدم -

 -5جيوز للمرأة أن تنظر اىل جسد الصبي غري البالغ املم ّيز(((  -ما عدا عورته  -مع

عدم التلذذ الشهوي.

وال جيب عليها التسرت عنه مامل يبلغ مبلغا يمكن أن يرتتب عىل نظره اليها ثوران

الشهوة.

وأما إذا بلغ مرحلة يرتتب عىل نظره اليها ثوران الشهوة فيجب عىل املرأة التسرت

عنه عىل االحوط وجوب ًا(((.

((( الريبة :خوف االفتتان والوقوع باحلرام.
((( الصبي املميز :الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
((( االحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني أن تعمل باالحتياط يف هذه املسألة وبني الرجوع اىل فقيه اخر
فيها مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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 -6جيوز للمرأة أن تنظر اىل الصبي غري املميز حتى اىل عورته برشط عدم الريبة

والتلذذ.

املورد الرابع :موارد حرمة نظر املر�أة اىل الغري
 -1ال جيوز للمرأة النظر اىل املرأة بريبة او تلذذ شهوي.
 -2ال جيوز للمرأة النظر اىل عورة الغري حتى لو كان مماث ً
ال (امرأة مسلمة)
س /1هل جيوز للمرأة ان تنظر اىل عورة الكافرة؟

ج /ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.

س /2هل جيوز للمرأة النظر اىل عورة الصب ّية والصبي؟

ج /إذا كان الصبي و الصبية مميزين فال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.

تنبيهان:
األول :يف املنهاج ج 1الطبعة احلديثة  -التاسعة عرشة -يف احكام التخيل يف مسألة

( )56قد افتى سامحة السيد  -دام ظله -بعدم اجلواز ومل حيتط ،فالتفت لذلك.

الثاين :ينبغي لفت نظر النساء اىل أن ولدها او اخاها اذا صار مميز ًا((( فال جيوز هلا ان

تغسل عورته او تلمسها ،وينبغي تعليمه طريقة التطهري وهو من يتكفل بذلك.
وأما إذا كانا غري مميزين فيجوز النظر واللمس إذا مل يكن بريبة او تلذذ.

 -3حيرم عىل املرأة النظر اىل بدن الرجل االجنبي بتلذذ شهوي او مع الريبة حتى

لو كان النظر اىل وجهه ويديه وقدميه.

((( الصبي املميز :الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
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 -4حيرم -عىل االح��وط وج��وب�� ًا((( -عىل امل��رأة النظر اىل غري ال��رأس واليدين

والقدمني ونحومها مما جرت العادة عىل كشفه من جسد الرجل االجنبي حتى وان مل
يكن عن ريبة وتلذذ.

((( االحوط وجوب ًا :معناه انك خمري بني العمل هبذا االحتياط او الرجوع اىل فقيه آخر مراعيا لألعلم
فاألعلم.
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الفصل التاسع
احكام السرت

هناك جمموعة من االحكام ترتبط بالسرت نذكر منها:
 -1جيب عىل املرأة أن تسرت شعرها وبدهنا  -ما عدا الوجه والكفني  -عن غري

الزوج واملحارم.

 -2جيوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها إذا مل ختف الوقوع يف احلرام.
 -4ال جيوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها إذا كان هبدف إيقاع الرجل يف النظر

املحرم ،وإال فيحرم حتى لو كان الرجل من حمارمها.
ّ
س /هل هناك فرق بني املرأة املسنة وغريها؟

ج /نعم هناك فرق :فاألحكام املتقدمة ختتص باملرأة غري املسنّة .

وأما املرأة املسنة (وهي التي ال ترجو النكاح لكرب سنّها) فيجوز هلا اظهار شعرها

وذراعيها ونحومها مما ال يسرته اخلامر واجللباب عادة ،برشط أن ال تتربج بزينة ،وأما

الذي يسرته اخلامر عادة فال جيوز اظهاره.

 -5ال جيب عىل الرجل التسرت من االجنبية ،وإن كان ال جيوز هلا  -عىل االحوط

وجوب ًا (((-النظر اىل غري وجهه ورأسه وكفيه ونحومها مما جرت السرية عىل عدم سرته

 -كام تقدم –.

((( االحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني أن تعمل باالحتياط يف هذه املسألة وبني الرجوع
اىل فقيه اخر فيها مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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الفصل العارشة
احكام ا ّللمس

 -1جيوز لكل من الزوج والزوجة ملس بدن االخر وشعره.
 -2جيوز ملس شعر وبدن املحرم  -عدا العورة  -من دون ريبة او تلذذ ،فيجوز

للرجل أن يلمس بدن او شعر بنته او امه او اخته مثالً ،كام جيوز للمرأة أن تلمس بدن او
شعر أبيها او أخيها او ولدها ،كل ذلك إذا مل يكن بريبة او تلذذ وإال حرم.

 -4ال جيوز ملس شعر وبدن االجنبي واالجنبية حتى املواضع التي جيوز النظر

اليها – سوا ًء كان بريبة وتلذذ ام بدوهنام-

وعليه فتحرم املصافحة بني االجنبي واالجنبية إال إذا كانت من وراء الثياب او

الكفوف او نحومها.

 -4جيوز ملس الرجل للصبية غري البالغة املم ّيزة  -ماعدا عورهتا  -مع عدم التلذذ

والريبة.

واالفضل عدم ملس مثل الصدر والبطن واإلليني،
وأما غري املميزة فيجوز ملسها حتى العورة برشط عدم الريبة والتلذذ
س /هل جيوز للرجل أن يقبل الصبية غري البالغة املم ّيزة او يضعها يف حجره؟

ج /نعم جيوز ذلك ،ولكن األفضل عدم تقبيلها وعدم وضعها يف احلجر اذا

بلغت( )6سنني .
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 -5جيوز للمرأة أن تلمس الصبي غري البالغ املم ّيز((( -ماعدا عورته  -اذا مل يكن

بريبة او تلذذ.

واما غري املميز فيجوز هلا أن تلمس حتى عورته((( برشط عدم الريبة والتلذذ.
تنبيه:
ينبغي لفت نظر النساء اىل أن ولدها او أخاها اذا صار مميز ًا فال جيوز هلا أن تغسل

عورته او تلمسها ،وينبغي تعليمه طريقة التطهري وهو من يتكفل بذلك.
س /هل جيب عىل املرأة التسرت عن الصبي غري البالغ املميز؟
ج /ال جيب عليها التسرت عنه.

نعم ،االحوط وجوب ًا((( التسرت عنه إذا بلغ مرحلة يمكن أن يرتتب عىل نظره اليها

ثوران الشهوة عنده.

((( الصبي املميز :الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
((( العورة :هي القبل والدبر والبيضتان (اخلصيتان).
((( االحوط وجوبا :يعني انك خمري بني العمل هبذا االحتياط او الرجوع اىل فقيه اخر مراعيا لألعلم
فاألعلم.
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الفصل احلادي عرش

ما يستثنى من حرمة النظر واللمس والسرت
تقدم بيان احكام النظر واحكام اللمس واحكام السرت ،واالن نذكر ما يستثنى من

حرمة النظر واللمس والسرت:

 -1تستثنى موارد االضطرار.
كام اذا اضطرت املرأة اىل العالج مث ً
ال وكان الرجل االجنبي أرفق بعالجها جاز له

النظر اىل بدهنا وملسه بيده إذا توقف عليهام معاجلتها.

س /1اذا امكن االكتفاء بالنظر هل جيوز اللمس او بالعكس؟
ج /إذا أمكن االكتفاء بأحدمها ال جيوز االخر.

س /2اذا اضطر الطبيب او الطبيبة عند معاجلة املريض اىل النظر اىل عورته فهل

جيوز ذلك هلام؟

ج /نعم ،جيوز النظر ولكن  -االحوط وجوب ًا -أن ال ينظر اىل العورة مبارشة

وإنام ينظر اليها من خالل املرآة اواالجهزة ونحوها ،وأما اذا مل تتيرس املعاجلة إال من
خالل النظر مبارشة او كان النظر من خالل املرآة او اجلهاز يقتيض أن تطول فرتة املعاجلة

فيجوز النظر مبارشة .

 -2الصبي والصبية غري املميزين((( فإهنام خارجان عن االحكام املتقدمة يف السرت

والنظر واللمس ،فيجوز النظر واللمس حتى للعورة من غري تلذذ وريبة كام ال جيب

عليهام التسرت  -كام تقدم كل ذلك -

((( الصبي املميز :هو الذي يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها.
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 -3املجنون الذي ال يم ّيز فإنه مستثنى من االحكام املتقدمة ،كام أنه ال جيب عليه

التسرت ايض ًا.

تتميم ()1

املرأة املباركة واملرأة املشؤومة
لقد دعا االسالم اىل ختفيف تكاليف الزواج وتقليل املهور واعترب ارتفاع قيمة

املهور من امارات شؤم املرأة وقلته من بركتها.

فقد روي عن االمام الباقر  -صلوات اهلل عليه  -أنه قال:
«تذاكروا الشؤم عند ايب فقال :فأما شؤم((( املرأة فكثرة مهرها وعقم رمحها».
وروي ايض ًا «من بركة املرأة قلة مهرها ،ومن شؤمها كثرة مهرها».
وعن النبي  -صلوات اهلل عليه واله « :-أفضل نساء امتي أصبحهن وجه ًا وأق ّلهن

مهر ًا».

فاإلسالم يدعونا اىل ختفيف تكاليف الزواج ونحن نخالف ،واالسالم يدعونا اىل

تقليل املهور ومهورنا تزداد ارتفاع ًا.

واالسالم يدعونا اىل الزواج وأال نخشى الفقر ﴿إِ ْن َيكُونُوا ُف َق َر َاء ُيغْن ِ ِه ُم ال َّل ُه ِم ْن
َف ْضلِ ِه﴾ ونحن نحسب الف حساب قبل الزواج.
واالسالم يضع يف اعتباره اخلُلق والدين مقياس ًا للزوج االمثل ،واملجتمع يضع

مقاييس اخرى عمدهتا الثروة والطبقة االجتامعية والوجاهه.

فيا للعجب من املسلمني الذين هجروا تعاليم االسالم فازدادوا بعد ًا عن الرقي
((( الشؤم :ضد ال ُيمن والربكة.
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الذي جاء به.

تتميم ()2
مهر الزهراء (�صلوات اهلل عليها) وجهازها
زوج النبي  -صلوات اهلل عليه واله  -ابنته الزهراء من امري املؤمنني  -صلوات اهلل
ّ

عليه  -عىل مهر قليل وهو عبارة عن (درع حطمية)(((.

«زوج رسول اهلل علي ًا  -صلوات
قال االمام الصادق  -صلوات اهلل عليه ّ :-

اهلل عليه  -عىل درع حطمية تسوى ثالثني درمه ًا»(((.
والدرهم الواحد =  2436غرام تقريب ًا

عل ًام أن (مهر السنة) الذي سنه النبي للمؤمنات من امته هو ( )٥٠٠درمه ًا وهو

ما يقارب ( )262.5مثقاال من الفضة وهو يشء قليل يف ذلك الزمن.

ووصف االمام الباقر  -صلوات اهلل عليه  -فراش الزهراء  -صلوات اهلل عليها -

فقال« :كان فراش فاطمة إهاب كبش((( يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه».

((( درع حطمية :اي حتطم السيوف وتكرسها ،وقيل سميت بذلك نسبة اىل قبيلة حطمة بن قيس
كانوا يعملون الدروع.
((( الكايف :ج 5ح 2ص.377
((( اهاب كبش :جلد كبش
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املق�صد الثاين
عقد الزواج
وفيه فصول

الفصل االول
انواع العقد
لقد تساهلت الرشيعة الغراء يف امر العقد حتفيز ًا منها عىل الزواج ،بينام نجد االمر

عىل العكس يف الطالق حيث فرضت الكثري من القيود للحد منه والتقليل من وقوعه

 -كام سيايت.-

والعقد يف الرشيعة عىل قسمني:
 -1العقد الدائم :وهو عقد ال ُتعينّ فيه مدة الزواج وتسمى الزوجة فيه ب(الدائمة)
 -2العقد غري الدائم :وهو عقد تُعني فيه املدة كساعة او يوم او اكثر او اقل وتسمى

الزوجة فيه بـ(املتعة او املتمتع هبا او املنقطعة) وسيأيت احلديث عنه  -إن شاء اهلل.-
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الفصل الثاين

رشائط عقد الزواج (الدائم واملنقطع)
هناك رشوط للعقد مشرتكة بني الدائم واملنقطع ال بد من توفرها حتى يصح

العقد ،وهناك رشوط خمتصة بالعقد املنقطع  -تأيت يف حملها  ،-والرشوط املشرتكة هي:
الرشط االول:

االجياب والقبول باللفظ ،فال يكفي أن يرتاىض الزوجان ويتفقا عىل الزواج بل

البد من انشاء صيغة العقد باللفظ بأن تقول الزوجة( :زوجتك نفيس عىل املهر املعلوم)
وهذا يسمى االجياب ،فيقول الزوج( :قبلت) ،وهذا يسمى القبول.

س /1هل يصح أن ينشئ الرجل االجياب واملرأة القبول؟
ِ
(زوجتك نفيس عىل املهر املعلوم)،
ج /نعم ،يصح بأن يقول الرجل يف االجياب:

لت) .
فتقول املرأة( :قبِ ُ

س /2هل يصح اجراء صيغة العقد عرب اهلاتف؟

ج /نعم يصح ذلك ما دام باللفظ .

سواء بالورقة او عرب رسائل
س /3هل يصح اجراء صيغة العقد بالكتابة -
ً
االثري -او باإلشارة؟

ج /ال يصح اجراء صيغة العقد بالكتابة وال باإلشارة عىل األحوط لزوم ًا إذا كان

الشخص قادر ًا عىل الكالم.

س /4هل يصح تقديم القبول عىل االجياب؟

التزوج بك عىل املهر املعلوم) ثم تقول
ج /نعم ،يصح بأن يقول الرجل( :قبلت ّ
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املرأة( :زوجتك نفيس) ولكن االحوط استحباب ًا((( تقديم االجياب عىل القبول.
س /5هل يصح العقد بالتوكيل ام جيب املبارشة يف العقد؟

ج /يصح التوكيل ،بأن توكّل الزوجة شخص ًا يتوىل عنها القبول او االجياب،

وهكذا الزوج يوكّل شخص ًا يتوىل عنه اإلجياب او القبول ،كام يصح أن يبارش العقد

أحدمها واالخر يوكّل .

س /6هل يبطل العقد إذا كان يف اللفظ حلن (اي خطأ وغري موافق للفظ الفصيح)

لت) او يقول( :جوزتك) بدل (زوجتك)  -كام هو متعارف
لت) بدل (قبِ ُ
كأن يقول( :ق َب ُ
عند بعض االقوام-

ج /ال يبطل إذا كان اللفظ ظاهر ًا يف املعنى املقصود ،وكان الشخص العاقد من

أهل تلك اللغة الدارجة.
الرشط الثاين:

أن يكون العقد باللغة العربية  -عىل االحوط وجوب ًا -إذا كان متمكن ًا منها ،واذا

مل يتمكن من العربية فيصح بغريها من اللغات اذا كان بألفاظ مفهمة ملعنى التزويج

والنكاح.

س /إذا كان الرجل واملرأة غري العربيني يتمكنان من توكيل شخص جيري هلام

العقد بالعربية فهل جيب عليهام التوكيل؟

ج /ال جيب عليهام التوكيل بل جيوز هلام ان جيريا العقد بغري العربية ما داما ال

يتمكنان منها.

((( االحتياط االستحبايب :ال يلزم العمل به ولكن العمل به موافق لالحتياط.
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الرشط الثالث:

أن يقصد الزوج والزوجة االنشاء يف اجراء صيغة العقد ،بمعنى ان يقصد الزوجان

او وكيالمها حتقق الزواج ،فتقصد الزوجة بقوهلا(:زوجتك نفيس) صريورهتا زوجة له

كام أن الزوج يقصد بقوله(:قبلت التزويج) قبول زوجيتها له وهكذا الوكيالن.

وعليه :فال يصح العقد من الشخص الساهي اوالغالط او النائم او اهلازل او

السكران إذا سلبه السكر قصده ،كام ال يصح من املجنون.
الرشط الرابع:

تعيني الزوج والزوجة بحيث يتشخص كل منهام إما باسمه او بوصفه او باإلشارة

اليه ،فال يصح العقد اذا قال شخص آلخر( :زوجتك احدى بنايت) ومل حيددها.
الرشط اخلامس:

رضا الزوجني واقع ًا ،فال بد من املوافقة القلبية من الزوج ومن الزوجة عىل الزواج.
حياء او خج ً
ال فهل
س /1اذا رضيت املرأة قلب ًا ،ولكن تظاهرت بعدم الرضا إما
ً

يصح العقد؟

ج /نعم يصح.
س /2اذا مل َ
ترض املرأة قلب ًا ولكن تظاهرت بالرضا إما خوف ًا او اكراه ًا او لسبب

آخر فهل يصح العقد؟

ج /كال ،ال يصح ،ومن خالل ذلك اتضح أن املدار عىل الرضا القلبي.

س /3اذا ُاكره الزوجان او ُاكره احدمها عىل العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد

فهل يصح العقد؟

ج /نعم ،يصح ،ولكن االفضل اعادة العقد .
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الرشط السادس:

أن يكون الشخص الذي جيري العقد عاق ً
ال فال يصح العقد من املجنون.
الرشط السابع:

أن يكون بالغ ًا  -عىل االحوط وجوب ًا((( -فال يصح العقد من الصبي وإن كان

مميز ًا.

تنبيه وتأكيد :هذه الرشوط هي مشرتكة بني العقد الدائم والعقد املنقطع.

((( االحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني أن تعمل باالحتياط يف هذه املسألة وبني ان ترجع فيها اىل فقيه
جيوز العقد من الصبي مراعيا لألعلم فاألعلم.
آخر ّ
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الفصل الثالث
أولياء العقد
واملرشع االسالمي جعل الوالية
الويل :هو من له احلق يف أن يقرر أمر الزواج،
ّ

عىل الصغري -غري البالغ -واملجنون وعىل البنت البالغة البكر ملصلحتهم  -عىل تفصيل
يأيت  -ولكن لِ َـمن جعل الشارع الوالية؟
ج /جعلها لثالثة اشخاص فقط- :
 -1االب.
 -2واجلد.
 -3واحلاكم الرشعي.
عىل تفصيل سيتضح  -إن شاء اهلل-
س /هل العم واالخ واخلال واالم وغريهم هلم والية عىل الصغري او الصغرية او

البكر؟

ج /ال والية لالم وال للعم وال لألخ وال للخال وال للجد من طرف االم (ايب

االم) وال ألي شخص غري الثالثة املتقدمني ،فليس لألخ او العم مثال أن يقرر أمر زواج
الصغري او الصغرية او البنت البكر او املجنون.

وقبل الدخول بالتفاصيل نوضح املقصود من بعض املصطلحات:
املصطلح االول:

غري البالغ :لبلوغ الصبي والصبية عالمات ،ال يتحقق البلوغ إال هبا - ،عل ًام أن
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االحكام االتية تعم املم ّيز وغري املميز:-

الصبي:
عالمات بلوغ
ِّ

هناك أربع عالمات ُّ
الصبي:
عىل بلوغ
ِّ
تدل ٰ

 - 1أن ي ِ
كمل ( )15سنة هاللية قمرية ،أي ما يقارب ( )14سنة ونصف ميالدية.
ُ
بمعنى أن خيرج منه السائل املنوي سواء أخرج باألحتالم أم
 – 2اإلحتالم:
ٰ

باالتِّصال اجلنيس أم بغريه.

عىل العانة(((.
 - 3أن ينبت الشعر اخلشن ٰ

املسم ٰى بـ (الزغب) الذي ُيغ ّطي أغلب مناطق اجلسم فليس
وأ َّما الشعر الناعم
ّ

عىل البلوغ.
عالم ًة ٰ

 - 4نبات الشعر اخلشن يف اخلدِّ ويف الشارب.

س /هل نبات الشعر يف الصدر أو حتت اإلبط من عالمات البلوغ؟
عىل البلوغ.
ج  -كلاَّ  ،ليس عالم ًة ٰ

عىل البلوغ.
وهكذا غلظة الصوت ليس عالم ًة ٰ

عالمة بلوغ الصب َّية:

تدل عىل بلوغها ،أال وهي :أن ت ِ
ُكمل ( )9سنني
ليس للصب َّية إلاَّ عالمة واحدة ُّ ٰ

قمرية ،أي ما يقارب ( )8سنوات و( )8أشهر و( )24يوم ًا تقريب ًا شمسية ميالدية.

((( العانة :هي املنطقة الواقعة ما بني أسفل البطن ونقطة اتِّصال العضو التناسيل باجلسم.
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املصطلح الثاين:

غري البالغ املميز :هو من يعرف قبح العورة ويتأثر بالنظر اليها ،وهذا ليس له سن

معني وإنام هو خيتلف بإختالف الصبيان ودرجة نباهتهم.
وأما غري املميز فهو بخالفه.
املصطلح الثالث :البكر
ما املقصود من البكر؟

ج /هي من مل يدخل هبا زوجها ،وتوضيح ذلك:

 -1من مل تتزوج ومل ُيدخل هبا فهي بكر.
 -2من تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يدخل هبا فهي بكر.
 -3من تزوجت و طلقها زوجها قبل أن يدخل هبا فهي بكر.
 -4من تزوجت وأزال زوجها بكارهتا ولكن بغري العضو كام لو ازاهلا بآلة او بيده

فهي بكر.

 -5من ذهبت بكارهتا بغري وطئ كام لو ذهبت البكارة بوثبة (قفزة) او بحادث او

بعملية جراحية فهي بكر.

 -6من ذهبت بكارهتا بالزنا  -نستجري باهلل -فهي بكر.
 -7من ذهبت بكارهتا بوطئ الشبهة فهي بكر.
املصطلح الرابع :الثيب:

وهي مقابل البكر ويقصد منها:

 -1من تزوجت زواج ًا صحيح ًا ودخل هبا زوجها ُقب ً
ال حتى وإن مل ُيذهب بكارهتا.
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 -2من تزوجت زواج ًا صحيح ًا ودخل هبا زوجها دبر ًا حتى وإن مل تُزل بكارهتا.
ومن خالل ذلك اتضح أنه ال يشرتط يف البكر وجود البكارة ،كام ال يشرتط يف

الثيب إزالة البكارة.

املصطلح اخلامس:

وطؤ الشبهة :هو أن يطأ الرجل امرأة باعتقاد أهنا زوجته تومه ًا منه واشتباه ًا.
ونذكر بعض االمثلة له:
 -1أن يعتقد ان هذه املرأة زوجة له بسبب االشتباه خارج ًا نتيجة وجود الظالم او

كونه اعمى او...

 -2أن يعقد عىل املرأة وبعد الوطئ يتضح بطالن العقد بسبب فقدانه لبعض

الرشائط.

 -3أن يعقد عىل املرأة وبعد الوطئ يتضح أهنا ال زالت عىل ذمة شخص آخر وأهنا

مل تطلق من السابق او تبني بطالن طالقها منه.

 -4أن يعقد عىل امرأة متوىف عنها زوجها ،وبعد الوطئ يتضح أن زوجها االول

الزال عىل قيد احلياة.

 -5أن يعقد عىل امرأة بتوهم أن عدّ هتا قد انتهت وبعد الوطئ يتضح أهنا ال زالت

يف العدّ ة.

اىل غري ذلك من االمثلة.
س /1ما حكم هذا الوطئ هل فيه حرمة؟

ج /ال حرمة يف هذا الوطئ ال عىل الرجل إذا كان جاه ً
ال وال عىل املرأة إذا كانت
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جاهلة وال تعلم باحلال ،وأما إذا كان احدمها عامل ًا باألمر فهو زاين دون االخر اجلاهل.
س /2لو تولد ولد من هذا الوطئ فام هو حكمه؟

ج /الولد املتولد من الوطئ شبهة هو ولد رشعي ينتسب اىل ابيه واىل امه وحيصل

بينهم توارث ،وهو كسائر االوالد املتولدين بعقد صحيح .

وستأيت  -ان شاء اهلل تعاىل  -بعض االحكام املرتبطة بوطئ الشبهة فأنتظر.
املصطلح السادس :الرشيد:

الرشد هو مرحلة من النضوج العقيل حتصل بعد البلوغ او قبله يتمكن معها الصبي

من حفظ امواله وحيسن الترصف فيها حتصي ً
ال ومبادلة ،كام متكنه من صحة التمييز

بحيث ال ُيؤاخذ يف معامالته وال يخُ دع وال ُيغبن ،ويقابله السفه.

وقد رتب الشارع املقدس عىل مرحلة الرشد بعض االحكام التي منها:
رفع احلجر عن اموال الصبي البالغ الرشيد ،فالصبي قبل أن يبلغ هذه املرحلة

هو حمجور عىل امواله رشع ًا ،وال تصح ترصفاته املالية وبعض معامالته ،فإذا ُأنس منه

رشد ًا بعد بلوغه ُدفعت اليه امواله.
املصطلح السابع :السفيه:

السفه هو رصف املال يف غري االغراض العقالئية الصحيحة.

والسفيه هو من ليس له حالة باعثة عىل حفظ املال فيرصفه يف غري موقعه ،ويتلفه

يف غري حمله ،وال ُيؤمن يف معامالته من الغبن ،والسفيه ال تصح ترصفاته يف امواله بالبيع
والصلح واهلبة واالجارة والوقف ونحوها.

وكذلك يف توابع ذلك من الفسخ باخليار وامضاء البيع الفضويل والبيع اخلياري
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وقبض الثمن واقباض املبيع ونحوها ،وأن الوالية يف كل ترصفاته املالية ألبيه وجده

(ايب ابيه).

وبعد اتضاح هذه املصطلحات نتكلم يف اولياء العقد.
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الفصل الرابع

والية االب واجلد (ايب االب)
تثبت الوالية لالب واجلد يف موارد:
االول :لألب واجلد الوالية عىل البنت البالغة الرشيدة إذا مل تكن مستقلة يف شؤون

حياهتا ومالكة ألمرها ،فليس هلا أن تتزوج  -دائ ًام او متعة -من دون إذن أبيها او جدها
 أيب أبيها -حتى وإن كان التزويج من غري دخول ،اوملجرد الكالم واحلديث.س /هل لألب او اجلد أن يزوجاها دون رضاها؟

ج /ال يصح زواجها بدون رضاها  -عىل االحوط وجوب ًا.-

الثاين :لألب واجلد الوالية عىل البنت البكر البالغة الرشيدة إذا كانت مستقلة يف

شؤون حياهتا ومالكة ألمرها -عىل االحوط وجوب ًا((( -فليس هلا أن تتزوج  -دوام ًا

او متعة -من دون أذهنام  -عىل االحوط وجوبا -وإن كان التزويج من دون ادخال،

اوملجرد احلديث والكالم.

س /1هل لألب او اجلد ان يزوجاها من دون رضاها؟
ج /ال يصح زواجها من دون رضاها.

ومن خالل ذلك اتضح أن البكر ال يصح زواجها (دواما او متعة) من دون إذن

ابيها او جدها إما بنحو الفتوى او االحتياط.

س /2اتضح أن البنت البكر ال يصح زواجها بدون اذن ابيها او جدها (زواج ًا دائ ًام

((( االحوط وجوب ًا :يعني ان املكلف خمري يف هذه املسألة بني العمل باالحتياط او الرجوع اىل فقيه
اخر جيوز الزواج هلذه املرأة من غري اذن وليها مراعيا لألعلم فاألعلم.
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او منقطع ًا) ولكن ماذا لو تقدم هلا شخص كفؤ ورفض ابوها او جدها؟
ج /يسقط اذن االب واجلد يف اربعة موارد:

 -1اذا تقدم هلا الكفؤ رشع ًا وعرف ًا ،ومنعها االب او اجلد من الزواج به ،فيسقط

اذهنام وجيوز هلا الزواج به ،ولكن ال تسقط الوالية إال اذا ثبت انه يريد عضلها ومنعها
من الزواج بأي شخص كفؤ.

 -2اذا اعتزال التدخل يف امر زواجها.
 -3اذا سقطا عن أهلية االذن جلنون ونحوه.
 -4اذا مل تتمكن من استئذان احدمها لغياهبام مثالً ،فيجوز هلا الزواج من دون اذهنام

مع حاجتها امللحة اىل الزواج.

الثالث :لألب واجلد الوالية عىل السفيهة فال يصح زواجها من دون اذهنام  -سوا ًء
كان دائام ام منقطعا وسوا ًء كانت بكر ًا ام ثيب ًا.-
س /هل حيق لالب او اجلد ان يزوج السفيهة من دون رضاها؟

ج  /اذا كانت ثيب ًا فال يصح زواجها من دون رضاها ،واذا كانت بكر ًا فال يصح

زواجها من دون رضاها أيض ًا  -عىل االحوط وجوبا.-
وقد تقدم بيان معنى السفيهة والثيب.

الرابع :الشخص اذا كان سفيها منذ طفولته اىل ان بلغ وهو سفيه  -فاالحوط

وجوب ًا -أن ال يستقل يف امر زواجه وإنام يستأذن من ابيه او جده.

اخلامس :لألب واجلد الوالية عىل الصغري والصغرية فيجوز هلام ان يزوجا الصغري

والصغرية برشط عدم وجود مفسدة يف هذا الزواج ،واالفضل ان تكون فيه مصلحة .
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س /1اذا كان يف زواج الصغري مفسدة بأن كان يستلزم ذهاب امواله او ما شاكل

ذلك فهل يصح؟

ج /تتوقف صحة العقد عىل اجازة الصغري والصغرية بعد البلوغ.

س /2اذا مل يكن يف زواج الصغري والصغرية مفسدة فهو صحيح ولكن هل يثبت

اخليار هلام بعد البلوغ؟

ج /اذا بلغ الصغري او الصغرية وفسخ العقد فاالحوط وجوب ًا ضم الطالق اليه

واذا فسخه ثم رجع عن قراره فاالحوط وجوب ًا أن يعقد عىل زوجته من جديد.

السادس :لألب واجلد الوالية عىل املجنون املتصل جنونه بالبلوغ اي عندما كان

صغري ًا هو جمنون وبلغ وهو جمنون ،فيجوز هلام ان يزوجاه مع عدم وجود مفسدة يف
زواجه ،واألفضل أن توجد مصلحة يف زواجه.

س /اذا كان يف زواج املجنون مفسدة فهل يصح؟

ج /تتوقف صحة العقد عىل اجازته بعد أن يفيق من جنونه.
السابع :ال والية لألب وال للجد (ايب االب) عىل البالغ الرشيد فيجوز له أن

يتزوج من دون اذهنام.

الثامن :ال والية لألب وال للجد عىل البالغة الرشيدة الثيب،
فيجوز هلا أن تتزوج من دون اذهنام زواج ًا دائ ًام او منقطع ًا.
تنبيه :ال يشرتط يف والية اجلد (ايب االب) موت االب فعند وجودمها معا يستقل

كل منها بالوالية ،واذا مات احدمها اختصت الوالية باآلخر ،واذا سبق احدمها وزوج
ال سقطت والية اآلخر ،واذا ٌ
الصغري او ريض بزواج البكر مث ً
كل منهام زوج الصغري،

فالعقد الصحيح هو االسبق.
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الفصل اخلامس

والية احلاكم الرشعي
تثبت للحاكم الرشعي الوالية يف التزويج عىل:
 -1املجنون املنفصل جنونه عن البلوغ ،بمعنى انه ُجن بعد البلوغ فهذا الشخص

يصح تزوجيه من االب او اجلد مع االستئذان من احلاكم الرشعي عىل األحوط وجوب ًا،

وكل ذلك يصح اذا مل يكن يف تزوجيه مفسدةً.

 -2له الوالية يف تزويج الصغري والصغرية مع فقد األب واجلد اذا دعت الرضورة

اىل تزوجيه بحيث يرتتب عىل ترك التزويج مفسدة.

 -3له الوالية عىل تزويج املجنون املتصل جنونه بالبلوغ اي بلغ وهو جمنون،

فيجوز للحاكم أن يزوجه مع فقد االب واجلد اذا دعت الرضورة اىل تزوجيه.

 -4من صار سفيها بعد البلوغ فال يستقل يف أمر زواجه بل األحوط وجوب ًا((( له

أن يستأذن من احلاكم الرشعي ومن االب او اجلد.

 -السفيه :هو من ليس له حالة باعثة عىل حفظ املال فيرصفه يف غري موقعه ويتلفه

يف غري حمله وال ُيؤمن يف معامالته من الغبن.
وقد تقدم بيانه.

((( األحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسالة او الرجوع فيها اىل فقيه اخر
مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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املق�صد الثالث
ا�سباب التحرمي
هي االمور التي بسببها حيرم وال يصح تزويج الرجل باملرأة ،وال يقع الزواج بينهام.
وهي عدة اسباب نتكلم فيها تباع ًا:

السبب االول
النسب

ويقصد به كل ما اوجب التحريم بسبب الوالدة ،وعليه فيحرم بالنسب سبعة

اصناف من النساء عىل سبعة اصناف من الرجال:

الصنف االول:ـ االم :وتشمل اجلدات وان َع َلون ألب كُن أم ألم.
بمعنى :ان املرأة حترم عىل كل من ينتمي اليها بالوالدة سوا ًء كان بال واسطة كإبنها

املبارش او بواسطة كإبن ابنها او بعدة وسائط كإبن ابن إبن إبنها ،وسوا ًء كانت الواسطة

ذكور ًا او اناث ًا كإبن بنتها ،وعليه فتحرم املرأة عىل:
 -1إبنها.
 -2إبن إبنها.
 -٣إبن إبن إبنها.
 -٤إبن إبن إبن…إبنها.
 -٥إبن بنتها.
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 -٦إبن بنت بنتها.
 -٧إبن بنت إبنها.
وعىل ذلك خذ امثلة كثرية.
الصنف الثاين :البنت وان نزلت فتشمل احلفيدة بواسطة واحدة كبنت االبن او

بوسائط كبنت إبن إبن إبنه بمعنى:

ان الرجل حترم عليه كل انثى تنتمي اليه بالوالدة بال واسطة أم بواسطة واحدة أم

بعدة وسائط ذكور ًا كانت الواسطة أم اناث ًا أم خمتلفني كبنت بنت ابنه.
وعليه فتحرم عىل الرجل:
 -1بنته.
 -2بنت ابنه.
 -3بنت ابن ابنه.
 -4بنت بنته.
 -5بنت بنت بنته.
 -6بنت ابن بنته.
 -7بنت بنت إبنه.
وعىل ذلك قس بقية االمثلة.

الصنف الثالث :االخت :سوا ًء كانت من امك وإبيك ،أم اختك من امك فقط ،أم

اختك من ابيك فقط.
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الصنف الرابع :بنت االخ :سوا ًء كان اخوك من امك وابيك ،أم من ابيك فقط ،أم

من امك فقط.

فكل امرأة تنتمي بالوالدة اىل اخيك فهي حمرمة عليك سوا ًء انتمت اليه بال واسطة

كبنته املبارشية أم بواسطة واحدة كبنت ابنه أم بوسائط كبنت ابن ابن ابنه ،وعىل ذلك

االمثلة كثرية.

الصنف اخلامس :بنت االخت:
وهي كل انثى تنتمي اىل اختك بالوالدة ،سوا ًء كانت تنتمي إليها بال واسطة كبنتها،

أم بواسطة واحدة كبنت ابنها او بنت بنتها ،أم بوسائط كبنت ابن بنت ابنها ،وعىل ذلك
قس بقية االمثلة.

الصنف السادس :العمة:
وهي اخت االب ،سوا ًء كانت اخته من امه وابيه ،أم اخته من ابيه فقط ،أم اخته

من امه فقط.

س /١هل حترم عليك عمة ابيك او عمة جدك؟

ج /نعم العمة وان علت حترم ،فعمة ابيك عمتك ،وعمة جدك عمتك ايض ًا،

فيحرمان عليك.

س /2هل حترم عمة امك او عمة جدتك؟

ج /نعم ،حترم عليك.

الصنف السابع :اخلالة:

وهي اخت امك ،سوا ًء كانت اختها من امها وابيها ،أم من امها فقط ،أم من ابيها
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فقط.
س /١هل حترم خالة االب او خالة اجلد؟

حمرمة ،فخالة ابيك خالتك ،وخالة جدك خالتك
ج /نعم حترم ،فاخلالة وان علت ّ

ايض ًا.

س /2هل حترم خالة االم او خالة اجلدة؟

ج /نعم حترم عليك.

وههنا اسئلة ثالثة أبتالئية:
س /١هناك سؤال هو حمل ابتالء البعض وهو:

هل أن اخت االخ او اخت االخت حيرم الزواج هبا او ال؟

وتوضيحه:
إذا كان ملحمد اخت من ابيه فقط اسمها(زينب) ،وكانت امها متزوجة من شخص

اخر ولدهيا منه بنت اسمها (فاطمه) ،فزينب وفاطمة اخوات من ام واحدة ،وزينب
اخت حممد من ابيه ،وفاطمة أخت اخت حممد ،والسؤال:

هل حيق ملحمد ان يتزوج من فاطمة التي هي اخت اخته؟
ج /نعم جيوز ،ألهنا ليست اخته ال من طرف ابيه وال من طرف امه.
س /2لو زنا شخص بامرأة  -أعاذنا اهلل واياكم من ذلك  -فأولدها ولد ًا او بنت ًا،

فهل ذلك الزنا ينرش حرمة بمعنى:

هل حترم هذه البنت عىل الزاين وعىل ابيه وعىل اخيه وعىل ولده وعىل …ام ال

حترم؟
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ج /نعم حترم ،وترتتب كل االحكام املتقدمة املرتتبة عىل عنوان النسب فحكم

ولد الزنا وبنت الزنا حكم االوالد املتولدين بعقد رشعي ،نعم هناك فارق واحد وهو:
انه ال حيصل توارث بينهم فال الولد من الزنا يرث امه واباه ،وال االم واالب يرثان

الولد.

س /3بعض االشخاص يتبنى طفال او طفلة ،بمعنى يأخذه عنده يف البيت ويربيه

كأوالده اىل ان يبلغ ،وهنا يأيت سؤال:

هل هذا الولد او البنت يصري بحكم الولد النسبي فيجوز النظر اىل البنت وتقبيلها،

وهكذا الولد ينظر اىل املربية ويقبلها وتكون بحكم امه ام ال جيوز؟

ج /كل ذلك غري جائز ويبقى الولد والبنت اجنبيني عن الرجل واملرأة املربيني

وعن اوالدهم ،فمجرد تربيتهم وعدّ هم بحكم االوالد ال يصيرّ هم اوالد ًا ،وبالتايل

حكمهم حكم اي شخص أجنبي فيلزم التحجب عىل املربية منهم وعدم اخللوة وهكذا
بقية االحكام.

استدراك:

يمكن حل هذه املشكلة بطريقة رشعية وذلك بأن:

 -1تقوم املرأة املربية بإرضاع الصغري حتى يصري ولد ًا هلا من الرضاعة بالرشوط

التي ستأيت يف باب الرضاع ،وبذلك يصري ولد ًا هلا ولزوجها ،واخ ًا ألوالدمها.

 -2ان تقوم اخت املربية بإرضاع الصغري ،فتصري املربية خال ًة له من الرضاعة.
ولكن هذه الطريق حتل املشكلة بني املربية والصغري ،وتبقى املشكلة بني زوجها

والصغرية إذا بلغت ،وبينه  -الصغري -وبني اوالدها ان كان هلا اوالد.
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السبب الثاين
الرضاع

إذا أرضعت املرأة ولد َغريها أوجب ذلك حرمة النكاح بني عدد من الرجال

والنساء عىل تفصيل يأيت  -ان شاء اهلل تعاىل  -ضمن فصول:

الفصل االول

رشوط الرضاع
وال حتصل هذه احلرمة إال أذا توفرت عدّ ة رشوط- :
الرشط االول:

در احلليب من املرأة من دون
حصول احلليب للمرضعة من والدة رشعية ،فلو ّ

والدة ،او ولدت من الزنا  -نستجري باهلل  -فأرضعت هبذا احلليب طف ً
ال مل ينرش احلرمة،
وال يصري ولد ًا هلا.

عل ًام ان الوالدة الرشعية حتصل حتى من وطئ الشبهة ،فأذا وطأ شخص امرأة

شبهة فأولدها فهذه الوالدة رشعية ،فإذا ارضعت طف ً
ال بحليب هذه الوالدة بالرشوط
اآلتيه فينرش احلرمة ويصري ولد ًا هلا.
الرشط الثاين:

حصول االرتضاع بامتصاص الطفل من الثدي مبارشة.
وعليه:
 -١فإذا ُأخذ احلليب من املرأة و ُأرشب للطفل بقدح او بآلة الرضاع وهي ما يسمى
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(املمة) فال حرمة وال يصري ولد ًا هلا.
ّ

 -٢واذا ق ّطرت احلليب يف فم الطفل من دون أن يلتقم الثدي فال حرمة ايض ًا.
الرشط الثالث:

حياة املرضعة ،فلو كانت امل��رأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها  -ولو بعض

الرضعات  -مل ينرش احلرمة.

س /هل يرض بنرش احلرمة أن تكون املرأة نائمة او جمنونة او مكرهة او قليلة اللبن؟

ج  /ال يرض ذلك باحلرمة ،وتصري املرضعة امه بالرضاعة ،فلو ارتضع الطفل منها

وهي نائمة او جمنونة او مكرهة فقد صارت ام ًا له بالرضاعة.
الرشط الرابع:

عدم جتاوز الطفل الرضيع احلولني (السنتني) ،فلو ارتضع الطفل بعد اكامل

السنتني ،او اكمل الرضعات بعد السنتني مل ينرش احلرمة وال تصري املرضعة ام ًا له.

س /١اذا ارضعت املرأة بعد والدهتا بثالث سنني او اربعة سنني طف ً
ال عمره مل

يتجاوز السنتني فهل ينرش احلرمة ويصريولد ًا هلا؟

ج /نعم ،اذ ال يشرتط يف املرضعة ان يكون حليبها يف احلولني ،وإنام يشرتط يف

الطفل أن يكون ارضاعه قبل أن يكمل السنتني.

س /2هل املراد من السنتني اهلاللية أم امليالدية؟

ج /املراد منها اهلاللية،عل ًام ان السنة اهلاللية اقل من امليالدية ب( )١٢يوم ًا تقريب ًا،

فإذا بلغ الطفل سنة و( )١١شهر ًا و( )٦ايام تقريبا فقد اكمل سنتني هاللية ،وبعدها ال

ينرش ارضاعه حرم ًة.
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الرشط اخلامس:

أن يكون احلليب خالص ًا ،فإذا مزج بحليب اخر او بدم او بفتيت السكر او

البسكويت او بيشء اخر ،فهذا احلليب ال ينرش احلرمة ،وال ُيصيرِّ املرضعة ُام ًا للطفل.

س /إذا كان اخلليط بنسبة قليلة جد ًا بحيث ال تؤثر باحلليب فهل هذا احلليب

املخلوط ينرش حرمة؟

ج /نعم ينرش حرمة وتصري املرضعة ام ًا للطفل املرتضع.

الرشط السادس:

أن يكون احلليب الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتاممه اىل رجل واحد.

توضيحه:
إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل او بعد والدهتا ،فتزوجت شخص ًا اخر ومحلت

منه وقبل أن تضع محلها ارضعت بحليب والدهتا السابقة من زوجها االول طف ً
ال ()٨
رضعات مثالً ،وبعد وضعها محلها من زوجها الثاين اكملت ارضاع الطفل ب()٧
رضعات (من دون ختلل رضاع امرأة أخرى ،وال بأس أن يتغذى الطفل يف هذه الفرتة

باألكل والرشب).

فيصري جمموع الرضعات ( )١٥رضعة :ثامنية من حليب الزوج االول ،وسبعة من

حليب الزوج الثاين ،فهذا احلليب ال ينرش احلرمة النه ليس من رجل واحد وال تصري
هذه املرضعة ُام ًا للطفل املرتضع.
الرشط السابع:

وحدة املرضعة ،فلو كان لرجل زوجتان ولدتا منه فأرتضع الطفل من احدمها ()٧

رضعات ومن الثانية ( )٨رضعات مث ً
ال مل تنرش احلرمة وال يصري الطفل ولد ًا هلام.
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الرشط الثامن:

ال ينرش الرضاع احلرمة ،وال يصري الطفل املرتضع ولد ًا للمرضعة إال إذا بلغت

الرضعات حد ًا معين ًا وهو:

 -1أن يبلغ الرضاع حد ًا يوجب انبات اللحم وشد العظم.
وعليه:
فإذا تغذى الطفل عىل احلليب وعىل غريه من الطعام بحيث يكون انبات اللحم

وشد العظم يستند اىل احلليب واىل ذلك الطعام فهذا احلليب ال ينرش احلرمة،

واذا تغذى الطفل من امرأتني ،رضعة من هذه ورضعة من تلك اىل أن نبت حلمه

واشتد عظمه ،بحيث يستند انبات اللحم وشد العظم اىل كل منهام مع ًا مل تنرش احلرمة

وال يصري الطفل ولد ًا ألي منهام.

 -2اذا شككنا أن الرضاع أنبت اللحم وشد العظم او ال ،فهنا يوجد تقدير اخر

وهو:

أ -أن يكون الرضاع يوم ًا وليلة.
ب -او أن يبلغ الرضاع ( )١٥رضعة.
فاذا بلغ الرضاع احد التقديرين فإنه ينرش احلرمة وتصري املرضعة ُام ًا للطفل

بالرشوط اآلتيه يف التتميم.

تتميم:
تقدم أن الرضاع الذي ينرش احلرمة هو ما أنبت اللحم وشد العظم ،ومع الشك يف

ذلك نرجع اىل احد التقديرين اآلتيني:

64

التقدير االول :أن يكون الرضاع يوم ًا وليلة.
برشط أن يكون ما يرتضعه الطفل من املرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة اليوم

والليلة ،بحيث يرتضع منها متى ما احتاج الرضاع او رغب فيه ،بغض النظر عن عدد

الرضعات ويرتتب عىل ذلك:

 -١اذا ُمنع الطفل من الرضاع يف بعض املدة خالل اليوم والليلة ،فال تنرش احلرمة

وال يصري الطفل ولد ًا للمرضعة.

 -٢اذا تناول طعام ًا آخر مع احلليب فأيض ًا ال ينرش احلرمة.
 -٣اذا تناول حليب ًا آخر من مرضعة اخرى خالل اليوم والليلة ،فأيض ًا ال ينرش

احلرمة وال يصري الطفل ولد ًا للمرضعة.

س /١اذا تناول الطفل الدواء او املاء او طعام ًا يسري ًا جد ًا بحيث ال يصدق عليه

الغذاء عرف ًا خالل اليوم والليلة فهل هذا يؤثر؟

ج /ال يؤثر وال يمنع من صريورة الطفل املرتضع ولد ًا للمرضعة.

س /2هل يكفي التلفيق يف اليوم والليلة؟

ج /نعم ،يكفي التلفيق يف اليوم والليلة ومعناه:
ال يشرتط يف اليوم والليلة ان يبدأ الطفل بالرضاع من اول النهار اىل آخر الليل،

بل يكفي ان يبدأ الساعة ( )٩صباح ًا مثال وينتهي الساعة ()9صباح ًا يف اليوم الثاين،

فهنا يتحقق اليوم والليلة ،فاملطلوب هو حصول الرضاع خالل ( )٢٤ساعة من أي

فرتة تبدأ.

التقدير الثاين :أن يبلغ عدد الرضعات ( )١٥رضعة.
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واالن نتكلم يف رشائط هذه ال()١٥رضعة ،حيث يشرتط فيها رشطان:
الرشط االول:

أن تكون كل رضعة كاملة ،بمعنى أن يكون الطفل جائع ًا فريتضع حتى يرتوي

ويرتك الرضاعة من قبل نفسه ،فال حتسب الرضعات الناقصة.

س /اذا التقم الطفل الثدي ثم رفضه ال بقصد االعراض عنه وإنام لغرض التنفس

او االنتقال من ثدي آلخر ونحو ذلك ثم عاد اليه ،فهل عوده حيسب رضعة ثانية او هو

استمرار للرضعة االوىل؟

ج /ال حيسب رضعة ثانية بل هو استمرار للرضعة االوىل ،وحيسب الكل رضعة

واحدة كاملة.

الرشط الثاين:

أن تكون الرضعات ال( )١٥متواليات ،بمعنى أن ال يفصل بني الرضعات رضاع

من امرأة أخرى.

س /اذا ختلل بني الرضعات ال( )١٥أكل ورشب  -وليس رضاع ًا من امرأة

أخرى -هل يرض ذلك بنرش احلرمة؟

ج /األكل والرشب ال يؤثر إذا ختلل بني الرضعات ال( )١٥وإنام الذي يؤثر هو

الرضاع من امرأة أخرى.

تلخيص وتفريق:
اتضح مما تقدم أمران:
 -1أن رضاع (يوم وليلة) إذا ختلله طعام او رضاع من امرأة أخرى فإنه ال ينرش
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احلرمة وال تصري املرضعة ُام ًا للطفل.
 -2ان ال( )١٥رضعة إذا ختللها طعام او رشاب ال يؤثر يف نرش احلرمة ،بينام إذا

ختللها رضاع من امرأة أخرى فإنه يؤثر وال تصري املرضعة ام ًا للطفل.
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الفصل الثاين

النساء املحرمات عىل الطفل املرتضع
إذا حتقق الرضاع اجلامع للرشائط الثامنية املتقدمة ،حرمت عىل الطفل املرتضع عدة

من النساء وهن:

 -1املرضعة أل هنا امه من الرضاع ،كام أن الرجل صاحب احلليب ابوه.
 -2ام املرضعة وإن علت  -نسبية كانت أم رضاعيه -ألهنا جدته.
 -3بنات املرضعة من الوالدة  -النسبيات  -ألهنن اخواته.
 -4البنات النسبيات والرضاعيات من اوالد املرضعة والد ًة الن املرتضع

يصريعمهن.

 -5البنات النسبيات والرضاعيات من بنات املرضعة والد ًة ألن املرتضع يصري

خاهلن.

 - -6اخوات املرضعة  -وإن كن رضاعيات -ألهنن خاالت املرتضع.
 -7عامت املرضعة وخاالهتا ،وعامت آبائها وعامت امهاهتا ألهنن عامت الطفل

املرتضع وخاالته من الرضاعة.

 -8بنات الرجل صاحب احلليب ،ألهنن اخوات الطفل املرتضع وهكذا بناهتن

ألن املرتضع يصري خاهلن ،وهكذا بنات اوالد صاحب احلليب ألن الطفل يصري عمهن.
 -9امهات الرجل صاحب احلليب  -النسب ّيات و الرضاع ّيات  -ألهنن جدات

الطفل املرتضع من الرضاعة.
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 -10اخوات الرجل صاحب احلليب  -النسب ّيات و الرضاع ّيات  -ألهنن عامت

املرتضع.

 -11عامت الرجل صاحب احلليب وخاالته ،وعامت وخاالت آبائه وعامت

وخاالت امهاته ألهنن عامت وخاالت املرتضع من الرضاعة ،ألن عمة االب واجلد

عمة للولد ايض ًا ،وهكذا خالة االب واجلد فإهنا خالة للولد ايض ًا.
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الفصل الثالث

املحرمون عىل الطفلة املرتضعة
الرجال ّ

إذا حتقق الرضاع اجلامع للرشائط الثامنية املتقدمة حرم عىل الطفلة املرتضعة عد ٌة

من الرجال وهم:

 -1الرجل صاحب احلليب ألنه ابوها من الرضاعة ،واملقصود من(صاحب

در احلليب بوالدته ،وبذلك احلليب ُارضعت هذه
احلليب) األب الرشعي للولد الذي ّ

الطفلة.

 -2آباء الرجل صاحب احلليب ،وهكذا آباء املرأة املرضعة  -من النسب او

الرضاعة -ألهنم اجداد الطفلة من الرضاعة.

 -3اوالد الرجل صاحب احلليب  -من النسب او الرضاعة -وإن نزلوا ألهنا

تكون اختهم او عمتهم او خالتهم.

 -4اوالد املرضعة والدةً ،ألهنم اخوان الطفلة املرتضعة.
 -5اوالد ولد املرضعة و اوالد بناهتا  -نسب ًا و والدةً -ألهنا تصري عمتهم او

خالتهم من الرضاعة.

س /هل حيرم عىل الطفلة اوالد املرضعة رضاع ًا؟

ج /إن كانوا اوالد ًا للرجل صاحب احلليب نسب ًا او رضاع ًا حرموا عليها  -كام

تقدم -

وإن مل يكونوا اوالد ًا للرجل صاحب احلليب (بأن كانوا اوالدا للمرأة من رجل
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آخر او كانوا اوالدها من الرضاعة وارضعتهم من حليب شخص آخر) فال حيرمون

عىل الطفلة املرتضعة ألهنم ليسوا اخو ًة هلا ،الختالف صاحب احلليب.

 -6اخوة الرجل صاحب احلليب  -نسب ًا و رضاع ًا -ألهنم اعاممها من الرضاعة.
 -7اعامم صاحب احلليب واخواله واع�مام آبائه واع�مام امهاته  -من النسب

والرضاع -ألهنم اعاممها و اخواهلا.
مسألة ابتالئية:

دلت الرواية الواردة عن اهل البيت عىل أن (ابا الطفل املرتضع) او (ابا

الطفلة املرتضعة) ال جيوز له نكاح بنات املرضعة.
وعليه:

فإذا ارضعت املرأة ابن بنتها او بنت بنتها فإن ذلك يؤدي اىل حرمة بنتها عىل

زوجها.

ولنوضح ذلك بمثال:
أمحد متزوج من فاطمة ،وصار هلم مولود (ذكر ًا او انثى) فإذا جاءت ام فاطمة

وأرضعت املولود ،فإن ذلك يؤدي اىل حرمة فاطمة عىل أمحد حرمة ابدية ،ويلزم أن
يفرتقا فور ًا ،ألن أمحد (ابا املرتضع) ال جيوز له أن ينكح بنات املرضعة ،ومن بنات
املرضعة زوجته فاطمة فتحرم عليه مؤبد ًا ،وهل يوجد حل رشعي هلذه املشكلة؟
كال ،ال يوجد حل رشعي هلذه املسألة.
مالحظة:
هذه املشكلة حتصل إذا أرضعت املرأة ابن بنتها او بنت بنتها ،وال حتصل مشكلة إذا
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أرضعت ابن او بنت ابنها ،وال حترم زوجة ابنها عليه ،ألن غاية ما حيصل هو أن يصري

ولدها وابنه (الطفل الذي ارتضع منها) اخوان وال مشكلة يف ذلك ،نعم الجيوز له ان
صرِ
عمه بنات أخيه
يتزوج من بنات عمه النه صار اخا لعمه بالرضاعة  ،ف َي َن بنات ّ
ويصري هو عمهن بعد أن ك ّن بنات عمه.
تنويه:
هناك مسائل كثرية يف الرضاع أعرضنا عنها لكوهنا معقدة وخشي ًة من التطويل.
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الفصل الرابع
تنبيهات

التنبيه األول:

االفضل أن متتنع النساء عن االسرتسال يف ارضاع االطفال حذرا من نسياهنن،

املحرم بال التفات اىل العالقة الرضاع ّية ،فينبغي للمرأة أن ال يصري
وحصول الزواج
ّ

ديدهنا وعادهتا أن ترضع كل من وقع بيدها من االطفال  -كام هو شأن بعض النساء.-
التنبيه الثاين:

ذكر بعض الفقهاء -رضوان اهلل عليهم :-
حمرم ًا عىل زوجة اآلخر عن طريق الرضاع،
انه يمكن ألحد األخوين أن جيعل نفسه ّ

وذلك بأن يعقد عىل طفلة ثم ترضعها زوجة اخيه فتصري زوج ُة اخيه ا َم زوجته ،وبذلك
تصري من حمارمه فيجوز له النظر اليها وال جيب عليها التسرت عنه ،ولكن سامحة السيد

 دام ظ ّله -يستشكل من ذلك إال إذا كان الرضاع بحليب رجل آخر غري االخ ،كاملو كانت زوجة اخيه متزوجة برجل سابق وأرضعت صبية بحليبه ثم تزوج الصبية
اخو زوجها الثاين ،فإنه حترم عليه املرضعة (زوجة اخيه) ألهنا صارت ا َّم زوجته من

الرضاعة.

التنبيه الثالث:

يثبت الرضاع الذي ُيثبت حرمة الزواج بأمرين:
أ /اخبار شخص او اكثر بحيث حيصل العلم او االطمئنان بحصول الرضاع،

فاملدار عىل حصول العلم او االطمئنان.
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ب /شهادة رجلني عادلني عىل حصول الرضاع بالتفصيل املتقدم كأن يشهدا عىل

حصول ( )١٥رضعة متوالية او حصوله خالل يوم وليلة.

س /اذا شككنا هل حصل الرضاع او ال؟ اوعلمنا بحصول الرضاع ولكن شككنا

يف أنه حصل ( )١٥رضعة او ال؟ او هل حصل يوم وليلة او ال؟ فام احلكم؟
ج /حيكم بعدم حصوله ،وال نرتب اثر ًا عليه.
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الفصل اخلامس
آداب الرضاع

وهنا عدة امور:
األمر االول:

اذا اراد االب ان خيتار امرأة ترضع ولده ،فينبغي أن خيتار املرضعة (املسلمة

العاقلة ذات الصفات احلميدة خلقا ُ
وخلقا ففي اخلرب عن امري املؤمنني  -صلوات اهلل
عليه«:انظروا من يرضع اوالدكم فإن الولد يشب عليه»((( ،وال ينبغي أن يسرتضع

الكافرة واحلمقاء كام يف احلديث عن النبي صلوات اهلل عليه واله« :ال تسترضعوا
الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغالم ينزع الى اللبن».
واحلمقاء :قليلة العقل.
كام ال ينبغي أن يسرتضع قبيحة الوجه كام يف احلديث« :اسرتضع لولدك بلبن

احلسان ،وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي»(((.

وهكذا ال ينبغي أن يسرتضع العمشاء كام يف احلديث عن النبي  -صلوات اهلل عليه

واله«: -ال تسترضعوا الحمقاء وال العمشاء فإن اللبن يعدي».

(((

والعمشاء :من العمش مرض يصيب العني فال تزال تسيل وال يكاد األعمش

يبرص هبا.

((( الكايف ج6ح ،9باب يف ضامن الظئر.
((( الكايف ج6ح ،12باب يف ضامن الظئر.
((( وسائل الشيعة ج ٢١ب ٧٧كراهة اسرتضاع الناصبية ص  ٤٦٢ح.٤
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األمر الثاين:

االم أحق بإرضاع ولدها من غريها ،فال حيق لالب أن يعينِّ غري االم إلرضاع

الولد ،إال إذا طالبت بأجرة ،وكانت غريها تقبل االرضاع بأجرة اقل او بدون اجرة،
فإن من حق االب حينئذ أن يسرتضع له امرأة أخرى ،وإن كان االفضل أن ال يفعل

ذلك ويرتك الولد مع امه ألهنا خري له وأرفق به  -كام جاء يف الروايات -
االمر الثالث:

يكره اسرتضاع الزانية باحلليب احلاصل من الزنا ،أي إذا زنت املرأة و ّدر حليبها

من هذا الزنا فيكره أن ترضع به الولد،

وحيتمل أن املقصود من (اسرتضاع الزانية)هو أن املرأة املتولدة من الزنا يكره هلا

أن ترضع الولد.

االمر الرابع:

حيسن ارضاع الولد ( )٢١شهر ًا ،وال ينبغي ارضاعه اقل من ذلك إال أنه جائز

وليس بمحرم.

االمر اخلامس:

ال ينبغي ارضاع الطفل فوق حولني كاملني ،ولو اتفق ابواه عىل فطامه قبل ذلك

كان أحسن.

السبب الثالث

املصاهرة وما يلحق هبا
مقدمة:
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اقسام العدّ ة

قبل الدخول يف السبب الثالث من اسباب التحريم وهو املصاهرة ،نذكر مقدمة

نبني فيها اقسام العدّ ة بشكل خمترص كي تتضح لنا بعض املسائل االتية:
العدّ ة:

هي فرتة زمنية فرضها الشارع املقدس عىل املرأة ال جيوز هلا فيها الزواج من غري

زوجها او مطلق ًا ،وهي عىل قسمني:

القسم االول - :العدّ ة الرجعية
وهي العدّ ة التي ال جيوز للمرأة أن تتزوج خالهلا من شخص آخر ،ولكن جيوز

لزوجها أن يرجع اليها من غري عقد ،وهي عدّ ة الطالق الرجعي للمرأة املدخول هبا،

ومقدارها ثالثة أقراء  -أطهار.-

القسم الثاين - :العدّ ة البائنة
وهي العدّ ة التي ال جيوز للمرأة أن تتزوج خالهلا من شخص آخر ،كام ال جيوز

لزوجها  -إن كان هلا زوج -أن يرجع اليها خالهلا ،وهي عىل اقسام:
 -1عدّ ة الوفاة:

وهي عدّ ة املرأة التي تويف عنها زوجها  -سوا ًء كان الزواج دائ ًام أم منقطع ًا ،وسوا ًء

دخل هبا زوجها أم ال ،وسوا ًء كانت الزوجة صغرية أم يائسة اومل تكن  -وقدرها أربعة
اشهر وعرشة أيام إن مل تكن املرأة حامالً.
 -2عدّ ة املتعة:

وهي عدّ ة املرأة املدخول هبا املتزوجة متعة ،بعد انتهاء مدّ ة العقد ،ومقدارها
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حيضتان إذا مل تكن حام ً
ال او مسرتابة.
 -3عدّ ة وطئ الشبهة:
غري زوجها شبه ًة باعتقاد أهنا زوجته -وسيأيت
وهي عدّ ة امل��رأة التي وطأها ُ
مقدارها-
 -4عدّ ة الطالق اخللعي :سيأيت معنى هذا الطالق.
 -5عدّ ة طالق املباراة :سيايت معنى هذا الطالق.
 -6عدّ ة الطالق الذي سبقه طالقان  -عىل تفصيل يأيت.-
 -7عدة املطلقة تسع ًا :وسيايت معنى هذا الطالق.
-8ع��دّ ة املرأة التي طلقها احلاكم الرشعي اذا امتنع زوجها عن طالقها وعن

االنفاق عليها .

تنبيه :سيأيت توضيح اكثر وبيان مزيد هلذه االقسام من العدة وبيان مقدارها بشكل
مفصل يف بحث ِ
العدد.
وبعد هذا ندخل يف بيان السبب الثالث من اسباب التحريم.
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السبب الثالث

املصاهرة وما يلحق هبا
املصاهرة:
هي عالقة بني احد الزوجني مع اقرباء اآلخر تكون سبب ًا حلرمة النكاح بينهم إما

عينا او مجع ًا عىل التفصيل االيت:

اوالً :حترم عىل االبن زوجة أبيه وجدّ ه  -وإن عال  -حرمة أبدية بمعنى حتى لو

طلقها االب فال حتل لالبن.

س /١هل احلرمة ختتص بالزواج الدائم أم تعم املنقطع؟

ج  /تعم املنقطع ،فإذا تزوج االب بامرأة زواج ًا منقطع ًا ،ثم انتهت مدة الزواج فال

جيوز لالبن أن يتزوج هذه املرأة  -ال دوام ًا وال انقطاع ًا -وحترم عليه مؤبد ًا.

س /٢هل احلرمة ختتص بام إذا تزوجها االب ودخل هبا أم تعم ما إذا عقد عليها

فقط ومل يدخل هبا؟

ج /احلرمة األبدية حتصل بمجرد العقد ،فإذا عقد االب عىل امرأة ومل يدخل هبا

حرمت عىل االبن مؤبد ًا.

س /٣هل احلرمة ختتص باالبن النسبي ام تعم االبن من الرضاعة؟

ج /تعم االبن من الرضاعة أيض ًا ،فولدك من الرضاعة حترم عليه زوجتك مؤبد ًا.
ثاني ًا :حترم عىل االب زوجة ابنه حرمة ابدي ًة  -سوا ًء كان االبن متزوجها دائ ًام أم

منقطع ًا ،وسوا ًء دخل هبا أم مل يدخل ،وسوا ًء كان ابنه نسبي ًا أم رضاعي ًا.-
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ثالث ًا :حترم عىل اجلد زوجة حفيده او زوجة سبطه حرمة مؤبدة  -سوا ًء كان الزوج

متزوج ًا دوام ًا اوانقطاع ًا ،وسوا ًء دخل هبا أم ال ،وسوا ًء كان احلفيد او السبط نسبي ًا او

رضاعي ًا.-

 احلفيد :ابن االبن. -السبط :ابن البنت ،لذا فإن احلسن واحلسني  -صلوات اهلل عليهام -سبطا رسول

اهلل.

رابع ًا :حترم عىل الزوج ُا َّم زوجته وجدهتا  -وإن علون  -حرمة مؤبدة  -سوا ًء

كانت امها وجدهتا النسبية أم من الرضاعة.-

س /1هل احلكم خيتص بالزوجة الدائمة او يعم املنقطعة؟

ج /يعم املنقطعة ،فمن تزوج بامرأة منقطع ًا حرمت عليه امها ابد ًا.
س /2هل احلرمة ختتص بام إذا دخل بزوجته أم تشمل ما إذا عقد عليها فقط؟

ج /بمجرد أن يعقد الرجل عىل املرأة  -وإن مل يدخل هبا -حترم عليه امها حرمة

مؤبدة.

وعليه:
فإذا عقد الرجل عىل امرأة ومل يدخل هبا ثم طلقها فال حيق له أن يتزوج امها ألهنا

صارت من حمارمه.

خامس ًا :حترم عىل الزوج بنت زوجته املدخول هبا ،بمعنى:
من تزوج امرأ ًة ودخل هبا وكان عندها بنت من غريه فال جيوز له الزواج ببنتها

وحترم عليه حرم ًة مؤبدة  -سوا ًء كانت بنتها املبارشة أم غري املبارشة (كبنت بنتها او
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بنت ابنها).
وهنا عدة اسئلة :
س /١إذا مل يدخل الرجل بزوجته هل حترم بنتها عليه؟

ج /حترم عليه مجع ًا ال عين ًا  -عىل االحوط وجوب ًا -بمعنى أهنا حترم عليه ما دام

متزوج ًا ُبأمها عىل االحوط وجوب ًا ،فإذا طلق امها او ماتت قبل أن يدخل هبا فيجوز له

الزواج بالبنت.

س /٢هل يشرتط يف حرمة بنت الزوجة املدخول هبا أن تكون هذه البنت يف حجر

الزوج وربيب ًة له (بمعنى تكفل تربيتها) أم ال يشرتط ذلك؟

ج  /ال يشرتط أن تكون ربيب ًة له فحتى لو مل تكن يف حجره فهي حترم عليه إذا دخل

بأمها.

س /٣هل يشرتط يف حرمة بنت الزوجة أن تكون موجودة ومولودة عندما تزوج

ُبأمها أم ال يشرتط؟

ج /ال يشرتط ذلك ،فلو تزوج بامرأة ودخل هبا ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من

الزوج الثاين بنت ًا ،فهذه البنت حترم عىل الزوج االول حرمة مؤبدة.

س /٤تقدم أن من تزوج بامرأة ودخل هبا حرمت عليه بنتها ،والسؤال :هل احلرمة

ختتص بام إذا دخل ب ُامها قب ً
ال او تعم ما إذا دخل هبا دبر ًا؟

ج /تعم االثنني ،كام ال فرق بني أن يكون قد دخل هبا يف حال اليقظة أم وهي

نائمة ،كام ال فرق بني أن يكون الدخول باختيارها او جرب ًا.

س /٥هل حترم هذه البنت (بنت الزوجة املدخول هبا) عىل ابن الزوج او عىل اب
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الزوج أو ال حترم؟

ج /ال حترم عىل ابنه وال عىل ابيه ،فيجوز إلبنه الزواج منها كام جيوز ألبيه الزواج

منها.

تنبيه:
انام اطلنا الكالم يف هذه املسألة (حرمة بنت الزوجة عىل الزوج) لكوهنا من املسائل

االبتالئية.

مالحظة:
حمرمة ،وبنت
حمرمة ،وزوجة االبن ّ
حمرمة ،وام الزوجة ّ
تقدم أن زوجة االب ّ

حمرمة ،و…
الزوجة ّ

والسؤال :هل حيق النظر اىل تينك النسوة ام ال؟
اجلواب:

نعم جيوز النظر اليهن ألهنن من املحارم (كاألم واالخت) كام ال جيب عليهن

التسرت منه باحلدود التي تقدمت بني املحارم.

سادس ًا :ال يصح نكاح بنت أخ الزوجة عىل الزوجة ،وال يصح نكاح بنت اخت

الزوجة عىل الزوجة إال بأذهنام ،فلو كان الشخص متزوج ًا من امرأة فال حيق له أن يتزوج
من بنت أخيها او بنت اختها إال برضا زوجته.

س /١هل ذلك خمتص بالزواج الدائم أم يعم املنقطع؟

ج /يعم املنقطع ،فال حيق له أن يتزوج من بنت اخت زوجته ،اومن بنت اخيها ال

دائ ًام وال منقطع ًا إال بإذهنا ،وهكذا لو كان متزوج ًا من العمة او اخلالة منقطع ًا فال حيق له
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أن يتزوج من بنت أخيها او اختها ال دائ ًام وال منقطع ًا إال برضاها.
س /٢لو تزوج بنت اخت زوجته او بنت اخيها من دون علم زوجته هل يبطل

العقد؟

ج /تتوقف صحة العقد عىل إجازة زوجته ،فإن أجازت العقد صح وإن رفضته

بطل.

س /٣إذا علمت زوجته بزواجه من بنت اختها او بنت اخيها وسكتت ثم أجازت

العقد فهل يصح ام يبطل؟
ج /يصح العقد.

س /٤شخص متزوج من امرأة هل يصح له أن يتزوج من عمتها او خالتها؟

ج /نعم يصح ،وال يتوقف صحة الزواج عىل إذن زوجته بل حتى لو رفضت

يصح العقد بال فرق بني العقد الدائم واملنقطع.

سابع ًا :ال يصح اجلمع بالنكاح بني االختني بال فرق بني أن يكونا اختني بالنسب

أم اختني بالرضاعة.

س /١هل خيتص هذا احلكم بالزواج الدائم أم يعم املنقطع؟

ج  /يعم املنقطع ،فال حيق له أن يتزوج اخت زوجته ال دائ ًام وال منقطع ًا ،فإذا تزوج

بإحدى االختني ثم عقد عىل االخرى يبطل العقد الثاين فقط.

س /٢اذا طلق شخص زوجته فهل حيق له ان يتزوج بأختها؟
ج /هنا تفصيل:

 -١اذا انقضت العدّ ة فيجوز له أن يتزوج ب ُاختها.

83

 -٢اذا كانت العدّ ة بائنة جاز له أن يتزوج بأختها يف اثناء العدّ ة  -اذا مل تكن عدة

الزواج املنقطع عىل االحوط.-

 -٣اذا كانت العدّ ة رجعية فال جيوز له أن يتزوج باختها اثناء العدّ ة الرجعية(((.
س /٣اذا تزوج شخص امرأة زواج ًا منقطع ًا ،وانقضت مدّ ة الزواج او وهبها املدّ ة

هل جيوز له أن يتزوج ب ُاختها اثناء عدّ ة الزواج املنقطع؟

ج  /ال جيوز له أن يتزوج من اختها قبل انقضاء العدّ ة عىل االحوط وجوب ًا(((.

تتميم ()1

احكام الزنا ((نستجري باهلل))
ال اشكال يف أن الزنا هو من الكبائر وله آثار وضعية سلبية عىل الفرد واملجتمع

ولسنا بصدد احلديث عنها وإنام نريد أن نذكر بعض الفروع الفقهية املرتبطة به ضمن

النقاط التالية:

النقطة االوىل:
إذا زنى شخص بخالته او عمته قبل أن يعقد عىل بنتها حرمت عليه البنت  -عىل

االحوط وجوب ًا.-

س /إذا تزوج بنت عمته او بنت خالته ثم زنى بعمته او خالته ،فهل حترم عليه

زوجته؟

ج /ال حترم عليه.

((( تقدم بيان معنى العدة الرجعية والبائنة.
((( االحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني ان تعمل باالحتياط يف هذه املسألة وبني ان ترجع اىل فقيه آخر
جيوز لك ،مراعيا بالرجوع لألعلم فاألعلم.
ّ
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النقطة الثانية:
إذا زنى بامرأة اجنبية فال حيرم عليه الزواج من بنتها ،وإن كان االحوط استحباب ًا

أن ال يتزوج بنتها.

س  /إذا زنى بامرأة فهل جيوز ألبيه او ابنه أن يتزوجها؟

ج /نعم جيوز ولكن االحوط استحباب ًا أن ال يتزوجها ابوه وال ابنه.
تنبيه:
أ  -ال فرق يف االحكام املتقدمة بني ان يكون الزنا يف ال ُقبل او الدبر.
ب  -ال يلحق وطئ الشبهة بالزنا ،فلو وطأ خالته او عمته مث ً
ال شبهة فال حترم

عليه بنتها.

النقطة الثالثة:
إذا زنى بامرأة متزوجة حرمت عليه مؤبد ًا -عىل االحوط وجوب ًا -فال جيوز له أن

ينكحها بعد موت زوجها او طالقها منه ،او بعد انتهاء مدة العقد  -يف العقد املنقطع،-

بال فرق بني:

أ /أن تكون املرأة متزوجة دائ ًام او منقطع ًا.
ب /أن تكون مسلمة او كافرة (فإنه جيوز العقد عىل الكافرة الكتابية عىل تفصيل

يأيت يف السبب السادس من أسباب التحريم).
ج /أن تكون عاملة باحلكم او جاهلة به.
د /أن يكون زوجها كبري ًا او صغري ًا.

ففي مجيع هذه احلاالت إذا زنى هبا حرمت عليه  -عىل االحوط.-
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س /إذا كان الزاين ال يعلم أهنا متزوجة وزنى هبا هل حترم عليه مؤبد ًا؟

ج /نعم حترم عليه  -عىل االحوط وجوب ًا -حتى وإن كان حني الزنا جيهل أهنا

متزوجة.

 -االحوط وجوب ًا :معناه أن الزاين خمري يف هذه املسألة بني العمل باالحتياط وترك

الزواج هبا وبني الرجوع اىل فقيه اخر  -اقل علمية من سامحة السيد -جييز له الزواج

منها.

النقطة الرابعة:
هل حترم الزوجة عىل زوجها إذا زنت (نستعيذ باهلل)؟

اجلواب :ال حترم عليه وإن كانت مرصة عىل الزنا ،نعم االفضل له ان يطلقها إذا

مل تتب.

س /لو زنت امرأة مسلمة فهل جيوز لزوجها قتلها؟

ج /ال جيوز له قتلها حتى لو رآها وهي تزين  -عىل االحوط وجوب ًا-
النقطة اخلامسة:
إذا زنى بامرأة وهي يف العدّ ة الرجعية حرمت عليه مؤبد ًا -عىل االحوط وجوب ًا-
س /إذا زنى بامرأة يف العدّ ة غري الرجعية (كالعدة البائنة او عدة الوفاة او عدة املتعة

او عدة وطئ الشبهة ) فهل حترم عليه؟

ج /ال حترم عليه ،ومن حقه أن يتزوجها بعد انقضاء عدهتا.
وقد تقدم بيان اقسام العدة وسيأيت.
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النقطة السادسة:

إذا زنى شخص بامرأة  -فاالحوط وجوب ًا -أن ال يتزوجها إال بعد توبتها.
هذا إذا مل تكن متزوجة او يف العدة الرجعية حني الزنا ،وأما إذا كانت كذلك فهي

حترم عليه مؤبد ًا عىل االحوط وجوب ًا حتى وإن تابت  -كام تقدم .-
النقطة السابعة:
االحوط وجوب ًا ترك التزوج دوام ًا باملرأة املشهورة بالزنا(((.
س /١هل جيوز التمتع باملشهورة بالزنا؟

ج  /ال جيوزعىل االحوط وجوب ًا.

س /٢هل جيوز التمتع بالزانية (غري املشهورة)؟

ج  /نعم جيوزعىل كراهة.

تنبيه :االحتياطات الوجوبية جيوز الرجوع فيها اىل فقيه آخر جيوزالزواج بتلك

املرأة ،مع مراعاة األعلم فاألعلم ،أي االقل عل ًام من سامحة السيد  -دام ظله -فاألقل.

((( املشهورة بالزنا :هي التي ُعرفت بني الناس بمامرستها للزنا.
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تتميم ()2

حكم اللواط  -نستجري باهلل-
اللواط :هو اتيان الذكر للذكر.
وال اشكال يف أن اللواط هو من املحرمات ،وهو من الكبائر وقد ّعد يف بعض

الروايات أنه من الكفر ،وقد أهلك اهلل عز وجل قوم لوط بسببه ،وحدّ ه القتل  -كام

سيأيت -ولسنا بصدد احلديث عن حرمته واثاره ،وإنام نريد التعرض له من حيثية ما

يرتبط بموضوعنا وهو حرمة بعض النساء عند حصوله ،فنقول:

إذا الط البالغ بغالم فأوبقه (أي دخل به) فقد حرمت عىل الالئط:
ُ -1ام امللوط  -وإن علت ( -يعني ُام ُامه ،و ُام ُام ُامه ،وهكذا)
 -2وبنته  -وان نزلت( -يعني بنت بنته ،وبنت بنت بنته ،وهكذا).
 -3واخته.
بال فرق بني النسبيات والرضاعيات ،فال حيق للشخص الذي ارتكب هذا اجلرم

أن يتزوج من تينك النسوة ،وللتوضيح اكثر نقول:
للمسألة صور اربعة:

 -1أن يكون ا ّلالئط بالغ ًا ،وامللوط غري بالغ ،وهنا ال اشكال يف حرمت ( ُام واخت

وبنت) امللوط عىل الالئط حرمة مؤبدة.

 -2أن يكون الالئط بالغ ًا وامللوط بالغ ًا ،وهنا احلرمة املؤبدة مبنية عىل االحتياط

الوجويب.
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 -3أن يكون الالئط غري بالغ وامللوط غري بالغ ايض ًا ،وهنا احلرمة مبنية عىل

االحتياط الوجويب ايض ًا.

 -4أن يكون الالئط غري بالغ وامللوط بالغ ًا ،وهنا احلرمة مبنية عىل االحتياط

الوجويب ايض ًا.

س /١هل حترم ُام الالئط واخته وبنته عىل امللوط؟

ج  /ال حترم.

س /٢هل حترم عىل الالئط بنت اخت امللوط وبنت اخيه؟

ج  /ال حترم.

س /٣إذا تزوج شخص بامرأة ثم الط بأبيها او أخيها او ابنها (كام لو كان هلا ولد

من زوج سابق) فهل حترم عليه هذه املرأة؟
ج /نعم ،حترم عىل االحوط وجوب ًا.
 -االحوط وجوب ًا:

يعني أنك خمري يف هذه املسألة بني العمل باالحتياط اوالرجوع فيها اىل فقيه آخر

مراعي ًا االعلم فاألعلم.

السبب الرابع

االعتداد وما بحكمه
من االسباب املوجبة حلرمة املرأة مؤبد ًا عىل الرجل هو أن يعقد عليها وهي يف

العدة ،والكالم يقع يف مسائل:
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املسألة االوىل:

حيرم الزواج باملرأة (دوام ًا او منقطع ًا) إذا كانت يف العدة من الغري ،سوا ًء كانت

العدّ ة رجعية او بائنة او عدة وفاة اوغريها ،فإذا علم الرجل او املرأة بأهنا يف العدة،
وعلم أن املعتدّ ة ال جيوز العقد عليها ،ومع ذلك عقد عليها حرمت عليه حرمة مؤبدة
بمجرد العقد وإن مل يدخل هبا.

س /١إذا كان الرجل واملرأة جيهالن بأهنا يف العدة ،او كانا يعلامن أهنا يف العدة،

ولكنهام جيهالن أن العدة حيرم الزواج هبا ،ثم عقد عليها ،فهل حترم عليه؟
ج  /هنا صورتان:

 -1أن يعقد عليها ويدخل هبا ،وهنا حترم عليه حرمة مؤبدة.
 -2أن يعقد عليها وال يدخل هبا ،وهنا ال حترم عليه ،ولكن العقد يبطل فإذا انتهت

عدهتا جاز له أن يتزوجها بعقد جديد.

س /٢إذا وطأ الرجل املرأة شبهة وهي يف العدة هل حترم عليه مؤبد ًا؟
ج  /كال ،ال حترم عليه إال إذا كانت العدة رجعية  -كام تقدم -

س /٣اذا زنى الرجل باملرأة وهي يف العدة هل حترم عليه مؤبدا؟
ج  /ال حترم عليه إال اذا كانت العدة رجعية  -كام تقدم -

املسألة الثانية:
تقدم أن املرأة اذا كانت يف العدة فال جيوز العقد عليها من رجل آخر ولكن هل

جيوز لزوجها الذي اعتدت منه ان يعقد عليها وهي ال زالت يف العدة؟
اجلواب:
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نعم جيوز ،وال يلزمه االنتظار حتى انقضاء العدة ،إال اذا كانت العدة رجعية فإن

العقد يبطل ألن املطلقة الرجعية هي زوجة او بحكم الزوجة  -كام سيأيت -وال يصح

عقد الزوج عىل زوجته ،وإنام جيوز له الرجوع اليها من دون عقد.

س /١إذا كان عنده زوجة منقطعة واراد أن جيعلها دائمة ،هل جيوز له أن هيبها

املدة ،ويعقد عليها عقد ًا دائ ًام مبارشة وهي يف العدة؟
ج  /نعم جيوز ذلك.

س /٢إذا كانت عنده زوجة دائمة وطلقها ثم اراد ان يعقد عليها متعة وهي يف

العدة هل يصح ذلك؟

ج  /إذا كان الطالق رجعي ًا فال يصح عقده ألن املطلقة الرجعية هي زوجة او

بحكم الزوجة ،وال يصح عقد الزوج عىل زوجته فال بد ان ينتظر اىل ان تنقيض العدة

ثم يعقدها متع ًة ،واما اذا كان الطالق بائن ًا فيجوز له أن يعقد عليها متعة وإن كانت يف
العدة.

املسألة الثالثة:

من عقد عىل امرأة متزوجة وهو يعلم بأهنا متزوجة حرمت عليه حرمة مؤبدة

بمجرد العقد وان مل يدخل هبا.

س /١شخص عقد عىل امرأة متزوجة و لكنه ال يعلم أهنا متزوجة فهل حترم عليه؟
ج  /اذا مل يدخل هبا فال حترم عليه حرمة مؤبدة ،واذا دخل هبا فتحرم عليه حرمة

مؤبدة عىل االحوط وجوب ًا.

س /٢شخص تزوج امرأة مطلقة ثم تبني له ان طالقها كان باط ً
ال لفقدانه بعض

الرشائط (كام لو طلقت باملحاكم احلكومية من غري شهود عدول او طلقت وهي حائض
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او غري ذلك) فهل حترم عليه؟

ج  /اذا دخل هبا فتحرم عليه مؤبد ًا عىل االحوط وجوب ًا ،وان مل يدخل هبا فال حترم

عليه ،ولكنها باقية عىل عصمة االول فإذا ارادها الثاين فال بد ان تطلق من جديد من

زوجها االول وتعتد عدّ ة الطالق ثم يعقد عليها الثاين عقد ًا جديد ًا.

س /٣امرأة بلغها ان زوجها قد تويف وبعد انقضاء العدّ ة تزوجت ثم تبني ان

زوجها االول عىل قيد احلياة فهل حترم عىل الزوج الثاين مؤبد ًا؟

ج  /ان كان الزوج الثاين قد دخل هبا فتحرم عليه مؤبد ًا عىل االحوط وجوب ًا ،وان

مل يدخل هبا فال حترم ،وأما املرأة فهي زوجة لألول وباقية عىل ذمته.
املسألة الرابعة:

ال جيوز الترصيح باخلطبة  -اي الدعوة اىل الزواج رصحي ًا -للمرأة املتزوجة ،كأن

يقول هلا :اين أرغب فيك و ُاريد الزواج منك ونحو ذلك.

كام ال جيوز التعريض باخلطبة للمرأة املتزوجة ،ومعنى التعريض هو :أن يشري

بإشارات او يذكر كلامت ُيفهم منها أنه يرغب بالزواج منها.

س /١هل جيوز الترصيح او التعريض باخلطبة للمرأة املعتدّ ة بالعدّ ة الرجعية؟

ج  /اذا كان ذلك سبب ًا لنشوزها عن زوجها  -طليقها  -فال جيوز ،وإذا مل يكن سبب ًا

لنشوزها فال جيوز ايض ًا عىل االحوط وجوب ًا(((.

سواء
س /٢هل جيوز الترصيح او التعريض باخلطبة للمرأة املعتدّ ة عدّ ة بائنة -
ً
((( االحوط وجوب ًا :يعني انت خمري يف هذه املسألة (الترصيح والتعريض باخلطبة للمرأة املعتدّ ة
بالعدّ ة الرجعية اذا مل يكن سببا لنشوزها) بني العمل باالحتياط فال جيوز التعريض والترصيح وبني
الرجوع فيها اىل فقيه اخر جيوز ذلك مراعيا لألعلم فاألعلم.
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عدّ ة وفاة او عدّ ة متعة او غريها-؟

ج  /جيوز التعريض والترصيح باخلطبة بغري االلفاظ املستهجنة عند العرف

واملنافية للحياء.

السبب اخلامس
استيفاء العدد

من كانت عنده اربع زوجات دائمة حترم عليه اخلامسة ما دامت االربع يف عصمته،

ألنه قد استوىف العدد الذي قرره له الشارع (مثنى وثالث ورباع) ،وأما الزوجات

املنقطعات فيجزن له من غري حتديد بعدد معني.

س /١إذا طلق واحدة من زوجاته االربع طالق ًا رجعي ًا ،هل جيوز له أن يتزوج

بأخرى؟

ج  /ال جيوز له ال��زواج بأخرى إال بعد خروج املطلقة من العدّ ة ،ألن املطلقة

الرجعية((( هي زوجة أو بحكم الزوجة.

س /٢إذا طلق واحدة من زوجاته االربعة طالق ًا بائن ًا((( هل جيوز له أن يتزوج

بأخرى؟

ج  /االحوط وجوب ًا أن ال يتزوج بأخرى قبل انقضاء عدهتا.
س /٣إذا ماتت احدى زوجاته االربعة هل جيوز له أن يتزوج بأخرى؟

ج  /االحوط وجوب ًا أن ال يتزوج إال بعد انقضاء اربعة اشهر وعرشة ايام.

((( الطالق الرجعي :هو الطالق الذي جيوز للزوج الرجوع اىل زوجته ما دامت يف العدّ ة  -وقد تقدم
وسيأيت.-
((( الطالق البائن :ال جيوز للزوج الرجوع اىل زوجته إال بعقد جديد  -وقد تقدم وسيأيت.-
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س /٤إذا كانت احدى زوجاته االربعة يائسة او غري مدخول هبا وطلقها هل جيوز

أن يتزوج بأخرى؟

ج  /نعم ،له ان يتزوج مبارشة ألنه ليس عىل اليائسة او غري املدخول هبا عدّ ة.

السبب السادس

الكفر وعدم الكفاءة
قبل الدخول يف احكام هذا السبب نذكر مقدمة نبني فيها اقسام الكفار.
اقسام الكفار:
القسم االول :الكافر االصيل
وهو عىل قسمني:
االول :الكافر غري الكتايب
وهو امللحد الذي ال ئومن بدين ،او يؤمن بدين غري ساموي كالبوذي.
الثاين:الكافر الكتايب
هو الذي ئومن بوجود اهلل عز وجل وئومن بكتاب ساموي كاإلنجيل والتوراة،

ومثاله اليهود والنصارى فٕاهنم كفار كتاب ّيني.
القسم الثاين :الكافر املرتد

وهو من خرج من االسالم واختار الكفر ،وهو عىل قسمني ايض ًا:
االول :املرتد الفطري
وهو من ولد عىل فطرة اإلسالم اي من ابوين مسلمني ،او من اب مسلم فقط ،او
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من ام مسلمة فقط ،واظهر االسالم بعدما بلغ مرحلة التمييز -وان مل يكن بالغ ًا -ثم

كفر ،وهذا له احكام:
أ ُ /يقتل.

ب  /تبني منه زوجته بمجرد ارتداده بال حاجة اىل طالق ،وتعتد عدّ ة وفاة وإن مل

يقتل.

تقسم امواله بني ورثته.
جّ /
هذا ،اذا مل يتب ،وأما اذا تاب فهل تقبل توبته اوال؟

ج /تقبل توبته ظاهر ًا وباطن ًا إال بالنسبة لألحكام الثالثة املتقدمة (قتله ،تقسيم

امواله ،بينونة زوجته) فال تقبل.

وما فائدة وثمرة قبول توبته ظاهر ًا وباطن ًا؟

ج  /تظهر ثمرة ذلك يف:

 -1صحة عباداته فإهنا مرشوطة باإلسالم ،فاذا قبلت توبته صار مسل ًام وصحت

عباداته.

 -2جيوز تزوجيه من املسلمة.
 -3جيوز له أن جيدد العقد عىل زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة.
القسم الثاين :املرتد املل
وهو من ولد من ابوين كافرين ثم اسلم ثم كفر.
وحكمه:
أ  /يستتاب فإن تاب فبها واال ُقتل.
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ب  /ال تقسم امواله إال بعد موته.
س /ما حكم املرأة إذا ارتدت؟

ج  /إذا ارتدت املرأة فهنا احكام:

 -1ال تُقتل.
 -2ال تنتقل امواهلا عنها اىل الورثة إال باملوت.
 -3ينفسخ زواجها بمجرد االرتداد إذا مل تكن مدخوالً هبا او كانت صغرية او

يائسة ،وأما اذا كانت مدخوالً هبا ومل تكن صغرية وال يائسة فال ينفسخ عقدها إال بعد
انقضاء العدّ ة ،وهي بمقدار عدً ة الطالق.

 -4تحُ بس و ُيض ّيق عليها وترضب عىل الصالة حتى تتوب ،فإن تابت ُقبلت توبتها

بال فرق بني أن تكون مرتدة فطر ّية او م ّلية.

وبعد اتضاح ذلك يقع الكالم يف مسائل:
املسألة االوىل:

ال جيوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ال دوام ًا وال متعة بال فرق بني اقسام الكفار.

املسألة الثانية:

ال جيوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غري الكتابية ،وال املرتدة ال دوام ًا وال متعة.

س /١هل جيوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية (كاليهودية واملسيحية) زواج ًا

دائ ًام؟

ج  /ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.
س /٢هل جيوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية (كاليهودية واملسيحية) زواج ًا
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منقطع ًا؟

ج  /هنا صورتان.
أ /أن يكون املسلم متزوج ًا من مسلمة ،وهنا ال جيوز له أن يتزوج الكافرة الكتابية

بدون اذن زوجته املسلمة ،بل حتى لو اذنت له زوجته فال جيوز له الزواج ايض ًا عىل
االحوط وجوب ًا.

ب /أن ال يكون املسلم متزوج ًا ،او كان متزوجا من غري املسلمة (كاملسيحية) -

جيوز ذلك ،-وهنا له أن يتزوج الكافرة الكتابية متعة  -وال جيوز دوام ًا
بنا ًء عىل رأي من ّ

عىل االحوط وجوبا  -كام تقدم-

س /٣هل جيوز للمسلم ان يتزوج املجوسية؟

ج  /ال جيوز أن يتزوجها ال دوام ًا وال متعة عىل االحوط لزوم ًا.

س /٤هل جيوز للمسلم أن يتزوج الصابئية

ج  /فيه تفصيل:

 -1اذا كان الصابئة كتابيني (نصارى).
فال جيوز الزواج منهم دوام ًا عىل االحوط وجوب ًا ،وجيوز الزواج منهم متعة اذا مل

يكن املسلم متزوج ًا من مسلمة.

 -وأما إذا كان متزوج ًا من مسلمة فال جيوز الزواج متعة من دون اذن زوجته بل

ومع اذهنا ايضا ًعىل االحوط وجوبا  -كام تقدم تفصيله-

 -2وإن كان الصابئة غري كتابني فال جيوز الزواج منهم ال دوام ًا وال متعة.
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حقيقة دين الصابئة:

مل يثبت عند سامحة السيد حقيقة دين الصابئة ،وقد يقال اهنم عىل قسمني:

 الصابئة احلرانيني:وهم الوثنية وهؤالء ال جيوز نكاحهم.
 الصابئة املندائيني:وهم طائفة من النصارى(املسيح) ويلحقهم حكم النصارى املتقدم ،فإن ثبت

ذلك فاحلكم هو ما تقدم ،وإن مل يثبت ذلك فاالحوط وجوب ًا((( ترك الزواج منهم
مطلق ًا -متعة ودوام ًا.-
مالحظة:
هل حُيكم بنجاسة الصابئة؟

ج  /إذا ثبت أهنم كتابيون (نصارى مثالً) فاحلكم هو الطهارة وإذا ثبت اهنم

وثنيون فاحلكم هو النجاسة.
املسألة الثالثة:

حكم الزواج من فرق املسلمني:

ال جيوز للمؤمن (الشيعي االثني عرشي) او املؤمنة ان يتزوج  -دوام ًا او متعة-

من بعض املنتحلني لدين االسالم ممن يحُ كم بنجاستهم كالنواصب وبعض اخلوارج.
وتفصيل ذلك:

((( االحوط وجوب ًا او (لزوم ًا) :يعني انك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسألة او الرجوع اىل
فقيه آخر مراعي ًا لألعلم فاألعلم.
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إن الفرق الضالة التي تعتنق االسالم عىل اقسام:
 -1النواصب:
وهم املعلنون العداء ألهل البيت  -صلوات اهلل عليهم -وهؤالء ال اشكال يف

نجاستهم بل هم أنجس من الكلب واخلنزير -كام ورد عنهم صلوات اهلل عليهم -وال
جيوز الزواج منهم.
 -2اخلوارج:
وهم عىل قسمني:
أ  /قسم يعلن بغضه ألهل البيت وخصوص ًا امري املؤمنني  -صلوات اهلل عليهم-

وهؤالء يندرجون يف النواصب.

ب /وقسم ال يعلن بغضه وإن عُدّ من اخلوارج  -التباع فقهم  -وهؤالء ال حيكم

بنجاستهم وجيوز الزواج منهم.
 -3الغالة:
وهم عىل طوائف متعددة:

فمن كان منهم ينكر بعض ما جاء به دين االسالم بحيث يرجع انكاره اىل انكار

الرسالة او تكذيب النبي  -صلوات اهلل عليه واله -فيحكم بنجاسته ،وعدم جواز
الزواج منه ال دوام ًا وال منقطعا ،واذا مل يكونوا كذلك فال حيكم بنجاستهم.

س  /هل جيوز زواج املؤمن من املخالفة (السنية) غري الناصبية؟ وهل جيوز زواج

املؤمنة من املخالف غري الناصبي؟

ج  /جيوز عىل كراهة ،نعم اذا خيف عليه او عليها من الضالل و االنحراف عن
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مذهب اهل البيت حرم الزواج.
املسألة الرابعة:

التمكن من النفقة عىل الزوجة ليس رشط ًا يف صحة العقد ،فمن تزوج امرأة ثم

تبني أنه ال يتمكن من النفقة عليها فال يبطل عقده ،وهكذا لو كان مستطيعا ثم عجز

صور الرجل للمرأة أنه ميسور احلال قبل العقد ثم وقع العقد
عن االنفاق ،ولكن لو ّ
مبني ًا عىل أنه متمكن وميسور احلال ،ثم تبني خالفه ففي هذه احلال يثبت اخليار للمرأة.
املسألة اخلامسة:

يصح تزويج املريض مرض املوت برشط أن يدخل هبا ،فإذا مل يدخل هبا حتى مات

يف مرضه بطل العقد وال مهر للمرأة وال مرياث وال عدة عليها بموته ،وكذلك لو ماتت
املرأة يف مرضه هذا.

 -مرض املوت :هو املرض الذي يكون املريض معه يف معرض اهلالك ،فال يشمل

مثل محى يوم خفيف اتفق املوت به فهذا ليس مرض موت.
املسألة السادسة:

املسلم كفؤ املسلمة ،واملؤمن كفؤ املؤمنة رشع�� ًا ،فيجوز تزويج العربية من

االعجمي ،واهلاشمية بغري اهلاشمي وبالعكس ،وكذلك زواج البيوتات الرشيفة من

اصحاب الصنائع واملهن البسيطة كالكناس والعامل ونحو ذلك ،وفق اهلل اجلميع ملا
فيه اخلري والصالح.

السبب السابع
االحرام

إذا أحرم الشخص حلج او عمرة حرمت عليه جمموعة من االمور  -مذكورة يف
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حملها يف كتب املناسك -وتسمى حمرمات االحرام ،ومن تلك االمور التزويج دوام ًا او
متعة ،ما دام يف حال االحرام ،حتى وإن كانت املرأة غري حمرمة ،فال جيوز له العقد عىل

املرأة حال احرامه ،ويقع العقد فاسد ًا ،وإذا كان عامل ًا بأنه ال جيوز له العقد ومع ذلك
عقد عىل امرأة فتحرم عليه حرمة مؤبدة بمجرد العقد.

س  /إذا كانت املرأة حمرمة هل جيوز هلا أن تعقد وتتزوج؟

ج  /ال جيوز هلا ذلك ،وإذا كانت تعلم باحلرمة ومع ذلك عقدت فتحرم عىل

الرجل حرمة مؤبدة ،حتى لو كان الرجل غري حمرم.

السبب الثامن
اللعان

سيأيت أن اللعان هو عبارة عن مباهلة خاصة بني الزوجني بصيغة معينه ورشوط

معينة ،والغاية منه إما نفي الولد او دفع احلد يف ما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا،

وتفصيل ذلك يأيت  -ان شاء اهلل ،-فإذا حصل اللعان بني الزوجني حرمت املرأة عىل
الرجل حرمة مؤبدة،

هذا إذا كانت املرأة قادرة عىل النطق،
وأما إذا كانت خرساء ،وقذفها الزوج بالزنا فام حكمها؟

ج  /حترم عليه مؤبد ًا بمجرد أن يتهمها بالزنا،

وأما اذا كانت املرأة صامء ،وقذفها بالزنا فام حكمها؟

ج  /حترم عليه عىل االحوط لزوم ًا(((.

((( االحوط لزوما :يعني انك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسألة وبني الرجوع هبا اىل فقيه اخر
مراعيا األعلم فاألعلم.
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املق�صد الرابع
النكاح املنقطع
ويسمى (املتعة) و(النكاح املؤجل) وهذا النكاح مما امجع فقهاؤنا عىل حليته ،ويدل
ِ ِ
يض ًة﴾.
ور ُه َّن َف ِر َ
عليه من القران قوله تعاىلَ ﴿ :فماَ ْاست َْم َت ْعت ُْم بِه من ُْه َّن َفآت ُ
ُوه َّن ُأ ُج َ
والقائلون بداللة هذه اآلية املباركة عىل املتعة هم كبار الصحابة وكبار علامء القرآن

من الصحابة وعىل رأسهم:

امري املؤمنني  -صلوات اهلل عليه ،-وعبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن مسعود ،و ُأيب

بن كعب.

ومن التابعني سعيد بن جبري ،وجماهد ،وقتادة ،والسدي.

حتى أن بعضهم كتب يف مصحفه اآلية هكذاَ ﴿ :فماَ ْاست َْم َت ْعت ُْم بِ ِه ِمن ُْهن﴾ اىل اجل
يض ًة﴾ فأضاف كلمة (اجل).
ور ُه َّن َف ِر َ
﴿ َفآت ُ
ُوه َّن ُأ ُج َ
كام يدل عىل حلية هذا الزواج السنة الرشيفة القطعية ،والروايات الواردة يف هذا

املجال تبلغ حد التواتر ،ويكفينا نقل بعض ما ورد يف كتب العامة يف الصحيحني عن

عبد اهلل بن مسعود:

«قال :كنا نغزوا مع رسول اهلل ليس لنا نساء فقلنا:
أال نستخيص؟!
فنهانا عن ذلك ،ثم رخص لنا أن ننكح املرأة بالثوب اىل أجل ،ثم قرأ عبد اهلل بن

مسعود:
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ِ
ِ
ِ
ب
﴿ َيا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا لاَ تحُ َ ِّر ُموا َط ِّي َبات َما َأ َح َّل اللهَُّ َلك ُْم َولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن اللهََّ لاَ حُي ُّ

ِ
ين﴾»(((.
المُْ ْعتَد َ

وكان هذا الزواج متعارف ًا عىل عهد رسول اهلل  وعهد ايب بكر وعمر اىل اواخر

ايام حياة عمر حني اصدر فتواه بتحريم متعة احلج ومتعة النساء ،قائال:

«متعتان كانتا عىل عهد رسول اهلل وانا احرمهام واعاقب عليهام :متعة احلج

ومتعة النساء»((( ومما يدل عىل أن التحريم صدر آواخر ايام حياته ،ما عن عطاء بن

جابر قال :استمتعنا عىل عهد رسول اهلل وايب بكر وعمر حتى اذا كان يف آخر خالفة

عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سامها جابر فنسيتها فحملت املرأة فبلغ ذلك عمر
فذلك حيث هنى عنها ،ويف صحيح مسلم عن جابر ين عبد اهلل أنه قال « ُكنَّا ن َْست َْمتِ ُع
بِا ْل ُق ْب َض ِة ِم َن التَّم ِر َوالدَّ ِق ِيق األَ َّيام َعلىَ َع ْه ِد رس ِ
ول اللهََِّ و َأبِى َبك ٍْر َحتَّى هَنَى َعنْ ُه ُع َم ُر
َ ُ
َ
ْ
فىِ َش ْأ ِن َعم ِرو ب ِن حري ٍ
(((
ث».
ْ ْ َُْ
والغريب ان مجيع املسلمني خالفوا عمر يف حتريمه ملتعة احلج ،ولذا نجد كل

املسلمني حيجون بحج التمتع وحيرمون لعمرة التمتع ،ولكن بعضهم وافقه يف حتريم

متعة النساء.

وعىل اي حال ليس هذا حمل البحث يف حلية هذا الزواج بعد كونه من رضوريات

مذهب اهل البيت  -صلوات اهلل عليهم -وانام نريد الكالم عن احكامه الفقهية فنقول:

((( املصدر :مسند امحد بن حنبل :ج١ص.٤٢٠
((( مسند امحد بن حنبل :ج١ص.10
((( صحيح مسلم باب نكاح املتعة ج2ص 1023ح.1405
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يقع الكالم يف فصول:

الفصل االول
كيف ّية العقد

الزواج املنقطع كالزواج الدائم يتوقف عىل عقد يشتمل عىل االجياب والقبول ،فال

يكفي يف وقوعه جمرد الرضا القلبي من الطرفني بل ال بد من العقد باأللفاظ.
وصورة العقد:
 ان تقول املرأة للرجل:(زوجتك او متعتك او انكحتك نفيس عىل مهر قدره كذا وملدة كذا)
ويكفي اي واحد من االلفاظ الثالثة.
 -فيقول الرجل:

(قبلت التزويج او املتعة او النكاح) ويكفي اي واحد من االلفاظ الثالثة.
س / ١هل يصح العقد بالكتابة؟

ج  /ال يصح عىل األحوط لزوم ًابل البد من االلفاظ.

س /٢هل يصح العقد باأللفاظ عرب اهلاتف؟

ج  /نعم يصح.

س /٣هل يصح العقد باإلشارة؟

ج  /ال يصح إال اذا كان الشخص اخرس فيصح منه العقد باإلشارة املفهمة ملعنى
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التزويج.
س /٤هل يصح العقد بغري العربية؟

ج /االحوط لزوم ًا ان يكون باأللفاظ العربية ملن متكن من العربية ،وأما الشخص

الذي ال يتمكن منها فيصح منه العقد بغريها.
س /٥هل يصح العقد بالتوكيل؟

ج  /نعم يصح ،وذلك بأن توكّل املرأة شخص ًا ويوكّل الرجل شخص ًا آخر ،او

كالمها يوكالن شخص ًا واحد ًا يعقد هلام ،فيقول الوكيل« :زوجت موكلتي فالنة من

فالن عىل مهر قدره كذا وملدة كذا» ،ثم يقول«:قبلت التزويج ملوكيل فالن يف املدة املعينة

عىل املهر املعلوم».
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الفصل الثاين

رشوط الزواج املنقطع
ال�شرط االول:
يشرتط يف هذا الزواج ذكر املهر فلو عقد عىل املرأة ومل يذكر املهرعمد ًا او نسيان ًا او

غفلة او لغري ذلك بطل العقد.

س /١هل هناك قدر معني للمهر رشع ًا؟

ج /ال تقدير للمهر رشع ًا بل يصح بكل ما تراضيا عليه سوا ًء قلي ً
ال او كثري ًا.
س /٢هل يصح العقد عىل مهر غري معني؟

ج  /ال بد ان يكون املهر معلوم ًا فال تصح املتعة باملهر املجهول ،والبد -عىل

االحوط -أن يكون معلوم ًا بالعدد او بالكيل او بالوزن او باملشاهدة.

س /٣هل يشرتط يف املهر أن يكون ماالً ام يصح أن يكون منفعة؟

ج  /يصح أن يكون املهر منفعة (كتعليم آية من القران) فيعقدها عىل أن يعلمها

القران او االحكام الرشعية او مقابل السكنى يف الدار ،كام يصح أن يكون املهر عم ً
ال

كخياطة ثوب ونحوه.
ال�شرط الثاين:

يشرتط يف الزواج املنقطع ذكر االجل ،بأن حيصل العقد اىل فرتة معينة .فإذا مل يذكر

االجل  -عمد ًا او نسيان ًا او غفلة او حيا ًء او لغري ذلك -فهل ينقلب اىل زواج دائم او
يبطل العقد؟
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واجلواب:
يبطل العقد وال يصح دوام ًا وال متعة.
س /1هل هناك فرتة حمددة رشع ًا للعقد؟

ج  /ال تقدير لألجل رشع ًا بل هو موكول اىل الزوجني يرتاضيان عىل ما ارادا -

طالت املدة او قرصت -نعم ،يستثنى من ذلك حالتان:

 -1ال جيوز جعل فرتة العقد اكثر من حمتمل عمر احد الزوجني او كليهام ،فإذا

كان من املحتمل أن يعيشها مخسني سنة فال يصح ان يعقدا فرتة تزيد عىل اخلمسني ،ولو
عقدا بطل العقد.

 -2ال جيوز -عىل االح��وط -جعل فرتة العقد قصرية بحيث ال تسع شيئ ًا من

االستمتاعات بالنسبة اليهام ،ومن هنا يشكل العقد عىل الصغرية مع عدم قابلية املدة

املعينة لالستمتاع فيها.

س /٢هل يصح العقد يف فرتة غري معينه؟

ج  /ال بد ان تكون فرتة العقد معينة ال حتتمل الزيادة والنقصان ،وأما إذا كانت

مدة العقد جمهولة كام لو عقدها شهر ًا يف سنة ومل يعني ذلك الشهر او عقدها مردد ًا شهر ًا
او شهرين ،ففي مجيع ذلك يبطل العقد.
واخلالصة:
اتضح مما تقدم أن هذا الزواج ال يصح بدون توفر رشطني:
 -1املهر املعني.
 -2االجل املحدد.
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الفصل الثالث

الفوارق بني الزواج الدائم واملنقطع واملشرتكات
قد تسأل ماهي الفوارق بني الزواج الدائم والزواج املنقطع؟
واجلواب :هنا جمموعة من الفوارق بني الزواج الدائم واملنقطع:
 -1يشرتط يف صحة الزواج املنقطع املهر املعني ،بينام ال يشرتط ذلك يف الزواج

الدائم وإنام هو مستحب.

 -2يشرتط يف صحة الزواج املنقطع ذكر االجل املحدد ،وال يصح ذكر االجل يف

الزواج الدائم.

 -3ال جتب نفقة الزوجة املتمتع هبا عىل زوجها  -وان محلت منه -بينام جتب نفقة

الزوجة الدائمة عىل زوجها.

 -4ال تستحق الزوجة املتمتع هبا عىل زوجها املبيت عندها  -إال إذا رشطت عليه

ذلك -بينام جيب ذلك يف الزواج الدائم  -عىل تفصيل يأيت.-

 -5ال يشرتط اذن الزوج يف خروج الزوجة املتمتع هبا  -إال إذا كان منافي ًا حلقة-

بينام حيرم خروج الزوجة الدائمة بدون اذن زوجها.

 -6ال توارث بني الزوج والزوجة املتمتع هبا ،بخالفه يف الزواج الدائم فإن احدمها

يرث االخر.

 -7ال طالق يف املتعة وإنام تبني املرأة بانقضاء املدة او ابرائها  -كام سيأيت -بينام

يوجد طالق يف الزواج الدائم.
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 -8جيوز للزوج إذا طلق زوجته طالق ًا رجعي ًا أن يرجع اليها خالل العدّ ة ،وال

جيوز ذلك يف عدة املتعة ألهنا بائنة.

 -9عدة الطالق يف الزواج الدائم بعد الدخول هي ثالثة اقراء (اطهار)  -كام

سيأيت -بينام عدة املتعة بعد الدخول حيضتان وال تكفي حيضة واحدة عىل األحوط.

 -10يف الزواج الدائم ال جيوز الزواج بأكثر من اربعة ،بينام يف املنقطع جيوز اكثر

من ذلك.

امل�شرتكات امل�شرتكات بني الزواجني الدائم واملنقطع
بعد اتضاح الفوارق بني العقد الدائم واملنقطع ،نسأل عن املشرتكات بينهام؟
واجلواب:
 -1ال يصح كل من الزواج الدائم واملنقطع من دون عقد  -كام تقدم تفصيله.-
 -2الولد يلحق بأبيه يف كل من الزواجني.
 -3يوجد توارث بني الولد وابويه يف كل من الزواجني.
 -4إذا تويف الزوج يلزم عىل الزوجة عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعرشة ايام بال

فرق بني الزواجني.
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الفصل الرابع

طوائف النساء
بعد اتضاح كيف ّية العقد ورشوطه ،قد تسأل :أي النساء يصح العقد عليها منقطع ًا؟
واجلواب:
سوف نذكر عدّ ة اقسام للنساء لنالحظ أيهّ ا يصح العقد عليها وأيهّ ا ال يصح ،ولكن

قبل ذلك نطرح هذا التساؤل:

س /هل جيب عىل الرجل أن يسأل عن حال املرأة التي يريد الزواج هبا متعة حتى

يعرف أهنا متزوجة او ال ،وعفيفة او ال ،اوال جيب عليه السؤال؟
واجلواب:

ال جيب عليه السؤال ،وليس السؤال والفحص عن حاهلا رشط يف صحة الزواج،

وعليه جيوز له العقد عىل املرأة املجهولة احلال بالنسبة اليه،

نعم ،يستحب له أن يسأل عن حاهلا قبل الزواج إذا كانت متهمة أهنا متزوجة او يف

العدّ ة ،هذا قبل الزواج ،وأما بعد أن يتزوجها فال يستحب له ان يسأل عن حاهلا.

طوائف النساء
 /١املؤمنة العفيفة :يستحب أن تكون املتمتع هبا مؤمنة (شيعية) وعفيفة (غري

زانية)

 /٢البكر :ما املقصود من البكر؟
ج  /هي من مل يدخل هبا زوجها ،فتشمل:
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 -1من مل تتزوج ومل ُيدخل هبا فهي بكر.
 -2من تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يدخل هبا فهي بكر.
 -3من تزوجت و طلقها زوجها قبل أن يدخل هبا فهي بكر.
 -4من تزوجت وأزال زوجها بكارهتا ولكن بغري العضو كام لو ازاهلا بآلة او بيده

فهي بكر.

 -5من ذهبت بكارهتا بغري وطئ كام لو ذهبت البكارة بوثبة (قفزة) او بحادث او

بعملية جراحية فهي بكر.

 -6من ذهبت بكارهتا بالزنا  -نستجري باهلل  -فهي بكر.
 -7من ذهبت بكارهتا بوطئ الشبهة فهي بكر.
وبعد اتضاح معنى البكر نسال :هل جيوز العقد عليها متعة او ال جيوز؟
اجلواب :ههنا ثالثة صور:
ال�صورة االوىل:
أن يكون وليها (ابوها او جدها ألبيها) موجود ًا ومل تسقط واليته وهنا حالتان:
أ  /أن ال تكون مستقلة يف شؤون حياهتا ،ويف هذه احلالة ال جيوز هلا أن تتزوج متعة

بدون اذن ابيها او جدها.

ب /أن تكون مالكة ألمرها ومستقلة يف شؤون حياهتا ،ويف هذه احلالة ال جيوز هلا

أن تتزوج متعة بدون اذن وليها ايض ًا  -عىل االحوط وجوب ًا.(((-

((( االحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسألة وترك الزواج منها او الرجوع
جيوز مراعي ًا االعلم فاألعلم.
فيها اىل فقيه آخر ّ
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ال�صورة الثانية:
أن يكون وليها (االب واجلد) موجود ًا ولكن سقطت واليته ،وملاذا تسقط واليته؟
واجلواب :تسقط واليته:
 -1إما بسبب منعها من الزواج بكفئها رشع ًا وعرف ًا -مطلق ًا.-
 -2او بسبب اعتزاله التدخل يف أمر زواجها.
 -3او بسبب سقوطه عن أهلية االذن جلنون ونحوه.
 -4او بسبب عدم متكنها من االستئذان منه لغيابه مث ً
ال مع حاجتها امللحة للزواج.
ففي مجيع ذلك تسقط والية الويل ،وإذا سقطت جاز هلا أن تتزوج متعة.
ال�صورة الثالثة:
أن يكون وليها (االب واجلد) متوفي ًا ،وهنا جيوز هلا أن تتزوج متعة.
 / ٣املرأة الث ِّيب :ويقصد منها:

أ  /من تزوجت زواج ًا صحيح ًا ودخل هبا زوجها ُقب ً
ال حتى وان مل تذهب بكارهتا

ثم فارقها بطالق او وفاة.

ب /من تزوجت زواج ًا صحيح ًا ودخل هبا زوجها دبر ًا حتى وان مل تُزل بكارهتا

ثم فارقها بطالق او وفاة.

ومن خالل ذلك اتضح أنه ال يشرتط يف الثيب ازالة البكارة ،كام ال يشرتط يف البكر

وجود البكارة.
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س  /وهل يصح العقد املنقطع عىل الثيب؟

ج  /نعم يصح بال اشكال فإهنا ال والية عليها.

 /٤املرأة املخالفة :وهي التي تعتنق احد املذاهب االسالمية  -غري مذهب اهل

البيت احلق -من الفرق التي ال حيكم بكفرها ،وهذه املرأة جيوز العقد عليها منقطع ًا

برشط أن تعتقد بمرشوعية هذا الزواج ،وأنه زواج صحيح ومرشع ولو كان تعبد ًا
بمذهبنا اعتامدا عىل فتوى بعض علامئهم من جواز ذلك ،وأما اذا كانت املرأة تعتنق احد

الفرق االسالمية التي حيكم بكفرها ،كبعض طوائف الغالة ،والنواصب ،وبعض فرق

اخلوارج فال جيوز العقد عليها.

 /٥املرأة املسلمة الزانية غري املشهورة بالزنا :وهي املرأة التي متارس الفاحشة

(الزنا) ولكن مل تشتهر ومل يشاع عنها ذلك ،وهل جيوز العقد عليها منقطع ًا؟
واجلوب :نعم جيوز عىل كراهة.

 / ٦امل��رأة املسلمة الزانية املشهورة بالزنا :وهي التي متارس الرذيلة (الزنا)

واشتهرت بني الناس وذاع صيتها بذلك ،وهل جيوز العقد عليها منقطع ًا؟
واجلوب :ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا((( إال بعد توبتها.

 /٧املرأة الكافرة غري الكتابية :وهي التي ال تعتقد بدين كامللحدة ،أو تعتقد بدين

غري ساموي ،كالبوذية والوثنية وغريمها ،وهل جيوز العقد عليها منقطع ًا؟
واجلواب :ال جيوز العقد عليها.

 / ٨املرأة الكافرة الكتابية :وهي التي تؤمن بوجود اهلل عز وجل وتؤمن بكتاب
((( االحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسألة او الرجوع فيها اىل فقيه آخر
جيوز مراعي ًا االعلم فاألعلم.
ّ
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ساموي كاإلنجيل والتوراة كاملسيحية واليهودية ،وهل جيوز العقد عليها منقطع ًا؟
ج  /تارة يفرتض أن الرجل متزوج من امرأة مسلمة ،واخرى غري متزوج ،فهنا

صورتان:

 -1فان مل يكن متزوج ًا من مسلمة جاز له ان يعقد عىل الكتابية متعة ،وإن مل جيز له

أن يتزوجها دوام ًا عىل االحوط وجوب ًا.
 -2وان كان متزوج ًا من مسلمة:

أ  /فمر ًة ال تأذن له زوجته املسلمة بالزواج من الكتابية او هو ال يستأذهنا فحينئذ

ال جيوز له العقد عىل الكتابية متعة.

ب  /واخرى تأذن له زوجته املسلمة أن يعقد عىل الكتابية متعة وهنا ايض ًا ال جيوز

له أن يتزوجها عىل االحوط وجوب ًا،

اذن اتضح أن الشخص املتزوج من مسلمة ال جيوز له أن يعقد عىل الكتابية ال

دوام ًا وال متعة  -عىل التفصيل املتقدم ،-وأما إذا مل يكن متزوجا فيجوز له العقد عليها

متعة وال جيوز دوام ًا عىل االحوط وجوب ًا(((.

 / ٩املرأة الكافرة املجوسية :املجوس هم الثنو ّية او الزراد شت.
وهل جيوز العقد عليها متعة؟
اجلواب :ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.
 / ١٠املرأة الكافرة الصابئ ّية :وهي التي تعتنق الديانة الصابئية ،ولكن ما حقيقة
((( االحوط وجوب ًا :يعني انك خمري بني العمل باالحتياط يف هذه املسألة وترك الزواج منها او الرجوع
جيوز مراعي ًا االعلم فاألعلم.
فيها اىل فقيه آخر ّ
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تلك الديانة؟
اجلواب :سامحة السيد “دام ظله “ مل يتحقق عنده حقيقة دين الصابئة ،فقد يقال

أهنم عىل قسمني:

احلرانيني :وهم الوثنية  -وتقدم أنه ال جيوز الزواج منهم-
 -1الصابئة ّ
 -2الصابئة املندائيني :وهم طائفة من النصارى  -وتقدم حكمهم -فإن ثبت ذلك

فال مشكلة حينئذ ،وإن مل يثبت ذلك وأهنم عىل قسمني  -كام مل يثبت عند سامحة السيد-

فهل جيوز العقد متعة عىل الصابئية؟

اجلواب :ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.
 / ١١املرأة املرتدة الفطرية :وهي من ولدت عىل فطرة االسالم ،اي من ابوين

مسلمني او من أب مسلم فقط ،او من ام مسلمة فقط ،واظهرت االسالم بعد ان

صارت مم ّيزة ،ثم كفرت ،وهذه ال جيوز الزواج منها دوام ًا وال متعة ،اال اذا صارت
كافرة كتابية فيلحقها حكمها.

 / ١٢املرأة املرتدة امل ّل ّية :وهي التي ولدت من ابوين كافرين ثم اسلمت ثم ارتدت

وكفرت ،وهذه ايض ًا ال جيوز الزواج منها دوام ًا وال متعة ،اال اذا صارت كافرة كتابية

فيلحقها حكمها.
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الفصل اخلامس

مسائل يف العقد املنقطع
امل�س�ألة االوىل:
تقدم أن من رشوط عقد املتعة ذكر املهر ،واملرأة املتمتع هبا متلك املهر املتفق عليه

بمجرد العقد ،ولكن استقراره بتاممه يتوقف عىل عدم اخالهلا بتمكني نفسها للزوج
بحسب املتفق عليه يف العقد.

س /١لو اخلت بتمكني نفسها للزوج يف بعض املدة املتفق عليها فامذا يرتتب؟

ج  /إذا أخلت يف بعض الفرتة املتفق عليها ومل متكّن زوجها من نفسها ،فيحق له

أن يسقط من املهر بنسبة تلك الفرتة ،فلو اتفقا عىل ثالثة ايام وأخلت بيوم مث ً
ال فيسقط
من املهر ثلثه ،وهكذا.

س /٢ماحكم ايام حيضها التي حيرم عىل الزوج فيها الوطؤ؟

ج  /ال حيق للزوج أن ينقص من املهر مقابل تلك االيام ،ألنه حيرم عليها أن متكّن

نفسها للزوج يف تلك االيام.

س /٣إذا مل متكّن املرأة املتمتع هبا نفسها للزوج بسبب املرض او السفر او غري ذلك

من االعذار املتعارف حصوهلا ،فهل يسقط من املهر بنسبة تلك االيام؟

ج  /ال يسقط من املهر يشء ،وإن كان االحوط استحباب ًا التصالح بينهام بالنسبة

لتلك االيام.

س /٤إذا خاف الزوج من ختلف املتمتع هبا من التمكني يف متام املدة فهل جيوز له
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تقسيط املهر؟

ج  /نعم ،جيوز له أن يقسطه حسبام متكنه من نفسها.
س /٥إذا ُحبس الزوج او سافر او مرض او مات او تركها اختيار ًا حتى انتهت

املدة املتفق عليها فهل يسقط من املهر يشء؟

ج  /ال يسقط من املهر يشء وإن كان ذلك قبل الدخول هبا.
س /٦إذا ماتت املتمتع هبا اثناء املدّ ة هل يسقط من املهر بالنسبة؟

ج  /ال يسقط يشء من املهرعىل االحوط وجوب ًا ،وإنام تستحق متام املهر ويكون

لورثتها.

امل�س�ألة الثانية:
كل َمن ال جيوز الزواج منها دوام ًا  -عين ًا او مجع ًا -ال جيوز الزواج منها متعة مثالً:

اخت الزوجة ال جيوز الزواج منها مجع ًا  -وإنام جيوز بعد طالق اختها او موهتا-

فكذلك ال جيوز الزواج منها متعة ،وهكذا بنت اخ الزوجة او بنت اختها فإنه ال جيوز

الزواج منهام دوام ًا اال بأذن الزوجة التي هي عمتها او خالتها فكذلك ال جيوز الزواج

منهام متعة اال بأذن الزوجة.
امل�س�ألة الثالثة:

إذا وهبها املدة ،فان كان قبل الدخول هبا وجب عليه نصف املهر ،وإن كان بعد

الدخول وجب عليه متام املهر حتى وإن مضت ساعة من املدة املتفق عليها ألنه هو من
أوهبها املدة واسقط حقه.
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امل�س�ألة الرابعة:
إذا تبينّ فساد عقد املتعة  -كام لو تبني أهنا كانت متزوجة -فهل تستحق املهر؟
واجلواب:
إذا تبني احلال قبل الدخول فال مهر هلا ،وإذا كانت قد قبضته وجب عليها ارجاعه،
وأما إذا تبني احلال بعد الدخول هبا وكانت عاملة باحلال فأيض ًا ال مهر هلا ،وأما إذا

كانت جاهلة باحلال فتستحق اقل االمرين من املهر املتفق عليه ومهر املثل متعة ،فإن
كان ما اخذته ازيد من مهر املثل ارجعت الزائد.
امل�س�ألة اخلام�سة:
ال يصح جتديد العقد عىل املتمتع هبا  -دائ ًام او منقطع ًا -قبل انقضاء املدّ ة او إهياهبا،

فلو عقد عليها شهر ًا واراد ان تكون شهرين فال بد أن هيبها املدة ثم يعقد عليها وجيعل
املدة شهرين ،وال يصح أن يعقد عليها عقد ًا آخر من دون أن هيبها املدة ألن العقد عىل

العقد باطل.

س /إذا جعل املدة شهر ًا مث ً
ال ثم شك هل اهنى املدة اوال ،فامذا يصنع؟

ج  /حيق له البناء عىل عدم انتهاء املدة ،اىل أن يتيقن بانتهائها ،كام يمكنه أن هيبها

املدة  -الحتامل بقائها -ويعقد عليها من جديد.
امل�س�ألة ال�ساد�سة:

جيوز لكل من الرجل واملرأة أن يشرتط  -يف متن العقد -عىل اآلخر االتيان لي ً
ال او

هنار ًا او املرة او املرات يف متام املدة او يف زمن معني،

او يشرتط ترك بعض االستمتاعات كالدخول او غريه ،فإذا اشرتطت املرأة عىل
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الرجل أن ال يدخل هبا مل جيز له الدخول هبا وجيوز له بقية االستمتاعات.
س /لو اشرتطت عليه عدم الدخول ثم أجازت له الدخول فهل جيوز له الدخول

هبا ام حتتاج اىل عقد جديد؟

ج  /جيوز له الدخول هبا مادامت قد اسقطت الرشط بال حاجة اىل عقد جديد.

امل�س�ألة ال�سابعة:
ال طالق يف املتعة وإنام تبني املرأة بانقضاء املدّ ة او ابرائها من قبل الزوج بأن

يقول(:وهبتك او وهبتها املدّ ة)

س /١هل حيق للزوج أن يرجع اليها خالل العدّ ة؟

ج  /ال حيق له ذلك إال بعقد جديد الن عدّ ة املتعة بائنة.
س /٢هل حيق لغري الزوج أن يعقد عليها يف العدّ ة؟

ج  /ال جيوز ذلك ،ولو عقد عليها يف العدّ ة حرمت عليه مؤبد ًا اذا كانا عاملني

باحلرمة ،فبمجرد أن يعقد عليها حترم عليه مؤبد ًا حتى اذا مل يدخل هبا.

س /٣إذا كان الشخص جاه ً
ال بأهنا يف العدّ ة وعقد عليها فهل حترم عليه؟

ج  /إذا مل يدخل هبا ال حترم عليه ولكن يبطل العقد ،وإذا دخل هبا حرمت عليه

مؤبد ًا.

لفت نظر :تقدم أن الرجل ال جيب عليه أن يسأل عن حال املرأة وأهنا متزوجة او

يف العدّ ة او ال ،ولكن لو عقد عليها ثم تبينّ أهنا يف العدّ ة من شخص آخر ،فقد حرمت
عليه مؤبد ًا إذا دخل هبا وهكذا اذا تبني أهنا متزوجة عىل االحوط.
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امل�س�ألة الثامنة :عدّ ة املتعة
إذا انقضت مدّ ة العقد او وهبها املدة فهل جيب عليها أن تعتدّ منه؟

واجل��واب :إذا كان ذلك قبل الدخول هبا فال عدة عليها ،وجيوز هلا أن تتزوج

شخص ًا آخر مبارشة ،وأما اذا كان بعد الدخول هبا فعليها العدّ ة.
س /١ما هو مقدار عدهتا؟

ج  /حيضتان كاملتان ،وال يكفي حيضة واحدة  -عىل االحوط وجوب ًا -فال خترج

ِ
ينقض حيضها الثاين.
من العدّ ة وال حيق هلا الزواج من شخص آخر ما مل

س /٢هل اليائسة (وهي التي بلغت الستني إذا كان ينزل عليها الدم او اخلمسني

اذا انقطع عنها الدم) عليها عدّ ة؟
ج  /ال عدّ ة عليها.

س /٣هل الصغرية غري البالغة عليها عدّ ة؟

ج  /ال عدّ ة عليها.

س /٤إذا كانت املرأة ال حتيض ملرض ونحوه ،فام مقدار عدهتا؟
ج  /عدهتا مخسة واربعون يوم ًا.

س /٥إذا وهبها املدة يف اثناء احليض فهل حتسب تلك احليضة؟

ج  /ال حتسب والبد من حيضتني كاملتني بعد انتهاء تلك احليضة؟

س /٦هل حيق للزوج ان يعقد عليها خالل العدّ ة ام ينتظر اىل انقضائها ويعقد

عليها من جديد؟

ج  /جيوز للزوج أن يعقد عليها يف العدّ ة وال جيب عليه االنتظار إىل انقضائها ،وأما

غريه فال حيق له العقد عليها يف العدّ ة  -كام تقدم-
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س /٧ما مقدار عدّ ة املتمتع هبا إذا كانت حامالً؟

ج  /عدهتا أن تضع محلها.
ال؟

س /٨إذا توىف الزوج قبل أن تنقيض املدة فهل جيب عىل املتمتع هبا عدّ ة الوفاة ام
ج  /نعم جيب عليها أن تعتد عدّ ة الوفاة ،وهي اربعة اشهر وعرشة أيام اذا مل تكن

حام ً
ال  -سوا ًء دخل هبا الزوج أم مل يدخل ،-فإذا عقد عليها ثم تويف قبل أن يدخل هبا
وجبت عليها عدّ ة الوفاة.

س /٩اذا كانت املتمتع هبا حام ً
ال وتويف الزوج وجب عليها عدّ ة الوفاة ولكن ما

مقدارها؟

ج  /عدهتا أبعد االجلني من وضع احلمل ومن االربعة اشهر وعرشة أيام ،بمعنى:

إذا انقضت االربعة اشهر وعرشة أيام ومل تضع احلمل فعدهتا تستمر اىل أن تضع

احلمل ،وإذا وضعت احلمل قبل انقضاء االربعة اشهر وعرشة أيام فعدهتا تستمر اىل ان

تنقيض االربعة اشهر وعرشة أيام.
امل�س�ألة التا�سعة:

النفقة والتوارث واملبيت وحكم االوالد
س /١هل جتب النفقة عىل املتمتع هبا؟

ج  /ال جيب عىل الزوج أن ينفق عىل الزوجة املتمتع هبا ،حتى وإن محلت منه ،إال

إذا اشرتطت عليه االنفاق.

س /٢هل جيب عىل الزوج أن يبيت عند زوجته املتمتع هبا ؟
ج  /ال جيب عليه ذلك إال إذا اشرتطت عليه ذلك.
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س /٣ما حكم الولد املتولد من الزواج املنقطع وبمن ُيلحق؟
ج  /هو ولد رشعي و ُيلحق بأبويه ويرثهام ويرثانه.

س /٤هل يثبت التوارث يف الزواج املنقطع بني الزوجني؟

ج  /ال توارث بني الزوجني ،فلو مات احدمها اثناء املدّ ة مل يرثه اآلخر.

س /٥اذا اشرتط احدمها عىل اآلخر أن يرثه بعد موته فهل يثبت التوارث؟
ج  /ال يصح هذا االشرتاط عىل االحوط وجوب ًا.
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املق�صد اخلام�س
يف املهور
املهر او الصداق :هو ما تستحقه املرأة يف عقد الزواج او بعد العقد او بسبب

الوطئ،والكالم يقع يف فصلني:

الفصل االول
احكام املهر

احلكم االول:
ال يشرتط يف صحة العقد الدائم ذكر املهر فلو عقد عىل املرأة ومل يذكر مهر ًا اص ً
ال

صح العقد ،نعم ،االحوط استحباب ًا ذكر املهر ،بخالف الزواج املؤقت فإن رشط صحته
ذكر املهر.

س  /ورد يف الرسالة العملية عىل ألسنة الفقهاء مصطلح (تفويض البضع) فامذا

يقصد منه؟

ج  /هو ايقاع العقد بال مهر وله صورتان:
 -1أن ال يذكر املهر يف العقد اص ً
ال كام لو قالت الزوجة( :زوجتك نفيس) ،فيقول

الزوج( :قبلت) ويصح مثل هذا العقد.

 -2أن ترصح الزوجة بعدم املهر كام لو قالت( :زوجتك نفيس بال مهر) ،فيقول

الزوج( :قبلت) ويصح العقد ايض ًا.
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احلكم الثاين:
إذا وقع العقد بال مهر جاز للزوجني أن يرتاضيا بعد العقد عىل يشء ويتعني ذلك

مهر ًا ويكون كاملذكور يف العقد.
احلكم الثالث:

إذا وقع العقد بال مهر ومل يتفقا عىل تعيينه بعد العقد فهل تستحق املرأة شيئ ًا عىل

الزوج؟

اجلواب :إذا مل يدخل هبا فال تسستحق عليه شيئ ًا إال اذا طلقها فتستحق عليه أن

يعطيها شيئ ًا بحسب حاله من الفقر والغنى واليسار واالعسار ،ويقال لذلك اليشء

(املتعة) ،ونفس هذا احلكم إذا مات احدمها قبل الدخول ،وأما اذا دخل هبا فتستحق
عليه مهر امثاهلا.

س /ماهي االمور املعتربة يف حتديد مهر املثل؟

ج  /املعترب هو مالحظة حال املرأة من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل

واألدب والرشف واجلامل والكامل وغريها ،وهكذا يالحظ كل ماله دخل يف نظر

العرف والعادة يف ارتفاع املهر ونقصانه فتالحظ اقارهبا وعشريهتا وبلدها وغري ذلك
من اخلصوصيات التي خيتلف مقدار املهر باختالفها وهكذا يالحظ حال الزوج يف ذلك

ايض ًا.

احلكم الرابع:
كل ما يمكن أن يملكه املسلم يصح أن جيعله مهر ًا برشط أن يكون له مالية عرف ًا -

عىل االحوط لزوم ًا -سواء كان عين ًا كقطعة ارض او دين ًا.-

س /١هل يصح أن جيعل املهر منفعة لعني مملوكة من دار او عقار كام لو جعل
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مهر زوجته منفعة الدار ،فالدار تبقى عىل ملكه ولكن منفعتها والسكن فيها تكون مهر ًا

للزوجة؟

ج  /نعم يصح ذلك.
س /٢هل يصح أن جيعل املهر منفعة احلر كعمل الزوجة نفسه كام لو جعل مهرها

أن يعلمها صنعة  -كاخلياطة -او يعلمها سورة ونحو ذلك؟
ج  /نعم يصح.

س /٣هل هناك تقدير للمهر من جانب القلة والكثرة؟
ج  /ال تقدير له ،فيصح كل ما تراىض عليه الزوجان.

نعم ،يستحب أن ال يتجاوز مهر السنة وهو ( )٥٠٠درمه ًا فإذا اراد الزيادة جعل

املهر مهر السنة ثم يبذل للزوجة الزيادة.
مهر ال�سنة:

لقد سن النبي (صلوات اهلل عليه واله) مهور املؤمنات من امته ( )٥٠٠درمه ًا من

الفضة يف ذلك الوقت.

والدرهم الواحد =  2.436غرام تقريب ًا
فيكون مهر السنة = = ٢.436* ٥٠٠
 1218غرام تقريب ًا
واملثقال =  4.64غرام
فيكون مهر السنة = =4.64/1218
 262.5مثقال فضة
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عل ًام أن الغرام واملثقال ختتلف قيمته بحسب السوق فلرياجع فيه اهل الذهب

والفضة.

احلكم اخلام�س:
ماذا يقصد بـ(نكاح الشغار) ،وما حكمه؟
اجلواب :نكاح الشغار:هو أن تتزوج امرأتان برجلني عىل أن يكون مهر كل واحدة

منهام نكاح االخرى وال يكون بينهام مهر غري النكاحني ،مثل أن يقول احد الرجلني
لألخر« :زوجتك بنتي او اختي عىل أن تزوجني بنتك او اختك ويكون صداق ومهر

كل منهام نكاح االخرى».

فيقول االخر« :قبلت وزوجتك بنتي او اختي هكذا».
س /1ماحكم هذا الزواج هل يصح رشعا ام هو باطل؟
ج /هذا الزواج باطل رشع ًا.

س /2لو زوج احدمها االخر بمهر معلوم كالف دينار ولكن رشط عليه أن يزوجه

ابنته او اخته بمهر معلوم ايضا فهل يصح العقدان مع توفر سائر الرشائط؟

ج  /نعم يصح العقدان فلو قال له« :زوجتك بنتي عىل صداق الف دينار عىل أن

تزوجني ابنتك».

وقال اآلخر« :قبلت وزوجتك بنتي عىل الف دينار» صح كال العقدين.
احلكم ال�ساد�س:
جيب عىل الزوج تسليم املهر اىل الزوجة ،وهو مضمون عليه حتى يسلمه ،فإذا

تلف قبل أن يسلمه للزوجة ضمنه.
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س /1إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول هبا فامذا تستحق عليه من املهر؟

ج  /تستحق عليه نصف املهر املتفق عليه بينهام.

س /2إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول فامذا تستحق عليه؟
ج  /تستحق متام املهر املتفق عليه بينهام.

س /3إذا مات احد الزوجني قبل الدخول فامذا تستحق املرأة من املهر نصفه ام

متامه؟

ج  /تستحق نصف املهر ،فإذا ماتت املرأة يكون لورثتها.
س /4إذا كان املهر دين ًا عىل ذمة الزوج فهل يصح للزوجة أن تسقطه بإبراء ذمته؟

ج  /نعم حيق هلا أن تسقطه بإبراء ذمته ،وليس هلا املطالبة به بعد ذلك.
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الفصل الثاين

الرشوط املذكورة يف العقد
الرشوط التي تؤخذ يف عقد النكاح عىل ثالثة اقسام:
 -1رشوط سائغة وجائزة وهذه جيب الوفاء هبا ،وإذا خالف املرشوط عليه يكون

آثام ولكن ال يبطل العقد.

 -2رشوط إذا ُاخذت يف العقد توجب بطالن العقد.
 -3رشوط إذا ُاخذت يف العقد توجب بطالن الرشط فقط ويصح العقد.
واليك تفصيل ذلك ضمن أسئلة:
س /1لو رشط الزوج عىل زوجته أن تقوم بخدمة البيت او ارضاع ولده فهل جيب

الوفاء به؟

ج  /نعم هذا رشط سائغ وجيب عليها الوفاء به ولو خالفت تكون آثمة ولكن ال

يبطل العقد.

س /2لو رشطت الزوجة عىل الزوج أن يعني هلا خادمة فهل جيب الوفاء به؟

ج  /نعم ،عىل الزوج أن يعني هلا خادمة ولو خالف يكون آث ًام ولكن ال يبطل

العقد.

س /3إذا اشرتطت الزوجة ما خيالف مقتىض العقد (كام لو رشطت املرأة يف العقد

املنقطع أن ال يكون للزوج حق االستمتاع هبا مطلقا) فهل يصح العقد؟
ج  /يبطل العقد والرشط مع ًا.
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س /4إذا اشرتطت املرأة أن يكون أمر الطالق او أمر اجلامع بيدها فهل يصح

العقد؟

ج  /يبطل الرشط ويصح العقد فال جيب عىل الزوج االلتزام بام رشطت عليه ألن

رشطها خمالف للمرشوع.

س /5إذا اشرتطت املرأة عىل زوجها أن ال يعطي حق رضهتا من النفقة واملقاربة

ونحوها فهل يصح الرشط؟

ج  /يصح العقد ويبطل الرشط ألنه خمالف للمرشوع.
س /6إذا اشرتطت الزوجة عىل الزوج يف عقد النكاح او يف غريه أن ال يتزوج عليها

فهل يصح الرشط؟

ج  /نعم يصح الرشط ،وجيب عىل الزوج العمل به ،ولكن لو خالف وتزوج عليها

صح زواجه وإن كان آثام.

س /7هل جيوز للزوجة أن تشرتط عىل زوجها أن تكون وكيلة عنه يف طالق

نفسها؟

ج /نعم جيوز هلا ،وال يمكنه عزهلا فإذا طلقت نفسها صح طالقها.
س /8هل حيق للزوجة أن تشرتط عىل الزوج أن ال جيامعها او أن ال يفتض بكارهتا؟
ج  /نعم حيق هلا ذلك ،ويلزم عىل الزوج االلتزام به ولكن لو خالف وجامعها او

افتض بكارهتا فهو آثم ،وال يلحقه حكم الزنا ،ولو اذنت هي بعد ذلك جاز وال يشء

عليه.

س /9لو اشرتطت الزوجة عىل الزوج أن يسكنها يف بلدها او يف بلد معني او

يسكنها يف منزل خمصوص فهل جيب عىل الزوج االلتزام بذلك؟
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ج  /نعم جيب عليه االلتزام بذلك إال اذا اسقطت رشطها بعد ذلك.
س /10إذا اشرتط أن تكون الزوجة بكر ًا فبانت بعد العقد أهنا ليست بكر ًا فهل

يبطل العقد؟

ج  /يثبت اخليار للزوج فيجوز له ابقاء العقد ،وجيوز له فسخه.
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املق�صد ال�سابع
احلقوق الزوجية
إن لكل من الزوجني عىل اآلخر حقوق ًا ،بعضها واجب وبعضها مستحب.
واحلقوق عىل ثالثة اقسام:
 -1حق الزوج عىل زوجته.
 -2حق الزوجة عىل الزوج.
 -3حق كل من الزوجني عىل االخر(حق مشرتك).
واليك التفصيل:

القسم االول

حق الزوج عىل زوجته
للزوج عىل زوجته ثالثة حقوق واجبة فقط:
االول :أن متكنه من نفسها للمقاربة وغريها من االستمتاعات الثابتة له بمقتىض

العقد يف أي وقت شاء وال متنعه عنها إال بعذر رشعي.

س /1لو اسقط الزوج حقه يف االستمتاع فهل يسقط هذا احلق؟
ج  /نعم يسقط.

س /2لو مكنت الزوجة نفسها للزوج هل جيب عليه أن يستجيب هلا؟

ج  /ال جيب عليه االستجابة هلا.
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الثاين :التنظيف والتزيني مع ارادة الزوج لذلك وازالة املنفرات املضادة للتمتع

وااللتذاذ منها ،فإذا تركت ذلك مع ارادة الزوج له صارت ناشز ًة  -كام سيأيت-

الثالث :أن ال خترج من بيتها من دون اذنه ،حتى وإن مل يكن خروجها منافي ًا حلقه

يف االستمتاع.

فمن خرجت من بيتها من دون اذن زوجها لعنتها املالئكة حتى ترجع.
س /١هل حيق للزوج أن يمنع زوجته عن القيام بفعل واجب عليها كحج بيت

اهلل احلرام؟

ج  /ال حيق له وال جيوز له منعها.
س /2هل جيب عىل الزوج أن يأذن لزوجته يف زيارة اقربائها؟

ج  /ال جيب عليه ذلك وجيوز له منعها ،إال إذا استلزم قطيعة الرحم.
ولكن ينبغي له ويفضل له أن يأذن هلا يف زيارة اقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع

جنائزهم ونحو ذلك.

س /3هل جيب عىل الزوجة أن تستأذن من زوجها يف كل فعل من افعاهلا فمث ً
ال

لو ارادت ان تعمل يف بيتها او تنفق امواهلا او تفعل اشياء مباحة داخل بيتها فهل يلزمها
االستئذان منه؟

ج  /جيوز هلا أن تفعل كل يشء ال ينايف حق زوجها يف االستمتاع ،وال جيب عليها

االستئذان منه مادامت مل خترج من بيتها.

س /4هل جيب عىل الزوجة خدمة أب وام واخ واخت الزوج ام أنه من الرب

واالحسان ،وهل جيب عىل الزوج االعتناء بأب وام واخ واخت الزوجة؟

ج  /ال اشكال يف كونه بر ًا واحسان ًا اىل الزوج او الزوجة ولكنه غري واجب ،وإنام
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هو مستحب.
س /5هل يستحق الزوج عىل زوجته خدمة البيت وحوائجه وارضاع االطفال

وتربيتهم؟

ج  /ال يستحق الزوج عىل الزوجة خدمة البيت من الكنس والطبخ وتنظيف

املالبس واخلياطة وغريها حتى سقي املاء للزوج ومتهيد الفراش وفرشه ،كام ال جيب
عليها ارضاع االوالد وتربيتهم،

ولكن ذلك وإن مل يكن واجب ًا إال أنه مستحب هلا القيام به وفيه ثواب عظيم.
تنبيه:
يتمكن الزوج أن يشرتط عىل الزوجة يف العقد أن تقوم بخدمه البيت وارضاع

االوالد وتربيتهم ،وبذلك جيب عليها أن تقوم بكل تلك االعامل ،وال جيوز هلا خمالفة

الرشط.

س /6هل يشرتط يف حج املرأة اذن الزوج اذا كان احلج مستحب ًا؟
ج  /نعم يشرتط اذن الزوج وال يصح حجها بدون اذنه.

س /7هل يشرتط يف حج املرأة اذن الزوج إذا كان احلج واجب ًا؟
ج  /ال يشرتط اذنه وال حيق له منعها من احلج الواجب.

س /8هل حيق للمرأة ان تذهب اىل العمرة املفردة املستحبة او اىل زيارة املعصومني

من دون اذن الزوج؟

ج  /ال جيوز هلا ذلك وال يصح منها اال بأذن الزوج.
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س /9هل حيق للمرأة املتوىف عنها زوجها أن حتج يف عدهتا او تزور املعصومني؟

ج /نعم جيوز هلا ذلك.

س /10ماحكم املرأة املعتدة بالعدة الرجعية؟

ج  /املرأة املعتدة بالعدة الرجعية  -هي التي طلقها زوجها طالقا رجعيا وحيق

له الرجوع اليها مادامت يف العدة -ال يصح منها احلج املستحب وال العمرة املفردة
املستحبة اال بأذن طليقها.

س /11تقدم أنّه يشرتط يف صحة حج املرأة باحلج املستحب اذن الزوج
وهنا سؤال:

هل هذا احلكم يشمل الزوجة التي مل تنتقل اىل بيت زوجها  -أي يف املدة الفاصلة

بني العقد والزفاف -فهل حيق هلا أن حتج مستحب ًا بدون اذن زوجها او ال؟

ج  /االحوط وجوب ًا أن تستأذن منه إال اذا كان املتعارف عدم االستئذان للسفر يف

مثل هذه احلالة واجري العقد مبني ًا عىل ذلك.

س /12هل يشرتط يف صحة حج املرأة املط ّلقة بائن ًا((( اذن طليقها؟
ج  /ال يشرتط اذنه.

القسم الثاين

حق الزوجة عىل الزوج
للزوجة عىل الزوج حقوق ،وهي:
 -1أن ينفق عليها بالغذاء واللباس واملسكن وسائر ما حتتاج اليه من العالج
((( املطلقة البائنة :هي التي ال حيق للزوج الرجوع اليها اال بعقد جديد  -وهي عىل اقسام تقدمت
وسيايت تفصليها ايض ًا.
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والدواء ونحو ذلك ،وسيأيت تفصيل ذلك يف بحث النفقات  -ان شاء اهلل تعاىل -فانتظر.
 -2أن ال يؤذهيا او يظلمها او يشاكسها من دون وجه رشعي.
 -3أن ال هيجرها رأسا وجيعلها كاملعلقة ال هي ذات بعل وال هي مطلقة.
 -4أن ال يرتك مقاربتها اكثر من اربعة اشهر اذا كانت شابة إال لعذر رشعي

كاحلرج او الرضر او مع رضاها اواشرتاطه عليها أن ال يقارهبا حني العقد.

اذن :حيرم عىل الزوج ان يرتك مقاربة زوجته اكثر من اربعة اشهر .وجيوز له ان

يرتك مقاربتها مدة اربعة اشهر او اقل إال اذا كان تركها يسبب وقوعها يف احلرام فيجب
ٍ
حينئذ أن يواقعها.
عليه
س /١إذا رضيت الزوجة أن يرتك الزوج مقاربتها مدة مخسة اشهر او اكثر فهل يف

ذلك اشكال عىل الزوج؟

ج /ال اشكال عليه.
س /٢إذا اشرتط الزوج عىل زوجته يف العقد أن يرتك مواقعتها مدة مخسة اشهر

مثال او اكثر فهل عليه اشكال لو ترك مواقعتها؟

ج  /ال اشكال عليه إذا ترك مواقعتها مادام قد اشرتط عليها ذلك.
س /٣هل هذا احلكم (حيرم عىل الزوج ان يرتك مقاربة زوجته اكثر من اربعة

اشهر) خمتص بالزوجة الدائمة؟

ج  /االحوط وجوب ًا عدم اختصاصه هبا فيعم الزوجة املنقطعة فال جيوز ترك

مقاربتها ألكثر من اربعة اشهر.
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س /٤هل خيتص هذا احلكم بالزوج احلارض فال يشمل املسافر؟

ج  /ال خيتص باحلارض بل يشمل املسافر عىل االحوط وجوب ًا ،فال جيوز للزوج

يفوت عىل الزوجة حقها.
اطالة السفر من دون عذر رشعي إذا كان ّ

س /٥هل جيب عىل الزوج أن يقيض الديون التي عىل الزوجة؟

ج  /ال جيب عليه ذلك.

س /٦إذا كانت الزوجة ال تقدر عىل الصرب اىل اربعة اشهر بحيث خاف زوجها

وقوعها يف احلرام إذا مل يواقعها فهل جيب عليه مواقعتها؟

ج  /نعم جيب عليه املبادرة اىل مواقعتها عىل األحوط قبل متام االربعة اشهر او

يطلقها وخييل سبيلها.

س /٧هل من حق الزوجة عىل زوجها أن ال يعزل((( عنها؟

ج  /ليس من حقوقها فيجوز للزوج العزل عن زوجته املنقطعة والدائمة.
نعم ،ذلك مكروه إال مع رضاها او اشرتاطه عليها يف العقد ،فحينئذ ترتفع الكراهة.

س /٨هل حيق للزوجة أن متنع زوجها من االنزال يف قبلها؟

ج /ال حيق هلا ذلك وهو حمرم عليها إال مع رضا الزوج او اشرتاطها عليه حني

العقد.

س /٩هل جيوز للزوجة أن تأخذ مانع احلمل من دون اذن الزوج؟

يرض.
ج /نعم جيوز هلا ذلك وإن مل َ

((( العزل :هو افراغ املني خارج ال ُقبل حني اجلامع.
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القسم الثالث

حق كل من الزوجني عىل اآلخر
هناك حق مشرتك للزوجني وهو حق (القسم) او حق (البيتوتة) أي بيتوتة الزوج

عند زوجته ليلة من كل اربع ليايل  -عىل ما يأيت تفصيله -فهذا احلق مشرتك جيوز لكل

من الزوجني مطالبة اآلخر به وجيب عىل اآلخر االجابة ،فإذا اسقطه الزوج كان للزوجة
املطالبة به ،وإذا اسقطته الزوجة كان للزوج املطالبة به بخالف احلقوق املختصة ،فمثالً:
النفقة حق للزوجة يسقط بإسقاطها وال جيب عليها القبول لو انفق زوجها  -كام

تقدم ،-وهكذا التمكني هو حق للزوج جيوز له التخيل عنه وال جيب عليه القبول لو

مكنت الزوجة نفسها  -كام تقدم-

وهنا جمموعة اسئلة ترتبط بحق البيتوتة:
س /1من كان له زوجة واحدة هل جيب عليه املبيت عندها؟

ج  /ال جيب عىل الزوج املبيت عند زوجته ولكن املبيت ليلة واحدة من اربع ليايل

هو االحوط استحباب ًا ،خصوص ًا ّ
وأن مشهور العلامء قد اوجبوا املبيت عىل الزوج ليلة
واحدة من اربع ليايل.

س /2اذا كان للرجل زوجتان او اكثر هل جيب عليه أن يقسم املبيت بينهن؟

ج  /ال جيب عليه أن يبيت عندهن ،ولكن لو بات عند واحدة ليلة وجب عليه أن

يبيت عند غريها ايض ًا.

س /3إذا بات عند واحدة ليلة وجب عليه أن يبيت عند غريها ولكن كيف يقسم

لياليه؟

اجلواب:
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 -1إذا كان عنده اربع نساء وبات عند احداهن طاف عليهن يف اربع ليايل لكل

يفضل بعضهن عىل بعض.
منهن ليلة وال ّ

 -2إذا كان عنده ثالث نساء فإن بات عند احداهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند

االُخريني كل واحدة ليلة فتبقى عنده الليلة الرابعة هو خميرّ بني أن جيعلها لنفسه ،فال
يفضل احداهن هبذه الليلة الرابعة.
يبيت عند واحدة ،وله أن ّ

 -3إذا كان عنده زوجتان وبات عند احدامها يف ليلة لزمه املبيت ليلة اخرى عند

الثانية ،ويبقى عنده ليلتان هو خميرّ فيهام بني أن جيعلهام لنفسه فال يبيت عند واحدة

من نسائه ،كام حيق له أن جيعل الليلتني اللتني له ألحدى نسائه فيكون هلا ثالث ليايل

واالخرى ليلة واحدة ،كام حيق له أن جيعل ليلتني لألوىل وليلتني للثانية.

س /4اذا بات الزوج عند نسائه وقسم الليايل بينها عىل النحو املتقدم وحصلت

كل زوجة عىل ليلة او اكثر من الليايل االربعة واكمل الدور

فهنا يأيت سؤال :هل جيب عىل الزوج أن يرشع باملبيت من جديد وتقسيم لياليه

اآلتية بني نسائه واالبتداء بواحدة وامتام الدور او ال جيب عليه ذلك؟

ج  /ال جيب عليه ذلك فبعد أن اكمل الدور حيق له أن يرتك املبيت عند اجلميع،

وإن كان االحوط استحباب ًا له أن يبدأ الدور من جديد ،فإذا بات عند واحدة فيجب
عليه املبيت عند االُخريات  -عىل التفصيل املتقدم.-

س /5إذا وجب املبيت عىل الزوج عند زوجته فهل جيب عليه أن يواقعها (يطأها)

يف تلك الليلة؟

ج  /الواجب هو أن يبقى عندها يف ليلتها باملقدار املتعارف وخيتلف ذلك باختالف

االشخاص وال جيب عليه مواقعتها يف ليلتها.
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س /6إذا وجب املبيت عىل الزوج هل يلزمه أن يضاجع زوجته يف الفراش(املضاجعة

يف الفراش :معناها أن ينام قريب ًا منها عىل النحو املتعارف معطيا هلا وجهه بعض الوقت)؟
ج  /االحوط وجوب ًا أن يضاجعها يف الفراش ،وإن مل جيب عليه أن يواقعها.
س /7هل وجوب املبيت خمتص بالزوجة الدائمة ام يعم املتمتع هبا؟
ج  /خمتص بالزوجة الدائمة.

س /8هل جيوز للزوجة أن هتب حقها يف املبيت اىل زوجها؟

ج  /نعم جيوز هلا ذلك ،سوا ًء كان بعوض ام بدونه -ويكون اخليار للزوج بني

القبول وعدمه ،فإذا قبل رصف ليلتها لنفسه او ألحدى نسائه البواقي.
س /9هل حيق للزوجة أن هتب ليلتها لرضهتا؟

ج  /نعم حيق هلا ،ولكن برضا الزوج فإذا رضيت رضهتا صار احلق هلا يف تلك

الليلة.

س /10إذا سافر الزوج يف ليلة معينة هل يسقط حق الزوجة يف تلك الليلة ام جيب

عليه أن يقضيها؟

ج  /نعم يسقط حق الزوجة وال قضاء هلذا احلق.

س /11إذا اراد الرشوع يف القسمة بني نسائه فهل يبتدئ بالكبرية ام بالصغرية ام

هو باخليار؟

ج  /هو خمري فله االبتداء بأي واحدة منهن ،وإن كان االفضل واالحوط التعيني

بالقرعة.

س /12هل جيب التسوية بني الزوجات يف االنفاق؟

ج  /ال جيب فإن الواجب عىل الزوج أن ينفق عىل زوجاته باملأكل وامللبس والعالج
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...كام تقدم.
ولكن ال جيب عليه أن يعدل بينهن بالعطاء ،فيجوز له أن يعطي واحدة اكثر من

االخرى ،ولكن ال جيوز له أن يقرص يف االنفاق الواجب  -كام ذكرنا-
نعم ،العدول بينهن والتسوية يف:
 االنفاق. -وااللتفات (بأن يلتفت للجميع بالسوية).

 وطالقة الوجه (ال أن يكون عبوس ًا بوجه واحدة وبشوش ًا مع االخرى) واملواقعة.كل ذلك مستحب.
ومنه يتضح :أن الزوج ال جيب عليه العدول ال يف احلب وامليل القلبي ،وال يف

االنفاق املادي ،وال يف االلتفات ،وال يف املواقعة ،وإنام الواجب عليه هو االنفاق بام

يناسب شأن املرأة.

س /13إذا بات الزوج ليلة عند زوجته هل جيب عليه أن خيصص صباح ذلك

اليوم لنفس الزوجة؟

ج  /صبيحة الليلة ال تتبع الليلة،

نعم ،يستحب له أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبة تلك الليلة.
س /14هل هناك خصوصية يف املبيت للعروس اول عرسها؟

ج  /نعم ،يستحب ختصيص البكر اول عرسها بسبع ليايل ويستحب ختصيص

الثيب اول عرسها بثالث ليايل تتفضالن يف هذه الليايل عىل غريمها ،وال جيب عىل الزوج
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أن يقيض تلك الليايل لنسائه السابقات.
س /15هل من احلقوق املشرتكة بني الزوجني حق االنجاب ،فهل للزوج حق

عىل زوجته أن تنجب له الذرية وهل يتمكن من اجبارها عىل ذلك ،وهل للزوجة حق

عىل زوجها أن تنجب منه؟

ج  /ليس ذلك من احلقوق فال جيب عىل الزوجة أن تنجب لزوجها وليس له

اجبارها عىل ذلك ،كام ليس هلا أن تطالب زوجها باإلنجاب منه.

142

املق�صد الثامن
الن�شوز وال�شقاق(امل�شاكل الزوجية)
وفيه ف�صول:

الفصل االول

معنى النشوز والشقاق
الشقاق :هو النشوز احلاصل من الطرفني (الزوج والزوجة)
النشوز :مشتق من النشز وهو ما ارتفع من االرض وهو حالة العصيان والتمرد

واخلروج عن الواجب املفروض عىل الزوج او الزوجة ،والنشوز حيصل إما من الزوج

او من الزوجة.

الفصل الثاين

نشوز الزوجة والزوج
س /1كيف حيصل نشوز الزوجة؟

ج  /تكون الزوجة ناشزة إذا خرجت عن طاعة الزوج الواجبة عليها فتصري ناشز ًة

إذا فعلت واحدا مما ييل:

 -1عدم متكني الزوج مما يستحقه من االستمتاعات هبا.
 -2عدم ازالة املنفرات املضادة للتمتع وااللتذاذ منها.
 -3ترك التنظيف والتزيني مع ارادة الزوج لذلك.
 -4خروجها من بيتها من دون اذن الزوج.
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فإذا فعلت الزوجة واحد ًا من االمور املتقدمة صارت ناشز ًة  -وسيايت بيان حكم

الزوجة الناشزة.-

س /2هل تكون الزوجة ناشزة إذا تركت اخلدمة بالبيت من الطبخ والكنس

وتنظيف املالبس وغري ذلك مما هو مستحب هلا القيام به وليس واجب ًا عليها؟
ج  /ال تصري ناشزة.

س /3كيف حيصل نشوز الزوج؟

ج  /يصري الزوج ناشز ًا اذا منع الزوجة حقوقها الواجبة عليه وهي:

 -1أن يرتك االنفاق عليها.
 -2أن يرتك املبيت عندها يف ليلتها  -إذا وجب املبيت عندها.-
 -3أن هيجرها متام ًا فتكون كاملعلقة ال هي ذات بعل والهي مطلقة.
 -4أن يكون يسء اخللق معها فيؤذهيا ويشاكسها من دون مربر رشعي.

الفصل الثالث

احكام النشوز والشقاق
بعد أن اتضح معنى النشوز والشقاق وكيف ّية حصوهلام من الزوج والزوجة نرشع

يف بيان مجلة من احكامهام:
احلكم االول:

إذا امتنعت الزوجة من متكني نفسها للزوج مطلق ًا (بمعنى منعته يف مجيع االوقات

من االستمتاع هبا) فقد صارت ناشزةً ،ويرتتب عىل ذلك:

 -1ال تستحق النفقة من الزوج سوا ًء خرجت من بيته ام ال.
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 -2يسقط حقها يف البيتوتة عندها  -يف ليلتها.-
 -3يسقط حقها يف املواقعة كل اربعة اشهر.
ويستمر احلال هكذا مادامت ناشزة ،فإذا رجعت وتابت رجعت مجيع حقوقها.
الزوج من االستمتاع هبا بعض االوقات  -ال يف مجيعها-
س /1إذا منعت الزوج ُة
َ

من دون عذر مقبول رشع ًا فهل تسقط نفقتها؟

ج  /ا الحوط وجوب ًا عدم سقوط نفقتها بذلك.
س /2إذا خرجت الزوجة من بيتها من دون اذن زوجها فهل تسقط نفقتها؟
ج  /االحوط وجوب ًا عدم سقوط نفقتها بذلك.
س /3إذا نشزت املرأة فهل يسقط مهرها؟
ج  /ال يسقط ويبقى يف ذمة الزوج.

احلكم الثاين:
إذا نشزت الزوجة جاز للزوج أن يتصدى إلرجاعها اىل طاعته ،وذلك عرب

اخلطوات التالية:

 -1أن يعظها ويرشدها وينصحها.
حيول اليها
 -2إذا مل ينفع الوعظ هيجرها يف املضجع إذا احتمل أن ذلك ينفع ،كأن ّ

ظهره يف الفراش او يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل.

 -3إذا مل ينفع اهلجر يف الفراش جاز له رضهبا إذا كان يأمل منه رجوعها اىل الطاعة

وترك النشوز
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س /ما هو املقدار اجلائز من الرضب؟

ج  /جيب االقتصار يف الرضب عىل اقل مقدار حيتمل معه التأثري والرجوع للطاعة

فال جيوز الزيادة عليه مع حصول الغرض.

فإذا مل ينفع ذلك املقدار يتدرج اىل االقوى فاألقوى برشطني:
أ  /أن ال يكون الرضب مدمي ًا وال شديد ًا مؤثر ًا يف اسوداد بدهنا او امحراره.
ب  /أن يكون ذلك بقصد االصالح ال التشفي واالنتقام.
س /1إذا حصلت جناية بسبب الرضب ،كام لو كرس عظمها فام حكمه؟

ج  /جيب عليه أن يدفع ديتها.

س /2إذا مل تنفع تلك االج��راءات املتقدمة وارصت الزوجة عىل نشوزها فهل

للزوج أن يتخذ ضدها اجراءات اخرى؟

ج  /ليس من حق ال��زوج أن يتخذ ضدها اج��راء ًا آخر س��وا ًء كان قوليا «كأن

يتوعدها بام ال جيوز له فعله كالقتل او كرس العظام او غري ذلك فيقول هلا مثالً :سأقتلك

او اكرس عظامك» ،او فعلي ًا «مثل فرك اذهنا او جر شعرها او حبسها او غري ذلك» ،كل

ذلك غري جائز.

س /3هل جيوز للزوج أن هيددها بالطالق او التزويج عليها؟

ج  /نعم جيوز له ذلك.

س /4إذا مل تنفع كل تلك االجراءات مع الزوجة فهل يبقى الزوج مكتوف االيدي

ام يوجد حل اخر؟

ج  /جيوز له أن يرفع امره اىل احلاكم الرشعي ،ليلزمها بام يراه مناسب ًا كالتعزير

(((

((( التعزير :هو عقوبة يفرضها احلاكم الرشعي بام يراه مناسب ًا ،وليس هلا تقدير رشعي بل خيتلف
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ونحو.
احلكم الثالث:
إذا نشز الزوج عىل زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فمن حقها املطالبة هبا

ووعظه وحتذيره ،فإذا مل ينفع فلها رفع امرها اىل احلاكم الرشعي.

س /هل حيق هلا أن هتجره او متنعه حقه يف االستمتاع او ترضبه او تتعدى عليه؟

ج  /ليس من حقها أن تفعل ذلك ،وإنام هلا أن ترفع امرها اىل احلاكم الرشعي.
احلكم الرابع:
إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته املستحقة هلا مع مطالبتها فامذا تفعل؟
اجلواب :جاز هلا:
 -1أن تأخذ نفقتها من ماله بدون اذنه.
 -2أن ترفع امرها اىل احلاكم الرشعي إلجباره عىل االنفاق.

س /1إذا مل يتيرس هلا ال هذا وال ذاك ،واضطرت اىل اختاذ وسيلة عمل لتحصيل

معاشها فهل جيب عليها اطاعته حال عملها ام جيوز هلا أن متنعه حقه يف فرتة عملها؟
ج  /جيوز هلا ان متنعه حقوقه يف فرتة العمل.

س /2هل جيوز هلا أن متنعه حقه يف غري فرتة العمل؟
ج  /االحوط وجوب ًا أن ال متنعه.

ذلك باختالف املوارد.
اما احلد :فهو عقوبة معلومة حددها الشارع املقدس كالرجم الذي هو حد للزنا.
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احلكم اخلام�س:
إذا امتنع الزوج عن االنفاق عىل زوجته مع قدرته عىل االنفاق جاز هلا رفع امرها

اىل احلاكم الرشعي ،فإذا رفعت امرها اىل احلاكم الرشعي فام هي االج��راءات التي
يتخذها يف حقه؟

اجلوابُ :يلزمه احلاكم الرشعي إما باألنفاق عليها او الطالق ،فإذا امتنع عن

االمرين ومل يمكن االنفاق عليها من ماله  -ولو ببيع عقاره إذا توقف االنفاق عىل

ذلك ،-كام مل يمكن اجباره عىل الطالق جاز للحاكم الرشعي أن يطلقها إذا طلبت

ذلك.

س /1اذا كان الزوج غري قادر عىل االنفاق عىل زوجته ومل َ
ترض بالصرب معه فامذا

يرتتب عليه؟

ج  /وجب عليه أن يطلقها ،فإذا مل يفعل جاز هلا أن ترفع امرها اىل احلاكم الرشعي،

اجباره طلقها احلاكم.
الزوج بالطالق ،فإن امتنع اجربه عىل الطالق ،فان تعذر
فيأمر
َ
ُ
س /2هل طالق احلاكم الرشعي رجعي((( ام بائن(((؟

ج  /بائن فال حيق للزوج أن يرجع اليها خالل ال ّعدة إال بعقد جديد.
س /3هل هذه االحكام خمتصة بالزوج الغائب ام تشمل حتى احلارض؟

ج  /ال ختتص بالغائب بل تشمل حتى احلارض.

احلكم السادس :إذا امتنع الزوج عن االنفاق عىل زوجته وكان عاجز ًا عن االنفاق

عليها وتعمد اخفاء موضع اقامته لكي ال يتسنى للحاكم الرشعي  -فيام إذا رفعت
((( الطالق الرجعي :حيق للزوج ان يرجع اىل طليقته فيه مادامت يف العدة بال عقد – كام تقدم ويأيت.-
((( الطالق البائن :الذي ال حيق للزوج الرجوع فيه اىل طليقته يف العدة اال بعقد جديد  -وهوعىل
اقسام كام تقدم ويأيت.-
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الزوجة امرها اليه -أن يتخذ بشأنه االجراءات الالزمة املتقدمة ففي هذه احلالة هل حيق

للحاكم الرشعي أن يطلق زوجته استجابة لطلبها؟

اجلواب :نعم حيق للحاكم الرشعي أن يطلقها.
احلكم السابع :إذا هجر الزوج زوجته هجر ًا كلي ًا فصارت كاملعلقة ال هي ذات

زوج وال هي مطلقة  -سوا ًء كان ينفق عليها ام ال -فامذا تفعل؟

اجلواب :جاز هلا أن ترفع امرها اىل احلاكم الرشعي ،ف ُيلزم الزوج بأحد االمرين:
إما بالعدول عن هجرها وجعلها كاملعلقة ،او ترسحيها وتطليقها لتتمكن من

الزواج من رجل اخر.

فإذا امتنع الزوج عن االمرين مجيع ًا جاز للحاكم الرشعي  -بعد استنفاذ كل

الوسائل املرشوعة إلجباره حتى احلبس لو امكن  -أن يطلقها اذا طلبت ذلك.

احلكم الثامن :إذا كان الزوج غري قادر عىل العود اىل زوجته  -كام لو كان حمكوم ًا

باحلبس مدة طويلة  -فصارت الزوجة كاملعلقة بدون اختياره ،فهل جيب عليه أن يطلقها
ترض بالصرب عىل هذا احلال ام ال؟
إذا مل َ

اجلواب :االحوط وجوب ًا له أن يستجيب لطلبها يف الطالق ولكن لو امتنع فعليها

يفرج اهلل تعاىل عنه.
االنتظار حتى ّ

احلكم التاسع :إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغري وجه رشعي فامذا

تفعل؟

اجلواب :جاز هلا رفع امرها اىل احلاكم الرشعي لكي يمنعه عن االيذاء والظلم

عزره احلاكم بام يراه ،فإن
ويلزمه باملعارشة معها باملعروف فإن نفع فبها ،وإن مل ينفع معه ّ
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مل ينفع التعزير جاز هلا املطالبة بالطالق فإن امتنع الزوج عن طالقها ومل يمكن اجباره

طلقها احلاكم الرشعي.

التعزير :عقوبة يفرضها احلاكم الرشعي بام يراه مناسب ًا وليس هلا تقدير ثابت،

بخالف احلد فانه عقوبة مقدرة من قبل الشارع كحد القذف وحد الزنا.

احلكم العارش :إذا ترك الزوج بعض حقوق زوجته غري الواجبة  -كام لو ترك

املبيت عندها غري الواجب او ترك مواقعتها غري الواجبة  -او اراد أن يطلقها ،او اراد

أن يتزوج عليها.

ففي مجيع هذه احلاالت إذا بذلت الزوجة اليه ماالً او اسقطت بعض حقوقها

الواجبة من البيتوتة او النفقة استامل ًة له فهل يصح ذلك وحيل للزوج؟
اجلواب :نعم يصح وحيل له اخذه.

س /إذا ترك الزوج بعض حقوقها الواجبة او آذاها بالرضب او الشتم او غري ذلك

وبذلت له ماالً ليقوم بام ترك من حقها او ليرتك اذيتها او ليطلقها حتى ختلص من يده

فهل حيق له اخذ ذلك املال؟

ج  /ال حيق له اخذ ذلك املال وحيرم عليه.
احلكم احلادي عرش :إذا وقع نشوز من الزوجني ومنافرة وشقاق ومشاكل ،فيبعث

احلاكم الرشعي حكمني:

 حك ًام من جانب الزوج. وحك ًام من جانب الزوجة.لإلصالح ورفع الشقاق بام رأياه صاحل ًا ،وجيب عىل احلكمني البحث واالجتهاد
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يف حال الزوجني ،ويف ما هو السبب والعلة يف حصول الشقاق بينهام ثم يسعيان يف
امرمها وحيكامن ،وإذا حكام بيشء نفذ عىل الزوجني ويلزم عليهام الرضا به ،برشط كونه

سائغ ًا وحملالً ،كام لو رشطا عىل الزوج أن ُيسكن الزوجة يف البلد الفالين او يف مسكن
خمصوص او عند ابوهيا او ال ُيسكن معها يف الدار امه او اخته او ال ُيسكن معها رضهتا
يف دار واحدة وغري ذلك ،فمثل هذا احلكم يلزم العمل به.

 -وأما إذا كان احلكم الذي انتهيا اليه غري سائغ كام لو رشطا عليه أن يرتك بعض

حقوق الرضة من البيتوتة او النفقة فال جيب عليه االلتزام بذلك بل ال جيوز.

 -واذا اختلف احلكامن بعث احلاكم الرشعي حكمني آخرين حتى يتفقا عىل يشء.
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املق�صد التا�سع
�أحكام الوالدة واملولود
للوالدة واملولود احكام ،بعضها واجبة وبعضها مستحبة ،وامهها ما ييل:

احلكم االول :مساعدة املرأة عند الوالدة
ينبغي مساعدة املرأة عند والدهتا بل جيب ذلك وجوب ًا كفائي ًا((( إذا خيف عليها او

عىل جنينها من اهلالك او ما بحكمه.

س /1إذا توقف توليدها عىل النظر و اللمس املحرمني عىل غري الزوج فهل جيوز

أن تولدها النساء؟

ج  /ال جيوز بل جيب عىل زوجها ان يتوىل توليدها اذا كان متمكن ًا من توليدها إال

إذا كانت القابلة ارفق بحاهلا من زوجها.

س /2إذا اضطرت املرأة اىل أن يولدها الرجل االجنبي فهل جيوز ذلك؟

ج  /نعم جيوز يف حالة االضطرار بل قد جيب  -كام إذا توقف انقاذ حياهتا او حياة

جنينها عىل ذلك-

ولكن البد من االقتصار يف كل من اللمس والنظر عىل مقدار الرضورة فإن أمكن
ٍ
حينئذ وهكذا يف النظر ،فإن
له أن يقترص يف توليدها عىل اللمس فقط فال جيوز له النظر
الرضورات تقدر بقدرها.

((( الواجب الكفائي :هو الواجب الذي إذا قام به بعض املكلفني وكان وافي ًا به سقط عن اآلخرين،
كتغسيل االموات ودفنهم ،وتطهري املسجد من النجاسة ونحو ذلك فإنه واجب عىل اجلميع ولكن إذا
قام به بعضهم سقط عن االخرين.
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احلكم الثاين :يف املستحبات عند وضع املولود
هناك جمموعة من املستحبات ينبغي القيام هبا عند وضع املولود:
 -1يستحب غسل املولود عند وضعه مع االمن من الرضر عليه.
 -2يستحب االذان يف اذنه اليمنى و االقامة يف اليرسى ،فإنه يعصمه من الشيطان

الرجيم  -كام يف بعض الروايات-

 -3يستحب حتنيكه((( بامء الفرات وتربة احلسني  -صلوات اهلل عليه-
 -4يستحب أن حيلق رأس املولود يوم السابع وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا ً او

فض ًة ،ويكره أن حيلق من رأسه موضع ًا ويرتك موضع ًا.

 -5يستحب تسميته باألسامء املستحسنة ،فإن ذلك من حق الولد عىل الوالد ويف

اخلرب ّ
(إن أصدق األسامء ما يتضمن العبودية هلل جل شأنه وافضلها اسامء االنبياء -

صلوات اهلل عليهم ،)-وتلحق هبا اسامء األئمة  -صلوات اهلل عليهم -وعن النبي

انه قال« :من ولد له اربعة اوالد ومل يس ِم احدهم بأسمى فقد جفاين».

 -6ويكره أن يكنيه (ابا القاسم) إذا كان اسمه (حممد) وأما إذا كان اسمه غري

(حممد) فال كراهية يف تكنيته (ابا القاسم).

 -7يكره تسميته بأسامء اعداء االئمة  -صلوات اهلل عليهم.-

احلكم الثالث :الوليمة عند الوالدة
تستحب الوليمة عند الوالدة ،فان الوليمة مستحبة يف مخسة موارد ،كام ورد يف
((( التحنيك :هو أن يدخل ذلك اىل حنكه ،وهو اعال داخل الفم ،ويف احلديث «ما اظن احد ًا حينَّك
بامء الفرات إال أحبنا اهل البيت».
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وصية النبي ألمري املؤمنني  -صلوات اهلل عليه« :-يا عيل ال وليمة اال يف مخس :يف
عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز».
 العرس :التزويج. اخلرس :النفاس بالولد. العذار :اخلتان. الوكار :رشاء الدار. الركاز :القدوم من مكة.س /1هل يشرتط يف استحباب الوليمة أن يوقعها يف يوم الوالدة؟
ج  /ال يشرتط ذلك فال بأس بتأخريها عن الوالدة بأيام قالئل.

س /2يستحب الوليمة عند الوالدة وعند اخلتان فهل يصح أن جيمع بني السنتني

يف وليمة واحدة؟

ج  /نعم يصح ،فإذا ُختن املولود يوم السابع او قبله فأومل يف يوم اخلتان بقصد أن

السنّتني واالستحبابني يف هذه الوليمة.
تكون الوليمة للوالدة وللختان فقد حقق ُ

احلكم الرابع :اخلتان

يستحب للويل أن خيتن الصبي يف اليوم السابع من الوالدة وال بأس بتأخريه عن

اليوم السابع.

وهنا عدة اسئلة:
س /1هل جيوز للويل أن يرتك الصبي من غري ختان اىل أن يبلغ او جيب عليه أن

154

خيتنه قبل البلوغ ،فإذا تركه من دون عذر يكون عاصي ًا؟

ج  /نعم جيوز له أن يرتك ختانه اىل أن يبلغ ،ولكن  -االحوط استحباب ًا -أن خيتنه

قبل البلوغ.

س /2إذا مل يخُ تن الصبي حتى بلغ ،فهل جيب عليه أن خيتن نفسه بعد البلوغ؟

ج  /نعم جيب عليه أن خيتن نفسه.

س /3إذا اسلم الكافر وهو غري خمتون فهل جيب عليه اخلتان؟

ج  /نعم جيب عليه اخلتان وإن طعن يف السن مامل يترضر به.
س /4هل اخلتان واجب لنفسه؟

ج  /اخلتان واجب لنفسه كسائر الواجبات ،فإذا تركه املكلف يكون آث ًام وعاصي ًا،

كام ّ
أن اخلتان رشط يف صحة الطواف سوا ًء كان الطواف واجب ًا او مستحب ًا ،فإذا طاف

املكلف وهو غري خمتون فقد بطل طوافه  -سوا ًء كان يف احلج او العمرة -وهناك تفاصيل

اكثر مذكورة يف رشائط الطواف يف مناسك احلج.

س /5هل اخلتان رشط يف صحة طواف الصبي؟

ج  /إذا كان الصبي مميز ًا((( فاخلتان رشط يف صحة طوافه ،وإذا مل يكن مميز ًا ويطوفه

ول ّيه فليس اخلتان رشط ًا يف صحة طوافه.

س /6هل اخلتان رشط يف صحة الصالة؟

ج  /ليس رشط ًا يف صحة الصالة كام أنه ليس رشط ًا يف صحة بقية العبادات ما عدا

الطواف  -كام تقدم.-

((( الصبي املميز :الذي يميز ما يقوم به من افعال احلج كالطواف ونحوه بخالف غري املميز فإنه ال
يدرك معنى ذلك وال يم ّيزه.
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س /7ما هو احلد الواجب يف اخلتان؟

ج  /احلد الواجب هو أن تقطع اجللدة الساترة للحشفة املسامة (ال ُغل َفة) بحيث

تظهر ثقبة احلشفة ومقدار من برشهتا ،حتى وإن مل تقطع ال ُغلفة بكاملها ومل يظهر متام
احلشفة ،وال جيب اكثر من ذلك املقدار.

س /8إذا ولد الصبي خمتون ًا هل جيب ختانه مرة ثانية؟

السنة.
ج  /ال جيب ختانه ،ولكن يستحب امرار املوسى عىل املحل لكي تتحقق ُ
س /9هل يعترب يف اخلتّان  -الذي يقوم بعملية اخلتان -أن يكون مسل ًام؟

ج  /ال يشرتط االسالم يف اخلتّان فيصح ختان الكافر  -سوا ًء كان حربي ًا ام ذمي ًا.-

احلكم اخلامس :يف العقيقة

تستحب العقيقة عن املولود ذكر ًا كان او انثى ،ويستحب أن ُيعق عنه يف اليوم

السابع ،ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ففي بعض االخبارّ :
(إن خريها أسمنها).
وهنا عدة اسئلة:

س /1إذا مل ُيعق عن الصبي يف اليوم السابع لعذر او بدون عذر هل تسقط عنه

العقيقة؟

ج  /ال تسقط عنه ويستحب أن َي ُعق عنه بعد ذلك.
س /2إذا مل ُي َعق عن الصبي حتى بلغ وكرب هل تسقط عنه العقيقة؟

ج  /ال تسقط عنه ،ويستحب أن يعق هو عن نفسه.

س /3إذا مل ُيعق عن الشخص يف صباه ومل َي ُعق هو عن نفسه يف حياته فهل تسقط
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عنه بعد املوت؟

ج  /ال تسقط عنه ،ويستحب أن ُيعق عنه بعد موته.

س /4هل جتزي االضحية عن العقيقة؟

حي عنه اجزأته عن العقيقة.
ج  /نعم جتزي ،فمن ُض َ
س /5هل يشرتط يف العقيقة أن تكون من االنعام الثالثة؟

ج  /نعم يشرتط فيها أن تكون من الغنم او البقر او االبل.
 الغنم :يشمل الضأن واملعز.س /6هل جيزي يف العقيقة التصدق بثمنها؟

ج  /ال جيزي عنها التصدق بثمنها.

س /7هل يشرتط يف العقيقة أن تطبخ وتؤكل؟
ج  /ال يشرتط ذلك فيجوز:

 -1أن يوزع حلم العقيقة من غري طبخ.
 -2أن تطبخ وتوزع.
 -3أن تطبخ ويدعى عليها مجاعة من املؤمنني ،واالفضل أن يكون عددهم عرشة

او اكثر يأكلون منها ويدعون للمولود.

س /8هل جيوز أن يأكل األب واالم من العقيقة؟

ج  /يكره أن يأكل منها االب او احد ممن يعوله  -يعني عياله -كأخوة املولود

واخواته ومن كان من عيال االب وخصوص ًا االم ،بل االحوط استحباب ًا هلا أن ال تأكل

من العقيقة.
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س /9هل جيوز أن يأكل من العقيقة االخ��وات و اوالده��م ،إذا كانت احدى

االخوات هي من تكفلت بالعقيقة لوفاة االبوين؟

ج  /يكره أن تأكل منها هي وكل من تعول هبم أي يكونون من عياهلا.
اذن ا ُمل ِعق وعياله يكره هلم االكل من العقيقة.

س /10هل جيوز تقطيع العقيقة وكرس عظامها؟

ج /نعم جيوز ولكن االفضل أن ال يكرس عظامها.
س /11اشتهر عند بعض الناس اهنم جيمعون عظام العقيقة ويدفنوهنا فهل لذلك

مدرك رشعي؟

ج  /ال اصل لذلك وال دليل عليه .
س /12اشتهر عند بعض الناس أهنم يعطون القابلة حصة من العقيقة فهل لذلك

منشأ رشعي؟

ج  /نعم ،يستحب أن تُعطى القابلة ربع العقيقة ،وأن تكون حصتها مشتملة عىل

الرجل والورك.

س /13هل يشرتط يف العقيقة أن تكون واجدة لرشائط االضحية؟

ج  /ال يشرتط ذلك ،وإنام هي كام يف بعض االخبار (إنام هي شاة حلم ليست بمنزلة

االضحية جيزي فيها كل يشء)
وتوضيح ذلك:

ذكر العلامء  -رضوان اهلل عليهم  -رشوط ًا جيب توفرها يف اهلدى الواجب الذي

يذبح يف يوم العيد من قبل احلجاج وهذه الرشوط يستحب توفرها يف االضحية املستحبة

التي يذبحها الناس يف عيد االضحى إال رشط العمر فإنه معترب عىل االحوط.
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وما هي تلك الرشوط؟
الرشوط هي:
 -1أن يكون سامل ًا من العيوب فال جيزي األعور وال األعرج وال مقطوع االذن

وال مكسور قرنه الداخل ،وأن ال يكون خصي ًا وأن ال يكون مهزوالً.

 -2ال بد أن يتوفر فيه سن معني ،فال جيزي من االبل إال ما اكمل السنة اخلامسة

ودخل يف السادسة ،وال جيزي من البقر واملعز إال ما اكمل الثانية ودخل يف الثالثة  -عىل

االحوط وجوب ًا ،-وال جيزي من الضأن إال ما اكمل الشهر السابع ودخل يف الثامن.

وهذه الرشوط جيب توفرها يف اهلدي الواجب ،ويستحب توفرها يف اإلضحية

املستحبة بل السن معترب حتى يف اإلضحية املستحبة  -عىل االحوط وجوب ًا.-
ولكن هل يشرتط توفرها يف العقيقة؟
ج  /ال يشرتط توفرها يف العقيقة ومل يثبت استحباب توفرها فيها.

تتميم

أحكام االضحية املستحبة
مفصل فال بأس أن نبني احكام االضحية
بعد أن تعرضنا لبيان احكام العقيقة بشكل ّ

املستحبة ،وأما االضحية الواجبة (اهلدي) فقد تعرض الفقهاء اىل بيان احكامه بشكل
مفصل يف مناسك احلج.

احكام االضحية املستحبة:
 -1تستحب االضحية استحباب ًا مؤكد ًا ملن متكن هلا ويستحب ملن متكن من ثمنها

ومل جيدها أن يتصدق بقيمتها ومع اختالف القيمة يكفي التصدق بثمن االدنى.
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 -2جيوز أن يضحي الشخص عن نفسه وعن اهل بيته بحيوان واحد كام جيوز أن

يشرتك مجاعة باإلضحية السيام إذا عزت االضاحي وارتفع ثمنها.

 -3أفضل اوقات االضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر -يوم عيد االضحى-

وبعد ميض قدر صالة العيد ،وإذا كان الشخص يف منى فيمتد وقتها اربعة ايام ،واذا كان

يف غريها من البلدان فيمتد وقتها ثالثة ايام ،ولكن االحوط استحباب ًا أن يأيت هبا يف منى
يف االيام الثالثة االوىل ويف غريها من البلدان يف يوم العيد.

 -4يعترب يف االضحية ان تكون من االنعام الثالثة (االبل ،البقر ،الغنم)
 والغنم :يشمل الضأن واملعز.وال جيزي  -عىل االحوط وجوب ًا -من االبل إال ما اكمل السنة اخلامسة ،وال جيزي

من البقر واملعز إال ما اكمل السنة الثانية ،وال جيزي من الضأن إال ما اكمل الشهر

السابع.

 -5ال يشرتط يف االضحية من االوصاف ما يشرتط باهلدى الواجب فيجوز أن

يضحي باألعور واالعرج واملقطوع اذنه واملكسور قرنه واخليص واملهزول ،وان كان

االفضل ان يكون تام االعضاء وسمين ًا ،ويكره ان يكون مما رباه.

 -6جيوز ملن يضحي أن خيصص ثلثه لنفسه او اطعام اهله به ،كام جيوز له أن هيدي

ثلث ًا منه ملن يحُ ب من املسلمني ،واالحوط استحباب ًا أن يتصدق بالثلث اآلخر عىل فقراء
املسلمني.

 -7يستحب التصدق بجلد االضحية ،ويكره اعطاؤه ُاجرة للجزار ،وجيوز جعلها

مصىل ،وأن يشرتي به متاع البيت.
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احلكم السادس :ال جيب عىل االم ارضاع ولدها

ال جيب عىل االم ارضاع ولدها ال جمان ًا وال ُبأجرة إال إذا توقف حفظ حياته عىل

ذلك ،وحيق هلا أن تطالب بأجرة الرضاع خالل احلولني فقط ،واالُجرة تأخذها من
اموال الولد إذا كان له اموال ،وإذا مل يكن له مال تأخذها من ابيه إذا كان مورس ًا -غني ًا.-
س /إذا مل يكن للولد مال ومل يكن ابوه مورس ًا او كان متوفي ًا وهكذا جده كان

متوفي ًا ،فهل جيب عىل االم أن ترضعه؟

ج /نعم جيب عليها أن ترضعه او تستأجر له مرضعة وتكون اجرهتا عليها.

احلكم السابع :االم أحق برضاع ولدها
االم أحق بإرضاع ولدها من غريها فال حيق لألب أن يعينّ غريها إلرضاع الولد
إال إذا طالبت بأجرة وكانت غريها تقبل االرضاع بأجرة اقل او بدون ُاجرة ،فيحق
ٍ
حينئذ أن يسرتضع له اخرى.
لألب

احلكم الثامن :ارضاع املولود بلبن امه
رضع الصبي من حليب امه ففي النص( :ما من لبن رضع به الصبي
ينبغي أن ُي َ

أعظم بركة عليه من لبن امه)

مرجح  -لرشافتها وطيب لبنها -بخالف االم فال
نعم ،إذا كانت غري االم فيها ّ

بأس باسرتضاعها للصبي.

احلكم التاسع :مدّ ة ارضاع املولود

حيسن ارضاع املولود ( )21شهر ًا وال ينبغي ارضاعه اقل من ذلك ،كام ال ينبغي

ارضاعه اكثر من حولني كاملني (سنتني)
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س /1هل جيوز فطام الصبي قبل ( )21شهر ًا؟

ج  /نعم جيوز ،ولكن االفضل ارضاعه ( )21شهر ًا.
س /2هل جيوز ارضاع الصبي اكثر من سنتني؟

ج  /نعم جيوز ،ولكن االفضل فطامه قبل ذلك.

احلكم العارش :حق احلضانة
حضانة الطفل وتربيته وما يتعلق هبا من مصلحة حفظة ورعايته تكون يف مدة

الرضاع  -اعني حولني كاملني -من حق ابويه بالسوية ،فال حيق لألب أن يفصله عن
امه خالل هذه املدة  -واالحوط االوىل -أن ال يفصله عن امه حتى يبلغ سبع سنني.
س /1هل يوجد فرق بني الولد والبنت يف حق احلضانة؟

ج  /ال فرق بينهام ،فحق احلضانة خالل السنتني مشرتك بني االبوين سوا ًء كان

الطفل ذكر ًا أم انثى.

س /2هل حق احلضانة بعد السنتني خمتص باألب؟

ج  /نعم خيتص باألب ،وليس من حق االم ،بال فرق بني أن يكون الطفل ذكر ًا

او انثى.

س /3إذا افرتق االبوان بالطالق مث ً
ال قبل أن يبلغ الولد السنتني هل يسقط حق

االم يف احلضانة؟

ج  /ال يسقط حقها ،فال بد من التوافق بني االب واالم عىل ممارسة حقهام املشرتك

بالتناوب او بأي كيفية اخرى يتفقان عليها.

نعم ،يسقط حق االم يف احلضانة إذا تزوجت.
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س /4تقدم أن االم إذا فارقت األب بطالق مثالً ،ثم تزوجت سقط حقها يف

حضانة الولد وصارت احلضانة من حق االب خاصة ،ولكن إذا فارقها الزوج الثاين
وطلقها مث ً
ال  -خالل فرتة احلضانة السنتني -فهل يعود حقها يف حضانة الولد؟
ج  /ال يعود حقها باحلضانة ،بل تبقى خمتصة باألب.

س /5إذا مات االب بعد اختصاصه بحضانة الولد او خالل الفرتة املشرتكة

للحضانة فهل ينتقل احلق للجد ام خيتص باألم؟

ج  /بعد موت االب تكون االم أحق بحضانة الطفل اىل أن يبلغ ،فهي أحق من

اجلد واجلدة والويص من قبل االب.

س /6قلنا إذا مات االب فاألم أحق بحضانة الطفل ،ولكن إذا تزوجت هل يبقى

احلق هلا ام ينتقل للجد؟

ج  /يبقى احلق ثابت ًا هلا حتى وإن تزوجت ،فهي أحق من اجلد واجلدة ويبقى حق

احلضانة هلا اىل أن يبلغ الطفل.

س /7إذا ُفقد االبوان فاىل من يكون حق احلضانة؟

ج  /يكون حق احلضانة للجد من طرف األب  -يعني ابا االب-

س /8إذا ثبت حق احلضانة للجد ثم فقد فاىل من يكون حق احلضانة بعده؟

ج  /االحوط وجوب ًا يثبت لألقارب فيرتاضون بينهم مع االستئذان من احلاكم

الرشعي ايض ًا.

س /9تقدم أن االم إذا طلبت اجرة عىل ارضاع الولد مع وجود امرأة متربعة

ترضعه ،او مل يكن لالم حليب فيسقط حقها يف ارضاع الولد ،ولكن هل يسقط حقها
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يف احلضانة؟

ج  /ال يسقط فيبقى يف حضانة االم وإن كانت غريها ترضعه.

س /10ماذا ُيشرتط يف من يثبت له حق احلضانة من االبوين او غريمها؟
ج  /يشرتط فيه أن يكون:

ال فلو كان االب مث ً
 -1عاق ً
ال جمنون ًا يسقط حقه يف احلضانة وخيتص احلق باألم.
 -2مأمون ًا عىل سالمة الولد ،فإذا كان ال ُيؤمن عىل الولد معه يسقط حقه يف

احلضانة.

 -3مسل ًام فإذا كان االب مثال كافر ًا ،والطفل حمكوم باإلسالم  -كام لو كانت امه

مسلمة -فيسقط حق االب يف احلضانة وخيتص احلق باألم.

س /11إذا امتنع االبوان عن حضانة الطفل فام احلكم؟

ج  /جيربان عليها ،فإن احلضانة كام هي حق لألبوين هي حق للولد ايض ًا.
س /12هل حيق ألحد االبوين أن يتنازل عن حق احلضانة لآلخر؟

ج  /نعم جيوز لكل من االبوين التنازل عن حق احلضانة لآلخر سوا ًء تنازل يف متام

مدة احلضانة ام يف بعضها.

س /13هل جيب عىل االبوين أن يبارشا حضانة الطفل؟

ج  /ال جيب عليهام ذلك فيجوز ملن عليه احلضانة ايكاهلا اىل الغري مع الوثوق

بقيامه هبا عىل الوجه الالزم رشع ًا.

س /14هل حيق لالم أن تأخذ االجرة عىل حضانة الطفل؟

ج  /نعم حيق هلا ذلك إال إذا كانت متربعة او وجد متربع بحضانته.
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َ
الطفل عن امه ولو عدوان ًا فهل حيق هلا أن تطالب بقيمة
االب
س /16إذا فصل ُ

احلضانة؟

ج  /ال حيق هلا أن تطالب بذلك.
س /17متى تنتهي احلضانة؟

ج  /تنتهي إذا بلغ الولد او البنت وكان رشيد ًا ،فإذا بلغا مل يكن ألحد حق احلضانة

عليه بل مها مالكان لنفسيهام وهلام اخليار يف االنضامم اىل أهيام شاءا ،فيحق هلام اختيار

االب كام حيق هلام اختيار االم ،بل حيق هلام العيش مع غري االبوين إال إذا كان انفصاهلام

عن االبوين يوجب اذيتهام الناشئة من شفقتهام عليهام فال جيوز هلام حينئذ خمالفتهام يف
ذلك.

 -الرشد :مرحلة من النضوج العقيل يستطيع معها الولد او البنت أن يضع اليشء

يف موضعه ،ويقابله السفيه.

احلكم احلادي ع�شر :احلاق الولد ب�أبيه
يلحق ولد املرأة بزوجها بالعقد الدائم واملنقطع برشوط:
 -1دخوله هبا مع العلم باإلنزال او احتامل االنزال.
 -2ميض ستة اشهر من حني حتقق الدخول.
 -3عدم التجاوز عن اقىص مدة احلمل وهي سنة ،فلو غاب عنها زوجها او اعتزهلا

اكثر من سنة وولدت بعدها مل يلحق الولد به.

فإذا حتققت هذه الرشوط الثالثة حلق الولد بالزوج وال جيوز له نفيه حتى وإن

وطأها شخص آخر بزنا او بغريه  -نستجري باهلل ،-وال ينتفي عنه إذا نفاه،
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وينبغي االلتفات اىل أن الولد إنام يلحق بالزوج إذا توفرت الرشوط الثالثة يف حالة
ٍ
حينئذ بمقتىض
الشك واالحتامل ،وأما إذا حصل له العلم بكون الولد ليس منه فيعمل
علمه ،فمثالً:

لو تيقن الزوج أن الولد ليس منه عن طريق فحص الدم او ( )DNAاو غريمها

من الطرق العلمية احلديثة اذا مل يتخلله اجتهاد شخيص فعليه أن يعمل بمقتىض علمه.
وهناك تفاصيل اعرضنا عنها خشية االطالة فلتطلب يف حماهلا الفقهية.
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املق�صد العا�شر
النفقات الواجبة
جتب النفقة بأحد اسباب اربعة:
 -1الزوجية.
 -2القرابة.
 -3امللك.
 -4االضطرار.
وسنتحدث عن كل واحدة حتت عنوان مستقل  -ان شاء اهلل تعاىل -ضمن فصول:

الفصل االول
نفقة الزوجة

جتب نفقة الزوجة عىل الزوج إذا كانت دائمة ومطيعة له يف موارد وجوب الطاعة،

ويرتتب عىل ذلك:

أّ /
إن الزوجة املتمتع هبا ال نفقة هلا عىل زوجها إال إذا اشرتطت عليه النفقة يف

العقد.
به.-

بّ /
إن الزوجة الدائمة الناشزة ال نفقة هلا  -وقد تقدم معنى النشوز وما يتحقق
وهنا عدة اسئلة:
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س /1إذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها ولكن إذا تابت ورجعت اىل الطاعة فهل

ترجع نفقتها؟

ج  /نعم يرجع استحقاقها للنفقة.
س /2هل وجوب النفقة خيتص بالزوجة املسلمة أم يشمل الكتابية دوام ًا؟

ج  /يشمل الزوجة الكتابية (املسيحية واليهودية) فيجب عىل زوجهام املسلم أن

ينفق عليهام  -بناءا عىل جواز الزواج من الكتابية دوام ًا.-

س /3هل تثبت النفقة للمخطوبة  -إذا عقد عليها -يف الزمان الفاصل بني العقد

والزفاف؟

ج  /نعم تثبت هلا النفقة إال إذا كانت توجد قرينة عىل اسقاطها كام لو كان متعارف ًا

عدم االنفاق عىل الزوجة خالل هذه الفرتة.

س /4هل تسقط نفقة الزوجة إذا مل متكن نفسها لزوجها لعذر من حيض او نفاس

او احرام او اعتكاف واجب او مرض او غري ذلك من االعذار؟
ج  /ال تسقط نفقتها.

س /5إذا كان الزوج مبتىل بمرض معدي  -كاإليدز ونحوه -وخافت املرأة من

رسايته اليها فلم متكن نفسها لزوجها فهل تسقط نفقتها يف هذا احلال؟
ج  /ال تسقط نفقتها.

س /6إذا اصطحب الزوج زوجته يف سفره فعىل من تكون نفقتها يف السفر عليه

أم عليها؟

ج  /جتب النفقة عليه حتى لو كانت اكثر من نفقتها يف احلرض ،وكذلك جيب عليه

أن يبذل اجور سفرها وكل ما حتتاج اليه يف السفر.
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س /7إذا احتاجت الزوجة أن تسافر سفر ًا رضوري�� ًا هلا كام لو كانت مريضة

وتوقف عالجها عىل السفر اىل الطبيب ،فعىل من تكون مصاريف السفر؟
ج  /جتب مصاريف السفر عىل زوجها مادام السفر رضوري ًا هلا.

س /8إذا استطاعت الزوجة للحج الواجب يف ذمتها او نذرت احلج املستحب -

بإذن زوجها -فهل مصاريف السفر جتب عىل زوجها ام عليها؟

ج  /ال جتب مصاريف السفر عىل زوجها وإنام تكون عليها،
نعم ،عىل الزوج أن يبذل نفقتها كاملة يف السفر وإن كانت أزيد من نفقتها يف

احلرض.

س /9إذا سافرت الزوجة سفر ًا غري واجب كالسفر للزيارة او للرتفيه ونحو ذلك

فهل جيب عىل الزوج أن يبذل تكاليف السفر؟

ج  /ال جيب عليه أن يبذل تكاليف السفر ،نعم ،إذا كان السفر بإذنه وجب عليه أن

يبذل هلا النفقة كاملة حتى وإن كانت اكثر من نفقة احلرض ،وأما إذا مل يكن السفر بإذنه

فهي ناشز وال تستحق حتى النفقة.
فائدة:

حيق للزوج أن يأذن لزوجته بالسفر غري الواجب عليها مقابل ان تسقط نفقتها يف

السفر فإذا فعلت ذلك مل تستحق عليه النفقة.

س /10ما هو مقدار النفقة الواجبة رشع ًا للزوجة عىل الزوج؟

ج  /ليس هناك تقدير للنفقة الواجبة ،وإنام الواجب عىل الزوج القيام بام حتتاج اليه

الزوجة يف معيشتها من الطعام والرشاب واملالبس والفراش والغطاء واملسكن ،واخلدم
وآالت التدفئة والتربيد واثاث املنزل وغري ذلك مما يليق بشأهنا بالقياس اىل زوجها،
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ومن الواضح اختالف ذلك نوع ًا وكيف ًا بحسب اختالف االمكنة واألزمنة واحلاالت

واألعراف والتقاليد ،فبالنسبة اىل املسكن مث ً
ال ربام يناسب الزوجة كوخ او بيت شعر

يف الريف او البادية وربام البد هلا من دار او شقة او حجرة منفردة املرافق يف املدينة،
وكذلك بالنسبة اىل األلبسة فربام تكفيها ثياب بدهنا من غري حاجة اىل ثياب اخرى،

وربام البد هلا من الزيادة بثياب التجمل والزينة.

نعم ،ما تعارف عند بعض النساء من تكثري االلبسة الغالية فهو خارج عن النفقة

وال جيب عىل الزوج تأمينه ،وهكذا ما تعارف عند مجع من النساء من لبس بعض
االلبسة مرة او مرتني يف بعض املناسبات ثم استبداله بآخر خمتلف عنه ،كل ذلك ليس

من النفقة الواجبة وال جيب عىل الزوج بذله.

س /11هل من النفقة الواجبة عىل الزوج بذل مصاريف الوالدة و ُاجرة الطبيب

واألدوية املتعارفة التي يكثر االحتياج اليها؟

ج  /نعم ،كل ذلك من النفقة الواجبة للزوجة عىل زوجها.
س /12هل جيب عىل الزوج أن يبذل عىل زوجته ما حتتاج اليه من مصاريف

العالج الصعبة التي يتفق االبتالء هبا وحتتاج اىل مال كثري؟

ج  /نعم جيب عليه أن يبذل ذلك إال إذا كان حرجي ًا عليه.

س /13إذا طلق الزوج زوجته فهل جيب عليه االنفاق عليها يف فرتة العدة؟

ج  /إذا كان الطالق رجعي ًا تثبت هلا النفقة ما دامت يف العدة  -سواء كانت حام ً
ال

ام ال -إال إذا كانت ناشزة وطلقت يف حال نشوزها فليس هلا نفقة اال إذا تابت ورجعت
اىل الطاعة ،وإما إذا كانت العدة بائنة فتسقط نفقتها إال إذا كانت حام ً
ال فإهنا تستحق

النفقة والسكنى حتى تضع محلها.
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س /14املرأة احلامل املتوىف عنها زوجها هل تستحق النفقة عىل زوجها املتويف

وتؤخذ النفقة من الرتكة؟

ج  /ال تستحق النفقة ال من تركته وال من حصة ولدها.
 -الطالق الرجعي :الذي حيق للزوج أن يرجع فيه اىل زوجته خالل العدة بال

عقد  -كام تقدم ويأيت.-

 -الطالق البائن :الذي ال حيق للزوج ان يرجع فيه اىل زوجته خالل العدة إال بعقد

جديد  -كام تقدم ويأيت.-

س /15هل جيب عىل الزوج أن يبذل ما تشتغل به ذمة الزوجة من الديون؟

ج  /إذا كان الدين ألجل أن تنفق عىل نفسها وجب عليه أن يسدده ،وأما إذا كان

الدين لغري النفقة الواجبة فال جيب عليه قضاؤه،

وهكذا ال جيب عىل الزوج أن يدفع هلا ما تنفقه عىل ابيها او امها او اوالدها من

زوج اخر،

وايض ًا ال جيب عىل الزوج أن يدفع هلا ما يثبت عليها من فدية او كفارة او دية بسبب

قوم حياهتا
ارتكاهبا جناية ونحو ذلك ،وإنام الواجب عىل الزوج أن يبذل للزوجة ما ُي ّ

من طعام ورشاب وكسوة ومسكن واثاث ونحوها بحسب شأهنا  -كام تقدم.-
س /16إذا مل يكن عنده ما ينفق عىل زوجته فامذا يفعل؟
ج  /جيب عليه ماييل:

حيصل نفقتها بالتكسب الالئق بشأنه وحاله.
 /1جيب عليه أن ّ

 /2وإذا مل يتمكن من التكسب يأخذ من اخلمس او الزكاة او الكفارات ونحوها

بمقدار حاجة االنفاق عليها.
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 /3وإذا مل يتيرس له ذلك تبقى نفقتها دين ًا يف ذمته ال تسقط.

س /17إذا مل يكن عند الزوج ما ينفق عىل زوجته هل جيب عليه االستدانة هلا؟

ج  /نعم جيب عليه االستدانة إذا امكنه ذلك من دون حرج ومشقة وعلم بتمكنه

من الوفاء ،وأما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء فال جيب عليه االستدانة ،وتبقى

نفقتها يف ذمته وال تسقط.

فائدة :إن الشارع املقدس قد اوجب عىل الزوج أن يسعى يف حتصيل نفقة زوجته

باالكتساب او عن طريق احلقوق الرشعية او عن طريق االستدانة  -عىل التفصيل
املتقدم -وإذا مل يمكن كل ذلك فتبقى يف ذمته وال تسقط ،وهذا بخالف النفقة عىل
الوالدين واالوالد فإهنا جتب مع املكنة منها وتسقط مع عدمها وال تبقى الذمة مشتغلة
هبا ،وهكذا النفقة عىل النفس ،فال جيب السعي لتحصيل نفقة النفس إال بمقدار ما

يتوقف عليه حفظ النفس والعرض والتوقي عن االصابة برضر بليغ ،وهذا املقدار جيب
حتصيله بأي وسيلة ،حتى باالستعطاف والسؤال فض ً
ال عن االكتساب واالستدانة.
س /18هل حيق للزوجة أن تطالب بنفقتها للزمان املستقبل؟

ج  /ال حيق هلا ذلك بل الواجب عىل الزوج هو أن ينفق عليها يف الزمان الفعيل.
س /19إذا مل حتصل الزوجة عىل نفقتها من زوجها لعدم متكنه او المتناعه وعناده

فتبقى يف ذمته  -كام تقدم  -ولكن إذا مات تسقط عن ذمته ام ال؟

ج  /ال تسقط عن ذمته بعد موته بل جيب اخراجها من اصل الرتكة قبل تقسيمها

وهي كسائر الديون.

س /20إذا مل حتصل الزوجة عىل نفقتها من زوجها لعدم متكنه او المتناعه وعناده

حتى ماتت فهل تسقط بموهتا؟

ج  /ال تسقط وجيب عىل الزوج أن يدفع نفقتها اىل ورثتها كسائر تركتها التي تنتقل
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اىل ورثتها بعد موهتا ،سوا ًء طالبت بنفقتها حال حياهتا ام سكتت ،وسوا ًء قدّ رها احلاكم

الرشعي وحكم هبا أم ال ،وسوا ًء عاشت بالعرس او انفقت هي عىل نفسها  -باقرتاض
وغريه -أم ال ،وسوا ًء انفق عليها الغري ام ال.

يف مجيع ذلك جيب عىل الزوج أن يدفع ما اشتغلت به ذمته من نفقتها اىل ورثتها.
تنبيه :عل ًام أن الزوج هو واحد من الورثة إذا ماتت وهي عىل ذمته ،فيستحق الربع

إن كان عندها اوالد ،وإن مل يكن عندها اوالد فيستحق النصف من تركتها.

س /21إذا كانت الزوجة غنية وتتمكن من االنفاق عىل زوجها وكان الزوج فقري ًا

ال يقدر عىل االنفاق عليها ،فهل تسقط نفقتها؟

ج  /ال تسقط نفقتها وتبقى ذمته مشتغلة هبا ،وإذا مات ومل يو ّفها وجب دفع نفقتها

من اصل الرتكة  -كام تقدم -إال إذا اسقطت الزوجة حقها.
مالحظة وتنبيه :إن نفقة الزوجة عىل قسمني:

 -1ما يتوقف االنتفاع به عىل ذهاب عينه كالطعام والرشاب والدواء ونحوها ويف

هذا القسم متلك الزوجة عني املال عىل قدر حاجتها ،والزوج خميرّ بني أن يدفع اليها عني

املأكول من اخلبز والطبيخ واللحم املطبوخ ونحوه ،وبني أن يدفع اليها مواده من احلنطة
واالرز ولكن يلزمه أن يدفع مؤنة طبخة.

 -2ما تنتفع به مع بقاء عينه ،وهذا إن كان مثل املسكن والفراش والغطاء واثاث

املنزل فال جيب عىل الزوج أن يدفعه اليها بعنوان التمليك بل الواجب عليه أن يوفره هلا
وإن مل متلك عينه ،وأما إذا كان مثل املالبس فتستحق عىل الزوج متليكه اياها،

ومنه يتضح أن الزوج إذا طلق زوجته فال حيق هلا أن تطالب بالسكن والفراش

واثاث املنزل ألهنا ليست ملكها إال اللهم إذا جعلت تلك االمور من مهرها.
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الفصل الثاين

نفقات األقارب
جتب النفقة عىل االقارب وبحسب التفصيل التايل:
اوالً :جيب عىل الولد أن ينفق عىل ابويه إذا كانا فقريين بمعنى:
ال يملكان ما حيتاجان اليه يف معيشتهام فع ً
ال من طعام وكسوه وفراش وغطاء

ومسكن ونحو ذلك.

س /1هل جيب عىل الولد أن ينفق عىل أبويه إذا كانا يملكان نفقتهام من الطعام

والفراش ...؟

ج  /ال جيب عليه أن ينفق عليهام.
س /2إذا كان االبوان قادرين عىل حتصيل نفقتهام باالكتساب الالئق بحاهلام ،وال

ينايف شأهنام ومن دون مشقة ،فهل جيب عىل الولد أن ينفق عليهام؟
ج  /ال جيب عليه االنفاق عليهام.

س /3هل جيب عىل البنت أن تنفق عىل ابوهيا إذا كانا فقريين؟

ج  /االحوط لزوم ًا أن تنفق عليهام.

س /4هل جيب عىل اوالد االوالد  -ابناء االبناء وابناء البنات وبناهتم -أن ينفقوا

عىل اجلد واجلدّ ة؟

ج  /االحوط لزوم ًا أن ينفقوا عليهام.
ثاني ًا :جيب عىل األب أن ينفق عىل ابنائه إذا كانوا فقراء ال يملكون ما حيتاجون اليه
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يف معيشتهم من طعام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.
س /1إذا كان االبناء يملكون نفقتهم فهل جيب عىل األب أن ينفق عليهم؟

ج  /ال جيب عليه االنفاق عليهم.

س /2هل جيب عىل األب أن يزوج ابنه ويبذل مصاريف زواجه؟

ج  /ال جيب عليه ذلك وإن كان االحوط استحبابا أن يزوجه.

س /3هل جيب عىل الولد أن يزوج أباه إذا كان بحاجة اىل الزواج ومل يكن متمكن ًا

من مصاريف الزواج؟

ج  /ال جيب عليه ذلك ،وإن كان -احوط استحباب ًا -له أن يزوج أباه مع حاجته

اىل الزواج وعدم متكنه من مصاريفه.

س /4هل جيب عىل الولد أن يقيض دين أبيه؟ وهل جيب عليه أن يدفع ما ثبت

عليه من كفارات او فدية ونحو ذلك؟
ج  /ال جيب عليه ذلك.

س /5هل جيب عىل األب أن يقيض دين ابنه؟ وهل جيب عليه أن يدفع ما يثبت

عليه من فدية وكفارات ونحو ذلك؟
ج  /ال جيب عليه ذلك.

س /6هل جيب النفقة عىل االخوة واألخوات؟

ج  /ال جيب االنفاق عليهم.

س /7هل جتب عىل الولد أن ينفق عىل اوالد أبيه؟

ج  /الواجب عىل الولد أن ينفق عىل أبيه إن كان فقري ًا ،وال جيب عليه أن ينفق عىل

اوالد ابيه ألهنم اخوته ،وال جيب النفقة عىل االخوة  -كام تقدم.-
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س /8هل جيب عىل الولد أن ينفق عىل زوجة أبيه؟

ج  /ال جيب عليه االنفاق عليها ،وإنام الواجب عليه أن ينفق عىل أبيه إذا كان فقري ًا.
س /9هل جيب عىل الوالد أن ينفق عىل زوجة ابنه؟

ج  /ال جيب عليه أن ينفق عليها ،وإنام الواجب عليه أن ينفق عىل ابنه إذا كان فقري ًا.
س /10هل جيب عىل اجلد أن ينفق عىل اوالد ابنه واوالد بنته؟

ج  /نعم جيب عىل األحوط لزوم ًا عليه ذلك إذا كانوا فقراء.

س /11لو مل ينفق األب عىل اوالده الفقراء ،او مل ينفق الولد عىل ابويه الفقريين

فهل تبقى ذمته مشغولة بالنفقة وال بد أن يدفعها ويقضيها؟

ج  /نفقة االقارب ال تقىض وال تتدارك لو فات وقتها حتى لو كانت بتقصري من

املنفق وال تستقر يف ذمته ،وال جيب عليه قضاؤها،

نعم ،هو آثم إذا كان مقرص ًا يف اإلنفاق ،وهذا بخالف نفقة الزوجة فإهنا تبقى يف

ذمة الزوج ،وجيب عليه قضاؤها حتى إذا كان فقري ًا  -كام تقدم-

س /12إذا امتنع االب عن االنفاق عىل اوالده هل حيق هلم رفع امرهم اىل املحاكم

احلكومية إلجباره عىل االنفاق؟
ج  /نعم حيق هلم ذلك.

س /13إذا امتنع الولد عن النفقة عىل أبويه هل حيق هلام رفع امرمها اىل املحاكم

احلكومية الستنقاذ حقهام وإجباره عىل االنفاق؟
ج  /نعم حيق هلام ذلك.

س /14إذا مل يمكن إجبار األب عىل االنفاق عىل اوالده ،وكان له اموال فهل جيوز
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لألوالد أن يأخذوا من امواله بمقدار نفقتهم؟

ج  /نعم جيوز هلم ذلك ولكن بإذن احلاكم الرشعي.
س /15إذا مل يمكن إجبار الولد عىل االنفاق عىل أبويه وكان له اموال فهل حيق

لألبوين أن يأخذا من امواله بمقدار نفقتهم؟

ج  /نعم حيق هلام ذلك ولكن بإذن احلاكم الرشعي.
س /16إذا مل ينفق األب عىل اوالده ومل يمكن اجباره عىل االنفاق ومل يكن له مال

حتى يأخذوا منه فهل جيوز هلم أن يستدينوا عىل ذمة أبيهم وهو يسدد الدين؟

ج  /نعم جيوز هلم أن يستدينوا عىل ذمة أبيهم ،ولكن بإذن احلاكم الرشعي فتشتغل

ذمة األب وجيب عليه تسديد الدين.

س /17إذا مل ينفق الولد عىل أبويه ومل يمكن إجباره عىل االنفاق ومل يكن له مال

حتى يأخذا منه فهل جيوز لألبوين أن يستدينا عىل ذمة الولد وهو يسدد الدين؟

ج  /نعم جيوز هلام أن يستدينا عىل ذمة الولد ولكن بإذن احلاكم الرشعي فتشتغل

ذمة الولد وجيب عليه قضاء الدين.
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الفصل الثالث
نفقة احليوان

إن الشارع املقدس قد أوىل امهية حلقوق احليوان ،ومل يقترص يف ترشيعاته عىل حقوق

االنسان ،ونحن ذاكرون هنا بعض تلك احلقوق أال وهو حق االنفاق عىل احليوان.

حيث جيب  -عىل االح��وط -عىل مالك كل حيوان أن يبذل اليه مما ال حيصله

بنفسه من الطعام واملاء واملأوى وسائر رضورياته ،سوا ًء كان احليوان حملل اللحم ام
حمرم اللحم ،وسوا ًء كان طري ًا ام غريه ،وسوا ًء كان اهلي ًا ام وحشي ًا ،وسوا ًء كان بري ًا ام

بحري ًا ،وإذا مل ينفق املالك عىل احليوان وجب عليه  -عىل االحوط -إما أن يبيعه او هيبه

او غري ذلك او يذكيه بذبح وغريه ،وال جيوز له تركه بال طعام ورشاب.

س /١هل جيب عىل املالك أن ينفق عىل نحل العسل ،ودودة القز ،وكلب الصيد؟

ج  /نعم جيب  -عىل االحوط -أن ينفق عليها.
س /٢كيف يتم االنفاق عىل البهيمة؟

ج  /يتم اما باعالفها واطعامها او بتخليتها ترعى يف االرض ،فإن كفاها الرعي

فبها ،وان مل يكفها وجب عليه أن يعلفها بام نقص عن مقدار كفايتها.
سواء كان مملوكا ام ال-؟
س /٣هل جيوز حبس احليوان -
ً

ج  /نعم جيوز ولكن ال جيوز تركه من دون طعام ورشاب حتى يموت.
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الفصل الرابع

النفقة باالضطرار
إذا اضطر شخص اىل اكل طعام غريه إلنقاذ نفسه من اهلالك او ما هو قريب منه

وكان مالك الطعام حارض ًا ومل يكن مضطر ًا اليه إلنقاذ نفسه وجب عليه بذله له إلنقاذ

نفسه ،ولكن هل جيب عليه ان يبذله له جمان ًا ام جيوز له ان يطالبه بعوض الطعام؟

ج  /جيوز له أن يطالبه بالعوض ،ولكن ال جيوز له ان يطالبه بالعوض يف احلال إذا

كان املضطر عاجز ًا عن العوض وإال عدّ املالك ممتنع ًا لو طالبه وهو عاجز.
س  /وماذا لو امتنع املالك عن بذل طعامه حتى بعوض؟

ج  /جاز للمضطر أن جيربه ويأخذه منه قهر ًا ،وجيب عىل الناس ان يساعدوه عىل

ذلك إذا مل يكن متمكن ًا من إجباره بمفرده.
تنبيه:

إذا توقفت صيانة الدين احلنيف وأحكامه املقدسة وحفظ نواميس املسلمني

وبالدهم عىل أنفاق شخص أو أشخاص من أمواهلم وجب ،وليس للمنفق يف هذا
السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض عىل أحد ،وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله يف

هذا املضامر.

هذا متام الكالم يف بحث النفقات الواجبة وبعده يقع الكالم يف مبحث الطالق -

إن شاء اهلل تعاىل.-
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