


 [ك تاب اللعان]

ن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، 
أ

 مشتق من اللعن؛ ل

يمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضبوهو 
أ

 .شهادات مؤكدات با

ن يكون بين زوجين)
ى( ويشترط في صحته اأ

َ
ِذيَن َيْرُموَن َاْزَواَجُهْم }: مكلفين؛ ِلَقْوِلِه َتَعال

َّ
، {َوال

جنبية حد ول 
أ

 . لعانفمن قذف ا

ي( وإن جهلها)لمخالفته للنص ( ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) ( فبلغته)العربية : اأ
ي  .  تعلمهالعن بلغته ولم يلزمه : اأ

ته بالزنا) و دبر ولو في طهر وطئ فيه ( فإذا قذف امراأ إن كانت ( فله إسقاط الحد)في قبل اأ
ى( باللعان[ )والتعزير إن كانت غير محصنة]محصنة، 

َ
ِذيَن َيْرُموَن َاْزَواَجُهْم }: ِلَقْوِلِه َتَعال

َّ
َوال

ُهْم ُشَهَداُء ِإل َاْنُفُسُهْم 
َ

ْم َيُكْن ل
َ

يات{ َول
آ

 .ال



ي( قبلها)الزوج ( فيقول)
أ

ربع مرات)قبل الزوجة : ا
أ

شهد باهلل لقد زنت زوجتي هذه، : ا
أ

ا
 .  بهبما تتميز ( ومع غيبتها يسميها وينسبها)إن كانت حاضرة ( ويشير إليها

ن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبين، : في الخامسة)يزيد ( و)
أ

 وا

ربع مراتثم 
أ

شهد باهلل لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في : تقول هي ا
أ

ا
ن غضب هللا عليها إن كان من الصادقين: الخامسة

أ
 (.  وا

ك ثر بوقت ومكان تالعنهما : وسن
أ

ربعة فا
أ

ن معظمين، قياما بحضرة جماعة ا
أ

مر حاكم وا
أ

يا
اتق هللا فإنها الموجبة وعذاب : من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة، ويقول

هون من عذاب 
أ

خرةالدنيا ا
آ

 .ال



ت)
أ

ي( باللعان قبله)الزوجة ( فإن بدا
أ

 . يصحقبل الزوج لم : ا

لفاظ)
أ

حدهما شيائ من ال
أ

و نقص ا
أ

ي( ا
أ

 .  يصحلم ( الخمسة)الجمل : ا

و نائبه)
أ

و لم يحضرهما حاكم ا
أ

 . يصحلم  التالعنعند ( ا

بدل)
أ

و ا
أ

حدهما ( ا
أ

شهد )ا
أ

قسملفظة ا
أ

حلف با
أ

و ا
أ

 . يصحلم ( ا

و)
أ

بدل الزوج ( ا
أ

و الغضب ونحوه ( لفظة اللعنة باإلبعاد)ا
أ

 . يصحلم  -ا

و)
أ

بدلت لفظة ( ا
أ

 اللعان لمخالفته النص، ( الغضب بالسخط لم يصح)ا

و عدمت موالة الكلماتوكذا 
أ

 .إن علق بشرط ا



 فصل 

و المجنونة بالزنا عزر ول لعان)
أ

نه يمين فال يصح من غير ( وإن قذف زوجته الصغيرة ا
أ

ل
 .مكلف

ي( قذفها: شرطهومن )
أ

يتك )قوله ( ك )قبله ( بالزنا لفظا)الزوجة : ا
أ

و را
أ

و يا زانية ا
أ

زنيت ا
و دبر

أ
عمى والبصير؛ ( تزنين في قبل ا

أ
ن كال منهما قذف يجب به الحد ول فرق بين ال

أ
ل

ى
َ

ِذيَن َيْرُموَن }: لعموم َقْوله َتَعال
َّ

ية{َاْزَواَجُهْم َوال
آ

 .  ال

و): لزوجته( فإن قال)
أ

و )وطئت ( وطئت بشبهة ا
أ

و نائمة، ا
أ

لم تزني، ولكن : قالمكرهة ا
نه ولد على فراشه لحقه نسبه

أ
ة ثقة ا

أ
ُه  -لقوله ( ليس هذا الولد مني، فشهدت امرا ى اللَّ َصلَّ

َم  نه لم يقذفها بما يوجب ( ول لعان)، « الولد للفراش»: -َعَلْيِه َوَسلَّ
أ

 .الحدبينهما؛ ل



ن تكذبه الزوجة، : شرطهومن )
أ

 ا

ي( عنهسقط .)1: اللعان( تموإذا 
أ

إن ( والتعزير)إن كانت محصنة ( الحد)عن الزوج : ا
 .سقوط الحد عن الزوجة. 2.  كانت غير محصنة

ي( الفرقة بينهماوتثبت .)3
أ

 بين الزوجين بتمام اللعان : ا

كذب نفسه بعد( مؤبدبتحريم .)4
أ

و ا
أ

الولد إن ذكر وينتفي .5، ولو لم يفرق الحاكم بينهما ا
و بما يدل عليه كما لو هنئ به 

أ
ن ل يتقدمه إقرار به ا

أ
و تضمنا بشرط ا

أ
في اللعان صريحا ا

خر نفيه مع 
أ

و ا
أ

من على الدعاء ا
أ

و ا
أ

 .  إمكانهفسكت ا

كذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر ومتى 
أ

 .  لغيرهاا

مان 
أ

موالتوا
أ

خوان ل
أ

 .المنفيان ا



 أسباب لحوق النسب

 «الولد للفراش»الفراش 

 اإلقرار

 البينة

 القيافة

 الحمض النووي



 [فصل فيما يلحق من النسب]

ي( من ولدت زوجته من) نه منه لحقه)ولدا : اأ مكن اأ َم  -نسبه لقوله ( اأ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ الولد »: -َصلَّ
مكن وطؤه)، وإمكان كونه منه « للفراش ن تلده بعد نصف سنة منذ اأ

أ
إياها ولو مع غيبة فوق ( با

ربع سنين  و)اأ بانها)تلده ل  ( اأ ربع سنين منذ اأ ي( وهو)زوجها ( دون اأ ممن يولد لمثله كابن )الزوج : اأ
َم  -لقوله ( عشر ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ، « واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»: -َصلَّ

ن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به 
أ

 .  الولدول

لحقنا الولد به حفظا للنسب احتياطا، ( شك فيهببلوغه إن ول يحكم ) صل عدمه وإنما اأ
أ

ن ال
أ

ل
ربع سنين منذ 

و لفوق اأ
تت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش اأ

ن اأ
أ

وإن لم يمكن كونه منه كا
ربع سنين من  ربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء اأ بانها لم يلحقه نسبه، وإن ولدت رجعية بعد اأ اأ

 .انقضاء عدتها لحقه نسبه

 الشارع يتشوف إلى إثبات النسب



و دونه)
أ

مته في الفرج ا
أ

و ثبت عليه ذلك ( ومن اعترف بوطء ا
أ

فولدت )ا
زيد لحقه

أ
و ا

أ
نها صارت فراشا ( ولدها)نسب ( لنصف سنة ا

أ
 .  لهل

ن يدعي الستبراء)
أ

نه بالستبراء ( إل ا
أ

بعد الوطء بحيضة فال يلحقه؛ ل
ي( ويحلف عليه)تيقن براءة رحمها 

أ
نه حق للولد لوله : ا

أ
على الستبراء؛ ل

 .  نسبهلثبت 

و فيه وطئتها)السيد ( وإن قال)
أ

ي( دون الفرج ا
أ

و )في الفرج : ا
أ

نزل ا
أ

ولم ا
 .نسبه لما تقدم( عزلت لحقه

 يحتاط في إثبات النسب ما ل يحتاط في غيره، والنفي يتشدد فيه



عتقها)
أ

تت بولد لدون نصف سنة)السيد ( وإن ا
أ

و باعها بعد اعترافه بوطئها فا
أ

(  ا
تت به لدونها وعاش ( لحقه)وعاش 

أ
شهر، فإذا ا

أ
قل مدة الحمل ستة ا

أ
ن ا

أ
نسبه؛ ل

و بيعها حين كانت فراشا 
أ

ن حملها كان قبل عتقها ا
أ

 . لهعلم ا

ن ( والبيع باطل)
أ

نه دم فساد؛ ل
أ

م ولد له، ولو كان استبراؤها لظهور ا
أ

نها صارت ا
أ

ل
ربع  يستبرئهاالحامل ل تحيض وكذا إن لم 

أ
قل من ا

أ
ك ثر من نصف سنة ول

أ
وولدته ل

نه من بائع، 
أ

 سنين، وادعى مشتر ا

 . بائعااستبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة لم يلحق وإن 

ثر لشبهة مع ول 
أ

 . فراشا

ب ما لم ينفه وتبعية 
أ

 .وتبعية دين لخيرهمابلعان، نسب ل

 يحتاط في إثبات النسب ما ل يحتاط في غيره، والنفي يتشدد فيه



 

لة معاصرة
أ

 :مسا
 DNAاختبارقرارات مجمع الفقه اإلسالمي من 
  :في إثبات النسب بالبصمة الوراثية /1

  :يجوز العتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالت التالية)
  .حالت التنازع على مجهول النسب -اأ 

نابيب -ب
أ

طفال ال طفال واأ
أ

  .حالت الشتباه في المواليد والمستشفيات، ومراكز رعاية ال
و القبيلة -ج طفال واختالطهم بسبب الحوادث والكوارث وحالت عدم التعرف على الهوية اأ

أ
  .حالت ضياع ال

  :في نفي النسب، وحكمها مع اللعان /2
  .ل يجوز العتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ول يجوز تقديمها على اللعان

 :ملخص
  يثبت ول ينفي :فالحمض النووي 

ثبت ذلك ويكون صادقا ن هناك عالقة بين الولد وابنه فهو قد اأ نه إن تبين بعد الفحص اأ  بمعنى اأ
ن البن ليس هو ابن الرجل ي عالقة فهذا ل يعني اأ

أ
ت با

أ
ما إذا لم يا  .  اأ



 الحكمة من مشروعية العدة

 براءة الرحم

نساب
أ

 عدم اختالط ال

تطويل زمن 
 الرجعة

تعظيم عقد النكاح 
 وحق الزوج



 [ك تاب العدد]

زمنة العدة  ن اأ
أ

خوذة من العدد؛ ل
أ

واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا، ما
 محصورة مقدرة 

ة) و ( تلزم العدة كل امراأ مة اأ و اأ  مثلها  مبعضةحرة اأ
أ

و صغيرة يوطا و ( فارقت زوجها)بالغة اأ بطالق اأ
و فسخ  ي( قدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه)مع ( خال بها مطاوعة مع علمه بها، و)خلع اأ الوطء : اأ

ي( منهما) حدهما حسا)من الزوجين كجبه ورتقها : اأ و من اأ و رتقها ( اأ و)كجبه اأ يمنع الوطء ( اأ
و وطئها)كصوم وحيض ( شرعا) ي( اأ و مات عنها)تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها : اأ ي( اأ تلزم : اأ

كنكاح بال ولي إلحاقا له بالصحيح ( حتى في نكاح فاسد فيه خالف)العدة متوفى عنها مطلقا 
ي( باطال وفاقا)النكاح ( وإن كان)ولذلك وقع فيه الطالق  و معتدة : اأ لم )إجماعا كنكاح خامسة اأ

ن وجود هذا العقد كعدمهول إذا مات عنها ( تعتد للوفاة
أ

 .إذا فارقها في الحياة قبل الوطء؛ ل

 

 



ى( حيا قبل وطء وخلوة)زوجها ( فارقهاومن . )1
َ

و غيره فال عدة عليها؛ ِلَقْوِلِه َتَعال ِإَذا }: بطالق اأ
ٍة َتْعتَ  ُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

َ
وُهنَّ َفَما ل ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َاْن َتَمسُّ ُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّ

ْ
 ، {وَنَهادُّ َنَكْحُتُم ال

و. )2 ي( بعدهما)طلقها ( اأ  . والخلوةبعد الدخول : اأ

و. )3 حدهما )طلقها ( اأ  كابن دون عشر ( وهو ممن ل يولد لمثلهبعد اأ

 مثلها كبنت دون تسع فال عدة للعلم ببراءة الرحم بخالف المتوفى عنها وكذا . 4
أ

لو كانت ل يوطا
ية 

آ
 فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر ال

و . )5 ية السابقة وكذا لو تحملت ( تحملت بماء الزوجاأ
آ

ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فال عدة لال
 .  بهفي الصداق بوجوب العدة للحوق النسب " المنتهى " بماء غيره، وجزم في 

و . )6 ي( قبلهااأ و لمسها)قبل زوجته : اأ (  فال عدة)ثم فارقها في الحياة ( بال خلوة)ولو بشهوة ( اأ
ية السابقة

آ
 .لال

ٍة  ُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ
َ

وُهنَّ َفَما ل ْقُتُموُهنَّ ِمْن َقْبِل َاْن َتَمسُّ ُمْؤِمَناِت ُثمَّ َطلَّ
ْ

وَنَهاَتْع ِإَذا َنَكْحُتُم ال  َتدُّ



 أنواع المعتدات
سواء متوفى عنها  وضع الحمل

 زوجها أو مطلقة

شهر وعشرا متوفى عنها ربعة اأ  اأ

مفارقة في »مطلقة 
 «الحياة

ثالثة : ذوات الحيض
 قروء

و  ل تحيض لصغر اأ
شهر: إياس  ثالثة اأ

انقطع دمها ول تعرف 
 سببه

ة المفقود  امراأ



صناف]  [فصل المعتدات ستة اأ

ي( والمعتدات ست)فصل  صناف: اأ  :ستة اأ

حدها و عددا( الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل: )اأ  واحدا كان اأ

ى
َ

و كافرة؛ ِلَقْوِلِه َتَعال
مة مسلمة كانت اأ

و اأ
َوُاولُت اَلْحَماِل َاَجُلُهنَّ َاْن َيَضْعَن }: حرة كانت اأ

 ، [ 4: الطالق]{ َحْمَلُهنَّ 

م ولد)العدة بوضع ( وإنما تنقضي) مة اأ فإن )وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( ما تصير به اأ
ي( لم يلحقه و)يلحق الحمل الزوج : اأ و لكونه ممسوحا اأ شهر )لكونها ( لصغره اأ ولدت لدون ستة اأ

ي( منذ نكحها أ
مكن اجتماعه بها : ا أ

تي به ( ونحوه)وا
أ

ن تا
أ

ربع با أ
بانها لفوق ا أ

من ( وعاش)سنين منذ ا
شهر   .عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لنتفائه عنه يقينا( لم تنقض به)ولدته لدون ستة اأ

 {َوُاولُت اَلْحَماِل َاَجُلُهنَّ َاْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ }



ربع سنين) ك ثر مدة الحمل اأ ك ثر ما وجد ( واأ نها اأ
أ

قلها)ل ي( واأ قل مدة الحمل : اأ شهر)اأ ِلَقْوِلِه ( ستة اأ
ى

َ
ُه َثالُثوَن َشْهًرا}: َتَعال

ُ
حقاف]{ َوَحْمُلُه َوِفَصال

أ
ن الولد : ، والفصال[ 15: ال

أ
انقضاء مدة الرضاع؛ ل

مه، وقال تعالى ْيِن َكاِمَلْيِن }: ينفصل بذلك عن اأ
َ

َواِلَداُت ُيْرِضْعَن َاْولَدُهنَّ َحْول
ْ

، [ 233: البقرة]{ َوال
شهر، فهي مدة الحمل، وذكر  فإذا سقط الحولن التي هي مدة الرضاع من ثالثين شهرا بقي ستة اأ

شهر " المعارف " ابن قتيبة في  ن عبد الملك بن مروان ولد لستة اأ  اأ

ي( وغالبها) ن غالب النساء يلدن ( تسعة)غالب مدة الحمل : اأ
أ

شهر؛ ل  . فيهااأ

ة ( ويباح) ربعين يوما بدواء مباح)للمراأ  (.  إلقاء النطفة قبل اأ

 . لتفطرهرمضان إل قرب شربه لحصول حيض وكذا 

 .، ل فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمهاولقطعه

 {َوُاولُت اَلْحَماِل َاَجُلُهنَّ َاْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ }



 ن اإلجهاض 20/6/1407وتاريخ  140قرار هيئة كبار العلماء رقم 
أ

بشا  

 مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يليفإن : 

 . ل يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إل لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداَ  -1

و دفع ضرر متوقع  -2 ربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية اأ
أ

ول وفي مدة ال
أ

إذا كان الحمل في الطور ال
و خوفًا من العجز عن تكاليف  ولد اأ

أ
ما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية ال جاز إسقاطه ، اأ

ولد فغير جائز
أ

و اك تفاء بما لدى الزوجين من ال جل مستقبلهم اأ و من اأ  . معيشتهم وتعليمهم اأ

ن استمراره خطر على سالمة  -3 و مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة اأ ل يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة اأ
خطار

أ
ك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتالفي تلك ال ن يخشى عليها الهال

أ
مه با  . اأ

طباء  -4
أ

شهر للحمل ل يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من ال ربعة اأ بعد الطور الثالث وبعد إكمال اأ
مه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل إلنقاذ  ن بقاء الجنين في بطن اأ المتخصصين الموثوقين اأ

عظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين
أ

 . حياته وإنما رخص اإلقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا ل

مر 
أ

 ويوصي المجلس بتقوى هللا والتثبت في هذا ال

 {َوُاولُت اَلْحَماِل َاَجُلُهنَّ َاْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ }



 ن الفتاة 
أ

ن قواعد اإلسالم رفع الحرج والمشقة والعنت ، ومما ل شك فيه ا
المسلمة الحريصة على عفتها إذا تعرضت لعدوان وحشي ، وخافت نتيجة لذلك 

ن 
أ

و ا
أ

ذى كالقتل مثاًل ، ا
أ

ن تتعرض لال
أ

و ا
أ

ن تبقى منبوذة ا
أ

و شرفها ا
أ

على سمعتها ، ا
ن يبقى العار 

أ
و ا

أ
ن يصيبها في عقلها شيء ، ا

أ
و ا

أ
و عصبي ، ا

أ
تتعرض لمرض نفسي ا

منًا يلوذ 
آ

ن هذا المولود ل يجد مكانًا ا
أ

و ا
أ

مر ل ذنب لها فيه ، ا
أ

سرتها ، في ا
أ

يالحق ا
قول 

أ
مر كذلك ، : به ، ا

أ
ن تسقط هذا الجنين قبل إن كان ال

أ
فال حرج عليها ا

وسع وكلما ، ولوج الروح فيه 
أ

خذ بالرخصة ا
أ

مر اإلسقاط مبكرًا كان مجال ال
أ

كان ا
يسر، والعمل بها 

أ
.ا  

 {َوُاولُت اَلْحَماِل َاَجُلُهنَّ َاْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ }



 ربعين يوماً ليس خوف الفضيحة  وليس الحمل من سفاح . مبررًا إلسقاط الحمل إن كان عمره زاد عن اأ
ن الزانية التي تسقط جنينها تجمع بين  عذرًا إلباحة اإلجهاض في تلك الحالة، وقد ذكر العلماء اأ

د، قال : السوءتين ن إسقاط الجنين هو من الواأ ي  الموؤدةوإذا "\\\: -تعالى–الزنا والقتل، واأ
أ

سئلت با
[.9-8: التكوير" ]\\\ذنب قتلت  

تت النبي "\\\: -رضي هللا عنه –وقد روى عمران بن حصين  ة من جهينة اأ ن امراأ صلى هللا عليه  –اأ
، فدعا نبي هللا : وهي حبلى من الزنا فقالت -وسلم قمه عليَّ

أ
صبت حدًا فا صلى هللا عليه  –يا نبي هللا اأ

تني بها"\\\: وليها فقال -وسلم
أ

حسن إليها فإذا وضعت فا مر بها نبي هللا " \\\اأ
أ

صلى هللا عليه  –ففعل فا
مر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر  -وسلم تصلي : -رضي هللا عنه –فشدت عليها ثيابها ثم اأ

هل المدينة "\\\: عليها يا نبي هللا وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اأ
ن جادت بنفسها هلل  فضل من اأ ، (1696)، رواه مسلم"\\\-تعالى–لوسعتهم، وهل وجدت توبة اأ

مر النبي فنستفيد 
أ

ن للجنين حقًا في الحياة، ولو كان ابن زنا، فلو كان ل حرمة له ل صلى هللا عليه  –اأ
ن تضع حملها -وسلم . برجمها قبل اأ  

 {َوُاولُت اَلْحَماِل َاَجُلُهنَّ َاْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ }



 [فصل في الثانية من المعتدات]

لتقدم الكالم على ( المتوفى عنها زوجها بال حمل منه)من المعتدات ( الثانية)فصل 
و ل ( قبل الدخول وبعده)الحامل 

أ
شهر وعشرة)وطئ مثلها ا

أ
ربعة ا

أ
يام ( للحرة ا

أ
ا

ى
َ

ْصَن ِبَاْنُفِسِهنَّ }: بلياليها؛ ِلَقْوِلِه َتَعال ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َاْزَواًجا َيَتَربَّ ِذيَن ُيَتَوفَّ
َّ

َوال
 ، {َاْرَبَعَة َاْشُهٍر َوَعْشًرا

مة)
أ

ي( نصفها)المتوفى عنها زوجها ( ولال
أ

نصف المدة المذكورة، فعدتها شهران : ا
ن الصحابة 

أ
يام بلياليها؛ ل

أ
ى َعْنُهْم  -وخمسة ا

َ
ُه َتَعال جمعوا على تنصيف  -َرِضَي اللَّ

أ
ا

مة في الطالق، فكذا عدة الموت، وعدة 
أ

 .بالحساب مبعضةعدة ال

ْصَن ِبَاْنُفِسِهنَّ َاْرَبَعَة َاْشُهٍر َوَعْشًرا} ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َاْزَواًجا َيَتَربَّ ِذيَن ُيَتَوفَّ
َّ

 ،{َوال



ت عدة وفاة منذ )عده الطالق ( فإن مات زوج رجعية في عدة طالق سقطت)
أ

وابتدا
ن الرجعية زوجة كما تقدم، فكان عليها عدة ( مات

أ
 . الوفاةل

بانها في الصحة لم تنتقل)المطلق ( وإن مات)
أ

نها ( في عدة من ا
أ

عن عدة الطالق؛ ل
طول ). التوارثليست زوجة ول في حكمها لعدم 

أ
بانها في مرض موته ال

أ
وتعتد من ا

نها مطلقة فوجبت عليها عدة الطالق، ووارثة فتجب عليها ( من عدة وفاة وطالق
أ

ل
قلهما في 

أ
ك ثرهماعدة الوفاة ويندرج ا

أ
 . ا

و ) المبانة( ما لم تكن)
أ

مة ا
أ

و ذميةا
أ

لطالق ل )تعتد ( منها ف جاءت البينونة )من ( ا
ثر النكاح بعدم ميراثها، ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ( لغيره

أ
لنقطاع ا

جنبية تحل 
أ

نها ا
أ

زواجولو ورثت؛ ل
أ

 .لال

ْصَن ِبَاْنُفِسِهنَّ َاْرَبَعَة َاْشُهٍر َوَعْشًرا} ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َاْزَواًجا َيَتَربَّ ِذيَن ُيَتَوفَّ
َّ

 ،{َوال



و معينة ثم نسيها ثم )كانت ( وإن طلق بعض نسائه مبهمة)
أ

ا
ي( قبل قرعة اعتد كل منهن)المطلق ( مات

أ
سوى )من نسائه : ا

طول منهما
أ

ي( حامل ال
أ

ن كل واحدة : ا
أ

عن عدة طالق ووفاة؛ ل
ن تكون المخرجة بقرعة والحامل عدتها وضع 

أ
منهن يحتمل ا

 . سبقالحمل كما 

و وإن 
أ

مارة حمل كحركة ا
أ

و بعده با
أ

ارتابت متوفى عنها زمن عدتها ا
 .لم يصح نكاحها حتى تزول الريبةرفع حيض 

ْصَن ِبَاْنُفِسِهنَّ َاْرَبَعَة َاْشُهٍر َوَعْشًرا} ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َاْزَواًجا َيَتَربَّ ِذيَن ُيَتَوفَّ
َّ

 ،{َوال



مجع قرء ( احلائل ذات األقراء وهي)من املعتدات ( الثالثة)
َرِضَي  -روي عن عمر وعلي وابن عباس ( احليض)مبعىن 

ُهْم  بطالق أو خلع أو فسخ ( املفارقة يف احلياة) -اللَُّه َعن ْ
 : فعدهتا)

: ِلَقْولِِه تَ َعاَل ( ثالثة قروء كاملة مبعضةكانت حرة أو إن  
: البقرة]{ َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروء  }

 فيها ، وال يعتد حبيضة طلقت [ 228
روي عن عمر وابنه ( قرءان)بأن كانت أمة فعدهتا ( وإال)

ُهْم  -وعلي   .-َرِضَي اللَُّه َعن ْ
 { َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروء  } 



حيا ومل حتض )زوجها ( من فارقها)من املعتدات ( الرابعة)
َوالالِئي }: لَِقْوِلِه تَ َعاَل ( لصغر أو إياس فتعتد حرة ثالثة أشهر

تُ ُهنَّ َثالثَُة َأْشُهر   يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ
 . كذلك: أي{ َوالالِئي ملَْ َيَِْضنَ 

َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -لقول عمر ( شهران)كذلك ( أمة)عدة ( و)
. عدة أم الولد حيضتان ولو مل حتض كانت عدهتا شهرين: -

 . أمحدواحتج به . رواه األثرم
فتزيد على الشهرين من الشهر ( باحلساب مبعضة)عدة ( و)

فلو كان ربعها ( وجيرب الكسر)الثالث بقدر ما فيها من احلرية 
 .حرا فعدهتا شهران ومثانية أيام

تُ ُهنَّ َثالثَُة َأْشُهر  َوالالِئي ملَْ َيَِْضنَ }  {َوالالِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ



( من ارتفع حيضها ومل تدر سببه)من املعتدات ( اخلامسة)
سنة تسعة أشهر )إن كانت حرة ( فعدهتا): رفعهسبب : أي

قال ( للعدة)أشهر ( وثالثة)ألهنا غالب مدته ( للحمل
هذا قضاء عمر بني املهاجرين واألنصار ال ينكره : الشافعي

 . علمناهمنهم منكر 
 . املدةتنقض العدة بعود احليض بعد وال 

 . شهرافعدهتا أحد عشر ( شهرا)عن ذلك ( وتنقص األمة)
كآيسة؛ لدخوهلا يف عموم ( وعدة من بلغت ومل حتض)

 {َوالالِئي مَلْ َيَِْضنَ }: قَ ْوله تَ َعاَل 
لة معاصرة

أ
 :مسا

جري لها استئصال من  اأ
رحم فهذه تعتد ثالثة 

شهر  اأ



( و)لوقت حيضها كآيسة، ( املستحاضة الناسية)عدة ( و)
( ثالثة أشهر واألمة شهران)احلرة ( املبتدأةاملستحاضة )عدة 

 . حيضةألن غالب النساء َيضن يف كل شهر 
ما رفعه من مرض أو رضاع )من ارتفع حيضها ( وإن علمت)

وإن ( أو غريمها فال تزال يف عدة حىت يعود احليض فتعتد به
أو تبلغ سن )طال الزمن؛ ألهنا مطلقة مل تيأس من الدم 

: ، أياإلياسعدة : أي( فتعتد عدته)سنة مخسني ( اإلياس
  .اإلياسعدة ذات 

قول زوج أنه مل يطلق إال بعد حيض أو والدة أو يف ويقبل 
 .وقت كذا



حرة كانت أو أمة ( امرأة املفقود ترتبص)من املعتدات ( السادسة)
أربع سنني من فقده إن كان ظاهر غيبته : أي( ما تقدم يف مرياثه)

 .  السالمةاهلالك، ومتام تسعني سنة من والدته إن كان ظاهر غيبته 
كحرة )فقد زوجها ( وأمة)أربعة أشهر وعشرة أيام ( مث تعتد للوفاة)

للوفاة ( يف العدة)أما ( و)أربع سنني أو تسعني سنة ( يف الرتبص
 .  تقدمملا ( نصف عدة احلرة)بعد الرتبص املذكور فعدهتا 

مدة : أي( إل حكم حاكم بضرب املدة)زوجة املفقود ( وال تفتقر)
كما لو قامت البينة وكمدة اإليالء، وال ( وعدة الوفاة)الرتبص 

 .تفتقر أيضا إل طالق ويل زوجها
ن يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي : الراجح

اأ
حوال، « القاضي»

أ
ويقدره بحسب القرائن وال

 .ويجتهد في كل حالة



 :زوجة املفقود بعد مدة الرتبص والعدة ( وإن تزوجت)
ألنا تبينا بقدومه بطالن نكاح الثاين وال ( فهي لألولالثاين األول قبل وطء فقدم .)1

 . الردمانع من 
 :  لألول: أي( له)بعد وطء الثاين ف  : أي( بعده)إن قدم األول ( و.)2
قبل فراغ عدة )ها األول ( زوجة بالعقد األول ولو مل يطلق الثاين وال يطأأخذها )-أ

 الثاين، 
للثاين، وقال ( من غري جتديد عقد)مع الثاين : أي( تركها معه)لألول : أي( وله-ب

وإن قلنا َيتاج الثاين عقدا جديدا ": الرعاية " قال يف . ه . ا. األصح بعقد: املنقح
وعلى هذا فتعتد بعد طالق األول، مث جيدد الثاين عقدا؛ . ه . ا. طلقها األول لذلك

ألن زوجة اإلنسان ال تصري زوجة لغريه مبجرد تركه هلا، وقد تبينا بطالن عقد الثاين 
(  الثاين)الزوج ( قدر الصداق الذي أعطاها من)الزوج األول ( ويأخذ. )بقدوم األول

إذا تركها له لقضاء علي وعثمان أنه خيري بينها وبني الصداق الذي ساق إليها هو 
ألهنا غرامة لزمته بسبب وطئه هلا فرجع هبا ( منه)األول ( ويرجع الثاين عليها مبا أخذه)

 .بان انتفاؤه فكمفقودمث عليها كما لو غرته ومىت فرق بني زوجني ملوجب 



 مسألة في المفقود

ول بال تخيير
أ

 تكون لال

خذها 
أ

 ا

تركها مع الثاني 
خذ المهر

أ
 وا



 فصل
اعتدت منذ )وهو غائب ( أو طلقها)اعتدت من موته ( ومن مات زوجها الغائب)

وإن مل تأت باإلحداد يف صورة املوت؛ ألن اإلحداد ليس : أي( الفرقة وإن مل حتد
 .العدةشرطا النقضاء 

حرة كانت أو أمة ( بعقد فاسد كمطلقة)موطوءة ( وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو)
؛ ألنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح وتستربأ مزوجة

حبيضة وال َيرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غري  مزوجةأمة غري 
 .  يف فرجوطء 

بني املعتدة املوطوءة : أي( وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما)
سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء ( وأمتت عدة األول)والواطئ 

وال )بشبهة ما مل حتمل من الثاين فتنقضي عدهتا منه بوضع احلمل مث تعتد لألول 
بعد وطئه النقطاعها بوطئه ( مقامها عند الثاين)من عدة األول : أي( َيتسب منها

ألهنما حقان اجتمعا لرجلني فلم يتداخال ( اعتدت للثاين)بعد اعتدادها لألول ( مث)
 .وقدم أسبقهما كما لو تساويا يف مباح غري ذلك

 حامل حتى تضع ، ول غير حامل حتى تحيض حيضة
أ

 ل توطا

نها تستبراأ : الراجح اأ
 .بحيضة



بعقد بعد )بذلك  لواطئها: أي( له)املوطوءة يف عدهتا بشبهة أو نكاح فاسد ( وحتل)
إذا انقضت عدهتا فهو خاطب من : -َرِضَي اللَُّه َعْنُه  -لقول علي ( انقضاء العدتني

 اخلطاب 
؛ ألن يطأها: أي( حىت يدخل هبا)عدهتا ( يف عدهتا مل تنقطع)املعتدة ( وإن تزوجت)

بنت على عدهتا من األول مث )الثاين ( فإذا فارقها)عقده باطل فال تصري به فراشا 
 . تقدمملا ( استأنفت العدة من الثاين

(  بهانقضت منه عدهتا )بعينه ( بولد من أحدمها)املوطوءة بشبهة يف عدهتا ( وإن أتت)
بثالثة قروء ويكون ( مث اعتدت لآلخر)بالولد، سواء كان من األول أو من الثاين : أي

الولد لألول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاين، ويكون للثاين إذا أتت به ألكثر 
 . القافةمن أربع سنني منذ بانت من األول، وإن أشكل عرض على 

(  استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقيةبشبهة )يف عدهتا ( البائن ومن وطئ معتدته)
يلحق النسب فيهما حلوقا واحدا فتداخال،  لوطئنيألهنما عدتان من واحد ( األول)العدة 
 . إذا طلقت يف عدهتا على عدهتا، وإن راجعها مث طلقها استأنفت لرجعيةوتبين ا

على ما مضى من ( بنت)هبا ( وإن نكح من أباهنا يف عدهتا مث طلقها قبل الدخول)
عدهتا؛ ألنه طالق يف نكاح ثان قبل املسيس واخللوة، فلم يوجب عدة، خبالف ما إذا 

 .راجعها مث طلقها قبل الدخول؛ ألن الرجعة إعادة إل النكاح األول



 َيرم إحداد فوق ثالث على ميت غري زوج 
متوىف زوجها عنها يف نكاح )امرأة ( اإلحداد مدة العدة كليلزم )و

ال َيل المرأة تؤمن باهلل »: -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقوله ( صحيح
واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال، إال على زوج أربعة أشهر 

فاسدا مل يلزمها اإلحداد؛ ألهنا كان النكاح متفق عليه، وإن  « وعشرا
ولو )ليست زوجة وال يعترب للزوم اإلحداد كوهنا وارثة أو مكلفة فيلزمها 

فيجنبها وليها الطيب وحنوه وسواء كان الزوج ( أو أمة أو غري مكلفة ذمية
 . احملرماتولتساويهن يف لزوم اجتناب لعموم األحاديث مكلفا أو ال 

 .الرعايةوال يسن هلا، قاله يف ( لبائن من حي)اإلحداد ( ويباح)
موطوءة بشبهة )ال على ( رجعية، و)مطلقة ( على)اإلحداد ( وال جيب) 

ألهنا ليست زوجة ( باطل أو ملك ميني)نكاح ( أو زنا أو نكاح فاسد أو
 .متوىف عنها



واإلحداد اجتناب ما يدعو إل مجاعها أو يرغبه يف النظر )
واحلناء )وحنوه  بإسفيداج( إليها من الزينة والطيب والتحسني

قبل نسج أو بعده كأمحر وأصفر وأخضر ( وما صبغ للزينة
 .  حاجةبال ( حلي وكحل أسود)ترك ( و)وأزرق صافيني 

أبيض ولو  )ال ترك ( نقاب، و)ترك ( ال توتياء وحنوها وال)
؛ ألن حسنه من أصل خلقته فال إبريسممن ( كان حسنا

 . تغيريهيلزم 
 . ككحليمتنع من لبس ملون لدفع وسخ  وال 
 .من أخذ ظفر وحنوه وال من تنظيف وغسلوال 



 سكنى المرأة التي فارقها زوجها

 في بيت زوجها

تاك نعي »
أ

امك ثي في البيت الذي ا
«زوجك فيه  

من طلقها زوجها « رجعية 
و طلقتين

أ
«طلقة ا  

 في بيت زوجها

 «ل تخرجوهن من بيوتهن»

 حيث شاءت «مطلقة ثالثاً »بائن 



 سكنى المرأة التي فارقها زوجها

 جائز لحاجة

 يكره لغير حاجة

 يجوز  لضرورة

 ل يجوز  لغير ضرورة



 فصل 
الذي مات زوجها، وهي به ( وجتب عدة الوفاة يف املنزل)
فال جيوز أن تتحول منه بال عذر، روي عن ( حيث وجبت)

 عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، 
قهرا )حولت ( أو)على نفسها أو ماهلا ( فإن حتولت خوفا)

جيب عليها اخلروج من أجله أو بتحويل ( حبق)حولت ( أو
مالكه هلا أو طلبه فوق أجرته أو ال جتد ما تكرتي به إال من 

للضرورة ويلزم منتقلة بال ( انتقلت حيث شاءت)ماهلا 
 .كانتحاجة العود وتنقضي العدة مبضي الزمان حيث  



اخلروج حلاجتها هنارا ال )للمتوىف عنها زمن العدة : أي( وهلا)
 .  الفسادألنه مظنة ( ليال

أمثت ومتت عدهتا مبضي )عمدا ( وإن تركت اإلحداد)
زمان العدة؛ ألن اإلحداد ليس شرطا يف : أي( زماهنا

 انقضاء العدة، 
 يف لزوم مسكن كمتوىف عنها، ورجعية 
بائن مبأمون من البلد حيث شاءت، وال تبيت إال به، وتعتد 

وال تسافر، وإن أراد إسكاهنا مبنزله أو غريه حتصينا لفراشه 
 .لزمها -وال حمذور فيه 



 [باب االستبراء]
تربص يقصد منه العلم برباءة : مأخوذ من الرباءة وهي التمييز والقطع، وشرعا

 . مينيرحم ملك 
من صغري )ببيع أو هبة أو سيب أو غري ذلك ( من ملك أمة يوطأ مثلها)

: أي( حرم عليه وطؤها ومقدماته)وهو الكبري واملرأة ( وذكر وضدمها
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -لقوله ( قبل استربائها)قبلة وحنوها مقدمات الوطء من 

رواه « من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يسق ماءه ولد غريه»: -َوَسلََّم 
 . أمحد والرتمذي وأبو داود

أعتقها قبل استربائها مل يصح أن يتزوجها قبل استربائها، وكذا ليس هلا وإن 
، ومن وطئ أمته مث أراد تزوجيها أو بيعها يطؤهاأن تتزوج غريه إن كان بائعها 

، فإن خالف صح البيع دون التزويج، وإن أعتق سريته أو يستربئهاحرما حىت 
 .استربأهاأم ولده أو عتقت مبوته لزمها استرباء نفسها إن مل يكن 

 «ال توطأ حامل حتى تضع وال غير حامل حتى تحيض حيضة»

ن الستبراء : الراجح اأ
 لإلماء والحرائر

 الموطوءة بشبهة
 بعقد باطل/الموطوءة بزنا

 المخالعة
 المفسوخة

 المهاجرة
 المسبية

 من دخلت عليه بملك يمين 



 .كل احلمل ( واسترباء احلامل بوضعها)
 -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقوله ( من حتيض حبيضة)استرباء ( و)

ال توطأ حامل حىت تضع وال غري حامل حىت »: أوطاسيف سيب 
 . رواه أمحد وأبو داود« حتيض حيضة

لقيام الشهر مقام ( اآليسة والصغرية مبضي شهر)استرباء ( و)
 حيضة يف العدة، 

 .أشهرمن ارتفع حيضها ومل تدر ما رفعه عشرة واسترباء 
األمة إن قالت حضت، وإن ادعت موروثة حترميها على وتصدق 

أن هلا زوجا صدقت؛ ألنه ال  مشرتاةوارث بوطء مورثه، أو ادعت 
 .يعرف إال من جهتها

 «ال توطأ حامل حتى تضع وال غير حامل حتى تحيض حيضة»



 [كتاب الرضاع]
مص من دون احلولني لبنا ثاب عن محل أو : مص اللنب من الثدي، وشرعا: وهو لغة

 . شربه أو حنوه
َيرم من الرضاعة ما َيرم »: حلديث عائشة مرفوعا( َيرم من الرضاع ما َيرم من النسب)

 .رواه اجلماعة« من الوالدة
أنزل يف القرآن عشر »: حلديث عائشة، قالت( مخس رضعات). 1الرضاع من ( واحملرم)

رضعات معلومات َيرمن، فنسخ من ذلك مخس رضعات، وصار إل مخس رضعات 
رواه « واألمر على ذلك -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -معلومات َيرمن، فتويف رسول اهلل 

 .  مسلم
َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوالَدُهنَّ }: ِلَقْوِلِه تَ َعاَل ( يف احلولني)اخلمس إذا كانت وحترم . 2

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  -، ولقوله [ 233: البقرة]{ َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ 
: قال الرتمذي« ال َيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء، وكان قبل الفطام»: -َوَسلََّم 

ومىت امتص مث قطعه لتنفس أو انتقال إل ثدي آخر وحنوه . حديث حسن صحيح
 . فثنتانفرضعة، فإن عاد ولو قريبا 

 .يف فم حمرم كرضاع( والوجور)يف أنف ( والسعوط)
ولدهن حولين كاملين 

أ
 والوالدات يرضعن ا



املوطوءة بشبهة أو )لنب ( و)كلنب احلية ( امليتة)املرأة ( ولنب)
لنب : أي( أو باطل)كاملوطوءة بنكاح صحيح ( بعقد فاسد

لكن يكون ( حمرمأو بزنا )املوطوءة بنكاح باطل إمجاعا 
مرتضع ابنا هلا من الرضاع فقط يف األخريتني؛ ألنه ملا مل 

 .  فرعهاتثبت األبوة من النسب مل يثبت ما هو 
لنب ( البهيمة، و)عكس اللنب املذكور لنب : أي( وعكسه)
فال َيرم، فلو ارتضع طفل وطفلة ( موطوءةحبلى وال غري )

من هبيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن مل حتمل مل 
 .يصريا أخوين

 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 



حترمي ( ولدها يف)املرتضع ( صار)دون احلولني ( فمىت أرضعت امرأة طفال)
دون وجوب النفقة ( احملرمية)يف ( النظر واخللوة، و)إباحة ( النكاح، و)

ولد من )صار املرتضع أيضا فيما تقدم فقط ( و)والعقل والوالية وغريها 
(  أو وطئ)بسبب محلها منه ولو بتحملها ماءه : أي( نسب لبنها إليه حبمل

بنكاح أو شبهة خبالف من وطئ بزنا؛ ألن ولدها ال ينسب إليه فاملرتضع  
حمارم الواطئ الالحق به النسب كآبائه : أي( حمارمه)صارت ( و)كذلك 

وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأوالدهم وأعمامه وعماته وأخواله 
حمارم املرضعة  : أي( حمارمها)صارت ( و)حمارم املرتضع : أي( حمارمه)وخاالته 

دون أبويه )حمارم املرتضع : أي( حمارمه)كآبائها وأخواهتا وأعمامها وحنوهم 
فتباح املرضعة أليب املرتضع )فال تنتشر احلرمة ألولئك ( وأصوهلما وفروعهما

من رضاع ( أمه وأخته من النسب ألبيه وأخيه)تباح ( وأخيه من النسب، و
 .إمجاعا كما َيل ألخيه من أبيه أخته من أمه

خواتكم من الرضاعة
أ

رضعنكم وا
أ

مهاتكم الالتي ا
أ

 وا



( فأرضعت طفلة حرمتها عليه)كأمه وجدته وأخته ( ومن حرمت عليه بنتها)
له ملا تقدم من أنه َيرم من ( وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة)أبدا 

ومن أرضع مخس أمهات أوالده بلبنه زوجة له النسب الرضاع ما َيرم من 
 .صغرى حرمت عليه لثبوت األبوة دون أمهات أوالده لعدم ثبوت األمومة

( رضاع قبل الدخول فال مهر هلا)سبب ( وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها ب )
(  طفلة فدبت فرضعت من)الزوجة ( وكذا إن كانت)جمليء الفرقة من جهتها 

انفسخ نكاحها وال مهر هلا؛ ألنه ال فعل للزوج يف ( نائمة)أم أو أخت له 
الستقرار ( بعد الدخول فمهرها حباله)إن أفسدت نكاح نفسها ( و)الفسخ 

غريها فلها على الزوج نصف )نكاحها : أي( وإن أفسده)املهر بالدخول 
مجيعه )هلا ( و)قبل الدخول؛ ألنه ال فعل هلا يف الفسخ : أي( املسمى قبله

مبا غرمه من : أي( ويرجع الزوج به)بعد الدخول الستقراره به : أي( بعده
على املفسد؛ ألنه أغرمه، فإن تعدد املفسد وزع الغرم على )نصف أو كل 

 .الرضعات احملرمة
خواتكم من الرضاعة

أ
رضعنكم وا

أ
مهاتكم الالتي ا

أ
 وا



حكما؛ ألنه أقر مبا ( ومن قال لزوجته أنت أخيت لرضاع بطل النكاح)
قبل الدخول )إقراره ( فإن كان)يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك 

هلا؛ ألهنما اتفقا على أن النكاح باطل ( فال مهر)أهنا أخته ( وصدقته
 يف قوله إهنا أخته قبل الدخول( وإن أكذبته)من أصله 

نصف املسمى؛ ألن قوله غري مقبول عليها يف : أي( فلها نصفه)
:  أي( بعده)إذا كان إقراره بذلك ( كله)املهر ( وجيب)إسقاط حقها 

 .بعد الدخول ولو صدقته ما مل تكن مكنته من نفسها مطاوعة 
وأكذهبا )قالت زوجها أخوها من الرضاع : أي( وإن قالت هي ذلك)

ظاهرا؛ ألن قوهلا ال يقبل عليه يف فسخ : أي( فهي زوجته حكما
النكاح؛ ألنه حقه، وأما باطنا فإن كانت صادقة فال نكاح، وإال فهي 

 .أيضازوجته 

خواتكم من الرضاعة
أ

رضعنكم وا
أ

مهاتكم الالتي ا
أ

 وا



:  أي( كماله)شك يف ( وإذا شك يف الرضاع أو)
يف ( أو شكت املرضعة)كونه مخس رضعات 

ألن األصل عدم ( وال بينة فال حترمي)ذلك 
 الرضاع احملرم، 

 .  ثبت -امرأة مرضية به شهدت وإن 
اسرتضاع فاجرة وسيئة اخللق وجذماء وكره 

 .وبرصاء

خواتكم من الرضاعة
أ

رضعنكم وا
أ

مهاتكم الالتي ا
أ

 وا


