
بسم اهللا الرحمن الرحیم

المستعان بک یا صاحب الزمان عج اهللا تعالی فرجه

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار رحیمی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم رحیمی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

مقدمه

صیغه عقد

شروط صحت

شرایط

 والیت

و هنا مسائلُ

 [األولى]

   یصح اشْترَاطُ الْخیارِ فی الصداقِ

گرچهمیتوان براي مهریه شرط خیار قرار داد
مهر در عقد دائم شرط صحت نیست

،چه عمدا ذکر نکنند یا حتی شرط عدم ذکر مهر در عقد کردند عقد صحیح ست

مثال
مرد میگوید این زمین در مهر شما به شرط اینکه تا یک ماه خیار فسخ در مورد مهر داشته باشم

و بتوانم بعدا مهریه را تغییر دهم مثال چیز دیگر بدهم

شرط ضمن العقد واجب الوفاء است

یعنی خالف کتاب و سنت نباشدمشروع باشد 

مخالف طبیعت و مقتضی عقد نباشد 

مقدور باشد

در صورت فقد شروط، شرط فاسد محسوب میشود

طیارشدوجواب

قْدی الْعف وزجلَا ی طُلُ وبفاعل یبطل میتواندفَی

عقد باشد

مشهور

یعنی طرفین به عقد با این شرط راضی اند عقد را از باب وحدت مطلوب می بینند

.و از طرفی میدانیم العقود تابعۀ للقصود لذا باید هر دو حاصل شود تا عقد صحیح باشد

نکته
 زن متضرر میشود و آبرویش میرود

نکاح شائبه عبادت بودن دارد و در عبادت خیار قرار دادن صحیح نیست

تسھدقعدسفم

از باب تعدد مطلوب استو قیل: یبطل الشرط خاصۀ
یعنی اصل عقد + شرط عقد هر دو مطلوب هستند

.حاال اگر قید و شرط برود، باز هم خود عقد باقی است

تسیندقعدسفم

تسدسفمدسافطرشایآ

بازهم در این حالت شرط باطل ست ولی عقد صحیح ستو یمکن إرادة  القولِ الثانیشرط باشد

و یصح تَوکیلُ کُلٍّ منَ الزَّوجینِ فی النِّکَاحِ 

مقدمه

بر خالف عبادات که غرض شارع به فرد مباشر معین تعلق گرفته ست  معامالت همگی وکالت بردار هستن

چون نکاح  بیشتر جنبه معامالتی دارد،لذا وکالت بردار است

عقد نکاح را میتوان چند جور خواند

خود زن و شوهر بخوانند اصالتا 

پدر خانم و اقا بخوانند والیتا

وکالتا 

فضولتا

یلقُلِ الْوفَلْی

 تجوبنتی .مفعول به اول زوجت نیامده است اما باید بیاییدز مثال زوجت

تساهتفرگیھیدبارلوالوعفمارھاظامافنصم

. که عطف بیان استمنْ موکِّلک فُلَانٍ  مثال زید

نْکقُلْ: ملَا ی و

اگر منک بگوید یعنی زوج خود وکیل است در حالیکه زوج موکل است یعنی وکیل باید اسم موکل را بیاورد

بخالف البیع و نحوِه من العقود
فروشنده خطاب به وکیل بگوید: بعتک هذا الکتاب

یعنی بگوید این کتاب را به تو وکیل فروختم

و الفرقُ

1
همانطور که در بیع ثمن و مثمن باید ذکر شود در نکاح نیز چنین ستأنّ الزوجین فی النکاح رکنان بمثابۀ  الثمن و المثمن فی البیع  

اشکال
 قیاس در فقه شیعه امري باطل و مردود است باب نکاح را قیاس به باب بیع کردید

زوج و زوجه خریدار و فروشنده هستند
ثمن همان بضع یا استمتاعات جنسی ست

مثمن صداق و مهریه هست

2

انتقال مالی در بیع ممکن ست برخالف نکاحو ألن البیع یرد على المال و هو یقبل النقل[نقل مال] من شخص إلى آخر

موید
موکل انکار وکالت کند، ان عقد نکاح واقع نمیشوداگر  وکیل عقد را براي موکل خودش بخواند

اگر وکیل چیزي براي موکل خرید، در اینجا اگر موکل رد کند، میگویند: وکالت عقدش صحیح استبرخالف باب بیع

العقود تابعۀ للقصوداشکال
اگر قرار به وقوع عقد هست باید در بیع و نکاح صورت گیرد

.اگر واقع نشده در هیچ کدام واقع نشده است زیرا عقود تابع قصد ها هستند 

3
و ألن الغرض فی األموال متعلق بحصول األعواض المالیۀ

اما گیرنده و دهنده ثمن و مثمن مهم نیستدر باب بیع مهم ثمن و مثمن است

لذا در این باب مهم است که شوهر وکیل است یا موکلدر باب نکاح مهم ست زن و شوهر چه کسی هستند

یعنی چه دربیع و چه در نکاح طرفین عقد مهم هستند اشکال

و ألن البیع یتعلق بالمخاطب، دون من[= وکیل] له العقد، و النکاح بالعکس4

و لْیقُلْ: قَبِلْت لفُلَانٍ 

ها الْوکیلُ منْ نَفْسه (وکیل نباید زن را براي خود عقد کند جزَولَا ی و)یهف نَتلَّا إِذَا أَذ  إِ
 عموماً

أَو خُصوصاً

خارج از بحث
زوجتک نفسی . چرا «ك« بر «نفسی» مقدم شده است؟1

اعطیت زیداً درهماً. اینجا زید در معنا فاعل استاگر فعلی دو مفعولی باشد ، ان مفعولی که در معنا فاعل است باید مقدم شود

.اینجا هم کاف چون گیرنده استمتاعات است فاعل در معنا میشود لذا بر نفسی مقدم میشود

اك بگوید، خالف اصل عمل کرده است2 اصل در ضمیر متصل است. لذا اینجا اگر بگوید: زوجت نفسی ایاً / بموکلک علی علی جت موکلتی هنداً [عطف بیان از موکلتی] موکِّلَکزو

بررسی مفعول صیغ عقد نکاحمھم

الثَّانیۀُ

صورت اول

قَتْهدر صورتی که یکی از آنها ادعاي زوجیت کرد وطرف دیگر هم این ادعا را پذیرفت دفَص رَأَةٍ  ۀَ امجِیوى زعلَوِ اد

(حکم بِالْعقْد ظَاهراً  (بنابر ظاهر حال
حکم به ازدواج آنها میشود ظاهرا

دلیل: اقرار عقالء علی انفسهم جائز است 

مثال مهریه باید بدهد، حق ازدواج با مادر آن زن یا خواهر آن زن یا دختر آن زن را نداردمحکوم به لوازم  زوجیت میشودو تَوارثَا

 صورت دوم

  یکی از زن یا مرد ادعا زوجیت بکند و لَوِ اعتَرَف أَحدهما

حکم

مدعی فاقد بینه است 

بِهاحونَ ص (علی المعترف باالعتراف) د بِه هلَیع  یض قُ

مثال مهریه باید بدهد، حق ازدواج با مادر آن زن یا خواهر آن زن یا دختر آن زن را نداردمحکوم به لوازم  زوجیت میشود خواه منکر قسم بخورد یا نخورد

مثال مهریه باید بدهد، حق ازدواج با مادر آن زن یا خواهر آن زن یا دختر آن زن را نداردمدعی اگر مرد باشد

مثال: حق تزویج به غیر را ندارد، حق بیرون رفتن از خانه بدون اذن همسر را نداردمدعی اگر زن باشد

دلیل: اقرار عقالء علی انفسهم جائز است 

یعنی مثال مرد نمی تواند اگر غیر از این زن که ادعا همسر بودنش میکند، 3 زن دیگر دارد، حق ندارد با زن دیگري ازدواج کنددر صورتی که مدعی بینه نداشت.  و در اینجا منکر باید قسم بخورد. ولی مدعی زوجیت گرفتار اقرار خودش است

نکته

اما اگر مدعی بینه نداشته باشد، چند حالت داریم

منکر قسم میخورد

منکر از قسم سرباز بزند و به دیگري رد کند

منکر نکول کند

همچنین اگر یک طرف ادعا زوجیت کرد بینه هم نیاورد و طرف منکر هم نکول کرد با قسم خوردن شخص مدعی، زوجیت ثابت میشود ظاهرا

لداعدھاشود

جایی که زن یا مرد که مدعی هستند براي ادعا زوجیت خود بینه هم آوردند و قاضی نیز طبق همان ظاهر حکم میدهدمدعی واجد بینه است

صورت سوم

در جایی که زن مدعی زوجیت و مرد منکر
اگر مرد اعتراف میکرد که من شوهر تو هستم، در این صورت باید به لوازم حرفش پاي بند می بود

سوال
ایا میتواند با مادر این زن یا خواهر این زن یا دختر این زن ازدواج کند؟ در ظرف این مدت که مدعی ادعاي خود را ثابت نکرده ست و منکر قسم نخورده تا ادعا باطل شود

شبهه اي در کار است لذا حق ندارد در این مدت با نزدیکان این خانم ازدواج کند  ِمن تعلق حق الزوجیۀ فی الجملۀمشهور

سوالدرجایی که مرد مدعی زوجیت و زن منکر

ایا زن میتواند در طول این مدت میتواند با دیگري ازدواج کند؟

بنابراین میتواند با مرد دیگري ازدواج کندچون عسر و حرج الزم می آید و زن بالتکلیف ستدلیلو من عدم ثبوته[ه: زوجیت]. و هو األقوىشهید ثانی

درادنیلکشمچیھ

فیتوجه الیمین متى طلبه[طلبها (یمین)] المدعی

الثَّالثَۀُ

اصل دعوي بین زید و سعاد است.در واقع دو دعوي وجود دارد. یعنی دو مدعی و دو منکر داریم
زید میگوید سعاد همسر من است و سعاد آن را انکار میکند

از آن طرف خواهر سعاد، یعنی هند ادعا میکند زید همسر من است، و زید  منکر آن است 

مقدمه

رَأَةٍ و ادعت أُخْتُها علَیه الزَّوجِیۀَ ۀَ امجِیوى زعقسم زوج بر انکار زوجیت با اختمشهورصورت اول: زید و هند هر دو فاقد بینه هستند لَوِ اد) لَفلذا در دعوي زید و هند، زید قسم میخورد که من هند را به عقد خود در نیاوردم (ح

دروخبمسقرکنموهیلعیعّدُمدیاب)دشابهدشنایدشابهدشلوخدهچ(اقلطماجنیارد

.در اینجا زید بینه دارد که با سعاد ازدواج کرده است اینجا قاضی طبق همان بینه حکم میکند و هند حرفش به جایی نمیرسدفَالْعقْد لَه صورت دوم: فقط زید بینه داردو إِنْ أَقَام بینَۀً

قَامت بینَۀً در اینجا هند بینه دارد که با زید ازدواج کرده است، قاضی طبق همان بینه حکم میکند و زید حرفش به جایی نمیرسد فَالْعقْد لَها .صورت سوم: فقط هند بینه داردإِنْ أَ

قَاما بینَۀً  و لَو أَ
دلیل روایت(فَالْحکْم لبینَته (بینه مردزن و مرد هر دو صاحب بینه اند ولی این دو بینه باهم تعارض کرد

لَّا أَنْ یکُونَ معها (مع البینه) مرَجح منْ  إِ
 دخُولٍ

هنَتیلَى تَارِیخِ با عهنَتیمِ تَارِیخِ بتَقَد تقدم تاریخی بینه زن بر مردأَو

الْخَامسۀُ

کیلُ لَا الْو و یلالْو جزَو لَا ی

ولی یک صغیره حق ندارد دخترش را در شرایط  تزویج کسی کند
به کمتر از مهر المثل

عیوب مجوزه فسخ نکاح را دارد

إِلَّا  مگر به

رِ الْمثْلِ  هبِم

جنُونِ لَا بِالْم و

 یلَا بِالْخَص خصی الت رجولیت دارد و قدرت جماع هم دارد اما قدرت ایجاد نطفه ندارد.لذا زن باردار نمیشودو

زَوج الولی الطِّفْلَ بِذَات الْعیبِ  لَا ی الِ اگر ولی شرایط باال را رعایت نکندوالْکَم دعرُ ب تَخَیحق فسخ داردفَی.
مهر را میتواند فسخ کند،  و مهر مثل متعارف براي خود قرار دهد

اصل عقد و مهر هر دو را فسخ کند

عقد نکاح به صور زیر جاري میشودالسادسۀُ

اصالتا 

والیتا 

(وکالتا (نیابتاً 

 فضولتا 

اقوال

مطلقا باطل است. چه در نکاح و چه عقود دیگر

به طریق اولی صحیح استچون بیشتر از همه عقود، عقد بیع رایج است و عقد فضولی بیع نیز صحیح است (بعد اذن مالک) پس بقیه عقود دلیلمطلقا صحیح است. چه نکاح در  و غیر آن

روھشم

اما در باقی عقود صحیح نیستند .عقد فضولی در باب نکاح و بیع صحیح است قول به تفصیلقیل

ضُولًا یقف علَى الْإِجازةِ  ع فُ لَو وقَ عقْد النِّکَاحِ 
 منَ

هلَیع قُودعاگر بالغ و کامل باشندعروس یا دامادي که براي وي عقد خوانده شده الْم

هیلو در حالی که معقود علیه صغیر باشند..پدر؛ پدر بزرگ، مالک وأَو

در مقابل قولی که عقد فضولی نکاح را باطل میدانستو لَا یبطُلُ علَى الْأَقْرَبِ

الثَّامنَۀُ

ضُولی الصغیرَینِ بعد از آنکه ثابت شد عقد فضولی صحیح است و لزومش متوقف بر اجازه بعدي است  .اگر دو نفر فضولی صغیره و صغیره را با یک مهر معین به تزویج هم در آورند لَو زوج الْفُ

قْدالْع ازأَج ا ومهدلَغَ أَحو یکی از این دو زودتر از دیگري به سن بلوغ برسدفَب

 لَزِم
عقد از طرف فرد بالغ الزم میشود

اما طرف دیگر هنوز کمال پیدا نکرده است تا بخواهد قبول کند

 اتم ثُم ازأَج فَلَو 

رد، باید سهم ارثی براي شخص دوم کنار گذاشته میشود حال اگر شخص اول م

هیرَاثنْ مم طُهسیرِ قغلصل .اگر بعد کمال، این عقد را رد کرد، نه ارث و نه مهري براي او است عزِلَ 

 ازأَج غَ اآلخَرُ و اما اگر قبول کرد، ارث و مهر را نیز می بردو إِذَا بلَ

إِجازةِ و ورِثَ  سببِیۀِ الْإِرث فی الْ اما چون این فرد متهم است، که براي بهره بردن از منافع قبول کرده است، باید پیش قاضی سوگند یاد کند.حلَف علَى عدمِ 

التَّاسعۀُ

أَبوانِ بِرَجلَینِ  لَو زوجها الْ

کدام یک از این دو عقد صحیح است و کدام باطل است؟و پدر بزرگش نیز دختر را به ازدواج مرد دیگري آورده استدر جایی که دختر بچه را پدرش به ازدواج مردي در آورده

صح عقْده و إِنْ  سبقَ أَحدهما اگر این دو عقد مقارن نباشد
.عقد پدربزرگ نافذ است و عقد پدر باطل میشود 

روایتدلیل

جد و اقْتَرَنَااما اگر این دو عقد مقارن باشد عقدي که زودتر اتفاق افتاده صحیح و دیگري باطل استقُدم عقْد الْ

 و لَو زوجها الْأَخَوانِ بِرَجلَینِ 

دختر کبیره هست و هر برادر این خواهر را به عقد مردي در آورده ست
در جایی که این دو عقد مقارن باشد، کدام یک بر دیگري ترجیح دارد؟

 .قاعده کلی: دو برادر مثل بیگانه می مانند، فضولتا و  وکالتا

نَا   و إِنِ اقْتَرَ
اهر دو وکیل عقد برادر اکبر مقدم بر عقد برادر اصغر نمیشود و هر دو باطل است بطَلَا إِنْ کَانَ کُلٌّ منْهما وکیلً

چه مقارن باشد و چه مقارن نباشد عقد وکیل مقدم است مطلقاو إِلَّا صح عقْد الْوکیلِ منْهمایکی وکیل و دیگري فضولی

نامزمھ

(وجود سبق)
کَانَا وکیلَینِهر دو وکیل باشند هر عقدي که مقدم باشد، حاکم بر دیگري استفَالْعقْد للسابِقِ إِنْ 

 تا شَاءلَّا فَلْتَخْتَرْ م (و تُستَحب إِجازةُ عقْد الْأَکْبرِ (برادر بزرگترباز هم خانم مخیر استو إِ

رَت هر دو فضولی هستندو لَو کَانَا فُضُولیینِ و اقْتَرَنَا  باز هم خانم مخیر استتَخَی

عاشرَةُ أُم الْ لَایۀَ للْ لَا وِ
(اعتُبِرَ رِضَاهما (مثل فضولی فَلَو زوجتْه أَو زوجتْها چون مادر والیت ندارد لذا فضولی محسوب میشود پس

فَلَوِ ادعت الْوکَالَۀَ عنِ االبنِ و أَنْکَرَو پسر انکار اگرمادر ادعاي والیت از پسرش کند
 بطَلَ 

رِ هالْم فصن تمادر باید نصف المهر المسمی دختر را بپردازدو غَرِم



: فی الْمحرَّمات و تَوابِعها الْفَصلُ الثَّالثُ

بسم اهللا الرحمن الرحیم

المستعان بک یا صاحب الزمان عج اهللا تعالی فرجه

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگواررحیمی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم رحیمی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

 بیان شهدین با رنگ  مجزا مشخصاً در نمودار آمده ست
شهید اول[ما هو المراد من الرهن]

 شهید ثانیو یجوز تَعلیقُ

همدقم

ما یک محرَم داریم و یک محرّمرابطه این دو: عام وخاص مطلق است  به عمومیت محرّم
مثال مادر بر پسرش محرم است لذا ازدواج با مادر حرام است.هر زن یا مردي که محرَم باشد، بر آن فرد محرّم هست و ازدواج با او حرام است

.اما ممکن است کسی محرّم باشد اما محرَم نباشد
.اگر مردي با زنی وطی به شبهه کرد، یا مردي با پسري لواط کرد

م است، اما محرَم نیست خواهر، مادر ، دختر  فرد مفعول بر فاعل حرام میشود. یعنی محرّ

اسباب محرّم شدن

مثل خواهر و برادر نسب یا خویشاوندي 

 اگر بچه اي از زنی شیر خورده باشد. انگاه بین ان زن و بین بچه اي که شیر خورده، پیوند حاصل میشود. یعنی این بچه نمیتواند با این خانم ازدواج کند. و همین طور(رضاع یا رِضاع (شیر خوردن

وصلت، پیوند از طریق عقد نکاحمصاهرت 
مثال بین مادر زن و داماد 

عروس و پدر شوهر 

اگر مردي قسمت هاي حساس یک خانم را لمس کند، پسر او نمیتواند با ازدواج کند ملموسه ابتوابع آنها

زنانی که ازدواج با آنان حرام ست

سبِ رُم بِالنَّ حی 

لَتإِنْ ع و نِ فَنَازِلًاالْأُم االب بِنْت ا وبِنْتُه و الْبِنْت و 

 و الْأُخْت و بِنْتُها فَنَازِلًا

کخِ کَذل و بِنْت الْأَ

ۀُ فَصاعداً  و الْعمۀُ و الْخَالَ

یبسنمَرحَم

رُم بِالنَّسبِ حا یبِالرَّضَاعِ م رُم حی و

مقدمه

طبق روایت نبوي
همان عناوینی که در نسب حرام هستند همین عناوین در رضاع حرام هستند .یحرم برضاع ما یحرم بالنسب

در ارث، نفقه و قصاص باهم متفاوت اندنکته

طرفین
ع رتَض بچه اي که شیر میخورد م

رضعۀ به ان زنی که شیر میدهدم

بِشَرْط 

نه (کون الرضاع) عنْ نکَاحٍ (ال سفاح این شیر از طریق آمیزش حالل ( به خاطر عقد دائم/ عقد موقت/ کنیز) به وجود آمده باشد(کَو

 و أَنْ

 حد اثر
مح  گوشت برویاند ینْبِت اللَّ

عرفا استخوان رشد کند(أَو یشُد الْعظْم (عرفا

لَۀً أَو یتم حد زمانی لَی ماً وویک شب و روز کامل باشد ی

أَو یتمحد عددي
عۀً ةَ رضْ رَ پانزده مرتبه پیاپی باید شیر بخورد أَو خَمس عشْ

شْرُ بِالْعشْرِ و الْأَقْرَب النَّ
در حدي شیر خورده که عرفا میگویند: محکم بودن استخوان بچه از طریق شیر این خانم باشد

باید به صورت متوالی باشد. مثال 2 یا 3 روز به صورت پراکنده

لَینِ وی الْحف ع ض رْتَ کُونَ الْمأَنْ ی در حین شیر خوردن دو سالش کامل نشده باشد و

ى بین رضعات فاصله نشود به واسطه شیر خوردن از زن دیگر و أَنْ لَا تَفْصلَ بینَها بِرَضَاعٍ أُخْرَ

داحلٍ و فَحنُ لکُونَ اللَّبأَنْ ی نِ لبن براي  فحل(شوهر) واحد باشد و لَینِ فَحۀً بِلَب اعمةُ ج أَ فَلَو أَرضَعت الْمرْ
رُم بعضُهم على بعضٍ  حی لَم

 مثال یک خانم
 با شیر حاصل از فرزند شوهر اول

با شیر حاصل از فرزند شوهر دوم

تمرحرشنطورش

ةِ  رُور جوز استرْضَاع الذِّمیۀِ عنْد الضَّ ی و 

رِ شُرْبِ الْخَم نْزِیرِ ونْ أَکْلِ الْخا مه نَعمی و

لها ها لتَحملَه إِلَى منْزِ إِلَی لَدالْو یملتَس کْرَهی ممکن ست به بچه چیز هاي حرام بدهدو

جوسیۀُ أَشَد کَرَاهۀً  الْم و 

تسمارحدشابنترورضرگاینعی

نْ زِنىا عتُهنْ وِلَادم تَرْضَعس أَنْ ی کْرَه ی (شیردهنده ولد زنا نباشد) و

 تارطُ صرَائ لَ الشَّ إِذَا کَم و

عۀُ  رْض ا الْمأُم 

لُ الْفَح ا وأَب 

 أَعماما و أَخْوالًا(و إِخْوتُهما (اب و ام

هما لَاد أَو ةً و إِخْو 

دادا ا أَجماؤُهآب و 

ـ عِفَ رْتَض و الْمأَب حنْکلَا ی 

لَاد  صاحبِ اللَّبنِ ی أَوف
ةً  وِلَاد 

و رضَاعاً

رْضعۀِ  الْم لَاد ی أَوف حنْککَذَا لَا ی و 
ةً وِلَاد 

جوز لَه رضَاعاً لَا ی و یرِس لِ الطَّبلَى قَوع

عِ نَسباً فی إِخْوته رضَاعاً رْتَض ةُ الْم إِخْو حنْکی و 
(خواهرا ن و برادران نسبی شیرخوار می توانند با خواهران و برادران رضاعی او ازدواج کنند)

فقط دو نفر نشر حرمت برایشان می آید
خود مرتضع نسبت به فرزندان این دایه و صاحب لبن 

اب المرتضع که نمیتواند با اوالد صاحب لبن یا مرضعه ازدواج کند 

رَّمح قْدالْع ضَاع قَ الرَّ لَح لَو قِ و رضاع الحق مثل رضاع سابق عقد را حرام و باطل می کند کَالسابِ

فَصلَۀً إِلَّا م ةُ بِه اده شهادت بر رضاع باید با تفصیل و جزئیات به صورت مشاهده مداوم باشد نه منقطع و لَا تُقْبلُ الشَّ

ةِ رَ اهصبِالْم رُم حی و 

عقد ازدواج

اقسام حرمت

د حرام موب

 یا تحریم عینی

پدر شوهر و عروس 

داماد و مادر زن / مادر مادر زن 

ربیبه بر ناپدري حرام ابدي است. یعنی اگر از زنش جدا بشود، نمیتواند  تا اخر ازدواج کند 

 زوجۀُ

کُلِّ منَ
 مادر یا نامادري الْأَبِ فَصاعداً 

نِ فَنَازِلًا لَى اآلخَرِ عروس پسر یا نوهأَوِ االبیعنی زوجۀ االب حرام است بر پسر/ زوجه االبن حرام است بر پدر ع 

 مثال عروس بر پدر شوهر محرم شود. یا مثال زن باباي شما بر شما حرام ابدي میشود. یا سبب میشود دسته اي از مردان بر دسته اي از زنان محرم بشوند و برعکس 
مادر زن و مادر مادر زن بر داماد حرام ابدي میشود (ولو با آن زن دخول هم نکرده باشد

سورع

مادر زن

ةِ طُوءوالْم أُم زن دخول شده به او حالل یا حرامو

ها لَیع قُود عالْم أُم زن عقد شدهو

مادر بزرگ آنهافَصاعداً 

فرزند دختري مفعول
ا (و دختران آنها ةِ مطْلَقاً فَنَازِلً طُوء ونَۀُ الْماب چه قبل وطی  این دختر موطئه متولد شده باشد و چه بعدا متولد شود(و.

ها لَیع قُودعنَۀُ الْملَا اب 

عاً مخواهر زن که تا مادامی که زید با هند ازدواج کرده است حق ازدواج با خواهر او (نسبی ابوینی/ امی / ابوي) او را ندارد ج

تسامارحتمایقمایقات

حرام جمعی
رُمخواهر زن فَتَح ا الْأُخْتناً أَمیولی اگر هند بمیرد، میتواند با خواهر ازدواج کند  لَا ع.

 و الْعمۀُ و الْخَالَۀُ
ۀِ  أَخیها أَو أُخْتها نَ ابنَ یب ا ومنَهیب ع مججمع بین خاله و دختر خاله دیگر یا عمه و دختر برادر باطل و حرام ست ی

با عمه یا خاله ازدواج کردیم  بعد میخواهیم با دختر خواهر یا دختر برادر او ازدوا ج کنیم 
 بِرِضَاء الْعمۀِ و الْخَالَۀِ 

هونکال عقد باطل است لَا بِد

تقومای

قْدلَى الْعقِ ع ابِ نَى الس هۀِ و الزِّ الشُّب کْم ح ةِ  مادر زن زنا شده با وي با شوهر حرام هستو رَ اهصی الْمیحِ فح الص کْم ح

حاکنقیرطزادنیوپ

مسائلُ عشْرُونَ



ۀِ تْعکَاحِ الْمی نف : ابِع لُ الرَّ الْفَص

بسم اهللا الرحمن الرحیم

المستعان بک یا صاحب الزمان عج اهللا تعالی فرجه

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگواررحیمی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم رحیمی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

 بیان شهدین با رنگ  مجزا مشخصاً در نمودار آمده ست
شهید اول[ما هو المراد من الرهن]

جوز تَعلیقُ ی شهید ثانیو 

هتیی شَرْعف لَافلَا خ دلیل مشروعیت اجماعی بین شیعه و اهل سنت و

بِه ح آتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀًو الْقُرآنُ مصرِّ فَما استَمتَعتُم بِه  منْهنَّ فَ

 تثْبی لَم هخى نَسوعد ادعاي نسخ این آیه با روایت ضعیف از پیامبر ثابت نمیشود و

اه تَشْرِیع مرْدود علَیهبلکه علت تحریم دستور بعض از صحابه ست ۀِ إِیابح ضِ الصعب رِیم تَح و

احکام

ه کَالدائمِ کْم ح و

 لَفا سیعِ ممی جف

ائمِ األحکام شرطا کَالد هابإِیج و 

یعنی نیاز به ایجاب و قبول دارد 

 عقد الزم ست دلیل

ککَذل ولُهقَب و 

و والیۀ 

و تحریما بنوعیه

  یتُثْنا اسدر نکاح دائم،إِلَّا م

به خالف عقد موقت طالق هست اما در موقت طالق مطرح نیست 

ع بِها و لَا یقَ

 طَلَاقٌ 

(و لَا إِیالء (قسم بر ترك همبستري

نَى و لَا لعانٌ ف بِالزِّ ا فی الْقَذْ إِلَّ

اره ع بِها الظِّ ترك همبستري با گفتن ظهرك علی کظهر امی و یقَ

نصاب  زوجه مطرح است 

ابتدائا مسلمان بخواهد با زن کتابیه ازدواج کند جایز نیس 

عت» بتواند در ایجاب استفاده شود، اختالفی بود  اینکه لفظ «متّ

 نفقه واجب ست

ع شَرْطه به خالف عقد موقتبحث ارث و میراث مطرح است ا م و لَا تَوارثَ إِلَّ

دتفاوت عقد دائم و موقت زِیی و
رَ الْأَجلِ  زمان مشخص باشد ذکْ

رِ هکْرُ الْمذ و
کمیت و کیفیت مهریه باید مشخص باشد واال بطل

در عقد دائم اگر مهریه المسمی مشخص نشود تبدیل به مهر المثل میشود

محدودیتی در تعین مهر یا مدت ندارد و لَا تَقْدیرَ 
رِ  هی الْمةً ف  قلَّۀً و کَثْرَ

و کَذَا فی الْأَجلِ

لَو و

لَ الْدخُولِ  ةَ قَبد ا الْمهبهى (مهر تعیین شده و مسالْم فصن ه لَیفَع)

ها (به همان نسبت از مهرش کم می کند أَخَلَّت بِشَی ء منَ الْمدةِ  قَاص)

(أَخَلَّ بِالْأَجلِ (نگفتن مدت در عقد  
 أَو بطَلَ انْقَلَب دائماً

لَافلَى خع

  قْدالْع ادنَ فَسیخُولِ تَبالد ع ثْلِ مرُ الْم هفَم

 و عدتُها 

اگر زنی: کبیرة + مدخول بها + یائیسه نیس + باردار هم نیست؛ عده اش بستگی دارد به

دو حیضحیضَتَانِحیض میشود

روھشم

 و لَوِ استَرَابت حیض نمی شود
دو ماه و پنج روز قیلفَخَمسۀٌ و أَربعونَ یوماً 

نکته
وجه تسمیه: از ماده ریبۀ چون محل ریب و شک است که مبادا باردار شده است که حیض نمی بیند؛

اسم دیگر : ذات شهور 

دوشنضیحودشابضیحنسرد

و منَ الْوفَاةِعده ي وفات

امٍ  ۀِ أَی سخَم نِ ورَی ۀً بِشَهأَم إِنْ کَانَت

رَّةً و ضعفها  ح دو برابر 65 روز = 130 روز = 4ماه و 10 روزإِنْ کَانَت

زوج مرده صغیره باشد یا کبیره / مدخول بها یا غیر مدخول بها/ یائسه یا غیر یائسه/ حرّة یا أمۀ/ دائمی یا موقتدر تمامی حاالت

عد الْأَجلَینِ فیهِما و لَو کَانَت حاملًا فَبِأَب
مقدار بیشتر بین دو ماه و پنج روز و وضع حمل در امه

و مقدار بیشتر بین چهار ماه و ده روز و وضع حمل در حره
دورترین مدت همان 4ماه 10 روزهیک بار زن ماه آخر هست و همسرش می میرد

بعد به دنیا آمدن بچهیک بار زن ماه اولش هست همسرش می میرد



رِ هی الْمف : ساد لُ الس الْفَص

بسم اهللا الرحمن الرحیم

المستعان بک یا صاحب الزمان عج اهللا تعالی فرجه

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگواررحیمی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم رحیمی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

 بیان شهدین با رنگ  مجزا مشخصاً در نمودار آمده ست
شهید اول[ما هو المراد من الرهن]

 شهید ثانیو یجوز تَعلیقُ

شرایط مهر

 کُلُّ ما صح أَنْ یملَک.باید عرفا و شرعا مالیت داشته باشد
 عیناً کَانَ

أَو منْفَعۀً
ه اره إِم حص(مهریه قرار دادن آن)  ی

رِ هی الْمیرَ (محدودیت) فلَا تَقْد و

در قلت مهریه نباید به گونه اي نباشد، که ارزشی نداشته باشد قلَّۀً 

ةً از حیث کثرت اختالفی استو لَا کَثْرَ

مشهور
رَ السنَّۀِ هم زاوج ةِ درهمٍ و یکْرَه أَنْ یتَ سمأَ خَم وه و

.حدي ندارد + بیشتر از مهر السنه باشد اشکالی ندارد اما کراهت دارد 

مستحب است به اندازه مهر السنه باشد شارح

سید مرتضی: نباید بیشتر از مهر السنه باشد

 ارِهبتنِ اعةُ عدشَاهالْم یهی فکْفی و
مشاهده ي مهر کفایت از اندازه گیري و قیمت گذاري اش می کنددر جایی که مهر حاضر ست

.باید مهر کامال توصیف شود طوري که ابهام کامال زدوده شوددر جایی که مهر غائب ست

احکام

و لَو عقَد الذِّمیانِ علَى ما لَا یملَک فی شَرْعنَا
 صح زن شوهر کافري که مسلمان شدن مهریه و عقدشان درست ست

 فَإِنْ أَسلَما انْتَقَلَ إِلَى الْقیمۀِ
اما اگر مهریه آنها از چیزهایی حرام مثل شراب باشد که قابلیت تملیک در شرع ندارد

چون خودشان شرعا متعذر هستند تبدیل به قیمت میشوند مشهور

لَامالس ه لَیع نَّۀِ نَبِیهس و تَابِ اللَّهلَى کا عهجتَزَو لَو مٍ اگر زن بگوید با تو ازدواج میکنم علی کتاب اهللا و سنته نبیه. در این صورت مهر زن همان مهر السنه (500درهم) میشودوهرۀِ د سمائَ خَم وفَه

راً ، هیمِ الْقُرْآنِ مللُ تَع عج وزج ی هر نوع منفعت عقالیی میتواند مهر شود. مثل تعلیم قرآنچه منفعت هایی را شامل میشود؟با توجه به اینکه منعفت میتواند مهر باشدو 

مائالد قْدالْع حصی و 
رِ هکْرِ الْمرِ ذ نْ غَیم 

مسئله

نکاح از حیث اینکه مهر ذکر بشود یا نشود، چند حالت دارد
(عقد منعقد شود + مهر اسم برده شده است. (مهر المسمی دارد 

در اینجا فعال زن از مرد چیزي نمیخواهد (عقد منعقد شود + عمدا مهر را نام می برند (عقد تفویض البضع) (محل بحث 

(عقد منعقد میشود + مهر ذکر شده است اجماال + اما تفصیل مهر واگذار شده است به یکی از زوجین یا به یکی از شخص ثالث(مثال پدر عروس

نکته
این عقد تفویض البضعی فقط نسبت به عقد دائم است

 اینکه در عقد تفویضی میگوید: زوجت نفسی بال مهر / ال مهر علیک 
به این معنا که بعدا مشخص میشود نه اینکه کال مهري نباشد

چون  الزمه عقد نکاح (دائم یا موقت) مهر است

رُ الْمثْلِاگر دخول رخ داد فَإِنْ دخَلَ  با صرف عقد مهر واجب نمیشودوجوب مهر هیعنی مثل این زن با این کماالت و شرایط معموال مهرش چقدر استفَم

لَ الدخُولِ إِنْ طَلَّقَ قَب و 

در عقد تفویض البضعی +، اگر دخول واقع نشده +  و به توافق نرسیدند
ۀُ تْعا الْمیعنی او را بهره مند سازد، و او را بی نصیب نگذارداینجا باید مهر المتعه بدهد  فَلَه

رَّةً کَانَت أَو أَمۀً ح

(مهر المتعه)مهر المتعه بستگی دارد به وضعیت مالی زوج

 یـ فَالْغَن بِ

(الدابۀِ (اسب

عِ (لباس قیمتی رْتَفَ بِ الْمأَوِ الثَّو)

ةِ دنَانیرَ أَو عشَرَ

ۀِ دنَانیرَ و الْمتَوسطُ سبِخَم

ـ و الْفَقیرُ  بِ

 دینَارٍ

 و خَاتَمٍ

هِه بش و

رِ هذه (غیر مفوضۀ البضع  غَیۀَ لتْعلَا م اما اگر به عاملی غیر طالق جدا بشوند، مهر المتعه مستحب است(و.

(انواع تعیین مهر)

رِ هر مهري را که بعد عقد به توافق رسیدند و مهري را تعیین کردند، همان میشود مهر المسمی در عقد تفویض البضعی هبِفَرْضِ الْم قْدالْع د عا بتَرَاضَی لَو و ازلَازِماً ج ارص قابل فسخ نیستو

 و لَو فَوضَا تَقْدیرَ 
رِ إِلَى أَحدهما هالْم 

مقدمه
 صحاینجا در حین عقد اجماال صحبت از مهر شده است. و تفصیل اش به یک نفر بعد عقد واگذار میشود

مثال زن میگوید: من خودم را به عقد تو در می آوردم در مقابل مهري که تو/ خودم/ شخص ثالثی تعیین میکند

لَزِم و

.حکم: کسی که بعد به تفصیل بیان میکند مهر چقدر باید باشد

وج جایی که مرد حکَم باشد (مما یتَمولُ (من امواله ما حکَم بِه الزَّ

طبعا مرد میخواهد مهر بدهد، لذا میخواهد کمتر بدهد

از نظر حداکثري مرد هرچقدر توانش هست بدهد

.اما از نظر حداقلی مرد نباید چیزي بدهد که ارزش مالی نداشته باشد

وجۀُجایی که زن حکم باشد رَ السنَّۀِ و ما حکَمت بِه الزَّ هز ماوج إِذَا لَم یتَ
طبعا زن میخواهد مهر بگیرد لذا میخواهد بیشتر بگیرد

.در اینجا شارع بیان کرده از نظر حداکثر نباید بیشتر از مهر السنۀ باشد

لَ الدخُولِ طَلَّقَ قَب لَو و

اگر مرد زنش را طالق داد+ و قبل اینکه حکم مهر تعیین کند + و قبل دخول؛ ایا اینجا هم مثل مورد قبلی مهر المتعه هست؟

 ماکالْح بِه کُمحا یم فصنصف هر مقداري که حکم تعیین کردفَن

لَ  الدخُولِ و الْحکْمِ قَب ماکالْح اتم لَو ۀَ وتْعا الْمأَنَّ لَه :رْوِياینجا هم مثل تفویض البضع است که باید یک چیزي(مهر المتعۀ) بدهد فَالْم

ه لَیع کُومحالْم اتم لَو و کْممِ الْحاکلْحفَل 

لَ الدخُولِ ضْعِ قَبتَفْوِیضِ الْب ع نِ میجو  .روایت داریم که چیزي در این صورت براي زن نیست. مدلول ادله فقط در طالق قبل دخول بود ( در عقد تفویضی مهر) مطرح بودفَلَا شَی ء و لَو مات أَحد الزَّ

عضبضیوفت

و هنَا مسائلُ عشْرٌ



وبِ و التَّدلیسِ یی الْعف : ابِع لُ الس الْفَص

بسم اهللا الرحمن الرحیم

المستعان بک یا صاحب الزمان عج اهللا تعالی فرجه

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگواررحیمی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم رحیمی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

 بیان شهدین با رنگ  مجزا مشخصاً در نمودار آمده ست
شهید اول[ما هو المراد من الرهن]

جوز تَعلیقُ ی شهید ثانیو 

مقدمه

در اسالم عواملی وجود دارد که علقه نکاح را قطع میکند

موت

فسخ

طالق

لعان

ارتداد

عوامل فسخ نکاح

عیوب خاص
فرض ما در جایی است که یکی از طرفین نسبت به این عیب اگاهی ندارند

اما اگر با آگاهی به ازدواج اقدام کند دیگر حق خیار فسخ ندارد چون علیه خود اقدام کرده است

تدلیس
مثال: خانمی کچل است و کاله گیس میگذارد / یا صورتش آبله اي است، و آرایش میکند تا دیده نشودیعنی گول زدن

در واقع تدلیس دو حالت دارد 
اظهار کمالی که نیست 

عیبی را دارد که پنهان میکند 

انواع عیوب
مثل جنونعیوب مشترکه

عیوب مختصۀ
مثال خصاء و عنن مخصوص مردان است

رتقا و افال و قَرن بودن مخصوص زنان است

 رجل یعنی مذکر بالغنکته

ۀٌ سلِ خَم ج و هی فی الرَّ

جنُونُ و لَا فَرْقَ  الْ

ه (ادواري  رِ غَی قِ (دائمی) و جنُونِ الْمطْبِ (بینَ الْ

هد عب و قْدلَ الْع نَ قَبیلَا ب و 

ئَ أَو لَا طو

اءصالْخ عدم وجود بیضتین و اءالْوِج اءصنَى الْخ عی مف له شدگی بیضتین و

بج ۀِبریدگی آلت تناسلی و الْ قَى قَدر الْحشَفَ بأَنْ لَا ی بج ختنه گاه  و شَرْطُ الْ

 و شَرْطُ الْعنَّۀِ أَنْ یعجزَعدم توانایی نعوظ و الْعنَنُ

رِ بالد لِ و نِ الْقُبع 

رِها نْ غَیم ا ونْهم

 د عب 
لَى الْحاکمِ رِها إِ عِ أَم رفْ

ۀً (مهلت یک ساله  ه سنَ نْظَارِ (و إِ

لٍ لَى قَوع ذَام ج قُه و الْ جذَامِ تَحقُّ لْ راه هاي اثبات جذامو شَرْطُ ا

عالئم و نشانه ها کامل در بدن فرد ظاهر شده باشد

دو کارشناس(این بیماري) و عادل شهادت دهند

.زن و مرد تصدیق کنند به شرط اینکه خبرویت کامل را داشته باشند

د الْعقْد فَلَا فَسخَ  عب تد دج و لَو تَ
زن خیار فسخ داردعیوب قبل از عقد

عیوب بعد از عقد
فال فسخجنون مطلقا

بعد عقد حاصل شود، مجوز عقد نکاح نیست مطلقاباقی عیوب

خنثی اگر مشکل بوده باشد، عقد صحیح است لذا چون صحیح است زن بعدا اختیار دارد که عقد را فسخ کند و نکندفَلَها الْفَسخُ و قیلَ: لَو بانَ خُنْثَى

 ه أَنَّ  و یضَعف بِ
ا شْکلً لٌغیر قابل تعیین یک جنسیت إِنْ کَانَ ماطب فَالنِّکَاح

هسنجود

 هتکُوماً بِذُکُورِی حإِنْ کَانَ م خِ ولْفَسل ه جلِ فَلَا و ی الرَّجضْوٍ فةِ ع ادکَزِی ه أَنَّ مرد 6 انگشتی ل 

ۀٌ عسةِ ت و عیوب الْمرْأَ

جنُونُ  الْ

ذَام ج  و الْ

ص (پیسی (و الْبرَ

نابینا و الْعمى

ادالْإِقْع فلج و ناتوانی در راه رفتن و

وجود استخوان زائد مانع آمیزش در فرج و الْقَرَنُ عظْماً

الْإِفْضَاء یکی شدن مجراي بول و حیض و

وجود شیء زائده شبیه فتق در فرج زن و الْعفَلُ 

وجود گوشت یا استخوان زائد مانع آمیزش در فرج و الرَّتق

عیوب
در صورتی مجوز فسخ نکاح دارد که مرد قبل از عقد از آنها بی اطالع بوده ستقبل از عقد

مشهور: مطلقا(قبل یا بعد دخول) مجوز فسخ نکاح نیستبعد از عقد

 اریلَا خ و لَو

 قْدالْع دعب تد دج مشهور: مطلقا(قبل یا بعد دخول) مجوز فسخ نکاح نیستتَ

کنُ  مکَانَ ی أَو 

نَاء اگر امکان برقرایی رابطه هست با این مشکل که هیچ خیاري وجود ندارد وطْء الرَّتْقَاء أَوِ الْقَرْ

ه لَاجع این عیوب را بتوان با جراحی برطرف کرد أَو.

أَةُ ع الْمرْ تَنا أَنْ تَم  مگر اینکه زن مانع انجام درمان شود إِلَّ

 و خیار الْعیبِ

رِ لَى الْفَوع
.و اال حق خیارش ساقط میشوداگر زن عیبی از این عیوب را دارد + و مرد آگاه شد، به مجرد آگاه شدن باید فسخ کند

زیرا حق خیار حق فوري است(مثل شفعه) زیرا این خیار فسخ براي دفع ضرر استدلیل

 ماکالْح یهشْتَرَطُ ف لَا ی در این حالت صحت فسخ نیازي به حضور یا اذن حاکم ندارد و

شْتَرَطُ الْحاکم فی ضَرْبِ أَجلِ الْعنَّۀِ ی در عیب مختص مرد یعنی عدم نعوذو

 مراجعه به حاکم و تعیین مهلت یک ساله توسط وي و عدم حل نشدن
 موضوع در این مدت

شرط فسخ می باشد

و لَیس بِطَلَاقٍ

تحقق طالق با شروطی صورت میگیرد که فسخ نیازي به آنها ندارد

شرایط طالق

طالق با صیغه خاصی(زوجتی طالق/ هی طالق/ ...) است بخالف فسخ که به هر صیغه اي باشد

اگر زن از حیض پاك شده، باید مرد با زنش نزدیکی نکرده باشد (قبال و دبرا)، تا بتواند طالق بدهد .در طالق اگر زن گرفتار حیض و نفاس باشد، در برخی موارد باطل است

.طالق باید در حضور دو شاهد عادل مرد صورت بگیرد بخالف فسخ که خود فرد میتواند فسخ کند .4

.اگر مرد زن را 3طالق میکرد، اینجا نیاز به محلل داشتیم

.در طالق قبل دخول، نصف مهر براي زن خواهد بود. اما اگر مردي زنش را قبل دخول فسخ کرد، مهرش نصف نمیشود بلکه مهري به زن تعلق نمیگیرد

ۀِ  در اختالف زوجین بر سر به وجود آمدن عیب قبل یا بعد از عقد ع عدمِ الْبینَ بِ میرِ الْعنْکلُ م قَو م قَدی کسی که میگوید: این عیب در من نبوده ، منکر استو
منکر قسم میخورد

.کسی که قولش خالف اصل است مدعی میشود و باید بینه بیاورد 

(و حیثُ یثْبت (العیب
قبل دخول فسخ شد

لَ الدخُولِ خُ قَبرَ إِنْ کَانَ الْفَس هاگر فاسخ زن/مرد باشد مهري طلب ندارد. (چون دخولی رخ نداده) و  زن عده اي هم ندارد لَا م

فُه صنَّۀِ فَنی الْعلَّا ف .در عنین به خاطر دلیل خاص باید نصف مهر را مرد به زن بدهد، ولو اینکه دخول هم رخ نداده باشدإِ

ى ،بعد دخول فسخ شد مس خُولِ فَالْمالد دعإِنْ کَانَ ب لِّسِ (فریب دهنده مهر المسمی را باید بدهد ودلَى الْمع بِه ع زوج میتواند به تدلیس کننده مراجعه کند و برابر مهر المسمی از او بگیرد (و یرْجِ

دنکخسفاردقعدرمبیعتابثاابنز

دلِّسِنکته در اصطالح: کسی که میخواهد ازدواج کند، فریب بدهد که دو صورت داردم
اخفاء العیب 

(اظهار الکمال (کمالی را که فاقد است، اظهار کند که دارد 

 نصی در مورد اینها نداریمدلیل(علَى خلَاف فیهِما (عفل و رتق

تسینحاکنخسفزوجم

و لَواحکام

ۀً  أَم رَتةٌ فَظَه رَّ ا حه أَةً علَى أَنَّ رَ ام ج خُ تَزَوالْفَس بازنی ازدواج کند به شرط اینکه حره باشد، و بعد کنیز در آمد، اینجا مرد میتواند فسخ کند فَلَه

داً برَ عظَه رٌّ فَ ح ه زن میتواند فسخ کند برعکس با مردي ازدواج کند به شرط اینکه آزاد باشد و بعد غالم باشدو کَذَا تَفْسخُ لَو تَزَوجتْه علَى أَنَّ

 و 
لَ الدخُولِ خِ قَبرَ بِالْفَس هقبل از دخول مهریه به گردن مرد نیست لَا م

هد عب جِب ی در فسخ اگر دخولی رخ دهد مهر الزم ستو

ۀٍ   أَم بِنْت رَتظَه رَةٍ (حرّة) فَ هِی م ا بِنْتنَه شَرَطَ کَو 

مهیره: فعلی به معنا مفعول است. به زنی گفته میشود که ازدواجش در مقابل مهر است
زنی حرّه است که اگر ازدواج کند براي او مهري در نظر گرفته میشود

اما کنیز ممکن است کسی در او تصرف کند و نیاز به مهري نداشته باشد

فَلَه الْفَسخُمن با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه مادرت حرّة باشد اما خالفش ثابت شودحال اگر مرد شرط کند

ـ فَ
لَ الدخُولِ رَ إِنْ کَانَ قَب هفَلَا م 

هد عإِنْ کَانَ ب رُ و هالْم بجو

دلِّسِ لَى الْمع بِه ع اگر خود زن باشد فَإِنْ کَانَت هیمرد به فریب دهنده مراجعه میکند و یرْجِ
ها لَیع ع جر 

رٍ هأَقَلِّ م ا بِ (مگر مهریه کمترین مقدار متعارف بوده باشد) إِلَّ

 شَرَطَها بِکْراً فَظَهرَت ثَیباً 
فَلَه الْفَسخُ إِذَا ثَبت سبقُه (سبق ثیبوبۀ) علَى الْعقْدزوج گفته با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه بکر باشی. اینجا خیار تدلیس براي زوج است

رِ الْبِکْرِ و الثَّیبِ نَ مهیا بۀِ م بسا بِنرِه هنْ مم نْقُصیلَ: یق فسخی براي زوج نیست. و مرد خیار تدلیس ندارد. اما میتواند از مهریه براي زن کم بگذارد و



: فی الْقَسمِ و النشُوزِ و الشِّقَاقِ امنُ لُ الثَّ الْفَص

بسم اهللا الرحمن الرحیم

المستعان بک یا صاحب الزمان عج اهللا تعالی فرجه

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار رحیمی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم رحیمی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

 بیان شهدین با رنگ  مجزا مشخصاً در نمودار آمده ست
شهید اول[ما هو المراد من الرهن]

جوز تَعلیقُ ی شهید ثانیو 

[ مِ ی الْقَسف]

تعریف قسم

عٍ ب نْ أَرۀٌ م ةِ لَیلَ داحۀِ الْو جلزَّول جِب قسم یعنی  یک شب از 4 شب  زوج باید نزد زنش باشد ی

عدر این حالت اگر زوج 4 زن داشته باشد ب الْأَر تذَا فَإِذَا تَملَى هع و 
لَ لَههیچ شبی براي خود مرد نمی ماندفَلَا فَاض

مرِه غَی نِّینِ والْع و یالْخَص و د بالْع رِّ و نَ الْحیرْقَ ب و لَا فَ

لِ بِاللَّی وبجالْو خْتَصی مرد باید از اول شب تا پایان شب پیش زنش باشدو
 هاشعمفَل اره ا النَّ أَم روز در پی کار باشد و

سِ (نگهبان شب ا فی حقِّ الْحارِ فَینْعکس(إِلَّ

احکام

ـ ۀُ بِ مسقُطُ الْق تَس این حق در دو حالت ساقط میشودو
تا اینکه زن از مرد تمکین جنسی کند یا بدون اذن شوهر از خانه خارج نشودنافرمانی زن النُّشُوزِ

رِ مطلقا ضروري یا غیر ضروريو السفَ

تَخْتَص و 
رُ عنْد الدخُولِ بِسبعٍ (هفت شب پیاپی .اگر بین شب ها فاصله بیفتد، دیگر 7شب متوالی محسوب نمیشود و باید از نو 7 شب متوالی را آغاز کند(الْبِکْ

 بِثَلَاث بالثَّی زنی که باکره نیست 3شب پیاپیو

رَّة وجۀِ أَنْ تَهب لَیلَتَها للضَّ   و لَیس للزَّ

وجِاگر زن خواسته باشد میتواند حق القسم خودش را به  همسر دیگر زوجش(هوو) ببخشد ا بِرِضَاء الزَّ لَّ .در صورتی که شوهر بخواهد و رضایت بدهد. و اال جایز نیستإِ

یعنی زن میتواند از حرف خود برگردد(و لَها الرُّجوع  (از هبه
بِیتامِ الْملَ تَم قبل از تمام شدن شب قَب

هد عبعد از تمام شدن شبلَا ب

ها اگر زن از نظر خودش برگشت و لَو رجعت فی أَثْنَاء اللَّیلَۀِ  لَ إِلَیوباید شوهر پیش او برودتَح

ا یعلَم (مرد آگاه نشود  لَم و تعجر لَو اگر زن از نظر خودش برگشت اما مرد آگاه نشود(و  ه لَیع ء فَلَا شَی

ء مِ بِشَی نِ الْقس(عوض دادن) ع اضیتاالع حصلَا ی و 
ضِنمیشود به جاي حق قسم پول یا مالی دریافت کرد والْع در جِب اگر زن چنین کند باید عوض را برگرداندفَی

ألن المعوض کون الرجل عندها و هو ال یقابل بالعوض، ألنه لیس بعین، و ال منفعۀ کذا دلیل

رَّةَ فی لَیلَۀِ ضَرَّتها ج الضَّ و مگر در حال ضرورتنباید شوهر زن را در شبی که از آن هووي اوست دیدار کند و لَا یزُور الزَّ

جوز عیادتُها فی مرَضها عب اللَّیلَۀَ عنْد الْمزُورةِعیادت کردن از زن مریض در شب هوو اشکال ندارد و تَ تَوی لَوِ اسقْضنْ یباید قضا کند اگر  کل شب را نزد مریضه بود لَک

اجِبالْو و 
 آنچه واجب ست هم خوابی ست الْمضَاجعۀُ

 نه نزدیکی که هر 4 ماه یکبار ستلَا الْمواقَعۀُ

النُّشُوز و

اعۀِتعریف هو الْخُرُوج عنِ الطَّ
از وظیفه شرعی تخلف کنند

.. مرد زمانی که حقوق واجب زن را رعایت نکند. مثال: نفقه ندهد/  یا حق القسم را رعایت نکند/ یا حق المواقعۀ و

.و زن زمانی که حقوق واجب همسر خود را رعایت نکند. مثال: تمکین جنسی نکند یا زمانی که بدون اذن زوج از منزل وي خارج شود. در این حالت دیگر زن نفقه طلبکار نیست

(به نشوز، شقاق صغیر هم میگویند. (یعنی یک طرف از زوجین دارد از حد خودش تجاوز میکند

احکام

وجِ ـ فَإِذَا ظَهرَت أَماراتُه للزَّ بِ

هِه جی وا فیبِهاخم و گرفته روئی زن نسبت به مرد تَقْط

 جِه ائومِ بِح بی توجهی نسبت به خواسته هاي مرد و التَّبرُّ

هعا مبِه ی أَدا فهتادرِ عتَغَی أَو 
ا لً قَو 

ا  أَو فعلً

زوشنهناشن

 وظایف شوهر در صورت مشاهده عالئم

ظَها عبدون دوري کردن و کتک زدنابتدا او را نصحیت میکند و

عِ  جِ ضْ ی الْما فه إِلَی رَه لَ ظَهوح به زن در رختخواب پشت می کندثُم

زَلَها از او کناره گیري می کند ثُم اعتَ

ها رْب جوز ضَ لَا ی ها بدونهو إن رجا رجوع

لَه جِب ا ییمف هتنْ طَاعع تتَنَعإِذَا ام و 
قْتَصراً علَى ما یؤَملُ بِه رجوعهااگر زن بازهم امتناع کرد از طاعت همسر ا مهب به اندازه اي که امید باعث رجوع زن شود دارد ضَرَ

 ما لَم یکُنْ
دمیاً (خون آلود کننده م)

(و لَا مبرحاً ( شدید

زوج ناشز

قُوقها عِ ح زَ بِمنْ و لَو نَشَ

مثال دادن نفقه  که شامل: مطعم + مسکن + مشرب میشودیعنی آن حقوقی اصلی اش را نسبت به زن انجام نداد

زن باید آن را مطالبه کند فَلَها الْمطَالَبۀُ 

حاکم نیز باید زوج را در انجام وظایفش الزام کندو للْحاکمِ إِلْزَامه بِها

 ۀً لَه قُوقها استمالَ ح ضعب تَرَکَت لَو و
زن میتواند نسبت به حقوقش کوتاه بیاید تا مرد را دوباره جذب کند

حلَّ قَبولُه ایا مرد هم میتواند این ها را قبول کند و شرعی است؟

قَاقُ و الشِّ

خْشَى الْفُرْقَۀُتعریف ی ا وم نْهم کُونَ النُّشُوزأَنْ ی 
دو طرف از حقوق همدیگر شانه خالی میکنند.اختالف بین زن و شوهر که با هم بر سر آن سازش ندارند

(یعنی هر دو طرف از حد خود تجاوز میکنند) به این مورد شقاق کبیر هم میگویند

احکام

 فَیبعثُ الْحاکم الْحکَمینِ
وجینِاین دو وکیل نیستند بلکه چیزي شبیه قاضی هستند لِ الزَّ نْ أَها ممرِه نْ غَیم در شقاق زوج و زوجه ابتدا به حکمینی از طرفین یا غیر آن  مراجعه میکنند أَو

 بعد که مشکل زوجین را شنیدند با هم تصمیم میگیرند که چطور مشکل این هاراتَحکیماً
 .حل کنند

فَقَا علَى الْإِصلَاحِ (فَعلَاه (باید زوجین انجام دهند  اگر تصمیم حکمین بر اصالح بودفَإِنِ اتَّ

رِیقِ ا بِإِذْنِ اگر حکم حکمین بر تفریق بود و إِنِ اتَّفَقَا علَى التَّفْ در صورتی صحیح ست که اذن بدهندلَم یصح إِلَّ
جِ فی الطَّلَاقِ  و  الزَّ

وجۀِ فی الْبذْلِ (بذل براي طالق خلع (و الزَّ

و کُلُّ ما شَرَطَاه یلْزم إِذَا کَانَ سائغاً

کمِ حکم هستند  و هرچی تصمیم بگیرند باید زوجین به آن عمل کنند، و مجبور به ح

مثال: مرد از 4شب یک شب ، دو شب پیش زنش باشدشرط سائغ

شرط غیر سائغ
کاشتراط ترك بعض النفقۀ، أو القسمۀ

سافر[مرد مسافرت نرود]  بها لم یلزم الوفاء به  أو أن ال ی.

قُ بِذَلک نَظَرَانِ لْحی و


