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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 
 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(471) 
 الفرق بني القيد واملصب يف النكاح

ا اا احل ررم يف املويررد لنصرر: علررى وال املويررد والاويررد  رره  موعررا  والفرررب  ررني الويررد وامل فرراا الاويررد وررقي والويررد خررار ، فرر وا  ؛صرر: 
ولاعلرررر   ، فرضررررا ( انافرررى الاويررررد ابعررررا  وإوا انافرررى الاويررررد انافررررى لوضرررو  احل ررررمقيرررردا   (1جالرررران يفرررراا يف نظرهرررا انافرررى الويررررد جوهررررو األوررر 

 ئه وقد فرضنا املوضو  هو املويد الان يرتيف: لن الاال جالال شرط الوسمي( ولن الاويد.إو ال   ينافي ابنافاي أحد أوقا اإلنشاي؛
ا  ؛ فانرره ةرة ي رروا لوضررو  لسررتلانايف لررًال  لاعررة  (2جعليرره  نفسرره، أن علررى يفونرره ا  احل ررم فيرره لنصرربفهررو لررا يفرراا والررا املصرر: 

ل رن يفونره لؤقارا   ،الرقوا  ويفونره لؤقارا   اؤقت( في وا هلرا لطلرواباإنشائها أن لا انشائه هو القوا  املويد   ونه لاعة أن جالقوا  امل
، وأخرى ي وا لوضو  إنشائها هو جاملؤقت حبده(  نحو وال الم يف هاا الًالث قد ي وا داعيا  وقد ي وا شرطا  وقد ي وا قيدا  

هلا لطلوب إال املؤقت ال اهنا اطل:  وحدة املطلوب ابا افرتضت املؤقت حويوة لوا   الدائم فانشتل جاملؤقت( وال غري أن ليس
 ا ااأو فور  ،   ليس القوا  مبا هو جأن طبيعي ه( لطلواب  هلرا ألرال   ،لطلوب آخر  نحو الويد أو الشرط ا  القوا  ويفونه لؤقاطبيعي 

  لنررديفا  ابملؤقررت الررقوا طبيعرري فاهنررا ارررى  (القوا  املؤقررترجلصرر: إنشررائها هررو لؤقررت الررقوا  ولرريس جالررقوا  املؤقررت( أو اا عرر     رر
   اراه ألررا  واحردا   سريطا  هرو لطلوقرا فورض، ويوضرحه ألًلرة أخررىا فارارة يورولا لر    خلر  عرا   شيئني امحبيث ال ااخي  يفوهن

عادل حبيث ي وا ل   لنهما سهم ونصي: يف ح مه جقيدا  أو شرطا  أو داعيا ( وأخرى يوولا ل    خل  عرادل العلمراي حبيرث 
األخررريا انرره قررد  واوضرري واإلضررافة للعلمرراي لرآايررة أو اشررريفية أو  نحررو املطلرروب يف رابررة املسرراح:،  ،ضررو  العررادلو املي رروا مررام 

 ني أفراد الواو:، ع س لا لرو يفراا  اساحبايب  لرو   لطلوب لندوب أو فو  انهي وا لوضو  الوووب هو العادل ويفونه عاملا  
 .للعلم والعدالة يفليهما لدخلية يف لالك الوووب

 اجلواهر: البطالن إذا قصد العاقد االنقطاع من نفس الصيغة
نعررم ال يبعرررد الرربطالا لرر  فرررد قصررد العاقرررد أب لرررب عبررارة وأروعهررا إو قررالا ج إىل املصرر:    وقررد أشررار لرراح: ا ررواهر

 رراح حينئررا فررال االنوطررا  لررن نفررس الصرريألة وأا األورر  إاررا يررايفره يفاشررفا ملررا أراده لررن اللفرر ، ضرررورة عرردم قصررد املطلرر  لررن الن
لعرردم ويفررر األورر  فيرره، وقررد عرفررت أنرره شرررط يف لررحاه، و  ررن  رر   ؛، يفمررا ال وورره لصررريوراه لنوطعررا  لواضررى لصررريوراه دائمررا  

 (3جلضمر مساعة السا   على ولك، وهللا العا (
علرى ى لهرر قردره يفراا( وياض  يفالله ابلاد ر يف لبحث اعدد الدال واملدلول فاا قوهلا لًال  جان حارك نفسري ملردة يرولني علر

لعنرراه جوحينئرراا الررا اا ي رروا قيرردا  أو  اررارة اريررد  رررجان حاك نفسرري( طبيعررة الن رراح، يفمررا هررو املعهرود واريررد  رررجملدة يررولني(حنروينا ف
شررررطا ، يف قصررردها، يفمرررا سرررب ، وإا يفانرررت الرررروالل اصررررح ابا ويفرررر األوررر  قيرررد للماعرررة حبيرررث لرررو   ارررايفره   يوررر  لاعرررة أ ررردا ، 

                                                           

 أو نظره. (1ج

 الن اح. (2ج
 .175ص 30الشيخ حممد حسن النجفي ا واهرن، وواهر ال الم، دار إحياي الرتاث العريب ر  ريولا   (3ج
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لريس قيردا  لره اعبردا  واا اعا اره هري ، أن انره ابلن راح نفسره يفمرا سريتي ،غري خم  حس: لا فهمه املشرهور لرن الرروالل (1جول نه
(  عبرارة أخررىا اا اوصرد إنشراي يفر  لرن املعنيرني  لفر  خراص  ره دال عليره قيدا ، وهاا لا ال نوبله لن املشهور يفما سرب  وسريتي

وأخررى اريرد لرن جان حارك نفسري(  نفسره الن راح املؤقرت ابا صعلره يف قصردها لشرريا  إليره جوإا   ي رن حبسر: حس: وضرعه، 
 رره إو اوررول ان حاررك نفسرري ملرردة يررولني(   اُرد ُفهرراوصعرر  جملرردة يررولني( الرر   (2جالوضرر  يفررالك، إال اا الوصررد اخايررارن فلهررا ولررك(

ان حارررك جلنشرررئا  للضرررل  الًرررات جوهرررو الاوقيرررت( أن اا   اا صعلرررهال (ان حارررك نفسررريجيفاشرررفا  عرررن قصررردها ون الضرررلعني لرررن 
 ( وجملدة يولني( لرآة فوض. هاا.ا  جالن اح ويفونه لؤقا األرين إنشاياوصد قا  (نفسي

 ((َوِإْن ََلْ ُيَسمَّ اْْلََجُل فـَُهَو ِنَكاٌح ََبت  ))استدالل املشهور بـ
ا ا سرب ، هرو لوةورة عبرد هللا  رن   رري ، يفمر(3جوالا الرروالل فعمردة لرا يسرادل  ره للمشرهور قرالا قرال أ رو عبرد هللا يف حرديثا

َعٌة َوِإْن ََلْ ُيَسمَّ اْْلََجُل فـَُهَو ِنَكاٌح ََبت  جج  و  ن اا اورأ جمسى( وجيسم( على املعلوم واجملهول. (4ج((ِإْن ُسِمَي اْْلََجُل فـَُهَو ُمتـْ
 ول ن االسادالل قاا احلديث غري ةم؛ لووهنيا

 وا:: ليس  يف مقا  اخال  العقد مع القصداجل
وإا قصرردل  (5جا ابهنرراالروايررة الوورره األولا انرره ال يعلررم اا احلررديث يف لوررام  يرراا لررورة اررال  الوصررد لرر  العوررد، ابا اوررول

إا والردوام وانره  املنوط  ل نها حيث   اايفر األو  انول: دائما ،    قد يوال اا الظاهر اهنا يف لوام الضرا ض والفرارب  رني املاعرة
 الووررود اللفظرريلررن عررا  وهررو فرردوام، فهرراا الفررارب الًبرروي  ررني الن رراحني أن اا جويفررر األورر (  ويفررر األورر  فماعررة وإا   يررايفر

را و   دائمرا  ووقوعره لنوطعرا ، فروقوعه ن احرا   ني واإلنشاي، هو املائق يف عا  االعابار   (6جألنره ،لنوطعرا  وإا   يرايفره فردائم اه يفرار  يف 
 الضا ض لوقوعه دائما .

على الوصد  ، فهو الارةقصد الدائموعدم ويفره لرآة للمنوط  اا ويفر األو  لرآة الوصد  عليه السالملوصوده  ا عبارة أخرى
 ، وليس ال الم عن لورة اال  الوصد والعود.وعلى لا يو  حينئاا 
 رالك، ال انره سرتل  عليره السرالموراب اإللرام سرتل عرن املرايق  ينهمرا فتقد السائ  ي وا اا  ، على األق حيام سل منا، ل نه 

والناف  للمشهور هرو األخرري  ،واي ابللف  املطل  فتواب اإللام  الك هقصد املؤقت ول نابا عن لورة اال  قصده ل  العود 
 هة الًانية.وال لًبت له فانه إا   ي ن ظاهرا  يف األول فال ظهور له يف األخري، و عبارة أخرىا ال حيرز يفونه يف لوام البياا لن ا 

 ل ن فيه لا سيتي لن االنصراف جوقد لضت اإلشارة إليه( وللبحث للة إبوا هللا اعاىل. ،اثنيا ا سل منا
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

اْلُمَحرََّماِت  َحاَلٌل بـَنيِمٌ َوَحَراٌ  بـَنيِمٌ َوُشُبَهاٌت بـَنْيَ َذِلَك َفَمْن تـََرَك الشُُّبَهاِت ََنَا ِمنَ ججا للى هللا عليه واله وسلمرسول هللا قال 
 (.8ص 3لن ال حيضره الفويها  ج ((َوَمْن َأَخَذ َِبلشُُّبَهاِت اْرَتَكَب اْلُمَحرََّماِت َوَهَلَك ِمْن َحْيُث اَل يـَْعَلمُ 

                                                           

 ارك ويفر األو . (1ج
 خالة على لسلك اا الوض  هو الاعهد. (2ج
 لن انوالب الن اح إىل دائم إوا   اايفر األو ، لطلوا . (3ج

 .456ص 5ةوة اإلسالم ال ليين، ال ايف، دار ال ا: اإلساللية ر طهرااا   (4ج
 أو انه. (5ج
 عدم الايفر. (6ج


