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شرح لمعه ،از کتاب النکاح الفصل الثانی فی العقد تا پایان کتاب النکاح

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
ً .1ذام گضٌِٗ ؿلػ است؟

ة

166/3

أٗ .صحّ اضتشاغ الخ٘بس كٖ الصذام 

ةٗ .دَص اضتشاغ الخ٘بس كٖ ػوذ الٌٌبح 

جٗ .صحّ تًَ٘ل ًلّ هي الضٍخ٘ي كٖ الٌٌبح 

دٗ .دَص للوَلٖ اخجبس سل٘مِ ػلٖ التضٍٗح رًشاً ًبى أم أًثٖ 
ة

 .2لَ صٍّج الجٌتَ اثَاّب (األة ٍ الدذّ) ثشخل٘ي ٍ اهتشًب. ...

180/3

أ .ثؽل ًالّوب 

ة .ثؽل ػوذ األة ٍ هذّم ػوذ الدذّ 

ج .ثؽل ػوذ الدذّ ٍ هذّم ػوذ األة 

د .لْب الخ٘بس كٖ تؼ٘٘ي أّْٗوب ضبءت 

ً .3ذام ًٌبح صح٘ح است؟

ج

192 – 191/3

أًٌ .بح أثَ الوشتعغ كٖ أٍالد صبحت اللجي ٍالدٓ 

ةًٌ .بح أثَ الوشتعغ كٖ أٍالد الوشضؼٔ ٍالدٓ 

جًٌ .بح إخَٓ الوشتعغ ًسجبً كٖ إخَتِ سظبػبً 

دًٌ .بح أثَ الوشتعغ كٖ أٍالد صبحت اللجي سظبػبً 

 .4لَ تضٍّج االُمّ ٍ ثٌتْب كٖ ػوذ ٍاحذ . ...

ة

201/3

أ .صحّ ػوذ الجٌت دٍى االُمّ 

ة .ثؽال خو٘ؼبً 

ج .صحّ ػوذ االُمّ دٍى الجٌت 

د .تخّ٘ش ث٘ي الؼوذٗي 

سؤاالت تشريحي:
 .1حٌن هَاسد صٗش سا اص خْت حشهت اثذٕ ثٌَٗس٘ذ.

207/3

أ .هي تضٍّج إهشأٓ كٖ ػذّتْب ػبلوبً ثبلؼذّٓ ٍ التحشٗن ٍ دخل ثْب

ة .هي تضٍّج إهشأٓ كٖ ػذّتْب خبّالً ثبلؼذّٓ ٍ دخل ثْب

ج .هي تضٍّج إهشأٓ كٖ ػذّتْب خبّالً ثبلتحشٗن ٍ لن ٗذخل ثْب

د .هي صًٖ ثإهشأٓ ل٘س لْب ثؼلٌ

أ .حشهت ػلِ٘ أثذاً ة .حشهت ػلِ٘ أثذاً ج .لن تحشم ػلِ٘ د .لن تحشم ػلِ٘.

* لَ أسلن أحذ الضٍخ٘ي الَثٌّ٘٘ي هجل الذخَل ثؽل الٌٌبح هؽلوبً (سَاء ًبى الوسلن الضٍج أٍ الضٍجٔ)ٗ ٍ ،دت ًصق الوْرش ثإسرالم الرضٍجٍ ،
ثؼذُ ٗوق اللسخ ػلٖ اًوعبء الؼذّٓ ،كإى اًوعت ٍ لن ٗسلن اٙخش تجّ٘ي اًلسبخِ هي ح٘ي اإلسالم ٍ ،إى أسلن كْ٘ب استوشّ الٌٌبح.

223/3

 .2ظوي ث٘بى كشع كَم تَظ٘ح دّ٘ذ ػلت ثؽالى ًٌبح ّش ٗي اص صى ٍ هشد (هجل اص دخَل) چ٘ست؟
اگش ٌٖٗ اص صٍخ٘ي ٍثٌٖ هجل اص دخَل اسالم ث٘بٍسد ًٌبح ثبؼل هٖضَد چِ هسلن صٍج ٍ چِ صٍخِ ثبضذ .الجتِ اگرش صٍج اسرالم رٍسد ثبٗرذ
ًصق هْش صًص سا ثپشداصد ٍلٖ اگش ثؼذ اص دخَل ٌٖٗ اص رًبى اسالم رٍسد ثبٗذ ثِ هذت ػذّٓ ؼالم صجش ًٌٌذ تب اگش دس اثٌبء ػذُّ ،دٗگشٕ ّرن
اسالم رٍسد ًٌبح اداهِ پ٘ذا ًٌذ ٍگشًِ خ٘ش .ػلّت ثؽالى ًٌبح هجل اص دخَل اٗي است ًِ اگش صٍج اسالم رٍسد حشام است دس ًٌربح ًربكشٓ
ؿ٘ش ًتبثِ٘ ثبهٖ ثوبًذ؛ چَى ًٌبح ًبكشٓ ؿ٘ش ًتبثِ٘ اثتذاءً ٍ استذاهًٔ حشام است ٍ اگش صى اسالم رٍسد رٗٔ ًلٖ سج٘ل ضبهل هٖضَد.
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* ٍ لَ فَّضا فٖ الؼمذ تمذٗش الوْش الٖ أحذّوا صحّ ٍ لضم ها حکن بِ الضٍج هوّا ٗتوَّل ٍ ،ها حکوَت بِ الضٍجٔ إرا لن ٗتجاٍص هْش الس ٌٔ ٍ .ل َ علّ ك لل
الذخَل فٌصف ها ٗحکن بِ الحاکن ٍ ،لَ هات الحاکن لل الذخَل ٍ الحکن فالوشٍّٕ :أىّ لْا الوتؼَٔ.

270/3

 .3كشع كَم سا ّوشاُ ثب هثبل ث٘بى ًٌ٘ذ .اٗي ػوذ سا كوْب چِ هًٖبهٌذ؟
كشع كَم اضبسُ داسد ثِ اٗي ًِ اگش صى ٍ ضَّش تؼ٘٘ي هوذاس هْش سا ثِ ٌٖٗ اص خَدضبى هًََل ًٌٌذ صح٘ح است ٍ اگش صٍج حبًن ثبضذ ّرش
هجلـٖ سا ًِ هبلّ٘ت ٍ اسصش داسد هٖتَاًذ تؼ٘٘ي ًٌذ ٍ اگش ثٌب ضذ ًِ صى تؼ٘٘ي ًٌذ ًوٖتَاًذ اص هْش الس ٌّٔ تدبٍص ًٌذ ٍ هْرش الس ٌّٔ پبًصرذ
دسّن است هثالً ضَّش هٖتَاًذ هجلؾ ثس٘بس ًوٖ سا تؼ٘٘ي ًٌذ ٍلٖ صى ًوٖتَاًذ اص هؼبدل پبًصذ دسّن ث٘طتش تؼ٘٘ي ًٌذ ٍ اگش هجل اص دخرَل
ؼالم دّذ ًصق هب ٗحٌن ثِ الحبًن ثبثت هٖضَد ٍ اٗي ػوذ سا ػلوب تلَٗط الوْش هًٖبهٌذ ٗؼٌٖ ّوشاُ ػوذ تلَٗط الوْش ّن ّست.

 .4حنّ «حعبًت» سا تؼشٗق ًشدُ ،ثگَٗ٘ذ چِ ًسٖ اٍلٖ ثِ اٗي حنّ است؟ ثِ تلص٘ل ث٘بى ضَد.

327/3

حعبًت ٗؼٌٖ ٍالٗت ثش ؼلل ٍ هدٌَى ثِ خبؼش تشث٘ت ٍلذ ٍ سبٗش اهَس ٍ هصبلحٖ ًِ هشثَغ ثِ اٍ هٖضَد ٍ هبدس ؼلل احنّ است ثرِ ؼلرل
دس هذّت سظبع اگش چِ ٍلذ هزًّش ثبضذ الجتِ ثب ضشاٗؽٖ ًِ رًش ضذُ ٍ اگش ثچِّ اص ض٘ش خذا ضذ هبدس تب ّلت سبل احرنّ اسرت ثرِ حعربًت
دختش ٍ پذس احن است ثِ حعبًت پسش ثؼذ اص خذا ضذى اص ض٘ش ٗب ثلَؽ ٍ احن است ثِ حعبًت دختش ثؼذ اص ّلت سبل.

* لَ ٍّلتِ ًصف هْشّا هشاػ ًا لل الذخَل فلِ اللالٖ ألًِّ بمذس حمِّ  ٍ ...لَ کاى الوَّ َ هؼٌّ٘ ًا فل ِ ًص ف الل الٖ ٍ ًص ف ه ا ٍّلت ِ ه الً أٍ ل٘و ٔ.
280-279/3
 .5ػجبست سا تَظ٘ح دّ٘ذ.
اگش صًٖ ًصق هْش خَد سا ثِ ًحَ هطبع هجل اص دخَل ،ثِ ضَّشش ثجخطذ ٍ ضَّش هجل اص ًضدٌٖٗ اٍ سا ؼالم دّذ ثبٗذ ًصق دٗگش هْرش سا
ّن ثبثت ؼلت ضَّش ثِ اٍ ثذّذ (چَى ؼالم هجل اص دخَل ثَدُ است ٍ ًصق هْش ثِ ضَّش ثشهٖگشدد) اهب اگش ًصق هْش سا ثِ ًحَ هؼ٘ي ًِ
هطبع ثِ ضَّشش ثجخطذ ٍ ضَّش هجل اص دخَل اٍ سا ؼالم دّذ ثبٗذ اص رى ًصلٖ ًِ دس دست صى استً ،صق سا (ًِ هٖضَد سرِ چْربسم
ًل هْش) ثِ ضَّش ثذّذ ًسجت ثِ سِ چْبسم الجبهٖ ،هثل ٗب ه٘وتص سا ثذّذ.

* ٗجب ػلٖ االُمّ إسضاع اللِّلاء ٍ .إًّوا ٍجب ػلْ٘ا رلک ألًِّ ال ٗؼ٘ش بذًٍِ ٍ ،هغ رلک ال ٗجب ػلْ٘ا التلشّع بِ ،ب باُجشٓ ػل ٖ األ إى ل ن ٗک ي للَل ذ
هال ٍ ،إلّا ففٖ هالِ ،جوؼاً ب٘ي الحمّ٘ي ٍ .ال هٌافآ ب٘ي ٍجَ الفؼ ٍ استحماق ػَضِ ،کلزل هال فٖ الوخوصٔ للوحتاج.

323/3

 .6أ« .لجبء» چ٘ست؟ هشاد اص «خوغ ث٘ي حوّ٘ي» سا ث٘بى ًٌ٘ذ .ة .ػجبست «ال هٌبكبٓ ث٘ي ٍخَة  »...سا ثِ ؼَس ًبهل تَظ٘ح دّ٘ذ (تشخوِ ًربكٖ
ً٘ست).
أ َّ .أٍّل اللجي كٖ الٌتبج .حنّ ٍلذ ًِ ثشإ صًذُ هبًذىٍ ،اخت است ثش هبدسش ًِ رى ض٘ش سا ثِ اٍ ثذّذ ٍ حن هبدس ًرِ ػجربست اسرت اص
گشكتي اخشت دس ثشاثش اٗي ض٘ش دادى ة .اگش اضٌبل ضَد :دادى لجبء ثش هبدس ٍاخت است ٍ گشكتي اخشت دس هوبثل رًچِ ًِ ثش اًسربى ٍاخرت
است خبٗض ً٘ست .خَاة دادُ هٖضَد ًِ ّ٘چ هٌبكبتٖ ث٘ي اٗي دٍ ً٘ست هثل ًبًٖ ًِ دس هحؽٖ دادى رى ثِ ضخص ً٘بصهٌذ ٍاخت است ٍلٖ
ثب اٗي حبل الصم ً٘ست ًِ هدبًٖ دادُ ضَد.

* ٍ تسمظ المسؤ بالسفش إٔ سفشُ هغلماً هغ استصحابِ إلحذاّيّ ،أٍ ػلٖ المَل بَجَبِ هغلماً؛ فإًِّ ال ٗمضٖ للوتخلّفات ٍ اى لن ٗمشع للخاسجٔ301/3 .
 .7ػجبست سا تَظ٘ح دّ٘ذ( .تشخوِ ًبكٖ ً٘ست)
حٌن هسن ثِ ٍاسؽٔ سلش ًشدى صٍج سبهػ هٖضَد ٍ اٗي سوَغّ ،ن ثٌب ثش هَل هطَْس حبصل هٖضَد ٍ ّرن ثٌرب ثرش هرَل ضر٘خ ،الجترِ دس
صَستٖ ًِ ٌٖٗ اص صٍخبتص سا ثب خَد ثِ سلش ثجشد؛ صٗشا دس اٗي صَست است ًِ ثش ّش دٍ هَل هشاػبت هسن ٍاخت هٖضَد ٍ اٗي ٍخرَة
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ثب سلش سبهػ هٖضَد (هَل هطَْس ٗؼٌٖ ٍخَة اص اثتذاء ٍ هَل ض٘خ ٗؼٌٖ ثؼذ اص ضشٍعٍ ،خَة هٖرٗرذ) .خولرٔ «أٍ ػلرٖ الورَل ثَخَثرِ
هؽلوبً» اضبسُ داسد ثِ اٌٌِٗ ٍخَة هسوت ثبص سبهػ هٖضَد ثٌب ثش هَل ثِ ٍخَة هسوت هؽلوبً ٗؼٌٖ ٍلَ ضشٍع ًٌٌذ ثِ ٌٖٗ اص صٍخربتص ٍ
ٌٖٗ اص صٍخبتص سا ثب خَد ثِ سلش ًجشد؛ صٗشا ثٌبثشاٗي هَلٍ ،خَة هسن حبصل است ٍ ً٘بصٕ ثِ ثشدى ٌٖٗ اص ّوسشاى ًرذاسد .پرس دس ّرش
صَست ثشإ صٍخبتٖ ًِ ثب اٍ ثِ سلش ًشكتِاًذ هعب ًوًٌٖذ ٍ اگش چِ ٌٖٗ سا ًِ ثشدُ ثذٍى هشػِ ثشدُ ثبضذ.

* لَ ػوذ الزهّّ٘بى ػلٖ هب ال ٗولي كٖ ضشػٌب ًبلخوش ،صحّ؛ ألًّْوب ٗولٌبًِ .كإى أسلوب أٍ أسلن أحذّوب هجرل التوربثط اًتورل إلرٖ الم٘و ٔ ػٌرذ
هستحلِّ٘؛ لخشٍخِ ػي هلي الوسلن سَاء ًبى ػٌ٘بً أٍ هعوًَبً؛ ألىّ الوسوّٖ لن ٗلسذ.

265/3

 .8أ .ث٘بى ًٌ٘ذ ػجبست «ػٌذ هستحلِّ٘» ه٘ذ چ٘ست؟ ة .ػجبست «ألىّ الوسوّٖ لن ٗلسذ» تؼل٘ل ثشإ چ٘ست؟ تَظ٘ح دّ٘ذ.
أ .ه٘ذ ثش «ل٘ؤ» است چَى ًضد هسلوبى ،خوش ضشػبً داسإ ه٘وتٖ ً٘ست؛ پس هالى ،ه٘وت دس ًضد ًسٖ ًِ خَسدى ٍ هؼبهلٔ ثرش رى سا خربٗض
هٖداًذ.

ة .دل٘ل االًتوبل الٖ الم٘و ٔ سدّاً ػلٖ هي ٗوَل حٌ٘ئز ثوْش الوثل .تَظ٘حٌّ :گبم ػوذ ،هْش الوسوّٖ كبسذ ًجَدُ است؛ چَى ثٌرب ثرش

كشض دس ًظش هتؼبهذٗي ،هوب ٗولي ثَدُ است ٍ هْش الوثل دس صَستٖ است ًِ هْش ثِ ًحَ كبسذ ٍاهغ ضذُ ثبضذ.

* ٍ لَ اختلفا فٖ لذس الوْش لذم لَل الضٍج الصالٔ اللشاءٓ هي الضائذ ػلٖ ها ٗؼتشف بِ ٍ احتو الؼالهٔ فٖ المَاػذ تمذٗن لَل هي ٗذّػٖ هْ ش الو

ػو الً

بالظاّش هي ػذم الؼمذ ػلٖ هادًٍِ ٍ أًِّ االص فٖ ػَض الَطء الوجشد ػٌِ کالشلْٔ ٍ ،فِ٘ أىّ االص همذّم ػلٖ الظاّش ػٌذ التؼاسض إلّا ف٘وا ً ذس ٍ اًّو ا
ٗکَى ػَضاً هي ٍطء هجشد ػي الؼمذ اٍ فٖ هَاضغ خاصٔ.

282 – 283/3

ً .9ظش ػالهِ سا تَظ٘ح دادُ ،ث٘بى ًٌ٘ذ ػجبست «ٍ إًوب ٌَٗى ػَظبً ػي ٍغء هدشّد ػي الؼوذ اٍ كٖ هَاظغ خبصٔ» دس هوبم پبسرخ اص چ٘سرت؟
رى سا تَظ٘ح دّ٘ذ.
دس اختالف صٍج ٍ صٍخِ دس هوذاس هْشً ،ظش ػالهِ رى است ًِ هَل رى ًسٖ هوذم هٖضَد ًِ ادػبٕ هْش الوثل سا ًوَدُ اسرت خرَاُ صٍج
ثبضذ ٗب صٍخِ .دس هوبم پبسخ اص دل٘ل دٍم ػالهِ است ًِ كشهَد :اصل دس ػَض ٍؼٖ٘ ًِ هدشد اص ػوذ است – هثل ٍؼٖ ثرِ ضرجِْ – هْرش
الوثل هٖثبضذ ٍ هَسد ًضاع سا ّن ثِ ّو٘ي حول هًٌٖ٘ن ٍ .تَظ٘ح پبسخ اٗي است ًِ هْش الوثل كوػ دس ٍؼٖ٘ ًِ خبلٖ اص ػوذ است ٗرب دس
هَاسد خبصٖ ًِ دل٘ل خبصٖ داسد ػَض هشاس دادُ هٖضَد ٍ دس هب ًحي كِ٘ ثٌب ثش كشض ّن ٍؼٖ ثَدُ ٍ ّن ػوذ ٍ ّن هْشٕ ٍخَد داضرتِ
است ٍ اگش چِ االى دس هوذاسش اختالف است.
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