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مت التصحيح، : مالحظة

. هـ١٤٠٩م ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عا

}{منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  الثاين والستوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

   حممد احلسيين الشريازيالسيد

  دام ظله

  

  النكاحكتاب 

  اجلزء األول

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بل البنك اللبناين الفرنسياحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان

  



٥

  

  

  

  حكتاب النكا

  اجلزء األول

  

  

  



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله 

  .قيام يوم الدين إىل الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  كتاب النكاح

  

  النكاح مستحب يف حد نفسه

  

  }كتاب النكاح{

 هو من سنن الكونو} النكاح مستحب يف حد نفسه{: ) سرهقدس اهللا(قال املصنف 

كل ما ن إ :بل يف العلم احلديث، النبات واحليوان ونسانيتوقف عليه ادامة احلياة لإل، احلياةو

قد قرره اهللا سبحانه  و،ذلك يف بعض آيات القرآن احلكيم إىل شريأقد  و،زواجأيف الكون 

 العمل إىل نسانلية تدفع اإلواملسؤ فإن ،ماماأل إىل عاالندفا والشهوة ونسيف البشر ملكان األ

مما تسبب معرفة اخلالق أكثر ، رضعمارة األ ونسان لبقاء اإلسبباًكونه  إىل ضافةباإل، التقدمو

  الزناسالمغريه حرم اإل ولذا و،اكتشاف أسرار الكون إىل اجلهد يؤديان واجلد فإن ،فأكثر

  . ةم للحياهدألا االستمناء  والسحق واللواطو

دوار بقدر شبه يف كل األ نثىاأل وخيلق الرجل أنه قد كان من غريب صنع اهللاو

اجلهاز الذي  و،يف جيل انقطع البشر نثىمل خيلق األ أو، ذا مل خيلق الرجل يف جيلإف، متساو

  . اليوم عند العلماء إىل احليوان جمهول ونساناإل يف دلةايسبب هذه املع



٨

الرجل ن قابلية أل، نثىخيلق الذكر أقل من األأن  اهللا سبحانهقد كان من بديع صنع و

الرجل بال ى  فيبق،احلمل متنع االقتراب منها وفترة الدمأن  كما، خصاب أكثر من قابليتهالإل

إىل   من املنتسبنيلكن قسماً، قد قرر سبحانه تعدد الزوجات هلذا الشأنو، مصرف جنسي

كان  و،زواج مما سبب نفرة الناس عن تعدد األوا متعدداًاملرأة حني تزوج إىل واؤ أساسالماإل

 ألااملرأة ى عل و،نتاج ممكن يف فترةإبال و  يف فترةمعطالً يبق ألنه الرجلى  علذلك ظلماً

ن مجلة منهن بقني بال أزواج ألو، أخرىبدون مساعدة ممكنة من امرأة  ،وهي متزوجة بقيت

  . غريهاو املشاكل االجتماعية إىل ضافةباإل، معيشية هلن وصحية ومما سبب مشاكل نفسية

املرض للذي  و،لمبتذلل منع الزواج املبكر مما أوجب الفساد مث جاء الغرب ليسن

قلة  و حالت دون بساطة الزواجهواءاألو الشهوات أن كما، غري ذلك و،يكبت نفسه

  .املرأة وظلم كل من الرجل إىل بدورهى مما أد، املهور

 يف كل سالماإل إىل هو الرجوع، اكل النامجة عن هذه االحنرافاتالعالج لكل املشو

 قد ذكرنا يف مقال مطبوع مستقالًو، املرأة وون كل من الرجلؤش و،تشريعاته يف الزواج

علم االجتماع مما سبب سقوطه بأيدي الغربيني  وكما يقرره علم النفس، ئد احلجابفوا

  .باحلجا إىل عبالرجو إالّ مشاكل للبشرية خارجة عن العالج

 خاصة يف بعض اًأحكام للمرأة سالمكما ذكرنا يف مقال آخر فوائد تشريعات اإل

  . احلقول مما يؤيده العلم احلديث

الرجل ناقص العاطفة لغلبة  أن كما،  فلغلبة جانب العاطفة،أما ان ناقصات العقول

  نقص  و،جةزو و لكفالة الرجل هلا بنتاًرثنقص احلظ يف اإل و،جانب العقل فيهم



٩

، غري ذلك والرضاع وتعاا يف احلملأالراحة يف مقابل  إىل  الحتياج املرأةمياناإل

مبعناه العريف  أنه ال، نسانكيفية اخللقة كنقص الذيل يف اإل فادةمنا هو إلإفالتعبري بالنقص 

  .نسانكنقص اليد يف اإل

سواء كان ، ال خالف وإشكالالنكاح مستحب يف نفسه بال  أن  يفإشكالمث ال 

 فإن ،ي الوط أو احملللة التحصيل علیأو ، اختاذ امللك زوجة مبعىن أو العقد النكاح مبعىن

  . اخلارجية يشمل كل ذلك ولو بالقرائن الداخلية والنكاح

هل : فقال له ،أيب إىل جاء رجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن ابن قداح

ليست بت ليلة وأين أ وما فيهايل الدنيا و أن ما أحب: يبفقال أ، ال: قال ،لك من زوجة

يصوم  و ليله يقومأعزبليها متزوج أفضل من رجل الركعتان يص: مث قال، يل زوجة

صلى (قال رسول اهللا : يبأمث قال ، تزوج ذه: مث قال، سبعة دنانري أيب عطاهأمث ، اره

 من اًفاد عبد فائدة خريأما : قال و،)١(رزق لكمأفإنه هل اختذوا األ: )اهللا عليه وآله وسلم

   .)٢(مالهغاب عنها حفظته يف نفسها ووإذا  ،تهرآها سر إذا زوجة صاحلة

نا ليس أجعلت فداك ف: )عليه السالم(يب احلسن قال أل أنه ،حممد بن عبيد يف روايةو

نت أف: قال ،ىبلقال ، مهات أوالدأ: قالأو ، أليس لك جواري: فقال ،يل أهل

   .)٣(أعزبلست ب
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 ،دخل ا إذا هاحنك: يقال، امرأة أو  كان رجالً،أصل النكاح الدخول أن الظاهرو

 التحليل ومتعةً و كالعقد دائماً،ه املشروعةأسبابمث استعمل يف ، دخل ا إذا نكحته: يقالو

  . ضرب من اازى التحليل عل وكان استعماله يف امللك وإن ،امللكو

الدخول مستحب  و،للمرأة وامللك مستحب للرجل و فالعقد مستحب،ف كانكيو

 ،مستحب أنه الظاهر إالّ أن ،احلصانة وامللك الدخول وكان املقصود من العقد وإن ،آخر

  ال يأيتكان مريضاً أو ، يف بلد آخركان إذا كما، ال املالعبةبل و، مل يأت منه الدخولوإن 

من شرار  أنه  الذي وردأعزب له ال يكون لو حتليالًو امللك وبالعقدفإنه ، منه شيء

يتصل  أن قطع عنه النسل الذي كان ينبغيناحيث ، من الطبقة السافلة أنه املراد و،مواتاأل

  . )عليه السالم(آدم  إىل متصل من فوقه أنه كما، من طرفه

 دار بني ذاإكما ، نكاح الدخول كان الثاين أفضل ولو دار بني نكاح العقد نعم

  .املقصود الدخول للتحصن ال جمرد العقد أن لوضوح، العقد أو التحلل له

 )عليه السالم(ى عيس أن  مع،كراهة تركه و بني االستحبابمنافاةال  أنه الظاهرو

نه كان أ ب)عليه السالم( بل مدح اهللا حيىي،  مل يكن هلما زوجة)عليه السالم( حيىيو

 ،الشعب واليهود و كانا مطاردين من قبل السلطة)سالمعليهما ال(النبيان  إذ ،)١(﴾حصوراً﴿

  . حياة الزوجية منافية مع املطاردةو
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وأَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم ﴿ : قال اهللا تعاىل، والكتاب والسنة املستفيضة بل املتواترةمجاعباإل

وِإماِئكُم ِعباِدكُم ِمن اِلِحنينْإ والص ِنِهمغوا فُقَراَء يكُونفَي ِمن اللَّه ِليمع واِسع ِلِه واللَّهض﴾.  

  

بعد ذلك ال  و، بذلكأهم يكون ممدوحاً جل أمرمن حيصر نفسه أل أن من املعلومو

قوله  أن أو،  تزوج زواج انقطاع مثالً)عليه السالم(ى عيس أن بداء احتمالإ إىل حاجة

ى عيس أن ظاهر الرواياتن إ :يقال  حىت،بل الوصف، ال يراد به املدح ﴾حصوراً﴿: تعالی

مدح له  أنه )عليه السالم( ظاهر السياق يف آية حيىي أن كما ، مل يتزوج أصالً)عليه السالم(

  . ال جمرد بيان وصف

فقد جيب  ئ،من الطوار قبال ما سيأيتيف فهو  )يف نفسه( ما ما ذكره املصنف من قيدأ

  . كما يأيت الكالم فيه، قد حيرم و،النكاح

، جازة الويلإبل للصغريين منهما ب، لمرأةل وفاالستحباب ثابت للرجل، نكيف كاو

 )عليهم السالم( بقرينة عدم زواجهم خصوصاً، كان حيتمل االنصراف وإن ،دلة األطالقإل

  . هلمسباب مع توفر األ،يف الصغر

 بل ،السنة املستفيضة و،الكتابو{ ،املقطوع به واملتواتر نقله} مجاعباإل{ هو ثابتو

  . تقريراً وفعالً وقوالً} تواترةامل

يكُونوا  نْإ ِإماِئكُم والصاِلحني ِمن ِعباِدكُم و ِمنكُم أَنِكحوا الْأَيامىو﴿: قال اهللا تعالی{

  . } )١(﴾اللَّه واِسع عليم وفُقَراَء يغِنِهم اللَّه ِمن فَضِلِه

   للتالزم بني ،ع استحباب النكاحم الّإ بالنكاح ال يكون األمر أن من املعلومو
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ح سنيت فمن رغب عن سنيت النكا :املروي بني الفريقني )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ويف النبوي 

  .فليس مين

رسول اهللا  فإن تزوجوا: قال أنه )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، )عليه السالم(وعن الصادق 

  .من سنيت التزويج فإن ،يتبع سنيتأن   من أحب:قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  

 يف رواية بل سيأيت، عدم استحباب أصل الشيءى يف غري مورد القرينة عل ،يناألمر

كان  و،مبا يشمل النكاح حل اهللا لكمال حترموا طيبات ما أ  تفسري)عليه السالم(علي 

اهللا عامل  أن بيان لعليمذكر  و،غناءاإلى اهللا قادر عل أن ية لبيان يف اآلواسعذكر 

  . عن مصلحة إالّ  بالنكاح ال يكوناألمرف ،مبا يصلح البشر

صلى اهللا عليه (قال } املروي بني الفريقني )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ييف النبوو{

كان رغبة عن  فإنه إذا )١(}فمن رغب عن سنيت فليس مين النكاح سنىت{ :)وآله وسلم

 سالم عن اإلنكار كان بقدر تركه بعيداًإكان بال  وإن ،سلمفهو ليس مب  لهنكاراًإ واحلكم

  . طريقته و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( الكامل الذي هو سنة النيب

 فإن جواتزو: قال أنه )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، )عليه السالم(عن الصادق و{

من سنيت  فإن يتبع سنيت أن من أحب:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  . كان بلفظ اخلرب لكنه حتريض كما هو واضح وإن وهو ،)٢(}التزويج
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 وعن النيب، ء أحب إىل اهللا تعاىل من التزويجما بين بنا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ويف النبوي

  ،من تزوج أحرز نصف دينه فليتق اهللا يف النصف اآلخر :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  

 من عز وجلاهللا  إىل بناء أحب ما بين: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بوي يف النو{

   .يبناء الدار بناء ماد أن كما يبناء معنوفإنه  ،)١(}التزويج

من تزوج أحرز نصف دينه فليتق اهللا يف : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب و{

 اللسان: االحنراف واالستقامةإىل  املراكز املهمة يف اجلسد بالنسبة فإن ،)٢(}خرالنصف اآل

 لقلقة وقبقبة شر يمن وق: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لذا ورد عنه  و،الفرج والبطنو

  . )٣(ذبذبة فقد وقي الشرو

خر تعادل النصف يف مقابل النصف اآل يفه، شهوة اجلنس شديدة جداً أن من املعلومو

  . الفم والذي هو البطن

كان  وإن ،فلم أجده عاجالً )دينه يحرز ثلثأفقد ( : العاقدينلسنةأأما ما اشتهر يف و

  . عدمه وخطر االنزالق وفقد ميكن اجلمع بينهما باختالف الناس يف شدة الشهوة

 خلق عز وجلاهللا ن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن زرارة يف حديثو

 تكون ذلك لكي و،ركيه ويت بني مث ابتدع له حواء فجعلها يف موضع النقرة ال،من طني آدم

  يا رب ما هذا اخللق احلسن الذي قد :  فقال آدم، للرجلاملرأة تبعاً
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تكون معك  أن أحتب ،حواء ميتأيا آدم هذه :  فقال اهللا،ليهإالنظر  وآنسين قربه

 لك بذلك احلمد و،نعم يا رب :)عليه السالم( فقال، مرك ألتكون تبعاً وحتدثك وتؤنسك

 أيضاًقد تصلح لك  وميتأا إف  إيلّفاخطبها: عز وجلفقال اهللا ، ما بقيتى  علالشكر أبداًو

يا رب : فقال، قد علمه قبل ذلك املعرفة بكل شيءاهللا عليه الشهوة وى ألق و،زوجة للشهوة

، مها معامل ديينتعلّ أن يرضا: عز وجلفقال اهللا ، ليك فما رضاك لذلكإخطبها أين إف

قد  وقد شئت ذلك و:عز وجل فقال اهللا ،شئت يل ذلكن إ ربيا  يذلك لك عل: فقال

   .)١(ليكإزوجتكها فضمها 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا أبا  أن ،د بن مسلمعن حممو

ء يالسقط جي أن  يف القيامة حىتمم غداًمكاثر بكم األ ينإتزوجوا ف:  قال)وآله وسلم

   .)٢(ياجلنة قبل يبواأيدخل  ال حىت: فيقول، ادخل اجلنة: فيقال له، نةباب اجلى  علحمبنطئاً

ما  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عن الباقر ، عن جابرو

   .)٣(اهللا إالّ لهإ بال رض لعل اهللا يرزقه نسمة تثقل األ،هالأخذ تي أن مينع املؤمن

  آله واهللا عليهى صل(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(عن الباقر ، عن ابن احلكمو
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   .)١( من التزويجعز وجلاهللا  إىل  أحبسالمبناء يف اإل ما بين: سلم و

رزق أفإنه  ،هلاختذوا األ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، عن الصدوقو

   .)٢(لكم

بل ، خرة تابعة عن شهوة النفسليس مفا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(تكاثر النيب : أقول

 اآلخرة أحكاممور لتفاوت ال يكون هناك بأس مبثل هذه األ أن حيتمل و،داء الوظيفة ألبياناً

  .هناك أمثال احملرمات الدنيويةى  لعدم ترتب املفاسد عل،عن الدنيا

ضم  بناء املاديات أن كما و،ثقل يف الوزارة: كما يقال لفالن، يمعنو رضتثقيل األو

 فيكون عائلة إنسان إىل إنسان كذلك الزواج ضم ،مادة لتكونا وحدة واحدة إىل ةماد

  .واحدة

 من شغل اموع أكثر مثراً أن من املعلومو،  منهما يشتغلكالً أن باعتبار رزقيةاألو

  . االندفاع النفسي إىل ضافةباإل، ملا وراء شغل اموع من التكامل، شغل كل فرد فرد

مجاعة من الصحابة ن إ :)عليه السالم( علي عن ،)رمحه اهللا(ى يف رسالة املرتضو

سلمة رسول  أم خربتأف، النوم بالليل وفطار بالنهاراإل ونفسهم النساءأى كانوا حرموا عل

ين آيت إ، أترغبون عن النساء: فقال، أصحابه إىل  فخرج)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

ال حترموا : نزل اهللاأ و،فمن رغب عن سنيت فليس مين ، بالليلمأناو، آكل بالنهار و،النساء

  اهللا ال ن إ ،ال تعتدوا وطيبات ما أحل اهللا لكم

                                                







١٦

 نتم به مؤمنونأاتقوا اهللا الذي  و طيباًكلوا مما رزقكم اهللا حالالً و،حيب املعتدين

و يف ال يؤاخذكم اهللا باللغ: نزل اهللاأف، ذلكى نا قد حلفنا علإ، يا رسول اهللا: فقالوا

   .)١(كمميانأاحفظوا  وحلفتم إذا كمميانأذلك كفارة : قوله إىل كمميانأ

فهو ، رادة اهللا من اليسرإخالف ى عل ألنه ،مثل هذا احللف باطل أن الظاهر: أقول

  . للنذر تغيريهميكن  حىتال اقتضائي  نهأحكم اقتضائي ال 

يفتح أبواب : قال أنه )مصلى اهللا عليه وآله وسل(عن النيب ، خالقعن مكارم األو

باب عند فتح  و،عند نظر الولد يف وجه الوالد و، عند نزول املطر، يف أربع مواضعالسماء

   .)٢(عند النكاح و،الكعبة

 حبأليس شيء مباح :  يف حديث قال)عليه السالم(عن الصادق ، بصري أيب عنو

يا ويلتاه هذا العبد : قال و،بليسإى ذا اغتسل املؤمن من حالله بكإف، اهللا من النكاحإىل 

   .)٣(غفر ربه ذنبه و،طاع ربهأ

املتزوج النائم أفضل عند  :قال أنه )آله واهللا عليهى صل(عن النيب ، )عليه السالم (عنهو

   .)٤(اهللا من الصائم القائم العزب

   ،ألك زوجة :قال لرجل يقال له عكاف أنه ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عنه و

                                                











١٧

ال يا : قال ،ألك جارية: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال ،  يا رسول اهللاال: قال

نت أال فإ وتزوج: قال،  نعم:قال ،أفأنت موسر: )آله واهللا عليهى صل(قال ، رسول اهللا

   .)١(من املذنبني

   .)٢(ال فأنت من رهبان النصاریإ وتزوج: يف روايةو

   .)٣(الشياطنيخوان إنت من أال فإ وتزوج: يف روايةو

صلى اهللا عليه ( فقال ،قومأ أن قبل زوجين يا رسول اهللا: قال، الفتوحأيب  يف روايةو

   .)٤(يزوجتك كرمية بنت كلثوم احلمري: )وآله وسلم

نت مأ ولعن اهللا: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، ييف رواية احلضرمو

عليه (حيىي ال حصور بعد  و،رجل متحصر و،أمرأة تذكرت ورجل تأنثى  عل،املالئكة

   .)٥()السالم

  . غريها من الروايات الكثريةإىل 

 ،النساء وبأحب من دنياكم الطي: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال ، يف بعضهاو

   .)٦(قرة عيين الصالةو

  ملطلق النساء يف قبال كره العرب أو ، ما حب الزوجةإ املراد حببه النساءو

                                                















١٨

عليه ( ففي اخلرب عن الصادق، اد من مجلة من األخبار استحباب حب النساءبل يستف

. من أخالق األنبياء حب النساء:)السالم

  .ازداد حبا للنساء إالّ  ما أظن رجال يزداد يف هذا األمر خريا:ويف آخر عنه

  

 هصرف للحب يف حمل ألنه ،كمال أنه  إىلضافةباإل، حبه هلنو سالمقبل اإل هلن

فحبه ، القلب إىل يالقلب يهد أن اًيقد ثبت علمفإنه ، سالمللنساء يف جانب اإلاكتساب 

  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم(للرسول  وسالمهلن يوجب حبهن لإل

 أو يتخذ زوجاً أن فله، املشكلى اخلنثإىل  االستحباب موجود بالنسبة أن مث الظاهر

 ال يقوم ، عليهحلرمتهماملتأخرين مجايل الذي متسك به مشهور ادليل العلم اإل و،زوجةً

  . الضرر واحلرج وبتخصيص املطلقات بعد كون بقائه بال زوج من أظهر أقسام العسر

  . )الفقه( حول هذه املسألة يف بعض مواضعتكلمنا قد و

عليه (ففي اخلرب عن الصادق ، خبار استحباب حب النساءبل يستفاد من مجلة من األ{

   .)١(}اء حب النساءنبيخالق األأ من: )السالم

 داد حباًزا إالّ  خرياًاألمر يزداد يف هذا ما أظن رجالً: يف خرب آخر عنهو{

   .)٢(}للنساء

                                                



 



١٩

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، البختري أيب عنو

   .)١(الطيب والنساء إالّ ما أحب من دنياكم: )وآله وسلم

عل قرة عيين ج: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( هعنو

   .)٢(لذيت يف النساء و،يف الصالة

   .)٣() عليهما السالم (احلسني ورحيانيت احلسنو :إضافةب أخرىيف رواية و

زداد ا زداد العبد للنساء حباًاكلما :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، العباس أيب عنو

   .)٤( فضالًميانيف اإل

 اشتد للنساء كل من اشتد لنا حباً:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، عن ابن قولويهو

   .)٥(للحلوا وحباً

 عن، فعن عمرو بن مجع، )حبكأين إ(: يقول الرجل للمرأة أن يستحب أنه بل الظاهر

قول الرجل  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال، )عليه السالم(عبد اهللا أيب 

   .)٦(بها أبداًلال يذهب من ق، حبكأين إ: للمرأة

 قال: قال،  فعن مجيل بن دراج،لذ شيء يف الدارينأ أنه بل ظاهر مجلة من الروايات

   بلذة أكثر هلم اآلخرة وما تلذذ الناس يف الدنيا: )عليه السالم(عبد اهللا أبو 

                                                















٢٠

  ِللناِس حب الشهواِت ِمن النساِءزين﴿: عز وجلهو قول اهللا  و،لنساءامن لذة 

أهل اجلنة ما يتلذذون بشیء من اجلنة ن إ :)عليه السالم(مث قال ، يةآخر اآل إىل )١(﴾الْبننيو

  .)٢(ال شراب وطعام  ال،عندهم من النكاحى شهأ

  . غريها من الرواياتإىل 

املرأة حيث خلقت  فإن ،اهانتهإما حب هذا اجلنس يف قبال إ، املراد حبب النساءو

 ،حيث خلقت كثرية و،مما يناسب الضعف يف قبال قوة العاطفة، والددارة األإجل ضعيفة أل

تكون مهانة من قبل  ،الرضاع واحلمل وجل عدم بقاء الرجل بال حمرث يف أيام العادةأل

  . هانتها الطبيعية إلحبها درءاًى  علسالملذا أكد اإل و،الرجل طبعاً

  ؟ هانة لرفع مشكلة اإلعدداً ولماذا مل خيلق اهللا املرأة كالرجل قوةًف: ال يقال

 يوجب خروج العامل اآلخرةب و،العائلة ودارةذلك يوجب اختالل اإل: نه يقالأل

فال ينبغي يف احلكمة عدم ، لون يتطلب الوجود من اهللا سبحانه هو و،عن لونه هذا نسايناإل

عليه (مام الصادق كما يظهر من كالم لإل أخرى اًألوان أخرىلعل يف عوامل  و،فاضة لهاإل

  .)٣( )السالم

 )عليها سالم اهللا(كما حنب خدجية ، هذا حاللو، حب النوع أي احلب ذا املعىنو

  . غريها من النساء الصاحلاتو

 الطالق إىل األمرل وبدون احلب يؤ إذ ،جل استقامة أمر العائلةما حب الزوجة ألإو

  .صاماخل والرتاع والفرقةو

   بناته وخواته ألنسانما بينهما كحب اإلإو

                                                









٢١

  .أشبههنومن  زوجتهو

فحب كل امرأة ، أمشل وول أقرباأل كان املعىن وإن ،لكل من املعاين الثالثة وجهو

الشريعة ليس  يف  حمرماًيظهر شيئاً أن  بدون قلبياًجنبية حباًحب املرأة األ أن الظاهر و،حبسبها

لكنه مل يأت يف الباب برواية ، حرام يف عنوان بابهنه إ سائلقال صاحب الو وإن ،به حرمة

  . احلرام إىل أراد املتعارف املوجب جلر احملب إذا  إالّاللهم، تدل عليها

  .إشكال حملرم فهو حالل بال يكون مثاراً أن أما حب من يريد زواجها بدون

  .  غري داخل حتت التكليفنساناحلب الذي ليس باختيار اإل أن كما

فراط غري اإل فإن ،فراط يف حب النساء خارج عن مدلول الروايات السابقةاإل  إنمث

، ما ذكرناهى حتمل عل أن بعض الروايات الذامة حلب النساء جيب و،يف العبادة حىتحمبوب 

  . احلرام إىل ياحلب املؤد إىل أو

 حب ،الثةالفنت ث:  قال)عليه السالم( أمري املؤمنني اإلمامعن ، صبغأمثل ما رواه 

هو  والدرهم وحب الدينار و،هو فخ الشيطان وشرب اخلمر و،هو سيف الشيطان والنساء

، شربة حرمت عليه اجلنةحب األأومن ، فمن أحب النساء مل ينتفع بعيشه، سهم الشيطان

   .)١(الدرهم فهو عبد الدنيا وأحب الدينارومن 

اهللا بست  يأول ما عص: قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ابن سنان يف روايةو

حب  وحب الطعام وحب النساء وحب النوم وحب الرئاسة وحب الدنيا: خصال

   .)٢(الراحة

                                                







٢٢

 قلت أليب ، بن عمارإسحاقففي خرب ، موجب لسعة الرزق أنه بعض األخبارواملستفاد من اآلية و

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( نيب أتى الرجالًن إ ،احلديث الذي يرويه الناس حق :)عليه السالم( عبد اهللا

نعم هو  :)عليه السالم( قال أبو عبد اهللا ، حىت أمره ثالث مرات،مره بالتزويجفشكا إليه احلاجة فأ

  .الرزق مع النساء والعيال :)عليه السالم(  مث قال،حق

  

، )عليه السالم( علي عن، يمديؤيد التأويل الذي ذكرناه يف الذم املذكور ما رواه اآلو

 يالغر و،الوله بالنساء ممتحن فإن ،االغترار بلذات الدنيا و،كثرة الوله بالنساء وياكإ: قال

  . غريه من الشواهد إىل .)١(باللذات ممتهن

 بن إسحاق ففي خرب ،موجب لسعة الرزق أنه خباربعض األ ويةاملستفاد من اآلو{

النيب ى  أترجالًن إ ،يه الناس حقاحلديث الذي يرو: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل، عمار

مث ، نعم هو حق :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال ، ثالث مرات)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   .)٢(} العيال والرزق مع النساء: )عليه السالم(قال 

 مما ، فتزوج)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يف كل مرة مسع أمر الرسول نه إ :يف احلديثو

  . تزوج ثالث نساءأنه  يظهر منه

                                                







٢٣

صلى اهللا عليه (رسول اهللا ى أت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب وعن

، تزوج: له )صلى اهللا عليه وآله وسلم(  فقال،ليه احلاجةإفشكا ، انصارشاب من األ) وآله

لحقه رجل ف ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( سول اهللار إىل عودأ أن يستحأل ينإ: فقال الشاب

  الشاب النيب فأتى،اهللا عليه فوسع : قال،ياهإفزوجها ، سيمة ويل بنتاًن إ :فقال نصارمن األ

يا معشر : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال رسول اهللا ،خربهأف )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   .)١(الشباب عليكم بالباه

 ل من الزوجني للعمل الندفاع ك،الزواج سبب نفسي للرزق أن قد تقدم: أقول

  .الكد أكثر فأكثرو

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن وليد بن صبيح، بل يكره ترك التزويج خمافة العيلة

   .)٢(فقد أساء باهللا الظن، من ترك التزويج خمافة العيلة: قال

من ترك التزويج :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا ، أخرىيف رواية و

ِإنْ يكُونوا فُقَراَء يغِنِهم ﴿:  يقولعز وجلاهللا ن إ ،عز وجلخمافة العيلة فقد ساء ظنه باهللا 

   .)٤( )٣(﴾اللَّه واِسع عليم واللَّه ِمن فَضِلِه

رزق أفإنه  ،هلاختذوا األ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، عن الصدوقو

   .)٥(لكم

  بني رواية عاصم بن  وال منافاة بينها و،واياتغريها من الرإىل 

                                                













٢٤

 فأمره ،ليه احلاجةإ فأتاه رجل فشكا )عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت عند:  قال،محيد

فقال  ، فسأله عن حاله)عليه السالم(عبد اهللا  أبا أتى ف،فاشتدت به احلاجة: قال، بالتزويج

 ثريتأ:  فقال،تاه فسأله عن حالهأ مث ،قففار :)عليه السالم(فقال  ،ةاشتدت يب احلاج: له

عز قال اهللا ، مرتك بأمرين أمر اهللا ماأ إين: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال، حسن حايلو

يتفَرقا ن إو﴿: وقال ،﴾اللَّه واِسع عليمو﴿: قوله إىل )١(﴾ ِمنكُم أَنِكحوا الْأَيامىو﴿: وجل

   .)٢(﴾ن سعِتِهيغِن اللَّه كُال ِم

  .ال العلة التامة ي من باب املقتضن كون الزواج سبباًذلك ألو

 ، لضياع زوجتهكان سبباً إذا بل هو كذلك، ال يبعد استحباب الطالق ملن ال جيدو

  .)٣(لعن اهللا من ضيع من يعول: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقد قال 

  . يج العزابلتزو يكما يستحب التزويج يستحب السعه مث إن

 كان ممن ينظر اًأعزبمن زوج :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، فعن مساعة بن مهران

   .)٤(ليه يوم القيامةإاهللا 

: )عليه السالم(مري املؤمنني أقال : قال: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، السكوينوعن 

نهماجيمع اهللا بي حىتتشفع بني اثنني يف نكاح  أن الشفاعاتفضل أ)٥(.   

                                                













٢٥

ثالثة يستظلون بظل عرش :  قال)عليه السالم(ى موسخيه أعن ، جعفر علي بن وعن

   .)١(كتم له سراً أو خدمه أو خاه املسلمأرجل زوج  ،ظله إالّ ظل اليوم اهللا يوم القيامة 

عمل يف تزويج بني ومن :  يف حديث قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب وعن 

  كل امرأة يف قصر من در، زوجه اهللا ألف امرأة من احلور العني، بينهماجيمع حىتمؤمنني 

 قيام ليلها ،بكل كلمة تكلم ا يف ذلك عمل سنة وكان له بكل خطوة خطاها و،ياقوتو

   .)٢(صيام ارها

  . غريها من الرواياتإىل 

 إذا ماأ ،الثواب و له نفس التحريض،مرضه يتزويج املريض غري املعد أن مث الظاهر

  . الثاين ال جيوز حتمله يف الطرف أورث ضررا كبرياً إذا  فال جيوزكان مرضه معدياً

كما يف الناقهني ، كان حبيث يضره اجلماع إذا كذا و،جمرد العقد ال بأس به نعم

  .حياناًأ

كان جناا يف  ومحلت إذا لكن و،احلبل هلا وحبال للمرأةمثل هذا الكالم يأيت يف اإلو

لعل الكالم فيه يأيت  و،فسنالدفاع عن الى ملا دل عل و،املهم وهم لقاعدة األسقاط جازاإل

  . يف احملل املناسب له

  .ضعيان ال يسقطان باجلواز تكليفاً وما حكمان أل،نعم عليها الكفارة والدية

    استحباب الزواج يشمل زواج املسلم بالكفارة دواماًأدلة  أن إطالقالظاهرو

                                                







٢٦

احتمال االنصراف ال وجه  و، ملا سيأيت يف بابه من جواز ذلك،تابيةكانت ك إذا متعةًو

  . له

  .صالحها و استحباب تزويج املرأة لدينهاةنعم سيأيت مسأل

،  لوحدة املالك فيهما، يف ملك اليمنييكون كل ما ذكرناه يف النكاح آتياً أن ال يبعدو

  . النص يف بعضها كما تقدم ودلة بعض األإطالق إىل ضافةباإل

  

  



٢٧

رذال  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فعن النيب، يستفاد من بعض األخبار كراهة العزوبة): ١ مسألة(

   .موتاكم العزاب

  

صلى اهللا عليه وآله (فعن النيب ، خبار كراهة العزوبةيستفاد من بعض األ {):١ مسألة(

   .)١(} رذال موتاكم العزاب: )وسلم

   .)٢(كثر أهل النار العزابأ:  قال) عليه وآله وسلمصلى اهللا(عنه ، أخرىيف رواية و

  .ذلكى تدل عل خرأ روايات أيضاًتقدم و

  . مجاعاإل و النصطالق إل،زمانكراهة تركه بني األ وال فرق يف استحباب الزواجو

 ميت مائةأى على تأإذا  :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب  ما ما رويأ

س ورؤى الترهب عل والعزلة وفقد حلت هلم العزوبة  ـمن هجريتأي ـ  مثانون سنةو

   .)٣(اجلبال

ذا كان إف، باملعصية إالّ الناس زمان ال تنال املعيشة فيهى عل يأيت :يف حديث آخرو

   .)٤(ذلك الزمان حل العزوبة له

بل كناية عن شدة ، رفع االستحبابى تقدير صحة السند ال يدالن على ما علإف

 ال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مة الرسول أن إ :القولال فهل ميكن إ و،ني للمؤمنالزمان

   . أليس يف ذلك انقطاع النسل،يف زمان كذاأو ، يتزوجون يف سنة كذا

                                                











٢٨

 ، األخبارطالق إل،وال فرق على األقوى يف استحباب النكاح بني من اشتاقت نفسه ومن مل تشتق

.اهللا إالّ  ال إله: بل له فوائد منها زيادة النسل وكثرة قائل،ةوألن فائدته ال حتصر يف كسر الشهو

 ،يتخذ أهالً أن ما مينع املؤمن :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قال رسول اهللا ،)عليه السالم( فعن الباقر

  .اهللا إالّ  بال إلهرضتثقل األيرزقه نسمة  أن لعل اهللا

  

الترهب ليسا من دين  والعزلة فإن ،رناهما ذكى ول دالة علمث القرائن يف احلديث األ

  وقتياًمنا كان أمراًإو، أيضاً )عليه السالم(ما مل يكونا من دين املسيح أبل الظاهر ، سالماإل

 ،ن اهللا سبحانه واحدةاديأف الّإ و،املؤمنني بهو) عليه السالم( املسيحى من باب الشدة عل

  .ةخراآل ونياالبشر يف الدى الرفاه عل ورضكلها لعمارة األو

 ،يات الواردة يف تسخري الكون للبشريدل عليه اآل و،لذلك خلقهمو: تعاىلقال 

  . غري ذلكإىل 

بني من مل  و،يف استحباب النكاح بني من اشتاقت نفسهى قواألى ال فرق علو{

} ن فائدتهأل وخبارات األطالقإل{ وذلك، بل املخالف قليل جداً، كما هو املشهور} تشتق

كثرة  ومنها زيادة النسل{ مجة}  بل له فوائد،ال تنحصر يف كسر الشهوة{ احالنكأي 

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، )عليه السالم(فعن الباقر  .اهللا إالّ لهإال : قائل

اهللا إالّ لهإ بال رضاألتثقل يرزقه نسمة  أن  لعل اهللا،يتخذ أهالً أن ما مينع املؤمن {)١( 

   منها حتصيل السكىن و،مجاعة أو إنسانعالة إمنها و

                                                





٢٩

منها كونه  و،منها بقاء النوعو ،منها التعاون و،امرأة من الضياعى منها التحفظ علو

 منها حتصيل الشفعاء يف ما و،والد باألاآلخرة ومنها اللذة يف الدنيا و، للعزابتشجيعاًوأسوة 

  .غريها من الفوائد الكثرية إىل ،مات الولدإذا 

  : خر يف مسألةأقوال أك اهنو

  . نقله املستند،مر الظاهر يف الوجوبذلك لأل و،وجوب النكاح: ولاأل

رمبا  و،االستحبابى  املقطوع به يدالن علمجاعاإل وظاهر النصوص الكثريةن إ :فيهو

بعد  إالّ  مل يتزوجا)عليه السالم( علياً و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ينقض ذلك بأن الرسول 

  . )عليهم السالم(ئمة كذلك األ وبل، مدة

  . من حني البلوغ الوجوب يف اجلملة ال مطلقاًى القائل بالوجوب يرن إ :فيهو

 عليه كان قادراً وت نفسهقمن تا أنه  من،التفصيل احملكي عن ابن محزة: الثاين

 كان قادراًومن ،  عليه يكره له ذلكقادراًيكن ومل مل تتق نفسه ومن ، يستحب له النكاح

  .يقدر كان النكاح له مباحاًومل  تائقاًأو  ،تققومل 

كل منهما حسن النكاح  يالوصفني جامع بني أمرين يقتض ن واجدأاستدل لذلك بو

:  لقوله تعالی،حسن تركه يالفاقد هلما جامع بني أمرين كل منهما يقتض و،فيكون مستحباً

﴿ونَ ِنكاحاًوِجدال ي ِفِف الَّذينعتس١(﴾لْي(،ولهق و :﴿داًويوراً وسصح﴾)الواجد و ،)٢  

                                                







٣٠

فيكون النكاح ، اجلهة املكرهة و بني اجلهة املرجحةرضاين يقع فيه التعاألمرحد أل

  . يناألمر بعد تساقط مباحاً

على يتان ال تدالن اآل و،االستحباب مطلقاً ي النكاح تقتضأدلة ن إطالقإ :فيهو

  . كراهته، كما سيأيت بيانه

 ،يستحبوبني من مل تتق فال  ،صيل بني من تاقت نفسه للنكاح فيستحبالتف: الثالث

  : مورأاستدل هلذا القول بو

  . ﴾حصوراً وسيداًو﴿ :يف مدح حيىي قوله تعاىل: ولاأل

حيث ورد مورد الذم، ويدل عليه  ، الشهوات﴾ن للناس حب﴿زي: قوله تعالی: الثاين

   .)١(﴾اللَّه ِعنده حسن الْمآِب ودنياذِلك متاع الْحياِة ال﴿: يةآخر األ

  . التعريض للحقوق مكروهو ،والداأل وتعريض للنفس حلقوق الزوجةنه إ :الثالث

كالسياحة  ،غريمها من املستحبات والدراسة والزواج صارف عن العبادةن إ :الرابع

ذبح العلم يف : قيلكما  ،مزاحم املستحب ال يكون مستحباً و،غري ذلك والتأليف ورشادلإل

  . فروج النساء

عليه (عن الصادق ، مثل ما رواه ابن سنان، ما ورد يف ذم حب النساء: اخلامس

 ،حب النومو ،حب الرئاسة و،حب الدنيا: اهللا بست خصالى أول ما عص:  قال)السالم

   .)٢(حب الراحة و،حب الطعام و،حب النساءو

                                                







٣١

هو سيف  وحب النساء ،الفنت ثالثة: ال ق)عليه السالم( علي عن، ما رواه أصبغو

 ،هو سهم الشيطان والدرهم وحب الدينار و،هو فخ الشيطان وشرب اخلمر و،الشيطان

 أحب الدينارومن ، شربة حرمت عليه اجلنةأحب األومن ، فمن أحب النساء مل ينتفع بعيشه

  . احلديث )١(الدرهم فهو عبد الدنياو

  :ىيف الكل ما ال خيفو

ال ملن مل ، استحباب عدم الزواج مطلقاًى بعض املذكورات يدل عل أن  إىلةضافباإلإذ 

  :يرد عليها أنه ،لفال ميكن االستدالل به للمفص ،تتق نفسه

 ألنه دحمنا مإنه أ و، قد عرفت وجهها)عليه السالم(حيىي ن حصورية فأل: ولأما األ

  . ذاته ممدوحب أنه ال، )عليه السالم(ى عيسكذلك  و،املهم على همقدم األ

، وامر اهللا سبحانهاملنافية ألأو ، يراد به الشهوات غري الصحيحة أن فالالزم: ما الثاينأو

 ،ذلكى ية يدل علذيل اآل و،خرة لآلفال شك يف حسن حب الدنيا بقدر يكون جسراً الإو

  . حب الشهوات يف قبال حسن املآب غري حسنفإن 

ال إ و،مل يكن هناك جهة أهم إذا كرهمنا يإالتعريض للحقوق  فإن :أما الثالثو

غريها كلها تعرض  والتجارة وجارةاإل و،مارة من قبل العادلاإل ومامةفاملتصدي لإل

  .راجحة لكوا مشتملة جلهة أهملكنها ، للحقوق

  : واردةليؤيد ذلك مجلة من الروايات او

                                                





٣٢

   .)١( سبيل اهللاعياله كااهد يفى الكاد عل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(مثل قوله 

   .)٢( أفضلها طلب احلاللاًالعبادة سبعون جزء: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله و

ى  عل عن الناس وسعياًمن طلب الدنيا استعفافاً : قال)عليه السالم(عن الباقر  ياملروو

   .)٣(البدر وجهه مثل القمر ليلة و يوم القيامةعز وجلاهللا  يلق، جارهى عل تعطفاً وأهله

 أن حنب ونا لنطلب الدنياإاهللا و :قال لرجل أنه )عليه السالم(املروي عن الصادق و

 عيايل ونفسيى عود علأ: قال تصنع ا ماذا أن حتب: )عليه السالم(قال ، اى نؤت

ليس من طلب  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو فقال، عتمرأ وحجأ وتصدقأ وأصل منهاو

   .)٤(خرةاآل هذه طلب ،الدنيا

مور اليت كلها سائر األ و،بالعمرة املستحبني وة باحلجمراآل مثل الروايات ،غريها ىلإ

 ،ال استحباب فيه ياملنصرف من التعرض للحقوق املكروه حق اعتباط فإن ،تعرض للحقوق

  . مبناسبة نذر احلج ما يرتبط باملقام يف اجلملة كتاب احلج قد ذكرنا يفو

                                                











٣٣

، طاعة والطاعات ال خيرجها عن كوا عبادة وتضاد العباداتن  إففيه: ما الرابعأو

فقد كانوا ، والفعل األمرالزواج أفضلها بدليل  و،بالتقدمي فضل منها أوىلاأل أن املعلومومن 

بل الزواج جيعل ثواب العبادة أكثر كما مرت ، هم قد تزوجوا و أمروا بذلك)عليهم السالم(

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قد سبق ي رسول اهللا  و،بل وا عن العزوبة، حاديثأيف 

يدل فإنه  ،)١(ال يقربوا من النساء ويصوموا النهار ويقوموا الليل أن أصحابه الذين حلفوا

  . كان ذلك مينع العبادة وإن ،أمهية االقتراب منهنى عل

عليه ( قيام الليل كان علياًى الذي حلف عل أن نسب يف بعض الروايات همث إن

 عليهم الصالة(ئمة األ ونبياءاأل فإن ، فعلياًرشاداًإكان  أنه  فالظاهر،صح ذلك فإن ،)لسالما

خضر  و)عليه السالم(ى موس مثالً،  فعالًأحياناً و، قوالً كانوا يرشدون الناس أحياناً)السالمو

ى موساهللا يأمر  أن مورال من أبعد األإ و،یرشاد الفعلكان عملهما من اإل) عليه السالم(

عمال أ بأنه يأيت ب)عليه السالم (يذكره خضرو) عليه السالم(  باتباع خضر)عليه السالم(

مث يعترض عليه ، ن ال يعترض عليهأالعهد ب) عليه السالم(ى موسيعطيه  و،ة يف ظاهرهابغري

 ي أحط درجة من عادل عادي يف)عليه السالم(ى موسيكون  أن يوجبفإنه ، مرات

  . بكالمه

   اهللا عليهى صل(عدم دخول النيب  و)عليها سالم اهللا( فاطمةكذلك يف قصة و

                                                





٣٤

اهللا من ى كون رض فإن )عليهما السالم(احلسني  وسوار احلسن و، دارها للستر)آلهو

فكيف يكرهه ، هللا سبحانهى يكون ذلك رض أن ييقتض) عليها السالم(فاطمة ى رض

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

 صب ذا القالب  عملياًرشاداًإكوا ى  اليت ال بد من محلها علغريها من املواردإىل 

  .  عملياًرشاداًإلوضوح كوا كيف تكون ، التفصيل إىل مما ال حيتاج، لفوائد للمجتمع

 فقد تقدم مجلة من الروايات الدالة الّإ و،فراطاملراد به اإل أن فقد عرفت: أما اخلامسو

  .استحباب حب النساءى عل

بني من مل تتق نفسه ال وجه  وفالتفصيل املذكور بني من تاقت نفسه، الكل حى علو

  . له

  



٣٥

  .أيضاً بل التعدد مستحب ،االستحباب ال يزول بالواحدة): ٢ مسألة(

  

 طالقإل} أيضاً بل التعدد مستحب ،االستحباب ال يزول بالواحدة{ ):٢ مسألة(

دخال السرور يف إ و،الكرب وحدةخراج هلن عن الوإ و،النساءلفائض نه تشغيل أل و،دلةاأل

نه يوجب عمل املستحب أل و،تكثري للمسلمني والنسل زيادة فيهو، للتأسي و،قلون

  . أخرىة أالمر ما أشبه واحلمل وباملباشرة يف أيام احليض

ى بدوا عل وبل، قطعاً الواحدة مع احلاجةى يستحب الزيادة عل(: قال يف اجلواهر

  . )ىقواأل

يف كل شيء :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، يده ما رواه العياشيرمبا يؤ و:أقول

  .)٢()١(﴾فَانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء﴿: قال اهللا تعالی ،النساء إالّ سرافإ

 هذا ، كما هو واضح ال مطلقاً،سراف يف الضياءإمثل ال ، سراف يف اجلملةإواملراد ال 

  . بالتعدد يف الزواج حمتاجاً)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول ما تقدم من أمر  إىل ضافةباإل

  .الواحدةى  بكراهة الزيادة عل:قال أنه الشيخوعن 

  : مورأيستدل له  أن والذي ميكن

  أنْلَن تستطيعواو﴿: بضميمة ،)٣(﴾تعِدلُوا فَواِحدةًالّ أ فَِإنْ ِخفْتم﴿: قوله تعاىل: ولاأل

 نيِدلُوا بعساِءت٤(﴾الن(.   

                                                











٣٦

  ﴾فَانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء مثْىن وثُالثَ ورباع﴿ :قال تعاىل

  

  . احملرمات ومثار املشاكلنه إ :الثاين

  .ميكنه القيام ا أنه تعريض النفس للحقوق اليت ال يعلمنه إ :الثالث

 )لن تستطيعوا(أما ، منا هو ملن خاف عدم العدالةإالنهي  إذ ،خيفىيف الكل ما ال و

  .حنوها ويف القسمة  ال العدالة،خارجة عن االختيارألا ، فاملراد به العدالة القلبية

خص من أالدليل  أن  إىلضافةباإل ،وىلمثله الزواج من األ، كون التعدد مثار املشكلةو

 اتخواملتعددات كاأل ال فالنساءإ و، حدثت يف عصر االحنطاطاملشكلة غالباً و،ىاملدع

 بل يكون رفاه له، عدل الرجل ال مشكلة يف التعدد ومياناإلى ذا قوإف، البنات املتعدداتو

  .هلنو

  . قد تقدم اجلواب عن التعرض للحقوقو

  .})١(﴾رباع وثُالثَ و فَانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء مثْىن﴿: قال اهللا تعالی{

  .كان البكر أفضل وإن ،ثيباً أو تكون بكراً أن ال فرق يف املرأةو

  .ال أم يكون الرجل ذا زوجة أن كما ال فرق يف االستحباب للمرأة

النساء يستحب هلم الزواج مع  ويف الرجالمع موجبات الفسخ  أن الظاهر أن كما

  .دلة األطالقذلك إل و،عالم السابق لئال يكون غشاًاإل

مل يكن  وإن ،املرأة وجلالكبري السن من الرإىل  بل ال يبعد االستحباب بالنسبة

بل من فؤائده ، حصول النسل ون فائدة النكاح ال تنحصر يف االستمتاعأل، املقصود التمتع

  .غري ذلك وحصول السكن وطلب الرزق واخلالص من الوحدة

  حنوه  أو طلقها وكانت له زوجةوإذا 

                                                





٣٧

أعم منهما ومن  بل املستحب ،والظاهر عدم اختصاص االستحباب بالنكاح الدائم أو املنقطع

  .التسري باإلماء

  

عليه ( علي لذا مل يتزوج و،أهم  بأمراًرضاكان مع إذا  إالّ،يتزوج سريعاً أن استحب

  .بعد أيام إالّ )سالم اهللا عليها( بعد فاطمة )السالم

  . حنوه استحب هلا االستعجال يف الزواج أو كان هلا زوج فطلقها إذا كذلكو

بل املستحب أعم ، املنقطعأو  اب بالنكاح الدائمالظاهر عدم اختصاص االستحبو{

لو  و،كيفية كانت يةأجانبه ب إىل املعيار وجود املرأة إذ ،}ماءالتسري باإلومن منهما 

  . بالتحليل

 :يف من له جارية قوله )عليه السالم(احلسن  أيب عن، قد تقدم يف حديث ابن املغريةو

أعزبنت لست بأف)١(.   

  

                                                





٣٨

 نعم عباديته وترتب الثواب ،يقصد به القربة أو ال أن أعم من ، الطبيعةيب هاملستح): ٣ مسألة(

  .عليه موقوفة على قصد القربة

  

 يقصد به القربة أن أعم من{ طبيعة النكاحأي } املستحب هي الطبيعة{ ):٣ مسألة(

، بةقرقصد ال إىل  ال حيتاجأيضاًترتب الثواب عليه  أن الظاهر و،دلة األطالقذلك إلو} الأو 

  . دلةطالق األإل

مل يظهر } قصد القربةى ترتب الثواب عليه موقوفة عل ونعم عباديته{: فقول املصنف

الشيء ال يكون  أن فمن الواضح، العبادية إىل ما بالنسبةأ ،ترتب الثواب إىل وجهه بالنسبة

  .قصد العبادة يكون أكثر ثواباً إذا ما أن الفرق و،بقصد القربة إالّ عبادة

 حيث ،من املستند قصد القربةى ملصنف أخذ ما ذكره من توقف الثواب علن اأكو

احملافظة عن املعصية  والطاعةى املعونة عل والولد الصاحل ويقصد بالنكاح اتباع السنةأن ( :قال

طاعة هللا إ و للثوابليكون فعله مورداً، مور الدنيويةحنوه من األ أو  دون التلذذ،بعضاً أو كالً

مل  إذا ال وجه للثواب أنه احتمال و، لكنه مل يستدل عليه بدليل،خر كالمهآ إىل )سبحانه

 عليه دلة األإطالقذا دل إف،  عقلياًليس عدم الثواب حينئذ حكماً إذ ،يقصد القربة ال وجه له

  . ثيبأهللا  من تركها ال أنه قد ورد يف باب اخلمر و، يف احلكمكان كافياً

  .ال أم  هل يثاباللذة معاً وقصد القربة إذا  أنهيفمورد للكالم ى فال يبق، هذاى علو

كما مجع ، بني كونه ال يثاب عليه و،كيف جيمع بني كون الشيء مستحباًه مث إن

ما فيه كراهة  إالّ ليس املكروه أنه كما، ما فيه الثواب إالّ ليس املستحب إذ ،املصنف بينهما

  . أمر دنيوي أو جل أمر ديينأل من املوىل

  



٣٩

 وأما بالنظر إىل الطوارئ فينقسم ،استحباب النكاح إمنا هو بالنظر إىل نفسه وطبيعته): ٤ مسألة(

   فقد جيب بالنذر أو العهد أو احللف، اخلمسةحكامبانقسام األ

  

يف قبال حرمة } طبيعته ونفسه إىل منا هو بالنظرإاستحباب النكاح { ):٤ مسألة(

كل واحد  أن املراد و،باحة شرب املاءإ ونيكراهة النوم بني الطلوع ووجوب الصالة واخلمر

الطبيعة مبا هي  أن املراد أن ال، نفسه كان له حكم كذا ويخل إذا من املوضوعات املذكورة

  . كيف يعقل انقالب الطبيعة عما هي عليها: يقال حىت ،هي هلا حكم كذا

 بل املراد ،سفةليس املراد بالطبيعة يف املقام ما يقال له الطبيعة يف الفل أن :احلاصلو

  . املوضوع يف قبال احلكم الثانويى عل األويلاحلكم 

ما ذكره أحسن مما و}  اخلمسةحكامفينقسم بانقسام األ ئالطوار إىل أما بالنظرو{

 ،)ربعة الباقية األحكام ينقسم بانقسام األئالطوار إىل بالنظرنه إ( :ذكره اجلواهر حيث قال

 فال ،لعدم التنايف بني احلكمني، أيضاً وي يكون مستحباًاحلكم الثان إىل بالنظر ألنه ذلكو

  .ال يعقل اجلمع بني مثلنينه إ :يقال حىت بني مثلني يكون مجعاً

 تكون النتيجة استحباباً و،مكان اجلمع بني استحبابنيإقد حتقق  أنه  إىلضافةهذا باإل

سواء كانا يف  ،موضوع واحدى سائر حكمني متماثلني وردا عل إىل كذلك بالنسبة و،أشد

يصلي  أن نذر إذا كما، كانا يف عرضنيأو ،  مثل نذرين تعلقا بشيء مستحب،عرض واحد

  . اليومية

   أمر املوىل أو الشرطأو } احللف أو العهد أو بالنذر{ النكاح} فقد جيب{



٤٠

 ،ر أو كان يف تركه مظنة الضرر أو الوقوع يف الزنا أو حمرم آخ،كان مقدمة لواجب مطلق إذا وفيما

  أفضى إىل اإلخالل بواجب من حتصيل علم واجب أو ترك حق من احلقوق الواجبة إذا وقد حيرم كما

  

كان  إذا كذا و،وجوب املقدمةى  علبناًء} كان مقدمة لواجب مطلق إذا فيماو{

لكنه ال يقدر ، سرباً وماالً واستطاع بدناً إذا كما، مقدمة لواجب مشروط قد حصل شرطه

  . احلج إىل ن احلكومة منعت غري املتزوجني من السفرأل، بالتزويج إالّ الذهابى عل

 قد حتقق يف بعض مباحث إذ ،الذي ال جيوز حتمله} أو كان يف تركه مظنة الضرر{

 حينئذ ال حيتاج و،اليسري ال مانع منهال فتحمل الضرر إ و،احملرم هو الضرر الزائد أن )الفقه(

 إذا كما، كان عقالئياً إذا مع أقل مراتب الوهمبل يكفي اخلوف الذي جيتمع ، الظنإىل 

  .مل يكونوا متزوجني مثالً إذا كانت احلكومة تقطع رأس واحد من كل مائة

ا مما كان  أو كان غري املتزوج يزين معه إذا كما} حمرم آخر أو أو الوقوع يف الزنا{

  .  يف الزواجالتخلص منحصراً

 ليس مقدمة احلرام حراماً إذ ،وجوب النكاحى لباختياره فال دليل عيزين كان  إذا ماأ

الوجوب  يذلك ال يقتضن إ( :لذا قال اجلواهر و،يكون التخلص منها واجباً حىت مطلقاً

  . )التزويجى يف عدم الوقوع فيه فال يتوقف عل يضرورة بقاء االختيار الذي يكف

ترك حق و  أ،خالل بواجب من حتصيل علم واجباإل إىل ىافض إذا  كما،قد حيرمو{

   كما تقدم يف مقدمة ،بأن كان الزواج سبب ذلك} من احلقوق الواجبة



٤١

   للوقوع يف مكروهكان فعله موجباً إذا  وقد يكره كما،وكالزيادة على األربع

  

مل  إذا يقيد احلرمة مبا أن يلزم أنه كما، ال فليس كل مقدمة واجب واجبةإ و،الواجب

ن إ همال كان الالزم تقدمي األإ و،حرام أم ج واجب ذلك الواجب الذي خيل به الزوارضايع

كان يف الزواج ترك العلم  إذا  كما،باحةاإل إىل الرجوع و فالتساقطالّإ و،كان أهم يف البني

  . ما تقدمى عل يف تركه الوقوع يف الزنا و،الواجب

شكل عليه مجلة من املعلقني أ و،كذا مثله يف اجلواهر} ربعاألى كالزيادة علو{

 تشريعاً إالّ ال حيرم و،ربع فاسد يف نفسهاألى ن الزائد علأب يجردوالرب ويدين ابن العمكالس

  . كذا نكاح احملرمات و،مثلةكما يف سائر األ، يكون حمرماً ويقع أنه ال

 سواء كان حرمة تشريعية، نواع احملرمات املثال ألااملصنف أراد ون اجلواهرأك: أقول

حرمت ﴿:  كما قال سبحانهأيضاً حرم قد يكون باطالًذا فإنه إ، بدون البطالن حرمةأو 

كُمهاتأُم كُملَيالنكاح نوع  فإن ،ترك واجب إىل ىفضأ إذا كما، وقد ال يكون باطال ،﴾ع

ما حقق يف ى  كالبيع يف وقت النداء عل،صحيحاً ويكون حراماً أن من املعاملة فيمكن

  . صولاأل

 بأن كان خيرج من ،قطعاً}  للوقوع يف مكروه موجباًكان فعله إذا  كما،قد يكرهو{

 بعد الزواج يف فعل املكروه مل يكن وجه كان خمتاراً إذا  أنهال فقد تقدمإ و،يده فعل املكروه

 ،من اخللف ا تؤتیأعلمت الزوجة  إذا ميثل للمنت مبا أن ميكن و،الزواج للقول بكراهة

  . قيل جبواز ذلك للرجلو

    كما يف العنني،يكره مع انتفاء الشهوة بالكليةو( : حيث قالأما مثال اجلواهر



٤٢

  .ة ملصلحة فعله مساوية هلارضاكان يف تركه مصلحة مع إذا  كما،وقد يكون مباحاً

   ينقسم إىل األقسام اخلمسةأيضاًوبالنسبة إىل املنكوحة 

  

ليه النتفاء إالظاهر رجحان الترك بالنسبة  فإن ،ي مينعه عن الوط مالزماًاملريض مرضاًو

 أدلةات إطالق فليس كلياًنه إ ففيه، )منعه الزوجة التحصن بغريه و،مصاحل النكاح فيه

  . يالوط وقد تقدم عدم احنصار فائدة الزواج يف الشهوة و،االستحباب تشمله

} ملصلحة فعله مساوية هلا ةرضامع كان يف تركه مصلحة إذا كما، قد يكون مباحاًو{

تضييع عيال له  أو ،خاف من تلف مال معتد به له بواسطة التزويج إذا امثل له يف اجلواهر مب

  . كمال الرغبة و مع وجود الشهوة،يف حمل آخر

  .مل يكن التضييع حراماً إذا ال بد من تقييد مثاله الثاين مبا: أقول

كان الكالم يف املقام يف العقد  وإن ،العقد وي بني الوطاملتقدمة خلطاً مثلةيف األ مث إن

  . ياملتعقب بالوط

  .يللوط  اخلمسةحكامأمثلة األ و،للعقد  اخلمسةحكاممنه يعلم أمثلة األو

ذلك  و،استحباب نفسه إىل ضافةعليه االستحباب باإل أطر إذا املصنف مل ميثل مبا مث إن

  . طبيعته من االستحباب النفسيى كان عل أنه مره والده بالنكاح معأ إذا كما

 الناكح إىل أما بالنسبة، ئالطوار إىل طبيعة النكاح بالنظرىل  إهذا كله بالنسبة} و{

  .  اخلمسةحكاماأل إىل أيضاًاملنكوحة فهو يقسم  إىل بالنسبةو

 أيضاًاملنكوحة  إىل بالنسبة{ و: للجواهرال وجه لقول املصنف تبعاً أنه منه يعلمو

 بالنسبة  بل يأيت،حة اخلمسة باملنكوحكامال خصوصية لأل إذ ،}قسام اخلمسةاأل إىل ينقسم

   ن كلما يكون للمنكوحة يكون بالنسبةأال ميكن القول ب و،أيضاًالناكح إىل 



٤٣

   كمن يقع يف الضرر لو مل يتزوجها:فالواجب

  

بينما ذلك غري ،  املستجمع للصفات احملمودة: ذكروا يف املستحبمثالً إذ ،الناكحإىل 

كان ممن  إذا  ما:الناكحإىل  ملستحب بالنسبةيف ا يقال أن فالالزم، الناكح دائماً إىل منعكس

   .)١(دينه فزوجوه وكم من ترضون خلقهءذا جاإ: )عليه السالم(لقوله ، دينه وخلقهى يرض

عدم ذكر املصنف نكاح  أن املنكوحة ظهر ومما ذكرنا من الفرق بني النكاحو

  . هذا التقسيمى ة علهو مندرج يف املنكوح إذ ،ول أحسن من ذكر اجلواهر لهاحملرمات يف األ

هيام  وخبصوصها لعشق} يتزوجهاومل  كمن يقع يف الضرر ل:فالواجب{ كيف كانو

كانت التلبية  وإن ،)٢(نفسهمأى لكن الظاهر عدم وجوب تلبيتها لتسلط الناس عل، له ا

أو ، حد املوت إىل وصل الضرروإذا  ،قضاء حاجتهأو ، زالة اهلم عن مؤمنإ ألنه ،أفضل

  . احتماالن ،ال أم ديد كاجلنون فهل جيبالضرر الش

مل  إذا  كما يتفق يف احمللل،يطلق زوجته لينكحها العاشق أن ال جيب أنه الظاهر نعم

نقاذ املتضرر إ أدلة إطالق و،الوجوبى ال دليل عل إذ ،جل التحليليطلق من نكحها أل

 أيضاً وىلرة األبل رمبا يستظهر عدم الوجوب يف الصو، حنوه ال يشمل املقام وكالغريق

حد  إىل خر يوجب حسد اآلإنسانكان تقدم  إذا لذا و، لهدلةصل بعد عدم مشول األلأل

  يقاف نفسه عن التقدم إاملوت ال جيب عليه 

                                                







٤٤

  .أو يبتلى بالزنا معها لو ال تزوجيها

 :ملكروه وا، املستجمع للصفات احملمودة يف النساء: واملستحب، أو مجعاً نكاح احملرمات عيناً:واحملرم

  . واملباح ما عدا ذلك،ربية وحنوها ونكاح القابلة امل،النكاح املستجمع لألوصاف املذمومة يف النساء

  

  . اهللا العامل و،رمبا يؤيده قصة بريرة و،مثلةغري ذلك من األ إىل ، لذلك الغريحفاظاً

  .احلرام تقدم الكالم يف حرمة مقدمة} بالزنا معها لو ال تزوجيهاى أو يبتل{

قد تقدم  و،كاالختني} أو مجعاً{ ختاأل ومكاأل}  نكاح احملرمات عيناً:احملرمو{

  . احلرمة هنا تشريعية أن  عنشكالجواب اإل

  .يف املسألة السابعة كما سيأيت}  املستجمع للصفات احملمودة يف النساء:املستحبو{

  .كما سيأيت} حنوها و نكاح القابلة املربية:املكروهو{

  . ربعة األحكامحد األأمما ال يتصف ب} ا ذلك ما عد:املباحو{

  



٤٥

 ومنها صالة ركعتني عند إرادة التزويج ، اخلطبة:منها ،ريستحب عند إرادة التزويج أمو): ٥ مسألة(

  ،قبل تعيني املرأة وخطبتها

  

التماس  هي و،بالكسر} طبة اِخل:منها ،مورأرادة التزويج إيستحب عند { ):٥ مسألة(

  .غريمها واجلواهر وكما يف املستند، رادة العقدإقبل ، جقبول املرأة التزوي

 :هي الرجل املرأة فتقولى ن يرأك ،بالكسر ميكن العقد بدون اخلطبة أنه ىال خيفو

كيف ميكن العقد بدون سبق اخلطبة حىتنه إ :فال يقال،  قبلت:هو فيقول، يجتك نفسزو 

  . تكون اخلطبة مستحبة

قال يف ، كما ذكره غري واحد ،بالكسر طبةد اِخلعن بالضم طبةيستحب اخلُه مث إن

 )عليه السالم(طالب أبو  و)عليهم السالم(ئمة كما فعله األ( :يناألمرى  علدليالً املستند

، جراء العقدإخطبة عند  و،خطبة عند اخلطبة يأ. ىانته )فيكون قبل النكاح خطبتان، غريهو

  . عند شرح املنت كما سيأيت

ن إ ، يف حديث)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، رئابي بن  عليدل عليه ما رواهو

 أن حنن نريد و، فالنةًنزوج فالناً أن نا نريدإ: )عليه السالم(مري املؤمنني مجاعة قالوا أل

 يف قال و،اهللاى الوصية بتقو والثناء عليه ومحد اهللاى ذكر خطبة تشتمل عل و، فقال،خنطب

يف  و،هو يف احلسب من قد عرفتموه ونة بنت فالنفالن بن فالن ذكر فال مث إن :آخرها

  حتمدوا عليهقد بذل هلا من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خرياً و،هنالنسب من ال جتهلو

   .)١(سلم وآله وحممدى اهللا على صل وليهإتنسبوا و

  } خطبتها{ قبل} رادة التزويج قبل تعيني املرأة وإ صالة ركعتني عند :منهاو{

                                                





٤٦

 نهفَّع أَساِء النن يل ِمردقَ فَ،جوزأت  أنْريدي أُ إنمالله : وهو،دها باملأثوروالدعاء بع

 باًي طَداًلَ يل وردقَ و،ةًكَر بنهمظَأع و،قاًز ِرنهعسأو و،مايلها وِسفْ يل يف ننهظَفَأح و،جاًرفَ

تجلُعهصاحلاًفاًلَ خ يا يف حيت وبعدم يتو يقول أن أيضاً ويستحب: ْأقررامليثاِق ِبت  

  

عن الصادق ، كما ورد ذلك يف حديث} هو والدعاء بعدها باملأثورو{ بكسر اخلاء

  : يقول وحيمد اهللا و ركعتنيحدكم بالتزويج فليصلّأ همإذا  : قال)عليه السالم(

}اللهمي أُ إنأنْريد  أتزوقَ فَ،جديل ِمر نأَساِء الن فَّعهفَن جاًر،و ظَفَأحهنها ِسفْ يل يف ن

مايلو،و أوسعهِرن قاًز،و ظَأعمهنب ةًكَر،قَ ودرطَداًلَ يل و باًيت جلُعهصاحلاًفاًلَ خ يايت  يف ح

وبعدم ١(} يتو(.   

لفاظ من باب املستحب يف األ أن هاءلكن الظاهر كما فهمه غري واحد من الفقو

  . )عليهم السالم(فضل التقيد مبا ورد عنهم كان األ وإن ،املستحب

 فال يبعد ،معانيها بالفارسية ولفاظمره بني هذه األأدار  وأما من مل يعرف اللغة العربية

  .املطلوبةاملعاين  إىل  للتوجهمراعاةً و،لفاظ الدعاءأى  عل حتفظاً،استحباب اجلمع له بينهما

 إذا كان ال يبعد استحباما بعدها وإن ،الدعاء قبل اخلطبة والصالة أن ظاهر الروايةو

  . مل يفعلهما قبلها

عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،عنيأما رواه عبد الرمحان بن } يقول أن أيضاًيستحب و{

   امليثاِق ِبتررأقْ{ :يتزوج املرأة فليقل أن ذا أراد الرجلإ:  يقول)عليه السالم(

                                                





٤٧

  .سانإح ِبريحس ت أوروٍفعمِب اكسإم اهللا ذَخذي أَالَّ

  مكروهفإنه  ، أو يومني ال أزيد الوليمة يوماً:ومنها

  

فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسريح ﴿{ :يف كتابه احلكيمأي }  اهللاذَخأَالذي 

   .)١(}﴾ِبِإحساٍن

أراد طالقها وإذا  ،معاشرة حسنةبأن يعاشر املرأة قرار فائدته تلقني النفس اإل و:أقول

كما يتعارف عند غري املتدينني يف ،غمط حق وىذأ ورهاقإحسان بدون إحها بسر 

  . الطالق

صلى اهللا (مل رسول اهللا  أوفقد} مكروهفإنه  ال أزيد ،يومني أو الوليمة يوماً: منهاو{

  . )عليها السالم(رد يف قصة زواجها كما و )عليها السالم ( لزواج فاطمة)عليه وآله وسلم

ملا  يالنجاشن إ :مسعته يقول: قال، )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، الوشاوعن 

مث ،  دعا بطعام،سفيان فزوجه أيب  آمنة بنت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خطب لرسول اهللا 

   .)٢(طعام عند التزويجمن سنن املرسلني اإلن إ :قال

 ثالثة أيام رياء و،يومان مكرمة ويوم الوليمة:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب وعن

   .)٣(مسعةو

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، هشام بن ساملوعن 

   .)٤(احليسطعم الناس أ ومل عليها أو ملا تزوج ميمونة بنت احلرث)عليه وآله وسلم

                                                











٤٨

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، السكوينوعن 

  .مسعة وما زاد رياء و،الثاين معروف و،الوليمة أول يوم حق: )وآله وسلم

  . غريها من الرواياتإىل 

فليس  ،)١(بعض ولده ثالثة أيامى مل عل أو)عليه السالم(احلسن أبا  أن أما ما ورد من

 أن  مع،اخلتان أو الظاهر كونه يف الوالدة: يف املستندبل قال ،  يف كونه يف التزويجصرحياً

  .  القولرضاالفعل ال يع

  .جل مزاحم أهمكان أل أنه حيتمل و:أقول

 أن  كما،نكاح موقت ينقطع بنفسه ألنه ،أيضاًالظاهر استحباب الوليمة للمتعة و

  .ما أشبه أو طالق أو موت أو الدائم نكاح ينقطع بالقطع بفسخ

كما يظهر ،  ثالثإنسان أو الزوجة أو يالم الزوجإليمة مطلقة تشمل الو أن الظاهرو

تزوجت  أو تزوج ثانية إذا كما، غريه أو ولاأل ال فرق بني الزواج و،من قصة النجاشي

ا كانت حيث إ، سفيان أيب بنتل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كما يف تزويج الرسول ، ثانياً

  . ا) عليه وآله وسلمصلى اهللا(متزوجة قبل زواج الرسول 

كما يتعارف عند ، ليالً وظهراً واليومني كل اليوم صباحاً ون يراد باليوم أال يبعدو

  .يومني أو يبقون هناك يوماً وحيث حيضرون الزواج، حنوهم ويأهل البواد

 ياماًأيبقون هناك  وجل شئون الزوجأل أو الذين يأتون مع العروس أن الظاهرو

 أن كما، الوليمة منصرفة عن مثل ذلك إذ ،ياماًأبقوا  إذا  املكروهيأكلون ليس ذلك منو

  الوليمة تشمل مثل  أن الظاهر

                                                





٤٩

   واألوىل كوم فقراء،ودعاء املؤمنني

  

  . كان بعنوان الوليمة إذا يام مكروهأ فثالثة ،حنوها واحللويات عطاءإ

 املستحب الوليمة و،كله من الطعامأكمل هو ما يتعارف الوليمة األإشكال أن ال  نعم

 مثن ذلك لعوائل ىيعط أن  ال،ن املعمول اآلدلةكما هو املنصرف عن األ، دعوة الناسو

  . فيأكلوا يف بيوم

لذا قال  و،يدعوا أن كملكان األ وإن ،يشمله الوليمة أن فرق فال يبعد وطبخ إذا أما

  .}دعاء املؤمننيو{: املصنف

 كانت الناس طبقات كالعلماء إذا كما، هلمل يكن ذلك أس إذا الثالثة مكروهة مث إن

،  عن املشاكلأيام تفادياً  مشاكل فيفرقهم يف ثالثةتكان مجعهم يور و،املوظفنيو الكسبةو

  . كان أسهل فهو منصرف عن النص إذا أما

نازل  أنه ىالفتو وظاهر النص فإن ،السمعة ونعم ال يشترط يف الكراهة قصد الرياء

  .مل ينو وإن ،مرتلة ذلك

طعام فيكون كراهة هذا القسم اخلاص من اإل وطعام مطلقاًال منافاة بني استحباب اإلو

 مل يبعد كونه أقل ثواباً وإن ،ظهر يف الكراهة يف املقام احلزازةاأل و،أقل ثواباًأو ، ذا حزازة

  . أيضاً

 بل ،صدقاءاأل والعشرية وهلولوية يف قبال األمل تعلم األ ،}كوم فقراء وىلاألو{

 إىل ضافة باإل،بل جرت السرية بذلك، فقراء أو غنياءأاملربوطني   دعوةعمالًتعارف امل

استحباب  وكرام اجلريانإاستحباب  والرحم طعام الفقري الستحباب صلةإة استحباب رضامع

  . ولوية املفروضةغري ذلك من املستحباب املتزامحة اليت معها تسقط األ إىل ،هل العلمأكرام إ



٥٠

 ووقتها بعد ، ويستحب إجابتهم وأكلهم، عشريته وجريانه وأهل حرفتهغنياء خصوصاًوال بأس باأل

  العقد أو عند الزفاف

  

حمل } أهل حرفته وجريانه و عشريتهغنياء خصوصاً بأس باألال{: هعليه فقول} و{

  .إشكال

فة أهل احلرى  فليس دليل علالّإ و،ىكما ال خيف املربوطني به منهماحلرفة مث املراد بأهل 

  . ىكما ال خيف خاصة

كل األ فإن }أكلهمو{ قضاء حاجته واملؤمن جابةإالستحباب } جابتهمإيستحب و{

  .اخلاصة و العامةدلة مشمول لألأيضاً

أو ،  حمرماًالنساء اختالطاً وجابة يف مكانات خيتلط فيها الرجلاإل أن ىال خيفو

 مثاإلى بل لكوا من التعاون عل،  غري مستحبة،ما أشبه من احملرمات أو يستعمل آالت اللهو

الالزم كفاح هذا  و،يكون حراماً  ـن مل يسمع الغناءأك مل يشترك هو يف احلرامن إوـ 

  . املنكر الذي شاع يف هذا الزمان

ما أشبه داخل  أو كان قريباً إذا خصوصاً، الفاسق واملنافق ودعوة الكافر أن مث الظاهر

 )عليه السالم( اإلمام أن يف بعض أحاديث الصدقة و،وىلكان املؤمن أ وإن ،دلة األإطالقيف 

  .اسيناهم بالدقة لواألمرلو كانوا يعرفون هذا : )عليه السالم(قال  و،املخالفنيى تصدق عل

 كانت )سالم اهللا عليها( لوليمة الزهراء )صلى اهللا عليه وآله وسلم(دعوة الرسول و

  .)١(للمنافقني حىتعامة 

  . كل مشهورةاألى  عل لذلك الكافر الذي مل يسم)عليه السالم(براهيم إقصة دعوة و

  ، دلة األطالقإل، بعداً أو قبالً} أو عند الزفاف{ قبلهأو } وقتها بعد العقدو{

                                                





٥١

 عرس أو خرس أو ،يف مخس إالّ ال وليمة : قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  وعن النيب، أو اراًليالً

 والركاز ، والوكار شراء الدار، والعذار اخلتان، واخلرس النفاس،التزويجالعرس ، عذار أو وكار أو ركاز

  .العود من مكة

  

ابتعد العقد عن الزفاف  إذا  أنهالظاهر و،فاملعيار الصدق العريف احلاصل بكل ذلك

  .استحب هلما للصدق

هللا عبد ا أيب عن،  ملا رواه السكوين،كان النهار أفضل وإن ،طالقلإل} اراً أو ليالً{

الغداء مقابل ى املراد بالضح و.)١(طعموا ضحیأ وزفوا عرائسكم ليالً: قال )عليه السالم(

  . املساء إىل لعل املراد مقابل الليل فيشمل من الصباح و،لقمة الصباح والعشاء

احلسن  أيب عن، بن بكريى موسفيما رواه } )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب وعن {

 خرس أو  يف عرس،يف مخس إالّ ال وليمة: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال { )عليه السالم(

  . أنثى أو بالولد ذكراً} اخلرس النفاس و،فالعرس التزويج، ركاز أو كار و أوعذارأو 

}الركاز العود من مكة والوكار شراء الدار والعذار اخلتانو{)الظاهر كون  و،)٢

طعام ال فاإلإ و،شدة تأكد استحباب هذه املوارد )ال (ـب  املراد و،العمرة أو قدامه من احلجإ

  ما أشبه  أو قصد زيارة أو جاء من زيارة إذا خصوصاً، مستحب مطلقاً

                                                







٥٢

صلى اهللا عليه وآله ( طبة أمام العقد مبا يشتمل على احلمد والشهادتني والصالة على النيبومنها اخلُ

  ،دعاء للزوجنيوالوصية بالتقوى وال ) السالممعليه( واألئمة )وسلم

  

 املؤمنني ذلك مما يدخله يف قضاء حاجة املؤمن حقيقة وجه اخلصوصية اقتضاء و،ذلك

ال كيف خاص  وال كم خاصه مث إن، غريه وطعام يف عيد الغديرلذا ورد اإل و،مناطاًأو 

  . قتاراإل وسرافعدم اإل والشأن وبل املعيار الصدق، للوليمة

ى الصالة عل والشهادتني واحلمدى مل علت مبا يش،قدأمام الع{ بالضم} طبةمنها اخلُو{

الدعاء  وىالوصية بالتقو و)السالم وعليهم الصالة(ئمة األ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

لبعض  وذلك للتأسي و،غريمها واجلواهر ويف املستند و،كما عن املسالك} للزوجني

  : الروايات

كل نكاح ال خطبة فيه كاليد :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فعن رسول اهللا 

   .)١(اجلذاء

: ج يقولتزو أو جزوإذا ) عليه السالم(  أيبكان:  قال)عليه السالم(الصادق وعن 

،  من يهد اهللا فال مضل له،نعوذ به من شرور أنفسنا ونستغفره ونستعينه واحلمد هللا حنمده"

 حممداً أن أشهد و،اهللا وحده ال شريك له  إالّلهإال  أن أشهد، يضلل اهللا فما له من هادومن 

اللَّه  نّإ الْأَرحام واتقُوا اللَّه الَّذي تسائَلُونَ ِبِه﴿، رسوله و عبده)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  ال  ويا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاِتِه﴿ ،)٢(﴾كانَ علَيكُم رقيباً

                                                







٥٣

  .أيضاً وال يبعد استحباا أمام اخلطبة ، اشتماهلا على احلمد والصالة على النيب وآلهوالظاهر كفاية

   اإلشهاد يف الدائم واإلعالن به:ومنها

  

نوتمإالّ ت ونَوِلمسم مت١(﴾أَن(، ﴿قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذينهيا أَيديداً  والً سقُولُوا قَو

أَع لَكُم ِلحصيمالَكُمو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو ِطِع اللَّهي نمظيماً وزاً عفَو فاز فَقَد ولَهس٢(﴾ر(، 

 أو مساك مبعروفإمر اهللا به من أما ى فالن بن فالن قد ذكر فالنة بنت فالن فزوجوه علن إ

عليه (حممد قال جعفر بن ، "لكم وستغفر اهللا يلأ وهذا قويل أقول .)٣(حسانإتسريح ب

ومل  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  على ىصل وتشهد ورمبا اختصر فتكلمو :)السالم

   .)٤(أيقر

ا يظهر من ذيل مك} آله والنيبى الصالة عل واحلمدى اشتماهلا عل الظاهر كفايةو{

ى  مما يشتمل عل)عليهم السالم(يف مستدرك الوسائل مجلة من خطبهم  و،احلديث السابق

  . ور املذكورةماأل

كما تقدم يف أول } أيضاً{ بالكسر} طبةأمام اِخل{ طبةاخلُأي } ال يبعد استحبااو{

كانت  وإن ،املناط وطالق لإل،أيضاًسائر اللغات  وداء اخلطبة بالفارسيةأال يبعد  و،املسألة

  . بالعربية أوىل

لذي هو فوق ا} عالن بهاإلو{ جعل الشهود عند العقد} شهاد يف الدائممنها اإلو{

  . شهاداإل

                                                



 







٥٤

  وال يشترط يف صحة العقد عندنا

  

شهاد اإلى بل يدل عل، ىالفتو وكل ذلك للنص ،}ال يشترط يف صحة العقد عندناو{

  . النص إىل ضافةشهاد باإلعدم وجوب اإلى  قام علمجاعاإل أن كما، ات متواترةإمجاع

 منا جعلت البينات للنسبإ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن هشام بن سامل

   .)١(املواريثو

عن الرجل يتزوج املرأة  )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس:  قال،زرارة بن أعنيوعن 

 فيما بينه  ـاملؤلف: املنقطع يأ ـ ال بأس بتزويج البتة: )عليه السالم(قال ، بغري شهود

   .)٢(لو ال ذلك مل يكن به بأس و،منا جعل الشهود يف تزويج البتة من أجل الولدإ، بني اهللاو

   .)٣(يتزوج املرأة متعة: قال إالّ أنه مثله أخرىيف رواية و

 ة،يف الرجل يتزوج بغري بين: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ييف رواية ابن البخترو

   .)٤(ال بأس: )عليه السالم(قال 

يب يوسف أل قال أنه ،)عليه السالم(ى موساحلسن  أيب عن، حممد بن الفضيلوعن 

أمر  و،عدلني الإيرض ما ومل كد فيه بشاهدين أ واهللا أمر يف كتابه بالطالقن إ :القاضي

   ،مهلأثبتم شاهدين فيما أ ف،مهله بال شهودأيف كتابه بالتزويج ف

                                                











٥٥

   .)١(كدأبطلتم الشاهدين فيما أو

ت البينة يف النكاح منا جعلإ:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حممد بن مسلموعن 

   .)٢(جل املواريثأمن 

سألته عن رجل تزوج امرأة :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، مسلم بن بشريوعن 

أخذه ن إ لكن و،ءيبني اهللا فليس عليه ش وأما يف ما بينه: )عليه السالم(قال  ،يشهدومل 

   .)٣(سلطان جائر عاقبه

 أن سألته عن الرجل هل يصلح له: قال ،)عليه السالم(عن أخيه ، بن جعفراوعن 

   .)٤(كانا مسلمني مأمونني فال بأسإذا  :)عليه السالم(قال  ،يتزوج املرأة متعة بغري بينة

، ما معنا غري غالم له و، يف طريق بعض أمواله)عليه السالم(كنت مع أخي : عنه قالو

ما تقول يف رجل : فقال يل ،احتدث أن ريدأين إ يا غالم فتنح:  له)عليه السالم(فقال 

عليه ( فقال ،يكره ذلك: فقلت ،ال شهود وغريه بغري بينة أو تزوج امرأة يف هذا املوضع

   .)٥(ال بينة ويف غريه بال شهود وتزوجها يف هذا املوضعى بل:  يل)السالم

                                                













٥٦

  .ومنها إيقاع العقد ليالً

  

اللزوم ى دل عل محل ماالتعليل لدفع التهمة يظهر  وصراحة بعض هذه الرواياتومن 

  .االستحبابى عل

تحباب سبل ال يبعد القول باال، ع اتاملتم واالستحباب يف كل من الدائم أن الظاهرو

  .أيضاً لوجود املناط فيهما ،ملك اليمني ويف التحليل

ذا كان هناك إف، شهادعالن عن اإلبل ال يبعد كفاية اإل، دلةاالع شهاد بالبينةيكون اإلو

  .شهاد غري ساقطكان استحباب اإل وإن ،ىحنوه كف وم املطلوب من املرياثى مجاعة يؤد

 كانوا يف زيارة إذا كما، مل ينفع جمرد الشهود إذا العلة موجودة فيما حيث إنو

 أنه كما ،شهاداإلى ما يؤدي مؤديحنوها كو ظهر استحباب الكتابةفاأل، يتفرقون بعد ذلكو

  .شهادمل يكن اإل إذا شهادمن اإل اننا ملرتبة ضعيفةال يبعد قيام أمثال املسجل يف زم

فإنه ، مل يعرف أحد بالطالق وإن ،طلقها مث عقد عليها إذا شهادالظاهر استحباب اإلو

  . شهاد يشمل املقام استحباب اإل إالّ أن إطالقشهاد السابق موجوداًكان اإلوإن 

  .شهادستحباب اإلانقضاء العدة فال شبهة يف ا وعرف الناس بالطالق إذا أماو

  .ال يبعد ذلك للمناط يف اجلملة ،شهاداإل إىل حباجة هل الرجوع يف العدةو

وا من ؤلو جا و، بكل ما يوجب حضور الشهودىشهاد يتأتاستحباب اإل مث إن

  .حضورهمى الفتو ون املستفاد من النصأل، طراف الزوجنيأجاء م غري  أو نفسهمأ

  .شهاد ما فائدة اإلىن يؤدكا إذا صماأل وىعمحضور األى يكفو

  . شهادهم تأملإ ففي كفاية ،مع رجل واحدأو ، أما حضور املرأة وحدها

  .ن ظاهر االشهاد العدالةأل، الكافر والصيب ومنه يعلم عدم كفاية انونو

  من باب  يلعله يكف و،ذكره غري واحد من الفقهاء ،}يقاع العقد ليالًإ :منهاو{



٥٧

فقد استدل يف اجلواهر ، الهلم بالروايات غري ظاهر الوجهكان استد وإن ،التسامح

قول الرضا  و،أعظم للربكةفإنه  ،مالك باألاًمرآ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لذلك بالنبوي 

منا هن إالنساء  وجعل الليل سكناً اهللا تعاىلن إ التزويج بالليل من السنة: )عليه السالم(

   .)١(سكن

طلبتم احلوائح فاطلبوها إذا  : قال)عليه السالم(جعفر أيب  عن يغريه باملرو استدلو

اهللا جعل الليل  فإن تزوجتم فتزوجوا بالليلوإذا  ،اهللا جعل احلياء يف العينني فإن ،بالنهار

   .)٢(سكناً

اهللا جعله  فإن ،تزوجوا بالليل:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب باملروي عنو

  .)٣(سكناً

  . املراد الزفاف ال العقد أن ،لو بقرينة جعل الليل سكناً وظاهر منهاال و،غري ذلكإىل 

ون الزفاف جعل ؤمن ش ألنه العقد أن حيتمل و،ينعم ال يبعد استفادة ذلك من النبو

  . هذا املستحب على يفال دليل قطع، كيف كان و،الليل أفضل له

  

                                                









٥٨

 أي يف برجها ال املنازل ،مر يف العقرب إيقاع العقد والق:منها ،يكره عند التزويج أمور): ٦ مسألة(

   وهي القلب واإلكليل والزبانا والشولة،املنسوبة إليها

  

ى عل} القمر يف العقرب ويقاع العقدإ :منها ،يكره عند التزويج أمور{ ):٦ مسألة(

من تزوج :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن أبيه، فعن حممد بن محران ،املشهور

   .)١(مر يف العقرب مل ير احلسىنالق وامرأة

أبا  فإن ،كان القمر يف العقرب إذا اتق التزويجو : قال)عليه السالم( يالرضووعن 

   .)٢(بداًأ القمر يف العقرب مل ير خرياً ومن تزوج:  قال)عليه السالم(عبد اهللا 

 لداخلةا} ليهاإال املنازل املنسوبة { عشر الذي هو أحد الربوج االثين} أي برجها{

 ليهاإاملنازل املنسوبة أي } يوه{ كرب من برجهاأن صورة العقرب أل، يف برجني يف طرفيها

اصطالح  ألنه ذلك و،غريه و لصاحب اجلواهروفاقاً ،}الشولة والزبانا وكليلاإل والقلب{

قيل يف برج كذا مما كان احلال  إذا فهو كما، مصطلحهمإىل نرجع فيه  أن جيب يجنوم

الروايات إىل  كذلك بالنسبة و،املراد به كل الربج ال صورة احلال فقط فإن ،جأصغر من الرب

 ال الصورة، املراد ا نفس الربج النجومي فإن ،عمال يف بعض الربوجاليت حتبذ بعض األ

  فال  الناس يرون الصورة حيث إن،  ملن اعترب الصورةاًخالف، أصغر أو سواء كانت أكرب

                                                







٥٩

  ،عاء يوم األربهومنها إيقاع

  

منا يعرفه إ و،غالباًى القمر يف برج العقرب ال يرن إ :فيه و،يراد بالعقرب صورا أن بد

  . أهل النجوم

ليس املراد  أنه  يفإشكالفال ، صورة القمر إىل أما كون القمر يف سريه كل ليلة يصل

  .ما فهمه العلماء من الربج إىل  النصرافها،من هذه الروايات

  .صل بعد عدم الدليل لأل،ون الشمس يف برج العقربال أمهية لك أنه كما

ال يعقد  أنه كما، القمر يف العقرب وال يدخل يف أول عرسه بالزوجة أن حوطمث األ

كان االنصراف  وإن ،طالقال يبعد ذلك لإل، هل يشمل الكراهة املتعة و،يف ذلك الربج

  .يراد به الدائم أن يقتضي

لو كان  و،أيضاًفكما يكره له يكره هلا ، طالقكل منهما لإلإىل  الكراهة بالنسبةو

  .طالق لإلأيضاً  كان مكروهاً،بعدها أو بعضه قبلها و،جيابكاإل العقد بعضه يف العقرب

لو اتفق  و،وجه لالحتياط اجتناب كون القمر يف العقربلو مل يعلم بذلك فاألو

  . نية يف غريهاثا تزوج مرة و طلق،القمر يف العقرب فأراد اجتناب النحوسة والزواج

ما رواه يف الوسائل عن ، ه يف هذا البابالذي وجدت ،}ربعاءيقاعه يوم األإمنها و{

يدخل  أن ليس للرجل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قاال،العباسأيب  و،عبيد بن زرارة

   .)١(ربعاءبامرأة ليلة األ

كراهة الزفاف ى يدل علكما ال ، كراهة العقدى هذا اخلرب ال يدل عل أن ىال خيفو

   مكروهات أدلة فيكون من ،كراهة مطلق الدخولى بل يدل عل، بدون دخول

                                                





٦٠

 وهي الثالث واخلامس والثالث عشر والسادس ، إيقاعه يف أحد األيام املنحوسة يف الشهر:ومنها

  عشر واحلادي والعشرون والرابع والعشرون واخلامس والعشرون

  

  .كما هو ظاهر املنت، عم من النهارال األ ،خاص بالليله مث إن، اامعة

لكن ال ، ا أيام حنساتأيام املنحوسة ما ورد من يف األ ومستند املصنف يف هذاولعل 

بني  وعياداأل ويام السعيدة كاجلمعةكما ال تالزم بني األ، يناألمرعدم التالزم بني ى خيف

  .استحباب النكاح فيها

كراهة  وبني استحباب و،هوتالسيئة كربأو ، شرفةماكن املال تالزم بني األ أنه كما

  . العقد فيها

الثالث  و،اخلامس و،الثالث يه و،يام املنحوسة يف الشهريقاعه يف أحد األإ :منهاو{

مل أجد يف هذا  ،}العشرون واخلامس و،العشرون والرابع و،العشرون واحلادي و،عشر

  . به من باب التسامح ال بأس بهخذكان األ وإن ،خبارذلك من األى العجالة ما يدل عل

فمنها ظاهرة ، خر بالعليةبعضها األ وشياءاهللا سبحانه ربط بني بعض األ أن ىال خيفو

 فالروايات الواردة يف خمتلف أبواب ،منها غري ظاهرة و،تربيد الثلج وحراق النارإ كنسانلإل

 أن فال استغراب يف ،نسانمل يعرفها اإل وإن ،غريها تكشف عن تلك االرتباطات واملعاشرة

 حال سبباً أو يكون وقوع اجلماع يف زمان أن أو،  لشؤميكون وقوع العقد يف زمان سبباً

  . غري الواقعيالسببية ال  وعدم فهم الربط و،أخرىمشكلة  أو لنقص يف الولد

اجلماع يف  مثالً، ضرار قد تكون كثريةاأل أن  معسبابأما عدم حترمي الشارع هلذه األ

   ياملقتضن السبب من باب فأل، ورث جنون الولدحال كذا ي



٦١

  .رمن آخر الشه وهو الليلتان أو الثالث ، إيقاعه يف حماق الشهر:ومنها

  

 مثله ،ترتب عليه الضرر أحياناً وإن ،باحتهإحترميه أكثر من ضرر  والذي ضرر منعه

ن ذلك أل و،وتامل وقد يسبب االصطدام أنه السفر بالسيارة للناس مع ءمثل عدم منع العقال

 ،جل وقوع بعض احلوادثأهم من مصلحة منعهم أل باحةالناس باإلى التسهيل عل مصلحة

  .  موضعه غري هذا املكان، مفصلاألمرالكالم حول هذا و

وقع القمر يف شعاع الشمس فلم يظهر  إذا من حمق} يقاعه يف حماق الشهرإمنها و{

 كان بعيداً إذا  إالّالقمر ال يظهر نوره فإن ،}الثالث عن آخر الشهر أو هو الليلتانو{ بالليل

ستني درجة من درجات السماء احمليطة  وةائدرجة من ثالمث عشرة عن الشمس بقدر اثنيت

  . مهية كما ال خيفی ووهي دوائر، بكل دائرة الفلك

   .)١(يكره التزويج يف حماق الشهر: ففي رواية الصدوق

 عليهم الصالة(عن آبائه ، )يه السالمعل(ي ادعن اهل، يف رواية عبد العظيم احلسينو

   .)٢(من تزوج يف حماق الشهر فليسلم لسقط الولد:  قال)السالمو

 فتخصيص املصنف ،اراً أو  كانالظاهر من الروايتني كراهة العقد يف احملاق ليالً مث إن

   يريد بيان معىن إالّ أن اللهم، بالليل غري ظاهر الوجه

                                                







٦٢

  . منا هو يف الليلإ  ـاهلالل أي عدم رؤيةـ   احملاقن ظهورأل، احملاق

ملا رواه ضريس بن ، يذكر كراهة التزويج يف ساعة حارة أن املصنفى كان عله مث إن

حارة عند نصف   تزوج يف ساعةرجالًن  أ)عليه السالم(جعفر  أبا بلغ: عبد امللك قال

   .)١(  فاقترقارامها يتفقانأما : )عليه السالم(جعفر  أبو فقال، النهار

 ما ،تزوج امرأة مث طلقها قبل الدخول )عليه السالم(جعفر أبا ن إ: يف رواية زرارةو

   .)٢(حارة  تزوجها يف ساعة)عليه السالم( أنه سبب الطالق أن يستفاد منه

 )عليهم السالم(م أ  ملا حقق يف حمله،ةاإلماممقام  مثل ذلك ال ينايف أن ىال خيفو

لعدم اهتمام ا بعد أو  مصاحل ال جلهل بالكراهة ومكَِحل  ظاهره الكراهةكانوا يفعلون ما

  . اعلم 

                                                







٦٣

   عفيفة ودوداً ولوداًبأن تكون بكراً ،يستحب اختيار امرأة جتمع صفات): ٧ مسألة(

  

 غري ثيب} بأن تكون بكراً ،يستحب اختيار امرأة جتمع صفات{ ):٧ مسألة(

  . ختهاأ ومهاأطبيعة ى طبيعة البنت عل فإن ،ختاأل وميعرف ذلك من جهة األ} ولوداً{

  .ختأ وخأ ومأقربائها من أب وأمبعرفة  أو ،يعرف ذلك بامتحاا بنفسها} ودوداً{

  .حياء هلا يف قبال من ال} عفيفةً{

 أن ال، راحة للزوج ممن عداها وا أكثر خرياًأذلك  معىن و،ىالفتو ولنصلكل ذلك 

 كيف: يقال يكسد سوق سواها حىت أن يض النص مبثلهاحتر ليس معىن و،غريها مكروهة

فهو ، أخرىحساب ى فكيف يكسر بعضهن عل ،تزويج كل فتاة مسلمةبالشارع مكلف و

فإنه  ،كل منهما إىل العلم دون الكسب احلسن مع احتياج االجتماعى مثل التحريض عل

يف  و،)١(﴾تنافَِس الْمتناِفسونَ ذِلك فَلْي يفو﴿: كما قال تعالی، حسناأل إىل  التنافسيقاع يفإ

   .)٢(قرم مرتلة منكأ و عندكمن أفضل عبيدك نصيباً اجعلينو :الدعاء

  . غريها مجلة من الرواياتى عل اوذكرما ترجيح على فيدل ، كيف كانو

 صاحيب هلكتن إ :)عليه السالم(قلت اليب عبد اهللا ، براهيم الكرخيففي رواية إ

  ومن ين تضع نفسك أانظر : فقال يل، تزوجأ أن د مهمتق وكانت يل موافقةو

                                                







٦٤

 إىل  تنسب فبكراً،كنت ال بد فاعالً فإن ،سرك ودينكى تطلعه عل وتشركه يف مالك

  : ن كما قالأأعلم  و،حسن اخللقإىل  واخلري

  النساء خلقن شتین إ الأ

  الغرام وفمنهن الغنيمة

  جتلی إذا منهن اهلاللو

  منهن الظالم ولصاحبه

  من يظفر لصاحلهن سعيدف

  يعثر فليس له قيامومن 

ال تعني  وآخرته وهادهره لدنيى تعني زوجها عل، ودود ولود هن ثالث فامرأة بكرو

 امرأة صخابة و،خريى ال تعني زوجها عل وال خلق وامرأة عقيم ال ذات مجال و،الدهر عليه

   .)١(ال تقبل اليسري والجة مهازة تستقل الكثريو

صلى ( فقال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كنت عند النيب :  عبد اهللا قالجابر بنوعن 

 الذليلة مع ، العزيزة يف أهلها، العفيفة،خري نسائكم الولود الودودن إ :)اهللا عليه وآله وسلم

خال ا وإذا  ،تطيع أمره و اليت تسمع قوله،غريهى  احلصان عل،مع زوجها  املتربجة،بعلها

   .)٢(تبذل كتبذل الرجلومل  ،هابذلت له ما يريد من

خلت مع  إذا خري نسائكم اليت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب وعن

   .)٣(لبست لبست معه درع احلياءوإذا  ،زوجها خلعت له درع احلياء

  قال أمري :  قال،)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، سليمان اجلعفريوعن 

                                                









٦٥

  ة أو حيض أو شبه من زنا ال تكون بأن،كرمية األصل

  

: )عليه السالم(قال  ،ما اخلمس و:قيل، خري نسائكم اخلمس: )عليه السالم(املؤمنني 

غاب عنها زوجها وإذا  ،ىيرض حىتغضب زوجها مل تكتحل  إذا اهلينة اللينة املواتية اليت

   .)١(عامل اهللا ال خييب و، فتلك عامل من عمال اهللا،حفظته يف غيبته

  .}شبهة أو حيض أو  بأن ال تكون من زنا،صلكرمية األ{

 تفاملراد ما انعقد، صح ذلك فإن ،احلمل ال يكون يف احليض أن ثبت علمياًنه إ :يقال

مطلق جميء  أي ،الصفة املراد باحليضأو ،  احليضلوث احليض بعد متام درى يف ار ونطفته

  . يشمل االستحاضة حىتالدم 

فيشمله دليل ، غريه وبه يف املستندى الفتو إىل ضافة باإل ـليهفيدل ع، كيف كانو

غري  أو ،الصالح أو ميانصل بكوا من أهل بيت اإلالكرمية األ(: بل قال يف املستند، التسامح

، لسنأبواها عن األ والبعيدة هيأو ، شبهة أو حيض أو مهاا من زناأ وهاؤآبا والناشئة هي

  : ـ مما ظاهره وجود الرواية ،ىانته )تاالعتبارا وكل ذلك للروايات

ال شك فإنه ، كرم أصلهاى لدالة علا و،الدمن املنع عن خضراءى عل الروايات الدالة

م من األأو  ببل يشمل ما كان األ، الشبهة واحليض وأوالد الزناى وانني علنلصدق كال الع

مل تكن  وإن ،ن أبواها زناةا بأن ك،ربيت يف بيت الفساد إذا بل الظاهر مشوله ملا، حنوه وزنا

  . حنو ذلك أو حشاشني أو قمارين أو كانوا مخارين إذا لعله يشمله ما و،أبواها من زنا وهي

                                                





٦٦

روف أو مسهم رق أو كفر أو فسق مع،اأو ممن تنال األلسن آباءها أو أمها  

  

 كل ذلك يوجب صدق فإن ،هم كذلك وقد ربيت بينهم و،خواإلو كان يف بيت و

كانت يف بيت عبدة  إذا لعلها و،يؤيده رواية مالحظة اخلال يف الزواج و،منبت سوءيف أنه 

  . احلديث حنومها يشمله والنار وصناماأل

 من  نساًء)السالم وعليهم الصالة(ئمة األ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ما اختاذ النيبأ

   ،سلمنأالنساء الكافرات اليت  وسفيان أيب  كبنت،هذا القبيل

   .)١( جيب ما قبلهسالماإل: فأوالً

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ذلك مثل أخذه  و،ىم ال ختفكَكانت هناك ِح: ثانياًو

  . ما أشبه مما يكره ذلك وعجائز و ثيباتنساًء

أو ممن {: قال املصنف، نبات حسن وصلملا ذكرناه من منافاة كل ذلك لكرم األو

  .}فسق معروف أو كفر أو  رقمسهم أو مهااأ أو هاءلسن آباتنال األ

  . رق نظر وألكن يف كراهة من مسهم كفر 

  .نكانت كافرة اآل إذا حىت وبل،  ما قبله جيبسالماإل أن ما الكفر فلما عرفت منأ

 ،كان أبواها كذلكأو ، الرقى بقيت عل أو رقيقة مث حررت يكانت ه إذا كذلكو

زوجة  أن فهل يصدق، منبت سوء يف ممن نبتت يال ه و،صلكرم األ ذلك كله ال ينايفإذ 

   ،صلغري كرمية األى  بنت كسر)عليه السالم( احلسني اإلمام

                                                





٦٧

 وصفية زوجيت مارية القطبيةإىل  كذلك بالنسبةو ،ا نبتت يف منبت سوءأأو يصدق 

 غريهن ونرجس ومحيدة الرببريةإىل  كذلك بالنسبة و،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

  . )عليهن السالم(

صلى اهللا عليه وآله (عن رسول اهللا  يأصل احلكم ما روى فيدل عل، كيف كانو

يا رسول : قيل، خضراء الدمن وياكمإ:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه  متواتراً)وسلم

   .)١(املرأة احلسناء يف منبت سوء: قال ،ما خضراء الدمن واهللا

صلى اهللا عليه وآله ( قال النيب:  قال)المعليه الس(عبد اهللا  أيب عن، السكوينوعن 

   .)٢(اخلال أحد الضجيعني فإن ،اختاروا لنطفكم: )وسلم

  . غريها من الرواياتإىل 

يف منبت  أنه صدق إىل ضافةفيدل عليه باإل، أما كراهة من مسهم فسق معروفو

، الزوجةمناطه آت يف  فإن ،املخنث وكراهة تزويج البنت لشارب اخلمرى  ما دل عل،سوء

 فقد ورد يف الزوج صفات حمبوبة، الزوج إىل املكروه بالنسبة وفيها مناط املستحب كما يأيت

  . كما سيأيت  الزوجة إىل الظاهر انسحاما و،صفات مكروهةو

 فيدل عليه مجلة من ،من مسه الرق إىل أما ما ذكرناه من عدم الكراهة بالنسبةو

  : الروايات

                                                







٦٨

خبار ما أليه بإان لعبد امللك بن مروان عني باملدينة يكتب ك: فعن يزيد بن حامت قال

 إىل  فكتب العني،عتق جارية له مث تزوجهاأ )عليه السالم(احلسني علي بن ن أ و،حيدث فيها

تزوجيك   أما بعد فقد بلغين:)عليه السالم(احلسني علي بن  إىل فكتب عبد امللك، عبد امللك

جبه يف نتست و من قريش من متجد به يف الصهركفائكأكان يف  أنه قد علمت وموالتك

  . السالم وبقيتأولدك  على ال و،الولد فال لنفسك نظرت

بتزويج  فقد بلغين كتابك تعنفين، أما بعد: )عليه السالم(احلسني  علي بن ليهإفكتب 

، استنجبه يف الولد وبه يف الصهر متجدأقد كان يف نساء قريش من  أنه قد زعمت و،مواليت

 ،ال مستزاد يف كرم و،يف جمدى  مرتق)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ليس فوق رسول اهللا  فإنه

بأمر التمست ثوابه مث   مينعز وجلمر أراد اهللا أب خرجت مين منا كانت ملك مييينإو

قد رفع اهللا  و،ء من أمرهي يف دين اهللا فليس خيل به شكان زكياًومن ، سنتهى ارجتعتها عل

منا اللؤم لؤم إ، مسلم ئامرى ذهب به اللؤم فال لؤم علأ ومتم به النقيصةو ، اخلسيسةسالمباإل

   .)١(السالم واجلاهلية

نكح عبده ونكح أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :زيادة يف حديث آخرو

   .)٢(متهأ

  احلسني علي بن ن إ : الكتاب قالأعبد امللك ملا قرن إ :يف حديث ثالثو

                                                







٦٩

  .)١(اهللا يرفعه وإن ، يضع نفسه)معليه السال(

  . غريها من الرواياتإىل 

جعفر  أبو قال يل:  قال،مبا رواه سدير، ها فسقءرمبا يستدل لكراهة من مس آباه مث إن

امرأة ذات  حسن تبعل فابتغ يل وعن نساء أهل الكوفة مجال يا سدير بلغين: )عليه السالم(

فقال ، شعث بن قيسبنت فالن بن حممد بن األصبتها فالنة أقد : فقلت، مجال يف موضع

 عقامأ فجرت اللعنة يف  لعن قوماً)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن رسول اهللا  إيا سدير :يل

   .)٢(جسد أحد من أهل النار ييصيب جسد أن أنا أكره و،يوم القيامةإىل 

ن كانت هي ذلك فيم أن الظاهر من ذيله إذ ،ذلكى ال داللة يف هذا اخلرب عل: أقول

لكن يف عنوانه ، لعل املصنف أخذ ذلك من عنوان الوسائل املسألة و،ال مطلقاً، أيضاًملعونة 

  .  فراجع،نظر أيضاً

، الظاهرى فقد كان ملصلحة عل، شعث بنت األ)عليه السالم( احلسن اإلمامأما تزويج و

 الرضا اإلمامج مثله تزوي و، لبنات معروفني)صلى اهللا عليه وآله وسلم(كتزويج الرسول 

  . غري ذلك إىل ،أم الفضل وحبيبة أم املأمون لبنيت )عليه السالم( اجلواد اإلمام و)عليه السالم(

 يبأ إىل سباطأ علي بن كتب:  قال،مهزيار علي بن فعن، ما روايات شرائط الرجلأو

  جعفر  أبو ليهإفكتب  ، مثلهنه ال جيد أحداًأ و يف أمر بناته)عليه السالم(جعفر 

                                                







٧٠

 مثلك فال تنظر نك ال جتد أحداًأ و،فهمت ما ذكرت يف أمر بناتك: )عليه السالم(

كم من ترضون ءجا إذا : قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  فإن ،يف ذلك رمحك اهللا

   .)١(فساد كبري ورضتفعلوه تكن فتنة يف األ إالّ ،دينه فزوجوه وخلقه

إذا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا  : قال)عليه السالم( علي يف روايةو

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يا رسول اهللا : قلت، دينه فزوجوه وكم من ترضون خلقهءجا

تفعلوه تكن فتنة  إالّ ،دينه فزوجوه ومن ترضون خلقهكان  إذا :قال ، يف نسبهكان دنياًوإن 

   .)٢(فساد كبري ورضيف األ

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال، )يه السالمعل(عبد اهللا  أيب وعن

خطب إذا شارب اخلمر ال يزوج)٣(.   

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا : قال، )عليه السالم(عنه  أخرىيف رواية و

 إذا جيزو أن لساين فليس بأهل على من شرب اخلمر بعد ما حرمها اهللا: )وسلم

   .)٤(خطب

 شارب اخلمر: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال)ه السالمعلي(عنه و

   .)٥(خطب فال تزوجوهوإن  :قال أن إىل مرض فال تعودوهن إ

                                                













٧١

 أن :)عليه السالم(احلسن الرضا أيب  إىل كتبت:  قال،احلسني بن البشار الواسطيوعن 

   .)١( اخللقءكان سي نإ ال تزوجه: قال ،يف خلقه سوء و،يلإيل قرابة قد خطب 

أبوه  وني فيه ليزوج غالماً أن )عليه السالم( أخاه )عليه السالم(جعفر  علي بن سألو

   .)٢(اخلنث مل يكن فاحشة فزوجه يعينإذا  :قال، ال بأس به

  .محقاأل وكما يكره تزويج احلمقاء

: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن السكوين

ولدها ضياع وصحبتها بالء فإن ،تزويج احلمقاء وياكمإ)٣(.   

ففي املرفوعة ، نعم كأنه أقل كراهة من احلمقاء، خلقهى محق ليس ممن يرضاأل أن كما

 محق ينجباأل فإن ،ال تزوجوا احلمقاء ومحقزوجوا األ: قال، )عليه السالم(عن الصادق 

   .)٤(احلمقاء ال تنجبو

 عن، ما عن حممد بن مسلم إىل ضافةباإل، انونة وكراهة تزويج انون  يعرفمنهو

عن الرجل املسلم تعجبه املرأة احلسناء ، سأله بعض أصحابنا:  قال)عليه السالم(جعفر أيب 

مة جمنونة فال بأس بأن أكانت عنده ن إ لكن و،ال: قال، هي جمنونة ويتزوجها أن أيصلح له

   .)٥(دهاال يطلب ول ويطأها

                                                













٧٢

كان  وإن بل الفسق مثل شرب اخلمر، فيه نظر و،فسق معروفأو : املصنف قال مث إن

  .حنوه و،)١(اختاروا لنطفكم: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(غري معروف ينايف قوله 

  . بشرب اخلمر ال يزوج يفاذا جاء املختف، يف الزوج كذلك أنه كما

كاملرأة احلسناء يف أو ،  كشارب اخلمر،من يكره  إالّزوجة أو مل يوجد زوج إذا همث إن

 إذ ،هذه أو بني التزويج مبثل هذا ولزم مالحظة الرجحان بني ترك الزواج، منبت سوء

فرمبا قدم ، يقدم كراهة الزواجأو ، يقدم الزواج:  بأن يقالال ميزان مطلقاً أنه الظاهر

رمبا  و،تارك الصالة مثالًأو ، لقالرجل قليل سوء اخل وكانت الفتاة شبقة إذا كما، الزواج

  . املرأة ليست هلا الشهوة و،مستهتراً كان الرجل مخاراً إذا كما، يقدم الكراهة

قدم ، احلرام أو حد الواجب إىل أو االستحباب كان أحد الطرفني من الكراهة إذا ،نعم

  . كما قرر يف حمله، يالالاقتضائى عل ي لتقدم الدليل االقتضائ،خراآلى عل

كما هو القاعدة يف كل حكمني ، هم منهماألحرام قدم ا و واجبرضاتع إذا اأم

  .نيرضامتع

 عن،  عمن ذكره،لرواية حسني بن خالد، كما قال به مجع ،كرادهل يكره تزويج األو

 فإن ،تشتر من السودان أحداً ال: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل:  قال،الربيع الشاميأيب 

  ِمن و﴿: عز وجلم من الذين قال اهللا إ ف،لنوبةكان ال بد فمن ا

                                                





٧٣

م إأما  )١(﴾ أَخذْنا ميثاقَهم فَنسوا حظا ِمما ذُكِّروا ِبِه الَّذين قالُوا ِإنا نصارى

 كراد أحداًال تنكحوا من األ و،سيخرج مع القائم منا عصابة منهم وسيذكرون ذلك احلظ

  .)٢(الغطاءم جنس من اجلن كشف عنهم إف

املراد بالرواية غري  أن ستبعدأال  و،ضعف الرفع بالرواية و،دلة األطالقإل ،ال يكرهأم 

فاملراد به أهل ، اجلبل إىل هو الذاهب و)كرد( كراد مناأل فإن ، من ظاهرهاما يتبادر بدوياً

 فإن ،)٣(﴾ِنفاقاً وأَشد كُفْراً﴿: عراب الذين قال سبحانه فيهمم مثل األحيث إ، اجلبال

املراد  أن كما، فاملراد اجلفاة، يةناملد وطبيعة أهل اجلبال االبتعاد عن احلضارة الدينية

 أو  كان عرباً،فيشمل كل أهل بادية، غلظة وعراب أهل البوادي الذين هم أهل جفاءباأل

 ربل الظاه، غريه أو  كان كردياً،كل أهل جبل هذاى عل  كراداملراد باأل أن كما، غري عرب

  . فال يشمل احلديث العنصر الكردي املعروف، اجلبال إىل  لذهاممنا مسوا أكراداًإكراد األأن 

 نةاِجل ونةاجلُ ومشتق من مادة اجلننيفإنه ، املستتر باجلبل )اجلن( عليه فاملراد منو

ال يكون  أن م حقيقة من أصل اجلن لزمألو كان املراد  أنه الذي يؤيد ذلك و،غريهاو

كراد مكلفون األ أن  مع بداهة،لوضوح الفرق بني التكليفني، نسهم كتكليف اإلتكليف

  . بل حاهلم حال غريهم، رجح عدم الكراهةلذا كان األ و،كسائر أفراد البشر

                                                





 



٧٤

نفسهم أمث لو قيل بالكراهة كان الالزم اختصاص الكراهة بتزويج غريهم منهم ال من 

  . كما هو واضح

يراد به ، ن الروايات من كراهة الزواج من بعض أهل البالد ما يف مجلة من أمث الظاهر

فحاهلا حال الروايات الذامة . مياناإلى غري هدى يف زمان صدور الروايات ممن كانوا عل

 فإن ،من أهل بلد كذا ألنه املراد الكراهة أن ال، ما أشبه أو هل البصرةأأو  صفهانأهل أل

 إالّ ،هايلغريها مما تؤثر يف طباع األ والتربة وهلواءا وكانت ختتلف من حيث املاء وإن البلدان

عن بلد  ألنه الى لعله عدم اهلد و،كون احلكم وقتياًى اخلارجية تدل عل والقرائن الداخليةأن 

  . كذا

هلم  فإن ،اخلزر وال تناكحوا الزنج: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن احلداد

   .)١(القندهار القندليس فيهم جنيب يعين واهلند والسندو :قال، غري الوفاءى  تدل علرحاماًأ

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، جابروعن 

ال  و،ال تساكنوا اخلوز وال تذلوا املوايل و،غضوا العرببال ت وال تسبوا قريشاً: )وسلم

   .)٢(غري الوفاء  إىل يدعوهمهلم عرقاً فإن ،ليهمإتزوجوا 

  .ال احلالة النفسية، املراد بالعرق الرواسب االجتماعية: أقول

  . غريمها واملستدرك وغري ذلك مما ذكر يف الوسائلإىل 

                                                







٧٥

   الكعبةناء عجزاء مربوعة طيبة الريح ورموأن تكون مسراء عي

  

} عجزاء{ واسعة العني} عيناء{ كاحلنطة} مسراء تكونن أو{: أما قول املصنفو

أي } ورمة الكعب{ خلقةً} طيبة الريح{ ال مسينة وال هزيلة} مربوعة{ كبرية العجز

 كسائر بني ما يستحب مطلقاً و،فقد مجع بني ما يستحب يف اجلملة كالسمراء، ممتلئتها

  . الصفات املذكورة

 فإن ،عجزاء عيناء مربوعة تزوجوا مسراء: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن

   .)١(ي مهرهاكرهتها فعل

   .)٢(نكحت فانكح عجزاءإذا  : قال،أمحد بن حممد بن عبد اهللاوعن 

، خر لورود مقابل هلا يف بعض الروايات اآل،منا قلنا باستحباب هذه الصفة يف اجلملةإو

يكشف الثوب  أن من سعادة الرجل:  قال)عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن يمثل ما رو

   .)٣(عن امرأة بيضاء

بيضاء  يت جواربجر إين:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يوب اخلزازأ أيب وعن

   .)٤(دماء فكان فيهن مينأو

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، السكوينوعن 

   .)٥(فيهن اليمن فإن تزوجوا الزرق: )وآله وسلم

                                                













٧٦

  مجيلة ذات شعر

  

   .)١(فيهن الربكةفإن  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال ، أخرىيف رواية و

كانت هناك مستحبات  إذا يكون مطلقاً أن االستحباب ال ميكن أن املعلومومن 

من ال  فإن ،ةيبل نسب، أيضاًسائر املستحبات ليست مطلقة  أن الظاهر أن كما، متزامحة

 إذا كما، مل يكن وجه للقول باستحباا لهاملذكورة ن الويف هذه األ أو يرغب يف عيناء مثالً

  . يف السود إالّ فريقيا ال يرغبإكان من 

احلسن  أيب  عن،ما رواه عبد اهللا بن املغرية، باقي الصفاتى فيدل عل، كيف كانو

   .)٢(ن أجنبإراك فوعليكم بذوات األ :مسعته يقول: قال، )عليه السالم(

يتزوج  أن أرادإذا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان النيب :  قال،بعض أصحابناوعن 

 انظري و،هارفُطاب لبتها طاب ع فإن ،لبتها يمش: قال للمبعوثة و،ليهاإامرأة بعث من ينظر 

   .)٣(درم كعبها عظم كعثبها فإن ،كعبهاإىل 

كثر أي ، درم كعبها و،العرف الريح الطيبة و،اللبة العنق: حممد بن يعقوب قالوعن 

   .)٤(الكعثب الفرج واحلم كعبه

املرأة :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ففي رواية ،كثري مجيل} مجيلة ذات شعر{

   .)٥(املرأة السوداء يج املرة السوداء و،اجلميلة تقطع البلغم

                                                









 



٧٧

السوداء  و، للبلغمةاحلرارة املبطل واجلميلة تسبب التهيج أن الوجه يف ذلك: أقول

  .  يج املرة السوداءتوجب احلزن الذي

ما لك جارية أ:  فقال،ليه بعض أصحابه البلغمإشكا نه إ ،)عليه السالم(عنه و

   .)٢(ذلك يقطع البلغم فإن ،فاختذها: قال، ال: قلت: قال )١(كتضح

يتزوج فليسأل عن  أن أراد أحدكمإذا  :)عليه السالم(قال :  قال، الصدوقىروو

   .)٣(الشعر أحد اجلمالنيإن  ف،شعرها كما يسأل عن وجهها

قال :  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم( عن الرضا ـ بن قبيضةداودوعن 

 ىفعاهلم أحر فإن ،اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

   .)٤(يكون حسناًأن 

 ،اخلضرة إىل النظر، لني البصرثالث جي:  قال)عليه السالم(ول احلسن األ أيب وعن

   .)٥(الوجه احلسن إىل النظر و،املاء اجلاري إىل النظرو

ميت أ خري نساء: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا  يف مجلة من الرواياتو

  .)٦(أقلهن مهراً و،أصبحهن وجهاً

  . وجه الثاين واضح و،عدم العبوس أو ما اجلمالإاملراد بالصباحة و

                                                















٧٨

  اآلخرةحلة تعني زوجها على الدنيا وصا

  

أو ،  فهو مدح لطيب اجلوهرمجل أحسن نفساًاأل أن ما ملا تقدم منإف: ولأما وجه األ

الرسول أن  إالّ ي،أمر اختيار إىل مل يرجع وإن يناألمركال  و،غمه وتذهب هم الزوجألا 

فليس املراد ،  من الفضةالذهب أفضل: قال إذا كما،  يبني حقيقة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .  هو واضحكثرية الثواب كماالفضيلة املوجبة أل

عدم يج احلسد  ون قلة املهر تسبب كثرة الزواجفأل، أما وجه الفضيلة يف قلة املهرو

  . ها غالباًءاستعال واملهر الكثري يسبب كربياء املرأة أن  إىلضافةباإل، قرانيف األ

 أو كراهة تزويج املرأة جلماهلاى الروايات الدالة عل واياتال منافاة بني هذه الروه مث إن

كان هناك امرأتان  إذا أما، دباأل والدين املراد بتلك ترك مالحظة أن لوضوح، ماهلا

  . الثانيةى عل وىل قدم اخلاطب األ،مجالدين بال ذات  خرىاألو ،مجال وحدامها ذات دينإ

 )عليه السالم(عبد اهللا  أيب ي رواية عنفف ،}اآلخرة والدنياى صاحلة تعني زوجها عل{

فأما ، ال لطاحلتهن ولصاحلتهن ليس للمرأة خطر ال و،فانظر ما تتقلدقالدة منا املرأة إ: قال

ما طاحلتهن فليس أ و،الفضة و هي خري من الذهب،الفضة وصاحلتهن فليس خطرها الذهب

   .)١( التراب خري منها،خطرها التراب

  . تغريها من الرواياإىل 

                                                





٧٩

. مع غريه حصاناً، متربجة مع زوجها، ذليلة مع بعلها،عزيزة يف أهلها

 الذليلة ، العزيزة يف أهلها،خري نسائكم الولود الودود العفيفة :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فعن النيب

لت له خال ا بذوإذا  ، اليت تسمع قوله وتطيع أمره، احلصان على غريه، املتربجة مع زوجها،مع بعلها

أ ال أخربكم بشرار : )صلى اهللا عليه وآله وسلم( مث قال ، ومل تبذل كتبذل الرجل،ما يريد منها

   العقيم، العزيزة مع بعلها، الذليلة يف أهلها،نسائكم

  

 ،مطيعة لهأي } ذليلة مع بعلها{ ،عفتها وداأذلك دليل و} هلهاأعزيزة يف {

حتفظها عن  وحتصن نفسها}  مع غريهصاناًح{ ،تظهر حماسنها له} متربجة مع زوجها{

  . غياراأل

} خري نسائكم الولود الودود العفيفةن إ :)١()صلى اهللا عليه وآله وسلم(فعن النيب {

احلصان ، املتربجة مع زوجها، الذليلة مع بعلها، هلهاأالعزيزه يف { تتجنب عن الدنايا وتعف

 فهما ،طاعة التطبيقاإل و، بالسمعلقباع اإلالسما} مرهأتطيع  و اليت تسمع قوله،غريهى عل

  . شيئان

} ا بذلت له ما يريد منها خالوإذا {من أنواع اللذة } تبذل كتبذل ومل

  . قبالإال بذل مع ، بذل مع داللأي } الرجل

}  الذليلة يف أهلها،نسائكمخربكم بشرار أال أ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مث قال {

  } العقيم{ تعزز له فال تطيعه} العزيزة مع بعلها{ ،ارتفاع نفسها وداأعالمة عدم 

                                                





٨٠

 ال تسمع قوله ،حضر إذا  احلصان معه،غاب عنها بعلها إذا  املتربجة، اليت ال تدرع من قبيح،احلقود

فر  وال تغ، ال تقبل منه عذراً،خال ا بعلها متنعت منه كما متنع الصعبة عن ركواوإذا  ،وال تطيع أمره

  .له ذنباً

  ،ويكره اختيار العقيم

  

ال متتنع من قبائح } اليت ال تدرع من قبيح{ يف قبال اهلينة اللينة} احلقود{ رمحها

بدون التربج ، لو كان التربج للنساءو} غاب عنها بعلها إذا املتربجة{ خالقاأل وعمالاأل

ا  خالوإذا  ،ال تطيع أمره و،ال تسمع قوله{ والزوج} حضر إذا احلصان معه{ ،للزوج

اعتذر عن  إذا } ال تقبل منه عذراً،الصعبة عن ركوا{ الناقة} بعلها متنعت منه كما متنع

كما ، ياملراد الذنب الشرع أن ال، مما تراه هي ذنباً )١(} ال تغفر له ذنباًو{ نقيصة أو زيادة

  . هو واضح

 خوااأمبعرفة حالة أو ، فارقته إذا قيعرف ذلك بزوج سابو ،}يكره اختيار العقيمو{

  . قربائهاأو

عليه (عبد اهللا  أيب م عندؤتذاكروا الش:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن خالد

عقم  وفأما شوم املرأة فكثرة مهرها، الدار والدابة و املرأة،الشوم يف ثالثة: فقال، )السالم

   .)٢(رمحها

  أحبكانت ولوداً إذا السوداء أن اعلموا: )ليه السالمع(قال :  قال، الصدوقىروو

   .)٣(من احلسناء العاقرإىل 

                                                









٨١

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، حممد بن مسلموعن 

ين أباهي بكم إ ف،تزوجوا حسناء مجيلة عاقراًوال  ، ولوداًتزوجوا بكراً: )عليه وآله وسلم

   .)١(مم يوم القيامةاأل

صلى اهللا (قال رسول اهللا : قال، )عليه السالم(احلسن الرضا  أيب عن، اجلعفريوعن 

مباه  ينإ ف،وال تزوجها مجيلة حسناء عاقراً ،تزوجها سوداء ولوداً : لرجل)عليه وآله وسلم

بائهم حيضنهم الولدان حتت العرش يستغفرون آل أن ما علمتأ، مم يوم القيامةبكم األ

   .)٢(زعفران وعنرب و يف جبل من مسك،تربيهم سارة و)يه السالمعل(براهيم إ

  . غريها من الرواياتإىل 

كانت بكارا  إذا أما، املراد بالبكر يف هذه الروايات من مل تر الزوج أن مث الظاهر

  . اخلارجة و لبعض القرائن الداخلة،ما أشبه فال يبعد اشتمال االحاديث هلا أو بقفز ذاهبة

ن إبكار فتزوجوا األ:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا ففي حديث 

  . احلديث )٣(رحاماًأفتح شيء أ و،شيء أخالفاً درأ و،نشفه ارحاماًأ و،فواهاًأ طيب شيئاًأ

  ظاهر يف قبال وصول  نشف شيءأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ن قوله إف

                                                









٨٢

 ويكره بة، املذكورة اليت جيمعها عدم كوا جنيومن تضمنته اخلرب املذكور من ذات الصفات

  االقتصار على اجلمال والثروة

  

 كامل ن كانت بكراًأ ب،ال تكون كذلك أن حسنكان األ وإن ،الرحم إىل املين

  . البكارة

يف  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(املتقدم عن رسول اهللا } تضمنه اخلرب املذكورومن {

  . } رةمن ذات الصفات املذكو{ املنت

بعض الصفات املذكورة  إذ ،فلم يظهر وجهه} اليت جيمعها عدم كونه جنيبة{: أما قوله

  . يف اخلرب ال ربط هلا بالنجابة كما هو واضح

 عليهم الصالة(ئمة بعض األأو ، )صلى اهللا عليه وآله وسلم( تزوج النيب أن ىمث ال خيف

  . كما هو واضح، ة راجحة ببعض فاقدات الصفات كان من باب مصلحة مزامح)السالمو

ملا تقدم يف الرجل ، املرأة أو سواء يف الرجل} اجلمال والثروةى يكره االقتصار علو{

   .)١(دينه وكم من ترضون خلقهءذا جاإ: )عليه السالم(من قوله 

 لورود مجلة من ،خلقه ودينه إىل ضافة باإلاخلاطبنعم ال كراهة يف مالحظة يسار 

  . الروايات بذلك

 يكون عفيفاً أن الكفوء:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  حممد بن الفضيلفعن

   .)٢(عنده يسارو

                                                







٨٣

  .مثله غريهو

لعل  و،ال يشترط مالحظة اليسار إذ ،تزويج الفقريى ال ينايف هذه الروايات ما دل علو

، مل يرضياذا  إخبالف ما، كيد هلما التزويجب األفاملستح، رضيا بفقره إذا اجلمع بينهما ما

  بالتربعكان شبيهاً وإن هذا اجلمع و،)١(﴾لْيستعِفِف الَّذين ال يِجدونَ ِنكاحاًو﴿: قال تعالی

  . اهللا سبحانه العامل و،قرب مجع ممكن بنظر العرفأإالّ أنه 

  .هذا كله يف الرجل

 اهاجل وللمال  ال،الرحم لصلة وصالحها وأما املرأة فاملستحب تزوجيها لدينهاو

  . ما أشبه والسمعة والرياء والفخر واجلمالو

تزوج الرجل املرأة إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن هشام بن احلكم

   .)٢(اجلمال وتزوجها لدينها رزقه اهللا املالوإذا  ،ذلك إىل كل وملاهلا أو جلماهلا

ومن  ،اجلمال و للمالفيكون راعياً، ليهماإه يكون هتوج أن ذلك إىل يكالهإ معىنو

 ،احلزن املستمر و الدائمعراض عن املعنويات يوجب اهلماإل و،املاديات إىل التوجه أن املعلوم

 املربوط نساناإل مثالً،  حينئذنسانعن اإلى املعاين السامية يكون مبنأ والروح صفاءإذ 

 نسانخبالف اإل، ائهكثرة رج وشدة توكله و لقوة روحه، مل يعره أمهيةالًخسر ما إذا بالروح

  . كمداً واخلسارة توجب له حزناً فإن ،املربوط باملادة

   اجلمال والدين يتدخل لتكميل نقص املال فإن ،تزوج املرأة للدين إذا أما

                                                







٨٤

 أنه كما، منهج الدنياى منهج الدين سائر على ن السائر علأل، الدين يوجب الثروةو

شياء اليت أكل األ ووازين الدين كالقيام بالليلاستعمال م أن كما، اآلخرةحتصيل ى سائر عل

غريها توجب اجلمال املمكن يف  والعمل والصيام و،اجتناب التخمة وتوجب اجلمال

اجلمال املمكن الذي يتصاعد  واملال أي مجاهلا وماهلا: )عليه السالم(لذا قال  و،نساناإل

ا تصبح أال يتصور  حىت )جلمالا واملال(: يقلومل ،  صحيحاًسلك سلوكاً إذا نسانليه اإلإ

  . ليهاإ مجال جم غري املمكن بالنسبة و أكثريذات مال 

املرأة أو ، جل استخدام ماهلا يف الدينتزويج املرأة الثرية ملاهلا أل أن ىهذا ولكن ال خيف

  .التزويج للدينمن  و هسالمهها يف اإلاجل استخدام جذات اجلاه أل

ال شك بأن  و،مور الطبيعية لأل مالئماًرواية تفسرياًتفسري ال إىل هذا كله بالنسبة

 ،مما هو خارج عن االعتبارات الطبيعية، اهللا سبحانه  بقدرةمجاالً والتزويج للدين يسبب ماالً

 ،فتنقلب املرأة غري اجلميلة مجيلة، مور املاديةشعاعات تؤثر يف األإللروح  أن قد ثبتو

  . ذن اهللا تعاىلإية بنالفقرية غو

من تزوج :  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  بن عمار قالإسحاقخرب يف و

   .)١(ذلك املال إىل جلأه اهللاأأمرأة يريد ماهلا 

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، بريدوعن 

  تزوجها ومن ، بجلماهلا مل ير فيها ما حي إالّ جهامن تزوج امرأة ال يتزو: )وسلم

                                                





٨٥

  . القابلة وابنتها للمولود: منها،أخرىويكره تزويج مجلة 

   تزويج ضرة كانت ألمه مع غري أبيه:ومنها

  

   .)١( فعليكم بذات الدين،ليهإكله اهللا  وله إالّ هلا ال يتزوجهاملا

من تزوج امرأة :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ن إ :جابر بن عبد اهللاوعن 

تزوجها لدينها مجع اهللا له ومن ، فيها ما يكرهى تزوجها جلماهلا رأومن ، ليهإكله اهللا  واملاهل

   .)٢(ذلك

  . غريها من الرواياتإىل 

  . كما تقدم أصبحهن وجهاً: فقد ورد، اجلمال فال بأس وأما مالحظة الدين

 سيأيتو} ابنتها للمولود و القابلة:منها{ من النساء} أخرى يكره تزويج مجلةو{

  . شاء اهللا تعاىل نإتفصيل الكالم يف ذلك يف موضع آخر 

 زينباً وكان حممد تزوج خدجية إذا كما} مه مع غري أبيهكانت أل منها تزويج ضرةو{

ذلك  و،يتزوج زينباً أن يكره للحسنفإنه ، أولدها حسناً وخدجية ي علفتزوج، مث طلقهما

يتزوج  أن ما أحب الرجل املسلم:  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: قال خلرب زرارة

   .)٣(مه مع غري أبيهامرأة كانت ضرة أل

أشكل عليه يف  و،مه قبل أبيهمبن كانت ضرة أل: هذا لكن الشرائع قيد احلكم بقوله

  . هو كذلك و،اجلواهر بأن النص مطلق

                                                









٨٦

  يتزوج أخت أخيه أن ومنها

  

تية لعدم بعد استشعار العلة اآل، واحلفيد اجلدإىل  يعم احلكم بالنسبة أن ال يبعده مث إن

  .يف املقام

 ،زوجهات إذا يستحب الطالق حىت أيضاًه ؤبقاأو ، نشاء العقدإهل املكروه و

يوجب الطالق نه إ :يقال إالّ أن اللهم، أيضاًفضل الترك بعد النكاح كان األ وإن ،احتماالن

  .الذي هو أبغض احلالل

 ،بالتفريق أو ملكاً أو انقطاعاً أو ب دواماً زوجة األتكونا أن ال فرق بني أنه الظاهرو

كان حيتمل  وإن ، للمناط،ملكاً أو بل، انقطاعاًأو  كذلك ال فرق بني أخذ الولد له دواماًو

  . يتزوج: )عليه السالم(العقد لقوله 

 )زينباً(  تزوجمثالً )محدأ( ذلك كما لو كانو} خت أخيهأيتزوج  أن :منهاو{

 ،مث طلق زوجته )علياً( فأولدها )اًدهن( أخرىزوجة  )أمحد( مث تزوج ،)راًجعف( فأولدها

لـ  أخ )علي( و،)علي(ـ ل ختأ )فاطمة( فإن ،)فاطمة( فأولدها )هنداً( )حممد( فتزوج

ختان أ )فاطمة وعلياً( فإن خت أخيهأ كان قد تزوج )فاطمة( )جعفر( فلو تزوج ،)جعفر(

ال  )فاطمة وعلياً( نأل، هذا الزواج جائز فإن ،)أمحد( أخان يف )جعفر وعلياً(، و)هند(يف 

  . لكنه مكروه للنصوص اخلاصة و،ال يف أم وال يف أب، يلتقيان

  : يف املسألة تفصيالنو

كما عن ، فال كراهة أما ابن السرية، اختصاص الكراهة بابن غري السرية: األوىل

  . كشف اللثام

فال ، وجة البنت بعد مفارقة أب الولد هلاولدت للز إذا اختصاص الكراهة مبا: الثاين

هذا هو الذي  و،أب الولدأي ، البنت اليت ولدا قبل اختاذ الزوج الثاين إىل كراهة بالنسبة

   هكان ما كره وإن ،لكن الظاهر املشهور، قاله الشرائع



٨٧

ن املطلق ال حيمل ذلك أل و،كشف اللثام أشد كراهة مما قاال بعدم كراهته والشرائع

  . املكروهات واملقيد يف باب املستحبات ىعل

ى  علمجاعاإل وماتوالنهي يدفعه العمن إ بل يف اجلواهر، قطعاً فال حرمة، كيف كانو

  .الظاهر

  : مجلة من الروايات اخلاصة و،احلكم املذكور مجلة من الروايات املطلقةى يدل علو

بن علي قال حممد : )عليه السالم(احلسن  أبو قال:  قال،مساعيل بن مهامإففي خرب 

 يتزوج ابنتها ابنه ففارقها ويف الرجل يتزوج املرأة: )عليه السالم(يعين الباقر  )عليه السالم(

كانت امرأته فطلقها فصار ألا  ،يزوجها من ولده أن  فكره،يتزوجها آخر فتلد منه بنتاًو

   .)١(هلا  أباًب كان قبل ذلكمبرتلة األ

يزوج ابنه  وعن الرجل يتزوج املرأة )عليه السالم(د اهللا عب أبا سألت :خرب اهلاليلو

   .)٢(يتزوج ا فال بأس أن كانت االبنة هلا قبلن إ :قال ،ابنتها

 مجاعاإل ولفظ الكراهة والتعليل قرينة إالّ أن ،كان احلرمة وإن ن املفهوم من البأسإف

عدم ى عل )عدم البأس(  كاف يف محلطالقاإل أن كما، الكراهةى كاف يف محله على املدع

  . شدة الكراهة

عليه (عبد اهللا  أبا سألت:  قال،مثل خرب اهلاليل، مما ذكرنا يعلم سائر الرواياتو

  : قال ،من غريه أيزوج ابنه ابنتها هلا ابنة وعن الرجل يتزوج املرأة )السالم

                                                







٨٨

كانت من زوج بعد ما تزوجها  وإن ،يتزوجها فال بأس أن ن كانت من زوج قبلإ

   .)١(فال

سألته عن الرجل :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن القاسمصصحيح العيو

ول خر لولد األفهل حيل ولدها من اآل، خريطلق امرأته مث خلف عليها رجل بعد فولدت لآل

له مث خلف عليها رجل بعده فولدت  عتق سريةأسألته عن رجل  و.نعم: قال ،من غريها

   .)٢(نعم: )عليه السالم(قال  ،عتقهاألدها لولد الذي فهل حيل و، خرلآل

عن الرجل يكون له اجلارية يقع  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا  سألت:قويفخرب العقرو

أيزوج ، باعها فولدت له أوالداًأو ، خيه فوهبها ألعليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً

عليه (قال ، عدت عليهأف، عد عليأ: )المعليه الس(قال  ،أخيه منها ولده من غريها ولد

   .)٣(ال بأس: )السالم

ال يشتبه السائل يف املوضوع الذي  حىتعادة  طلب اإل)عليه السالم( اإلمام أن الظاهرو

  . لة من العلماءئس كما جند مثل ذلك يف األ،)عليه السالم( اإلمام فيشتبه يف جواب ،سأله

  عن جارية كانت يف  )عليه السالم(رضا سألت ال:  قال،دريسإ علي بن خربو

                                                









٨٩

بعد  و قبل الوطي،نعم ال بأس به: قال ،يتزوجها أن بين، حتل الفولدت جاريةى ملك

   .)١(واحد يالوط

 عن هذه )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،خرب احلسني بن خالد الصرييفو

 فبعتها م ترزق مين ولداًفل كانت يل جاريةنه إ :قلت له، يكررها عل: فقال ،املسألة

تزوج ما كان : قال، زوج ولدي من غريها ولدهاأويل ولد من غريها ف يفولدت من غري

   .)٢(تكون لك أن ا من ولد قبلك يقول قبل

 إذا بل تشمل ما، ليست خاصة بعنوان املصنف الكراهة أن هذه الروايات يظهرومن 

 أن فال يلزم ،يف اجلملة وجة من زوج ثانبنت الز وج بني ولد الزوج السابقوكان التزا

  . هلذه ويكون ولد يف البني أخ هلذا

 ،جرير القمي أيب فعن، منا هو من باب املثالإما ورد يف الروايات من ذكر ذلك و

عليه (قال  ،خي من أيبأمي أمن  يزوج أخأ )عليه السالم(ى موساحلسن  أبا سألت: قال

   .)٣(ياهاإياه إ زوج أو ياهإياها إزوج : )السالم

ما أحب له : قال ،ختهأخت أسألته عن الرجل يتزوج : قال،  بن عمارإسحاقوعن 

   .)٤(ذلك

                                                











٩٠

  ومنها املتولدة من الزنا

  

 أن فيكره له ،مساعيل بن مهام املتقدم عموم املرتلةإاستفاد اجلواهر من خرب ه مث إن

 : قال،العم هلا ت ابنها لصريورته مبرتلةبن و، لصريورته مبرتلة اخلال هلايتزوج بنت بنتها مثالً

ى عيسولد  أم  خشف)عليه السالم(ليه إكتبت : قال ،ىعيسليه خرب حممد بن إ ئومأرمبا و

 خربكأ ،تني تسأل عن تزويج ابنتها عن احلسني بن عبيدأم وبن يقطني يف سنة ثالثبن علي 

 ،ا من ابن عبيد يقطنيملكتهأبن يقطني بن علي ى عيسابنة موالك  أن ،موالي ويا سيدي

ي بن يقطني كانت لعبيد بن يقطني مث لبن عى عيس أم جدا أن ملكتها ذكرواأفبعد ما 

ابن عبيد قد صارعهما من  أن فذكروا، بن عليى عيسيقطني فأولدها علي بن  إىل صارت

 ى علمتن أن موالي وفرأيك يا سيدي، ا كانت لعبيد بن يقطنيأأبيها  أم قبل جدا

فوقع  ،علمأ اهللا به يف غم يموالتك يا سيد فإن ،ختربين هل حتل يل وتك بتفسري منكموال

   .)١(عم والعم والد و، ال حتل لهصار عماًإذا  :يف هذا املوضع بني سطرين )عليه السالم(

يكون السؤال عن العم  أن لبعد يال العم احلقيق ياملراد العم ااز أن ن الظاهرإف

 ىتعد ثبت عموم املرتلةوإذا  ،مسلمة وولية عند كل مسلمن البديهيات األمفإنه ، احلقيقي

  . مثال املقامأكل إىل 

ال  و،الزنا ومثله ولد الشبهة بل و،حال الرضاع حال النسب يف ما ذكر أن مث الظاهر

  . املناط وطالقذلك لإل و،بالتحليل أو بامللك أو باملتعة أو يكون بالدوام أن فرق بني

  فإنه ، ال ينجب أنه ىعل الدالة للروايات الكثرية} تولدة من الزنامنها املو{

                                                





٩١

يف  كتاب التقليد قد ذكرنا يف و،غري ذلك إىل ختريوا لنطفكم بذلك يكون خالف

  .  مجلة من الروايات اليت تنفع املقام،د من حالليكون املقلَّ أن مسألة اشتراط

  . لوجود العلةمما ذكر يظهر كراهة تزويج املتولد من الزنا و

ل عن الرجل ئس:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما رواه احلليب إىل ضافةهذا باإل

لَتكون له اخلادم وعليه السالم(قال  ،يطأها أن  زنا هل عليه جناحد( :ترته عن  وإن ،ال

   .)١(يلإذلك فهو أحب 

  . املرأة والرجلى اخلادم يطلق عل: أقول

  . سبعة أظهر إىل بقاء الكراهةيقال  أن بل ميكن

  . تتوب كما عن املشهور أن قبلأو  ،كما قاله املصنف ما مطلقاًإ} منها الزانيةو{

 قيم عليه حد زناأمن :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، املصباح أيب ففي صحيح

   .)٢(يعرف منه التوبة حىتيناكحه  أن حدشهر به ال ينبغي ألأو 

ال  و،ال تتزوج املرأة املعلنة بالزنا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: ال ق،احلليبوعن 

   .)٣(تعرف منهما التوبة أن بعد إالّ يتزوج الرجل املعلن بالزنا

  . غريمها من الرواياتإىل 

                                                









٩٢

  . ومنها املرأة احلمقاء أو العجوزة، ومنها انونة،ومنها الزانية

   اخللق واملخنث والزنج واألكراد واخلزرءسيوبالنسبة إىل الرجال يكره تزويج 

  

  . شاء اهللا تعاىل نإيف احملرمات باملصاهرة  الزانية وم يف ولد الزناالالك سيأيتو

  . الزوجة زانيةً أو يكون الزوج زانياً أن عدم الفرق يف الكراهة منه يعلمو

  . ذلكى قد تقدم الدليل علو} منها انونةو{

ال يبعد  و،أيضاً يأيت وذلكى قد تقدم الدليل علو} العجوزةأو  منها املرأة احلمقاءو{

العجوز للمناط املستفاد من بعض  ومحقاأل والعكس يف كل ذلك بأن يكره تزويج انون

بني من  فال فرق يف الكراهة، مكَاملذكورات ِح حيث إن و،العلل املذكورة يف الروايات

شاء اهللا  نإ وجه ذلك يف مكروهات اجلماع سيأيت تفصيل الكالم يف و،هاؤال يط أو هاؤيط

  . النساء اىل هذا كله بالنسبة ،تعاىل

 قد تقدم الكالم فيهماو} املخنث والرجل يكره تزويج سيء اخللق إىل النسبةبو{

  . تقدم الكالم يف االكراد} اخلزر وكراداأل والزنجو{

عبد اهللا  أيب  عن،ادكراهة تزوجيهما ما عن مسعدة بن زيى فيدل عل، اخلزر وأما الزنج

م خلق إ ف،نكاح الزنج وياكمإ: )عليه السالم(قال أمري املؤمنني :  قال)عليه السالم(

   .)١(مشوه

  اخلزر  وال تناكحوا الزنج:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، احلدادوعن 

                                                





٩٣

 ،يبجنيهم القند ليس ف واهلند والسندو :قال، غري الوفاءى  تدل علرحاماًأن هلم إف

   .)١(يعين القندهار

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، جابروعن 

ال  و،ال تساكنوا اخلوز و،ال تذلوا املوايل و،ال تبغضوا العرب و،سبوا قريشاًتال : )وسلم

   .)٢(غري الوفاء إىل  يدعوهمهلم عرقاً فإن ليهمإتزوجوا 

ال  ويا هشام النبط ليس من العرب:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب نع، هشاموعن 

   .)٣(اءفغري الو إىل  تدعوهمصوالًأهلم  فإن ،ال نصرياً و فال تتخذ منهم ولياً،من العجم

ما  أن الظاهر و،يذكر بقية ما ذكرت يف هذه الروايات أن املصنفى قد كان علو

 أما راجع و،بيضكتزويج الزنج لأل دم استقامة العائلةرشاد يف عاإل إىل ما راجعإ ذكر فيها

كما ،  كاخلوزستاينسالمم جديد العهد باإلأل، خالق يف زمان صدور الرواياتسوء األإىل 

املراد بالعرق الصفة املكتسبة ال  فإن ،غري الوفاء إىل  يدعوهمهلم عرقاًن إ يدل عليه قوله

  . الذاتية كما يشهد بذلك القرائن اخلارجية

الرجل  إىل ال بالنسبة، املرأةإىل  بالنسبة حىتمث الظاهر من هذه الروايات الكراهة 

أعم من  ،ليهمإال تزوجوا : )عليه السالم(قوله  فإن ،كالم املصنفى كما هو مقتض، فقط

  حديث جابر وجه  و،أخذ الزوجة أو عطاء الزوجةإ

                                                









٩٤

  .رمواألعرايب والفاسق وشارب اخل

  

كل طبقة  و،م الطبقة احلاكمةأل،  كانوا معرضني للسبريشاًق أن التخصيص فيه

 ،املراد ال تسبوا منهم من يستحق السب أن  ال،معرضة لذلك دلةالو كانت ع وحاكمة

كل  و،مثلهم معرضون للسب لعلوهم بذلك و،ولني األسالمكذلك العرب كانوا محلة اإلو

  . كل ذلكى فكما ال خي، ذاللمعرضون لإل املوايل و،ذي نعمة حمسود

 منا يكرهإ و،غريها أو سواء تكلم باللغة العربية، هو كل ساكن باديةو} عرايباألو{

ال  ألنه منا يكرهإ و،رسولهى علم حدود ما أنزل اهللا عليال  أن أجدر و،نفاقاً وأشد كفراًألنه 

صلى اهللا (فيشمله املفهوم من قوله ، يف دينه ضعف وخلقه شدة يفف، دينه وخلقهى يرض

   .)١(دينه فزوجوه وكم من ترضون خلقهءجاإذا  :)ليه وآله وسلمع

  .  دينهىرضال يفإنه } الفاسق{ مثله يف وجه الكراهة} و{

  .}شارب اخلمر{ تزويج كراهةى قد تقدم ما يدل عل} و{

ال يبعد  ،التحليل وملك اليمني واملكروهات يف املتعة وهذه املستحبات يمث هل جير

م كَليهما اِحلإ يالتحليل يسر وملك اليمني و،االنصراف بدوي و،كاحن املتعة نأل، ذلك

  . املذكورة يف الروايات

بل ، زواجأهن بدون ءبقاأو  همءتزوجيهن ليس معناها بقاأو  تزوجيهم كراهة مث إن

   كترك شرب ،صالح احلالعليهن إل وعليهم ما الضغطإ معناها

                                                





٩٥

ال : قال لولده إذا فهو كما، فضلخاب األانت إىل رشاداإلأو ، االلتزام بالدين واخلمر

  .بل كن طبيباً تكن كناساً

، هؤالء الذين هلم صفات غري اختيارية إىل ةءساكراه الشارع معناه اإلإن إ :فال يقال

  . كان ال بد لالجتماع منه وإن ،بعض أقسام الكسب فحال املقام حال كراهة

، خالف ذلك مصلحة ثانويةى املكروه يصبح عل أو بعض أقسام غري املستحب مث إن

صلى اهللا (رسول اهللا  إىل جاء رجل: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن ابن سنان

لكنها  و،دينها وحسنها ويل ابنة عم قد رضيت مجاهلان إ اهللا يا نيب:  فقال)عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليه وآله (النيب  إىل جاء رجل من الغدو :قال أن  إىل ال تزوجها: فقال ،عاقر

ين مكاثر بكم إ فتزوج سوداء ولوداً: )آله واهللا عليهى صل( فقال ،مثل ذلك فقال له )وسلم

   .)١(القبيحة :قال ،ما السوداء: )عليه السالم(يب عبد اهللا فقلت أل: قال، مم يوم القيامةاأل

:  لرجل) وسلمصلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(الرضا وعن 

ًمم يوم ين مباهي بكم األإ ف،ال تزوجها مجيلة حسناء عاقراً و،تزوجها سوداء ولودا

  . احلديث )٢(القيامة

، نه ال ولد يلأ و،يولد  قلة)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل شكوت: يف حديث قالو

  ، تكون سوداء أن ال عليك و،تيت العراق فتزوج امرأةأإذا  :فقال يل

                                                







٩٦

   .)١(ن أكثر أوالداًإف، امرأة فيها قبح: قال ،ما السوادء وجعلت فداك: تقل

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ى أت:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بريدوعن 

فهل ، عظم ما حيمل الرجالأأمحل  ينإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يا رسول اهللا : رجل فقال

 ي،ما عندى ال يقوين عل النساء فإن ،محارةأو   مايل من البهائم ناقةآيت بعض أن يصلح يل

خلق لك  مل خيلقك حىت تعاىل واهللا تباركن إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه (رسول اهللا  إىل عاد أن فانصرف الرجل فلم يلبث ،من شكلكحيتملك ما 

صلى اهللا عليه وآله (فقال له رسول اهللا ، ول مرةأ فقال له مثل مقالته يف )وآله وسلم

 يا :فقال، عاد أن فانصرف الرجل فلم يلبث: قال، نت من السوداء العنطنطةأين أ: )وسلم

مما  يشكلى ين قد طلبت من أمرين به فوقعت علإ نك رسول اهللا حقاًأشهد أ ،رسول اهللا

   .)٢(قنعين ذلكأ حيتملين

 ألنه عطاء البنت لهإما استحباب أ، ةًأامر و رجالً،السادةمث الظاهر استحباب تزويج 

قد قال  و،نسباً ووالدها سبباًأل و هلا)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يورث القرب مع رسول اهللا 

 بيبس الإنسب منقطع يوم القيامة  وكل سبب: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

  . املناط يف اختاذ الزوجة منهم إىل ةضافباإل ،ما أعظمه من مفخرة و،)٣(ونسيب

                                                









٩٧

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن محاد

   .)١(خريهن لزوج و،ولدى حناهن علأ ،خري نساء ركنب الرجال قريش: )وسلم

ليه صلى اهللا ع(خطب رسول اهللا :  قال)عليهما السالم(عن أحدمها ، بصري أيب وعن

ين إ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يا رسول اهللا :  فقالت،طالب أيب هاين بنت أم )وآله وسلم

صلى اهللا عليه وآله (فقال رسول اهللا  ،امرأة فارغة إالّ ال يصلح لك وأيتام يمصابة يف حجر

زوج يف ذات ى على دعأال  و،ولدى عل حىنأ ،بل مثل نساء قريشما ركب اإل: )وسلم

   .)٢(يديه

وآله  اهللا عليهى صل(قال رسول اهللا : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني ، احلرثوعن 

 احملون ،أرمحهن بأوالدهن و،زواجهنألطفهن بأ ،خري نسائكم نساء قريش: )وسلم

   .)٣(اليت ال متنع: قال ،ما احلنون و:قلنا. غريهى  احلصان عل،لزوجها

  . غريها من الرواياتإىل 

  . م املصداق الظاهر لقريش اليومأل ذكرنا للسادةو

 ألنه كما سيأيت فال يستحب اختيار الثانية فاطمية، نعم يكره اجلمع بني فاطميتني

  . هممزاحم باأل

   كاليت،يف النساء مل يذكر املصنف مجلة من الصفات املكروهةه مث إن

                                                









٩٨

يا زيد  ):صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا: مجعت يف حديث زيد بن ثابت قال

من  و:قال زيد، ال تزوجن مخساً و،تزوج تستعف مع عفتك: قال،  ال:قلت ،تزوجت

ما : قال زيد، ال لفوتا و،ال هيدرةو ،ال ربة و،ال هلربة و،ال تزوجن شهربة: قال ،هن

  ؟ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يا رسول اهللا عرفت مما قلت شيئاً

  .لستم عرباًأ: قال

أما النهربة فالقصرية و،فالطويلة املهزولة أما اللهربة و،فالزرقاء البذية ةأما الشهرب 

  .)١(أما اللفوت فذات الولد من غريكو ،فالعجوز املدبرة أما اهليدرة و،الذميمة

  . غريها من الرواياتإىل 

  

                                                





٩٩

ون يك أن : ومنها، الوليمة قبله أو بعده:منها ،مستحبات الدخول على الزوجة أمور): ٨ مسألة(

  ء،أوفق بالستر واحليا ألنه ليالً

  

 هذه غري مستحبات العقدو ،}الزوجة أمورى مستحبات الدخول عل{ ):٨ مسألة(

  .كانا يتداخالن أحياناًوإن 

مل  إذا فيما،  الوليمة الشامل لذلكأدلة طالقذلك إلو} بعده أو  الوليمة قبله:منها{

 استحبابى مل يدل دليل عل الإ و،شبهه أو الزوجة يف وقت واحدى الدخول عل ويكن العقد

دخل يف شهر رمضان استحب  وذا عقد يف شهر الربيعإعليه ف و،واحدة بل وليمة، ليمتنيو

 ه من السفرؤصدقاأجاء  مثالً، بل ال يبعد استحباب تعدد الوليمة لكل مجاعة، له وليمتان

ال  و،دلة األطالقإل، يطعمهم وليمة لعرسه أن يستحب لهفإنه ، مل قبل ذلك أوقد كانو

  .حنوه بدليل االنصراف والن املراد بذلك ما كان عمومياً، يشمله كراهة كوا فوق يومني

 الوليمة ملا تعارف يف هذا الزمان من الوالئم املتعددة اليت أدلةعليه فال يبعد مشول و

ال  حىتف كان ال يبعد أفضلية التخفي وإن ،بعد الزواج ويوملها أقرباء الزوجني قبل الزواج

  .ون الزواجؤيسبب تعقد ش

 أو املناط أو طالق لإل،التحليل ومةالتملك لأل وللمنقطع ال يبعد استحباب الوليمةو

   :املفهوم مما رواه الدعائم

 ،ما هذا:  فقالببين زريق فسمع عزفاً  مر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ

ال يكون نكاح  و، هذا النكاح ال السفاح، دينهكمل:  فقال،يا رسول اهللا نكح فالن: قالوا

السفاح ضرب  والفرق بني النكاح: قال و،يسمع حس دفأو  دخانى ير حىتيف السر 

  . الدف

   أن املستحبومن  ،}احلياء وأوفق بالستر ألنه ،يكون ليالً أن منهاو{



١٠٠

ل ال يبعد استحباب  ب، وأطعموا ضحى،زفوا عرائسكم ليالً :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولقوله

  .أيضاً الستر املكاين

  

  . حاديث استحباب التعلم من الغراب يف السفاديف األ و، حيياً سترياًنسانيكون اإل

قد و} )١(طعموا ضحیأ و،زفوا عرائسكم ليالً: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لقوله و{

  . تقدم بعض روايات ذلك يف مستحبات العقد

ال يف ساحة ، كأن يكون يف غرفة مستورة} أيضاًالستر املكاين بل ال يبعد استحباب {

  .  للمناط يف الستر بالليل،مل يكن هناك أحد وإن الدار مثالً

أهله أغلق ى يغش أن أرادإذا ) عليه السالم(احلسني علي بن كان  أنه من يملا روو

   .)٢(خرج اخلدمأ والستورى أرخ والباب

 ، استتاره بالسفاد،ثالث خصال تعلموا من الغراب: قال )عليه السالم(الصادق وعن 

   .)٣(حذره و،بكوره يف طلب الرزقو

قعد أحدكم إذا  :)عليه السالم(بن مرمي ى عيسقال  :)عليه السالم(جعفر  أيب وعن

   .)٤(اء كما قسم الرزقياهللا قسم احل فإن ،عليه سترهى يف مرتلة فلريخ

  . حلياء كما تطلبون الرزقتطلبوا ا أن فالالزم،  ذلكمعىن: أقول

                                                











١٠١

يصلي ركعتني والدعاء بعد الصالة بعد احلمد والصالة  أن : ومنها،يكون على وضوء أن :ومنها

  على حممد

  

شر الناس عند اهللا ن إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قد روي عن النيب  :يف اجلواهرو

   .ليه مث ينشر سرهاإ يتفض واملرأة إىل ييوم القيامة الرجل يفض

 من يفعل ذلك مثل شيطان: أيضاً )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عنه ،يف حديث آخرو

   .ليهإالناس ينظرون  وحاجته منها يحدمها بالسكة فيقضأ ي لق،شيطانةو

 ،جامع أنه ال يعرف حىتبعده  ويستفاد من ذلك أفضلية الستر قبله أن ميكن و:أقول

يتأكد  و،ال بعده ما يظهر منه ذلك و،ن جيامع أيدير أنه فال يفعل قبل اجلماع ما يعلم منه

قد علم من  و،احلرام إىل تنجر أن لشهوة ميكن اًريثكان م إذا يف حاله و،بعداً والستر قبالً

 أو  كراهة ذكره قبله،املطلقات إىل ضافة باإل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حديث الرسول 

  . يلة البارحة مثالًجامعت الل أو ريد اجلماعأين إ:  بأن يقول،بعده

حيث ، غسل جنابةأو } وضوءى عل{ الزوجةى عند الدخول عل} يكون أن :منهاو{

 سيأيت و،يستحب طهارا أنه ىال خيف و،حدمهاأتيمم بدل من  أو ،يقوم مقام الوضوءه إن

  . يتيف املستحب اآلذلك دليل 

   حممدى ة علالصال و بعد احلمد،الدعاء بعد الصالة و،ركعتني ييصل أن :منهاو{



١٠٢

 ،اللهم ارزقين ألفتها وودها ورضاها يب:  واألوىل املأثور وهو،وآله باأللفة وحسن االجتماع بينهما

  ، فإنك حتب احلالل وتكره احلرام، وأنفس ائتالف، وامجع بيننا بأحسن اجتماع،ين اأرضو

  

: هوو{ لواردا} املأثور{ـ الدعاء ب} وىلاأل و،حسن االجتماع بينهما ولفةآله باألو

 أاللهم ارزقيناأرض و،يب رضاها وهالفتها وود أنفس  ومجع بيننا بأحسن اجتماعأ وين

  . } تكره احلرام ونك حتب احلاللإ ف،ائتالف

ين رجل قد إ: )عليه السالم(يب جعفر  يقول ألمسعت رجالً:  قال،بصري أيب فعن

 أن فرأتين يدخلت عل إذا خافأنا أ و،أدخل اومل  صغرية زوجت امرأة بكراًتقد  وسننتأ

تصل  أن دخلت فمرها قبلإذا  :)عليه السالم(جعفر  أبو فقال، يكرب وتكرهين خلضايب

صل  ومث حتمد،  ركعتني وصلّأ،تتوض حىتليها إتصل  ت النأمث ، تكون متوضية أن ليكإ

للهم ا: قل و،دعائكى يؤمنوا عل أن من معها ومر ،مث ادع اهللا، آل حممد وحممدى عل

  . الدعاء ...ارزقين

   .)١(رك من الشيطانالِف و،لف من اهللاأل أن اعلمو :مث قال

ن ذلك فرع التنايف أل، املكروهات ال تقيد مطلقاا مبقيداا واملستحبات حيث إنو

لزام إيد فال قجيوز ترك امله حيث إن، لزامية اإلحكامال تنايف يف غري األ و،املقيد وبني املطلق

ذكرها  اليت مورفهم الفقهاء استحباب كل واحد من هذه األ، حالهى املطلق على فيبق

  . املصنف يف مستحبات متعددة

                                                





١٠٣

يضع يده على  أن :ومنها،  أمر من كان معها بالتأمني على دعائه ودعائها:ومنها

قضيت يل  فإن ،اللهم بأمانتك أخذا وبكلماتك استحللتها: ناصيتها مستقبل القبلة ويقول

وال جتعل للشيطان فيه  )صلى اهللا عليه وآله(  من شيعة آل حممد تقياً فاجعله مباركاًها ولداًمن

  : أو يقول وال نصيباًشركاً

  

 ةالقاطع كالطهار واملانع واجلزء ويفيد الشرط يف املستحبات نعم لو كان املقيد

 الغسل  قلنا بقيامالطهارة يحيث يفهم من التوض و،لزم التقييد لةفاحلدث يف النا والركوعو

  . التيمم مقامهو

ليس يف احلديث التأمني  ،}دعائها ودعائهى مر من كان معها بالتأمني علأ :منهاو{

 أيضاً تدعو يتكون هن أ و فال بد،ساكنةى ا ال تبقألعل املصنف فهمه من  و،دعائهاى عل

  .  قبلهاكان دعائه وإن ،كوا قابالً ومبثل دعاء الزوج مع تفاوت كونه فاعالً

 فوق اجلبهة منبت الشعر يف حال كون الرجل} ناصيتهاى يضع يده عل أن :منهاو{

إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أبو ما رواه} :يقول ومستقبل القبلة{

بكلماتك  و،خذاأمانتك أاللهم ب"{: قلو استقبل القبلة وهلك فخذ بناصيتهاأدخلت ب

ال جتعل  و، من شيعة آل حممد تقياً فاجعله مباركاًت يل منها ولداًقضي فإن ،استحللتها

  .)١(} "ال نصيباً وللشيطان فيه شركاً

  .كما عرب املصنف )يضع( ال فخذ يف الرواية أن قد رأيتو

   مع املنت يف كما يف اجلواهر مازجاً} أو يقول{

                                                





١٠٤

قضيت يف  فإن ،تحللت فرجها وبكلماتك اس، ويف أمانتك أخذا،اللهم على كتابك تزوجتها"

  ". وال جتعله شرك شيطان سوياً فاجعله مسلماًرمحها شيئاً

  .ءويكره الدخول ليلة األربعا

  

دخلت  إذا ناصيتهاى فليضع يده عل: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب خرب

لت بكلماتك استحل و،أخذا مانتكأيف  و،كتابك تزوجتهاى اللهم عل{: يقول وعليه

} ال جتعله شرك شيطان و، سوياً مسلماً فاجعله ذكراًقضيت يف رمحها شيئاً فإن ،فرجها

جلس جملسه  ومن املرأة دىن إذا الرجلن إ :فقال يل ،كيف يكون شرك شيطان و:قلت

دخل الشيطان أيسم ومل فعل  وإن ،الشيطانى هو ذكر اسم اهللا تنح فإن ،حضر الشيطان

   .)١(النطفة واحدة ويعاًذكره فكان العمل منهما مج

  . غريمها واملستدرك ومشاة مذكورة يف الوسائل أخرىدعية أهناك و

  . كما تقدم يف املسألة السادسة} ربعاءيكره الدخول ليلة األو{

حوط االجتناب من كان األ وإن ،الفجر إىل  من املغربأالليل يبد أن ىال خيفو

  . طلوع الشمس إىل الغروب

  

                                                





١٠٥

 وإن ، فللعمومكان عاماًن إ ،وز أكل ما ينثر يف األعراس مع اإلذن ولو بشاهد احلالجي): ٩ مسألة(

  ،نييخصوص فللكان خاصاً

  

كان  إذا  مقابل ما،كليف األ} ذنعراس مع اإلكل ما ينثر يف األأجيوز { ):٩ مسألة(

  .كلالنثر رد التزيني ال لأل

به ى نثر النقد فاشتر أو ،كل لألكان موضوعاً إذا كل مامثل النثر يف جواز األو

نثر الرقاع  إذا كذا و،غري ذلك أو بس فلبسهنثر القماش للّ إذا كل مامثل النثر لأل و،املأكل

  . ما أشبه أو بستان أو تويه من دارتصرف يف ما حت ومالك فأخذ رقعةلأل

  ال،غريه أو كالًأاملنثور لالستعمال  أن كان احلال يشهدأي } لو بشاهد احلالو{

يف  يالرضا الذي يكف على ال فرق بينهما يف الداللة و،ذن عمليإ ألنه وذلك، لتزينيل

الشارع مل يأذن يف التصرف ن كان أب ،مل يكن هناك مانع شرعي إذا التصرف يف مال الغري

 ،صاحبه ال يكفي يف التصرفى رض فإن  كما يف املال الذي حيصله باملقامرة،املالكى برض

  . سائر املعامالت الباطلة وحيصله بالرباكذا يف املال الذي و

ن  أل،كما هو واضح}  فللخصوصينيكان خاصاً وإن ، فللعمومكان عاماًن إو{

  .احلكم دائر مدار الرضا

فعل نه إ قال لفظاً وذنن نثر مما ظاهره اإلأ ب،شاهد احلال و اللفظاختلفن إه مث إن

من كشف شاهد ى قوأالرضا  عدمكشف اللفظ عن  فإن ،ذلك رد التزيني قدم اللفظ

  .احلال

 ،اللفظ مل جيز التصرف يف حياًء أو ن احتمل التقيةأقوائية بلو مل يعلم األو

  . ال مرجح ويناألمر رضالالستصحاب بعد تع



١٠٦

  وكذا جيوز متلكه مع اإلذن فيه أو بعد اإلعراض عنه

  

كل  يف األذنأفلو ،  التملكيفأي } ذن فيهمع اإل{ كلهأعدم و} كذا جيوز متلكهو{

  . لقدر الرضاخذ مل جيز التملك اتباعاًال يف األ

ذلك  و،كل فقطنه لألأبل صرح ب، مل يأذن يف التملك وإن }عراض عنهأو بعد اإل{

ذا مل يتحقق إف، مضاه الشارعأ يامللك موضوع عقالئ فإن ،عراض مسقط للملكن اإلأل

 لو سقط عرفاً أنه باب املساجدلذا قلنا يف  و،امللكى املوضوع العقالئي مل يكن دليل عل

  . ال الوقف و من الشارع العام مل يبق آثار امللكاملوضوع بأن صار جزءاً

مل  نه فأل،)١(ماءوجده قد تزوج به اإل وإن قطعه عثمانأ باسترداد ما اإلماميد دأما و

  فإن،إنسانب كتاب زيد  إذا فكان كما، قطاعهإ بيسقط موضوع ملكية املسلمني عرفاً

  .اًي حقيقعراضاًإمل يعرض املالك عنه  إذا سقوط ملكه عن الكتابى العرف ال ير

 أنه ىن العرف ير أل،سقط شيء منه يف البحر زال ملكه عنه إذا هلذا السبب نفسهو

  . امللكيةتسقط

  . عراضإمل يكن  وإن ما السقوط للملكية عرفاًإ و،عراضما اإلإ: فالالزم أحد شيئني

  . من وجهين عموماًاألمر بني أن ذا حتققو

كان ، عرضتأ أو ذنتأ: خذقال اآل و،عرضأومل مل آذن : لو تنازعا فقال املالكو

  . خذ الدليليقيم اآل إالّ أن الكالم مع املالك

   مل يكن ،مل يأذننه إ :كلقال بعد اإل و،ذننعم لو كان شاهد احلال يشهد باإل

                                                





١٠٧

  موجوداًكان عينه  وإن فيملك وليس ملالكه الرجوع فيه

  

يبحه ومل مل يهبه نه إ :قال بعد أكله و، للضيفهو من قبيل من قدم طعاماً إذ ،ضمان

صل بعد عدم مشول دليل اليد  لأل،جعل املال يف معرض التلف يسقط ضمان التالف فإن ،له

  .له

زال  ألنه ،أما يف االعراض فواضح ،}ميلك{ خذخذه اآلأ} ـف{ عرضأ أو ذنأوإذا 

نه أمر فأل  ـكل فقطذن يف األكان اإل إذا ال ما ـ  ذن يف التملكيف اإلأما  و،ملكه عنه

  العرفرأى، متلك مايل: قال املالكفإنه إذا ، دلةفيشمله عموم األ، مل يردعه الشارع يعقالئ

أصبح مال  ألنه ،جاء بعد ذلك يريد استرجاعه مل يكن له حق إذا نهأ و،حيق له متلكهأنه 

بطيب  الّإأحد  بل يشمله دليل عدم حلية مال، يردعه الشارعيف مل  العراألمرهذا  و،الغري

  . نفسه

ال حاجة  إذ ،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿يدرج يف  حىتليس من أقسام العقود  أنه وذا ظهر

مل  وإن ،يوجب االنتقال أنه العرفى بل حيصل التملك بكل ما ير، العقد إىل يف التملك

  . مل يردع عنه الشارع إذا عروفة املسباب يف األيكن داخالً

 ر له االسترجاع كما جيوز استرجاع اهلبةثالنان إ :يقال حىتالتمليك ليس هبة  مث إن

مل تكن مع قربة عنوان غري  وإن الصدقة أن كما، ما عنوانان عرفيانإف ،يف املوارد املقررة

  . لكل حكمه اخلاص به و،عنوان اهلبة

نعم لو قال } كان عينه موجوداً وإن الكه الرجوع فيهليس مل{: لذا قال املصنف} و{

 إذا  إالّ،من قبله الّإال يعرف  ألنه ، كان القول قوله،التملك وخذكل ال لألت لألرنث: املالك

  . تبدل رأيه وعلمنا كذبه

                                                





١٠٨

  .طولكن األحوط هلما مراعاة االحتيا

  

، عد رجوع املالكبأن ال يأخذه املتملك ب} حوط هلما مراعاة االحتياطلكن األو{

  .خذال يأخذه بعد متلك اآل أن حوط للمالكاأل أن كما

  .ولاأل إىل خبالفه بالنسبة يلزوم الثاين إىل حوط بالنسبةاأل أن ىال خيفو

 كان باقياً فإن ،ذنه يف نثرهإ وباحته لهإاملالك عدم ى  غري املالك فادعإنسانلو نثره و

كانوا قد  وإن ،خروجه عن ملكه بالنثرى ليل علال د وملكه ألنه ،مل يعلم كذبه إذا أخذه

فحاله ، من املتلفى قوأ ألنه ،الناثرى كان قرار الضمان عل وإن ،كلاآل وأكلوه ضمن الناثر

كان  وإن زيدى قرار الضمان عل فإن ،بكر فأكله إىل قدم زيد طعام عمرو إذا حال ما

  . من جهة دليل اليدكالمها ضامناً

مل يعلم  ونسانلذلك اإل أنه نفس زيد بعنوان إىل  طعام زيدإنسان قدم إذا نهأبل قالوا ب

  . لشمول دليل اليد له،  ضامناًنسان كان ذلك اإل،طعام نفس زيد فأكله أنه زيد

ى  كان عل،ا للذابحأ فظهر ،ا للمعطيأعطاه شاة لذحبها فذحبها بظن أ إذا كذاو

  . مثلةغري ذلك من األ  إىل،احلية وتفاوت ما بني الشاة املذبوحة ياملعط

 إذا  لهأصبح ملكاً ألنه ،خذه منهأ آخر نسان مل يكن إلأخذ النثار زيد مثالً إذا همث إن

  . به  باحلجر أوىلخذ أوالًمل يقصد متلكه فصار اآل إذا  عليهأصبح حمجوراً و،قصد متلكه

 ،هضأر فيكون كنبات النبت يف ،وقع يف حيازته عرفاً إذا منه يعلم أولويته بهو

  . اهللا العامل و،ولويةالدار يف األ ورضقصد صاحب األ إىل  فال حاجة،كسقوط الربد يف دارهو

  



١٠٩

 ،وطلب الولد الصاحل السوي ،يستحب عند اجلماع الوضوء واالستعاذة والتسمية): ١٠ مسألة(

 : أو يقول، اللهم جنبين الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتين،بسم اهللا وباهللا: فليقلوالدعاء باملأثور 

االلهم بأمانتك أخذأو يقول، إىل آخر الدعاء السابق   

  

راد الوضوء يف ليلة الزفاف أ أنه حيتمل} يستحب عند اجلماع الوضوء{ ):١٠ مسألة(

لذا ذكر يف  و،ولاألى منا الدليل علإ و،الثاينى ال دليل عل إذ ،يف كل وقت أراد اجلماع ال

  . فراجعول فقط الوضوءات املستحبة األ

، الزوجة قبالًى رادة الدخول علإذكر استحباب الوضوء عند  أنه لكن ذلك ال يالئم

 ، مل نظفر بهوجد دليالًأو ، لعله قال باستحباب الوضوء للمناط و،يكون حينئذ تكراراًفإنه 

  . دعية الشاملة لكل مجاعذكر األ أنه رادته الوضوء مطلقاًإيؤيد و

ففي خرب  ،} باملأثورءالدعا و الولد الصاحل السويطلب و،التسمية واالستعاذةو{

، باهللا و بسم اهللا:فليقل{ حدكمأجامع إذا  : قال)عليه السالم( عن أمري املؤمنني ،القداح

وبين الشيطاناللهم جن ب الشيطان ما رزقتينجن {قال:  بينهما ولد ال يضره ى قضفإن

   .)١(ء أبداًيالشيطان بش

ى يف آداب الدخول عل )٢(}آخر الدعاء السابق إىل مانتك أخذاأاللهم ب: أو يقول{

  . الزوجة

  أتيت أهلك  إذا ،حممد أبا يا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال يل: بصري أبو قال

                                                







١١٠

قضيت مين يف هذه ن إ  اللهم،رضهو بديع السموات واأل إالّ  الذي ال إله،بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مصفى من الشيطان  خملصاً واجعله مؤمناً، وال حظاً وال نصيباًعل للشيطان فيه شركاًالليلة خليفة فال جت

  كئ جل ثنا،ورجزه

  

 اللهم :قل ،ىبل: قال، قول شيئاًأ أن طيقأ وت فداكلجع: قال ،ء تقوليفأي ش

اأب و، فرجهابكلماتك استحللتفإن ،مانتك أخذ زكياً فاجعله تقياً يف رمحها شيئاًقضيت ، 

  . احلديث )١( للشيطانال جتعل فيه شركاًو

عليه (عبد اهللا  أيب كنت عند:  قال،عن عمه، عن علي، ما رواه الربقي} أو يقول{

 جعلت فداك فما املخرج :قلت، فزعينأ حىت فذكر شرك الشيطان فعظمه  جالساً)السالم

 ،هو إالّ لهإال  الذي ،بسم اهللا الرمحن الرحيم{: أردت اجلماع فقلإذا  :فقال ،من ذلك

قضيت مين يف هذه الليلة خليفة فال جتعل للشيطان فيه ن إ اللهم، رضاأل وبديع السماوات

رجزه جل  ومن الشيطان ى مصف خملصاًاجعله مؤمناً و،ال حظاً وال نصيباً وشركاً

   .)٢(}ثنائك

ان ك ومل يفعل فإن ،أحدكم أهله فليذكر اهللاى أتإذا  :)عليه السالم(الصادق وعن 

   .)٣(منه ولد كان شرك شيطان

  يشاركه  أن يأهله فخشى أتإذا  :)عليه السالم(عن الصادق ، يف خرب احلليبو

                                                









١١١

  .وأن يكون يف مكان مستور

  

   .)١(يتعوذ باهللا من الشيطان و،بسم اهللا: الشيطان يقول

  . غريهاإىل 

 من يعلم إىل لنسبةبا و،املرأة للمناط إىل ة املذكورات بالنسبةءالظاهر استحباب قراو

  . دعاء الولد إىل كان حيتمل عدم االستحباب له بالنسبة وإن ،نفسه عاقراً أو زوجتهأن 

كان يف مكان يرامها  إذا ال يبعد حرمة ما و،كما تقدم} يكون يف مكان مستورن أو{

  .  لهإميانحياء له ال  من ال أن ىملا دل عل، حنوه والناس كالشارع

  

                                                





١١٢

 ويف الليلة واليوم اللذين ، ويوم كسوف الشمس،ه اجلماع ليلة خسوف القمريكر): ١١ مسألة(

   واليوم الذي فيه الزلزلة،يكون فيهما الريح السوداء والصفراء واحلمراء

  

 يف الليلة و،يوم كسوف الشمس و،يكره اجلماع ليلة خسوف القمر{ ):١١ مسألة(

ففي  ،}اليوم الذي فيه الزلزلة و،حلمراءا والصفراء واليوم الذين يكون فيهما الريح السوداءو

 وقاتهل يكره اجلماع يف وقت من األ: قلت له، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب سامل

ومن ، طلوع الشمس إىل  ما بني طلوع الفجر،نعم: )عليه السالم(قال  ،كان حالالًوإن 

 الليلة اليت يف و،يف اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و،مغيب الشفق إىل مغيب الشمس

 ،الريح احلمراء و،اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء ويف الليلة و،ينخسف فيها القمر

صلى اهللا (قد بات رسول اهللا و، الليلة الذين يكون فيهما الزلزلة واليوم و،الريح الصفراءو

لك الليلة فلم يكن منه يف ت،  عند بعض أزواجه يف ليلة انكسف فيها القمر)عليه وآله وسلم

يا رسول اهللا : فقالت له، أصبح حىت يف غريها )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما كان يكون منه 

ية لكن هذه اآل وال: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال  ،ألبغض كان هذا منك يف هذه الليلة

 عز يف وفقال جل، قواماًأقد عري اهللا  وهلو فيهاأ وتلذذأ أن ظهرت يف هذه الليلة فكرهت

يروا ِكسفاً ِمن السماِء ساِقطاً يقُولُوا سحاب مركُوم فَذَرهم حتى يالقُوا  نْإو﴿: كتابه

   .)١(﴾يومهم الَّذي فيِه يصعقُونَ

                                                





١١٣

  بل يف كل يوم أو ليلة حدث فيه آية خموفة

  

صلى (رسول اهللا  ىوقات اليت أمي اهللا ال جيامع أحد يف هذه األو :جعفر أبو مث قال

   .)١(يف ولده ذلك ما حيبى  فريليه اخلرب فريزق ولداًإى قد انته و عنها)اهللا عليه وآله وسلم

  .ةسناد متعددأ احلديث باهذ يقد روو

  .)٢(الصدوق ومنه فقه الرضا  قطعةىروو

ن مل أ ال ما قبلها ب،رياحاأل والزلزلة واخلسوف واملراد ما بعد الكسوف أن ظهراألو

  . غريه أو علم حبدوثها بسبب النجوم وإن ،ث بعدحتد

كما يظهر ، النهار وانقضاء الليل إىل بل تشمل، فقط يةال ختص الكراهة حالة اآل نعم

ية مل تكن تستوعب اآل أن  مع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(من حديث عدم اقتراب الرسول 

  .كل الليل

ال احتمال  و،نزالإمل يكن  وإن ،الكراهة مطلقة أن غريه والظاهر من هذا احلديثو

جل التلذذ الكراهة أل أن املستفاد منه إذ ، مقلوعة الرحمتكون الولد أصال بأن كانت مثالً

  .يف وقت الغضب

ن احلكم أل، الزوجةى طاعة علنعم لو أراد الزوج وجبت اإل، الظاهر الكراهة هلماو

  .الالاقتضائيى االقتضائي يقدم عل

  . لوجود املالك، انتزع فوراً،ية اآلظهرت ولو كان مشغوالًو

  . يةفق اآلأمن ليس يف  إىل بالنسبة فال كراهة، ية يف افق آخرال اعتبار بوجود اآلو

   يات املذكورة كاهلدةغري اآل} ليلة حدث فيه آية خموفة أو بل يف كل يوم{

                                                







١١٤

لوع الفجر  وبعد ط، ويف احملاق، وعند غروب الشمس حىت يذهب الشفق،وكذا يكره عند الزوال

  .إىل طلوع الشمس

  

، ذلك ملا يستفاد من املناط يف الرواية املذكورة و،غريها ومطار املخوفةاأل والصيحةو

أعلم و :كما يف املستدرك )عليه السالم(عن الباقر ) عليهم السالم(ئمة بل يف رواية طب األ

يتخذ آيات اهللا يات كان ممن اللذة عند ظهور اآل ومن ال جيتنب اللهو أن ،بن سامل يا

   .)١(هزواً

 إىل يةلو سافر عن حمل اآل و،وقاتمنه يظهر كراهة مطلق االلتذاذ باملرأة يف هذه األو

  .فق حكمهأن لكل أل، فق آخر مل يكن يف اجلماع كراهةأ

ن الكراهة أل، ية بعد متامها مشلته الكراهةفق اآلأ إىل يةفق خال عن اآلألو سافر من و

  .متام الليل أو  النهارفق متامحكم هذا األ

 أو يكون الوقت قصرياً أن النهار بني أو ال فرق يف انتهاء الكراهة بانتهاء الليلو

لو كان قبيل  و،الغروب إىل ذا انكسفت الشمس أول الصباح امتدت الكراهةإف، طويالً

  . غربت منكسفة وإن بل، الغروب انتهت الكراهة بدخول الليل

قد و} يف احملاق و،يذهب الشفق حىتعند غروب الشمس  و،كذا يكره عند الزوالو{

قد تقدم بعضها يف الرواية و} طلوع الشمس إىل بعد طلوع الفجرو{ احملاق تقدم معىن

  . السابقة

أهله يف حماق الشهر ى تأمن : قال، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، ياجلعفروعن 

   .)٢(فليسلم لسقط الولد

                                                







١١٥

: قالنه إ )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يف وصية النيب ي،اخلدروعن 

بينكما ولد يكون  يقضن إفإنه ، يومان يبق إذا ال جتامع أهلك يف آخر درجة ي عليا

   .)١(يدهى ام من الناس علئيكون هالك ف و، للظاملنيعوناً وعشاراً

هلك يف آخر أجتامع ال  على يا: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب ، عنهو

  .)٢(بينكما ولد يكون معدماً يقضن إفإنه ، يومان يبق إذا يعين، الشهر

 جيتنب اامعة مطلقاً أن منهاو( :ما عند الزوال فقد قال يف املستند يف وجهه ما لفظهأ

بينكما ولد ى قضن إفإنه ، ال جتامع زوجتك بعد الظهر ي عليا : ملرسلة الفقيه،بعد الظهر

   .)٣(الشيطان يفرح باحلول وحولأك الوقت يكون يف ذل

 ،استند بعضهم له بذلك احلديث و،غريها عند الزوال واللمعة والقواعد ويف النافعو

 إالّ مستند آخرى عثر علأومل  ، مغاير لعند الزوالن بعد الظهر عرفاًبل غري دال أل، هو أعمو

، منه عند زوال يوم اخلميس ينئذ فيستثىنح و، السننأدلة يف يثبت احلكم بفتاويهم تساحماًأن 

جامعتها يوم اخلميس عند زوال الشمس عن كبد وإن  :أيضاًملا ذكره مجاعة لتلك املرسلة 

عز يرزقه اهللا  و،يماًقيكون  و،يشب حىتقربه يالشيطان ال  فإن ،بينكما ولد يالسماء فقض

  . ىانته )الدنيا و السالمة يف الدينوجل

                                                









١١٦

الظاهر كفاية ما ذكروه للتسامح  و،خذ من املستند بعض كالمهأه يف اجلواهر كأنو

  . كما عرفت

منا هي إ سبابمثال هذه الروايات من األأما يذكر يف  أن قد تكرر منا أنه ىال خيفو

كذلك  و،حنوها ودويةمثال األأ فحاهلا حال كل ما يذكر يف ، فال تالزم الكلية،مقتضيات

  . غري ذلك إىل ،خبار الطينةأكذلك  و،ال كليةفإنه ، بته كالشفاء يف تر،حنوها ودعيةاأل

 ناش عن قلة ،ت هذه السببيات غري الظاهرةءين جاأ فمن ،سببيةى القول بأنه ال ترو

  : مرينأاملذكورة ناشئة عن ى الدعو إذ ،التأمل

  ؟كيف ال جند السببية حنننه إ :ولاأل

قل من جزء من مليون أ منها بل الظاهر لنا، مور الكون خمفيةأاكثر ن إ :اجلوابو

  . العدمى  علفعدم علمنا ليس دليالً، كما يقوله العلماء، جزء

  ؟ االرتباط وكيف تكون النسبة: الثاين

، اعتدنا بعضها لكثرة مور خارقةأاالرتباطات كلها  واملزايا والصفاتن إ :اجلوابو

 ،نسانلنمثل لذلك باإل و، فالنسبة موجودة كشف منها الدين،نعتد بعضهاومل  ،رستنا هلامما

 الصفات واحلجوم وشكالووجدت معه األ مث وجد،  مذكوراًقبل وجوده مل يكن شيئاًفإن 

 فأين كانت هذه ،غريها واحلركات واحلواس وامللكات واحلاالت ولواناأل واخلواص واملزاياو

 ،بترا إىل حتوله ونسانين تذهب بعد عدم اإلأمث ،  مث كيف وجدت،مور قبل وجودهاأل

  . غريها واحليوانات والثمار وزهاراأل يف قل مثل ذلكو



١١٧

 ويف النصف من ،يستحب فيهافإنه يف الليلة األوىل من شهر رمضان  إالّ ،ويف أول ليلة من كل شهر

  كل شهر

  

لف أجنرب يف ومل  ،الفالين دواء للدواءنه إ  الورد الفالين فرأيناهنا جربنا مثالًإنعم 

  . لو جربناه لرأيناها والنتيجةى اخلميس لنر جامعوا ظهر يوم إنسان

 ملا رواه ،قبل غروا و،يذكر الكراهة عند طلوع الشمس أن املصنفى كان عله مث إن

حني  و،كره اجلنابة حني تصفر الشمسأل إين: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، احلليب

  . صفراء يه وتطلع

 .يستحب فيهافإنه  ،من شهر رمضان وىلاأل يلةيف الل إالّ ،ول ليلة من كل شهرأيف و{

، نه آخر الشهرأل وحماق ألنه ،خر كراهتانففي اآل، يف آخرهو} يف النصف من كل شهرو

ال  ي عليا:  قال)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففي وصية رسول اهللا 

ى يتخوف علفإنه  ،يف آخر ليلةال  و،ال يف ليلة النصف و،ول ليلة من اهلاللأهلك يف أجتامع 

صلى  ( فقالذاك يا رسول اهللاومل : )عليه السالم( علي فقال، ولد من يفعل ذلك اخلبل

يف  و،ليلة النصف و،ول ليلة من اهلاللأاجلن يكثرون غشيان نسائهم يف ن إ :)اهللا عليه وآله

   .)١(خرهيف آ و،يف وسطه و،ول الشهرأما رأيت انون يصرع يف أ، آخر ليلة

  . حوط االجتناب ليلتني الحتمال نقص اهلاللفاأل، اشتبه آخر الشهرن إ :قولأ

   ال يف وسطه و،ول الشهرأال جتامع ال يف :  قال)عليه السالم(الصادق وعن 

                                                





١١٨

 شكأو: )عليه السالم(مث قال ، من فعل ذلك فليسلم لسقط الولدفإنه ، ال يف آخرهو

   .)١(آخره ووسطه وول الشهرأكثر ما يصرع يف أانون   أنىترأال  ،يكون جمنوناًأن 

حوط فاأل، مطلقة كهذه و،وىلالروايات بني مقيدة بالليلة كالرواية األ أن ىال خيفو

  . كان الشهر ناقصاً وإن ،املراد بالوسط اخلامس عشر و،يام الثالثةيف ار األ حىتاالجتناب 

عليه (علي  ل)لى اهللا عليه وآله وسلمص( يف وصية النيب: قال ي،اخلدر يف روايةو

 اجلنون فإن ،آخره ووسطه وول الشهرأال جتامع امرأتك يف  ييا عل: قالنه  إ)السالم

   .)٢(ولدهاإىل  وليهاإاخليل يسرع  واجلذامو

مل تكرهون اجلماع عند مستهل : )عليه السالم(يب جعفر قلت أل، يف رواية ابن ساملو

كثر ما يصرع يف هذين أاملصروع ن إ :)عليه السالم(فقال  ،هريف النصف من الش و،اهلالل

 :)عليه السالم(قال  ،قد عرفت مستهل اهلالل فما بال النصف من الشهر: قلت، الوقتني

كان فعل ذلك مث رزق ولداً فإن ،يأخذ يف النقصان وحالةإىل  اهلالل يتحول من حالةن إ 

   .)٣( ممتحناً ضئيالً فقرياًمقالً

  . ريها من الرواياتغإىل 

                                                









١١٩

  مل يكن عنده املاء لالغتسال إذا ويف السفر

  

كبري  إالّ ال يلد و ليلة الفطر اليت يكون الولد فيها كثري الشرخصوصاً: قال يف اجلواهر

  . السن كما سيأيت

كتاب  ول شهر رمضان فلجملة من الروايات املذكورة يفأستحبابه ليلة اما أ: أقول

دفع ضرر ال يقاومه  ألنه ، شعبان بأول رمضان كان التجنب أفضلخرآلو اشتبه  و،الصوم

  . جلب املنفعة احملتملني

، املاءى قدر عل إذا كان تكليفه املاءو} مل يكن عنده املاء لالغتسال إذا يف السفرو{

 كان مكلفاً و،يكلف بالصالة أن غريه مما فيه املاء قبل أو ،احلضر إىل السفر ييكن ينتهومل 

   .بالصالة

عن الرجل يكون معه  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال،  بن عمارإسحاقفعن 

:  قلت،نفسهى خياف عل إالّ أن يفعل أن حبأما : قال ،هلهأهله يف سفر ال جيد املاء يأيت أ

ى الشبق خياف علن إ :)عليه السالم(فقال  ،النساء إىل يكون شبقاً أو فيطلب بذلك اللذة

صلى اهللا (عن النيب ى يروفإنه : قلت، هو حالل: قال ،طلب بذلك اللذة: قلت، نفسه

 يا رسول اهللا : فقال،هلك تؤجرأائت : باذر سأله عن هذا فقالأ أن )عليه وآله وسلم

تيت احلرام أ إذا نكأكما : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال رسول اهللا  ،جرأؤ وتيهمآ

 إذا  أنهىتر أال :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال،جرتأتيت احلالل أ إذا زرت كذلكأ

   .)١(جرأاحلالل ى نفسه فأتى خاف عل

   أن كان تكليفه التيمم مل يكن فرق بنيإذا  ألنه ،منا قيدناه مبا ذكرناإ و:أقول

                                                





١٢٠

   ويف ليلة األضحى،وبني األذان واإلقامة

  

منا كره مبالحظة الصالة إه  أنكما،  من ذي قبلكان جنباً إذا مثله ما و،ال أو امعجي

ا حتيض بعد اجلماع أعلمت ب إذا كما، كان ال صالة عليهأو ، ذا كان حيصل املاء للصالةإف

  . كتاب الطهارة تفصيل الكالم يف املسألة يف و، قبل وقت الصالة مل يوجد احملذورمثالً

عليه ( لعلي )مصلى اهللا عليه وآله وسل(ففي وصية رسول اهللا } قامةاإل وذانبني األو{

بينكما ولد يكون  يقضن إفإنه ، قامةاإل وذانال جتامع مع امرأتك بني األ ي عليا: )السالم

   .)١(هراق الدماءإى  علحريصاً

، نب كليهماجتحوط كان األ وإن ،احتماالت ،مطلقاًأو  فعلمهاأو  هل املراد وقتهماو

ريد أ ويقم بعدومل ذن أ إذا تجنبكما ي، مثالً قامةمتام وقت اإل إىل ول الظهرأفيتجنب 

  . قامةاإل

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ففي وصية النيب ،}ىضحيف ليلة األو{

  ذلك الولدينكدبينكما ولد  يقضن إفإنه  ،ال جتامع امرأتك يف ليلة الفطر ي عليا: )السالم

بينكما  يقضن إفإنه ى ضحألال جتامع يف ليلة ا يا علي، كرب السنى عل الإال يصيب الولد و

  .)٢(صابعأربع أأو  يكون له ست أصابع أن ىولد عس

 كراهة أدلةن دليله أخص من أل، الفطر يذكر ليلة أن املصنفى كان عل أنه منه يعلمو

  . أول الشهر

                                                







١٢١

   واجلماع وهو عريان، وعلى ظهر الطريق، ومستقبل القبلة ومستدبرها،ويكره يف السفينة

  

 أو ن يكون يف حال القيامأب} مستدبرها ومستقبل القبلة و،ينةيكره يف السفو{

  . القبلة إىل رجله أو قفاه أو هؤورا أو النوم وجهه أو السجود أو الركوع

  .الطريق يمقابل حواش} ظهر الطريقى علو{

، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل أنه ،فعن حممد بن العيص ،}هو عريان واجلماعو{

   .)١(ال تستدبرها وال تستقبل القبلة و،ال: )عليه السالم(فقال  ، عريانناأ وجامعأ :فقال

ى  : قال، يف حديث املناهي)عليهم السالم(بائه آعن ، )عليه السالم(الصادق وعن 

ظهر ى عل و،هله مستقبل القبلةأجيامع الرجل  أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

   .)٢(الناس أمجعني واملالئكة وعنة اهللا فمن فعل ذلك فعليه ل،طريق عام

جيامع الرجل مقابل  أن كرهأنه  )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، غياثوعن 

   .)٣(القبلة

أنه  ،)عليه السالم(ي  علعن، )عليه السالم (عن أبيه، )عليه السالم(الصادق وعن 

   .)٤(القبلة يجيامع الرجل مما يل أن كره

 ،عنه ثوبه يف الرجل جيامع فيقع، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، بن بكريى موسوعن 

   .)٥(ال بأس: )عليه السالم(قال 

                                                













١٢٢

  وعقيب االحتالم قبل الغسل أو الوضوء

  

صلى اهللا عليه وآله (عن النيب ، )عليهم السالم(بائه آعن ، )عليه السالم(الصادق وعن 

املالئكة خترج من  فإن ،فعل احلماريناملرأة فال يتعريان  وجتامع الرجلإذا  : قال)وسلم

   .)١(فعال ذلك إذا بينهما

عن اجلماع يف  يالنه: )عليه السالم(عن الصادق ،  الصدوقىرو أنه كما

   .)٢(السفينة

  . نه يوجب عدم استقرار النطفةأعلله يف اجلواهر بو

 عليه صلى اهللا(عن رسول اهللا  يفقد رو ،}الوضوء أو عقيب االحتالم قبل الغسلو{

يغتسل من احتالمه الذي  قد احتلم حىت والرجل املرأةى يغش أن يكره: قال أنه )وآله وسلم

   .)٣(نفسه الّإ من فال يلوفعل فخرج الولد جمنوناً فإن ،ىرأ

كما  )الوضوء( إضافةغريه  ويف الشرائع و،الوسيلة واملهذب وعن النهاية ياحملك مث إن

  . مل يعرف له مستند أنه ما يف اجلواهرك لكن عن كشف اللثام، يف املنت

 ،تيةاآل يلعله يؤيده مرسلة التميم و،بضميمة التسامحى يف ذلك الفتو ييكف: أقول

  . نه حيتلم بعد االحتالمأعلم بأو ، حيتلم بعد اجلماع أنه علم إذا كيف كان فال بأس مباو

                                                









١٢٣

 يففي املرو ،)لغسلا( الحتمال الضم يف لفظ، حوط الغسلثر اجلماع فاألإأما اجلماع 

اجلماع بعد اجلماع من غري فصل : قال، )عليه السالم(ملوالنا الرضا الذهبية  عن الرسالة

   .)١(بينهما بغسل يورث الولد اجلنون

االحتماالن  إذ ،بفتح الغني )الغسل( ةءال يضر ما ذكرناه من االحتياط احتمال قراو

  . متساويان

رواية ليست صرحية الحتمال فتح الغني فغايته الن إ :قول املستند أن منه يعلمو

  . ما ينبغيى  ليس عل،منه اخلالف يف املبسوطى كما نف، استحباب غسل الفرج

علله  و،به مجاعة من الفقهاء فىتأكما ،  بعدم البأس باجلماع بعد اجلماعأما الفتوى

رب بأن االحتالم من بل فرق يف اخل، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فعل النيب  و،صلاجلواهر باأل

  . الشيطان خبالفه

عليه ( عن الرضا ، ملا رواه الوشا،وضوء الصالة وملا ورد من استحباب غسل الفرجو

تيان إيأتيها مث يريد  يف اجلارية :)عليه السالم(عن الصادق ، جنران مرسالً أيب ابن و،)السالم

  . توضأ أخرى

 أن مث أراد، الرجل جاريتهى أتإذا  :)معليه السال(عبد اهللا  أيب عن، يمرسل التميمو

   .)٢(أتوض خرىاأل يأيت

صل ال ينفي األ إذ ، فال يقاوم ما ذكرناه من االحتياط،غريه وكما ذكره اجلواهر

   اهللا عليهى صل(فعل النيب  و،االحتمال الذي تقدم

                                                







١٢٤

   أو هي خمتضبة،واجلماع وهو خمتضب

  

 ،مما ظاهره الكراهة  عليه)يهم السالمعل(ما حيمل أفعاهلم ى  حممول عل)سلم وآلهو

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قد كان علم  و،مبا حيتمل الولد الكراهة خاصة أن جللعله ألو

  .نزالإجل كون مجاعه بدون أل أو ،ما للعقم يف املرأةإ، ال يولد لهأنه 

  .كون االحتالم من الشيطان ال ربط له باملقامو

عن  الوضوء بدالً أو ،بالضم سلوالغ بالفتح سل الغاجلمع بني الروايات استحبابو

سل بالضمالغ.  

  . لوحدة املالك له خاصة فاالستحباب هلما ال، كيف كانو

 طالقكان احملتمل اإل وإن ،خرج املين إذا فيما بالفتح سليكون الغ أن ال يستبعد نعم

  .  الروايةطالقإل

 اليدأو   يف الرأس،غريمها أو اءحن أو بكتم} هي خمتضبةأو ، هو خمتضب واجلماعو{

  . دلة األطالقذلك إل و،الرجلأو  اجلسدأو 

 ال جيامع املختضب:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: ففي خرب مسمع قال

   .)١(حمتصرألنه  :)عليه السالم(قال  ،مل ال جيامع املختضب: قلت

نت أ وال جتامع: رجل من أوليائهقال ل أنه ،)عليه السالم(عنه ، مساعيلإيف رواية و

   .)٢( كان خمنثاًرزقت ولداًن إ نكإف، خمتضب

 يتنور )عليه السالم(ى موساحلسن أيب  إىل أكتب أن أردت: قال، يقطني علي بن وعن

لكن ال  و،النورة تزيد الرجل نظافة : منه أوهلااًءأشياء ابتد فكتب يل ،هو جنب والرجل

  . هي خمتضبة و جتامع املرأةال و،هو خمتضب وجيامع الرجل

                                                







١٢٥

   واجلماع قائماً،وعلى االمتالء

  

ما بعد غسل أ، عدمه وعدم الفرق بني أخذ اخلضاب لونهى  الروايات يدل علإطالقو

ى املؤمنني علو) عليهم السالم( ئمةاأل سرية فإن ،ال خالف وإشكالبال ، اخلضاب فال يكره

  . اجلماع يف حال التلون بلون اخلضاب

ثالثة يهزلن : قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب فقد روي عن، للمعدة} االمتالء ىعلو{

غشيان النساء و :إسحاق أبو و زاد فيه نكاح العجائزو :قال أن إىل رمبا قتلن والبدن

   .)١(االمتالءى عل

 فإن ،أيضاًتوجد العلة الطبية فيها  إذ ،أيضاًاملمتلية املرأة  اىل مث ال يبعد الكراهة بالنسبة

كما توجب ، الكبد إىل  يف املعدة يوجب اندفاعه قبل الطبخكان كثرياً إذا الطعام قبل هضمه

  . رمبا سبب موت الفجئة و،رطين خاألمركال  و،القلبى ة ضغط الطعام علياحلركة اجلماع

 :)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففي وصية النيب  ،}اجلماع قائماًو{

بينكما ولد كان ى قض فإن ،ذلك من فعل احلمري فإن ،ال جتامع امرأتك من قيام ي عليا

   .)٢(كاحلمري البوالة يف كل مكان،  يف الفراشبواالً

قد قرر يف الطب خطر هذا العمل بانصباب املواد يف البيضة مما يوجب  وهذا: أقول

تمال انصباب مواد املرأة داخل اح و،قعر الرحم إىل عدم وصول املين إىل ضافةباإل ،مراضهاأ

  . حليل مما يوجب مرضهاإل

                                                







١٢٦

  مع الستر إالّ  ويف وجه الشمس، وعلى سقوف البنيان،وحتت الشجرة املثمرة

  

هذا  ،املراد الشأنية هلا مما يطلق عليها ذلك عرفاً أن الظاهر ،}حتت الشجرة املثمرةو{

تلوثه مما يوجب  و جناسة احملل بقرينة،يؤيد ذلك باب التخلي و،مع الغض عن حبث املشتق

  . ال أقل من االحتياط حال عدم وجود الثمر و،مثاريف أوان اإل سقطت إذا تلوث الفاكهة

ال جتامع  ييا عل: )عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففي وصية النيب 

   .)١(ريفاع أو الً قتابينكما ولد يكون جالداً يقضن إفإنه ، امرأتك حتت شجرة مثمرة

عليه ( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففي وصية النيب  ،}سقوف البنيانى علو{

بينكما ولد يكون  يقضن إفإنه ، سقوف البنيانى ال جتامع أهلك عل ي عليا: )السالم

   .)٢( مبتدعاً مرائياًمنافقاً

جة عن هذا خار  فالغرفة فوق الغرفة،املراد السقف الذي ليس فوقه شيء أن الظاهرو

 ،احتماالت ،مبثل الكلة أو  مبثل اللحافكان مستوراً إذا هل احلكم عام ملا و،احلكم

  .حوط اجتناب اجلميعاألو

 لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففي وصية النيب  ،}مع الستر الّإيف وجه الشمس و{

 ستراً يترخن  إالّ أ،تلؤلؤها وال جتامع امرأتك يف وجه الشمس ي عليا: )عليه السالم(

   .)٣(ميوت حىتفقر  وبينكما ولد ال يزول يف بؤس يقضن إفإنه  ،كمافيستر

                                                









١٢٧

  جيامع وعنده من ينظر إليه ولو الصيب غري املميز أن ويكره

  

 حيتمل ويكون عطف بيان أن حيتمل تلؤلؤهاو :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قوله و

  . طالقحوط اإلاألو ،يكون الستثناء غري وقت التلؤلؤ فال كراهةأن 

عن ، ففي خرب زيد ،}لو الصيب غري املميز وليهإعنده من ينظر  وجيامع أن يكرهو{

 يالذي نفسو :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال، )عليه السالم(الصادق 

نفسهما ما  و كالمهاظ يرامها ويسمعقمستي يف البيت صيب وامرأةى  يغشرجالً أن بيده لو

عليه (احلسني  علي بن كان و،جارية كانت زانية أو ، كان زانياًكان غالماًن إ ، ابداًفلحأ

   .)١(خرج اخلدمأ والستورى رخأ وغلق البابأأهله ى يغش أن أرادإذا ) السالم

ال  وال جيامع الرجل امرأته:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت :خرب راشدو

   .)٢(ك مما يورث الزناذل فإن ،يف البيت صيب وجاريته

ينظر  صيب وجتامع أهلك أن ياكإ:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب وعن

   .)٣( كان يكره ذلك أشد كراهية)صلى اهللا عليه وآله وسلم(هللا رسول ا فإن ،ليكإ

  . غريها من الرواياتإىل 

كان  وإن ال يقدر ومنوصف احلال ى عدم الفرق بني من يقدر عل يها يقتضإطالقو

  . يف الثاين أشد

  ، اجلماع حيث يراك صيب وياكإ: )عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،فعن جابر

                                                

 







١٢٨

 كراهة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بن رسول اهللا   يا:قلت، يصف حالك أن حيسن

   .)١(الفجور و يف الفسق كان شهرة علماًرزقت ولداًن إ نكإف، ال: قال ،الشنعة

  . الكبرينسانمام اإلأكراهة ذلك  ييقتض يوولاملناط األ أن كما

خالف الستر  ألنه ، آخرإنسانمام أتيان مقدمات اجلماع إالظاهر كراهة  أن كما

  . ة بالتعلم من الغرابمراآلحاديث املأمور به يف األ

 إذا :)عليهما السالم (بن مرميى عيسقال : قال )عليه السالم( عن الباقر، مسعدةن عو

   .)٢( قسم احلياء كما قسم الرزقعز وجلاهللا  فإن ،عليه ستره  فلريخهقعد أحدكم يف مرتل

يشمل الدليل املتقدم  و،يف اجلنني وىمث ظاهر الروايات املتقدمة تأثري الرؤية يف من ير

 ،يسمع نفسه وحركتهى لكن كان حبيث ير، أخرىيف غرفة أو  ما كان جيامع حتت حلاف

راد الرجل ذلك من زوجته وجب عليها ألو  و،كما تشمل الرجل لمرأةشاملة ل الكراهةو

كان جيامع  إذا  يشمل ما مناطاًدلة األإطالق و،ن الكراهة ال تقاوم الواجبأل، جابةاإل

  . كان جيامعهما يف وقت واحد وإن ،أخرىزوجته عند زوجة 

ال : )عليه السالم(قال الباقر :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، يؤيده ما رواه ذريحو

   .)٣(ماء فال بأساإل يماء بني يدما اإلأف، احلرة يجيامع احلرة بني يد

                                                









١٢٩

  أة حال اجلماعمراالوأن ينظر إىل فرج 

  

ن إ :فعن السكوين، ذلك مكروه فإن ،سفاد احليوانات أمام الناسإيلحق ذه املسألة و

، عرض عنه بوجههأف،  الطريقظهرى فحل يسفدها عل ويمةى  عل مر)عليه السالم( علياً

هو من  وتصنعوا ما يصنعون أن يال ينبغنه إ :فقال ،مل فعلت ذلك يا أمري املؤمنني: فقيل له

   .)١(ال امرأة وتوارده حيث ال يراه رجل إالّ أن ،املنكر

 ،كشف السر غري جائز و،ن العمل سرمهاأل، مل ير شيئاً وإن ال جيوز النظر أنه الظاهرو

  .العروسني حرام إىل  من شق البابربعض اجلهال يف بعض البالد من النظفما يفعله 

 تهنافامل و،ال يبعد ذلك للمناط ،مام احليوان الشاعر مثل القردأهل يكره اجلماع و

  . احلياء وللستر

أما  و،حواشي الفرج إىل ما النظرإاملراد و ،}أة حال اجلماعمراالفرج  إىل ينظرن أو{

الباطن حال  إىل ال ميكن النظر إذ ،نزاعيف أثنائه عند اإل أو بعده  أوالنظر قبل اجلماع

  . اجلماع

 ال ينظر أحدو : قال)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففي وصية النيب 

   .)٢(يف الولدى الفرج يورث العم إىل النظر فإن ،ليغض بصره عند اجلماع وفرج امرأتهإىل 

  قال رسول :  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، )المعليه الس(الصادق وعن 

                                                







١٣٠

نه إ :قال و،فروج النساء إىل كره النظرو :يف حديث )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

كره اامعة حتت  و،يورث اخلرسنه إ :قال و،كره الكالم عند اجلماع و،ىيورث العم

   .)١(السماء

كره اهللا  ي عليا:  قال)عليه السالم(لعلي  )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يف وصية النيب و

 كره الكالم عند اجلماع و،ىيورث العم ألنه النظر يف فروج النساءو :قال أن إىل ميتأل

   .)٢(يورث اخلرسألنه 

عليه ( علي عن، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن الصادق ، البختري أيب وعن

   .)٣(الفرج عند اجلماع يورث العمی إىل نظرال :ما قاالأابن عباس  و)السالم

عبد اهللا  أبا سألت: قال محزة و أببقرينة ما رواه، الكراهةى هذه الروايات حممولة علو

   .)٤(ال بأس: قال ،هو جيامعها وفرج امرأته إىل أينظر الرجل :)عليه السالم(

 ال بأس به: قال ،هاهو جيامع وفرج املرأة إىل سألته عن الرجل ينظر: مساعة قالوعن 

   .)٥(يورث العمیإالّ أنه 

   امرأته إىل  يف الرجل ينظر،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن عمارإسحاقوعن 

                                                













١٣١

  بذكر اهللا تعاىل إالّ والكالم عند اجلماع

  

   .)١(ذلك إالّ هل اللذة وال بأس بذلك: قال ،هي عريانةو

  .أة يف غري حال اجلماعمراالفرج  إىل ة النظرحاديث املتقدمة يعلم كراهاألومن : أقول

  .عورة الزوج إىل ال يكره هلا النظر أنه الظاهر أن كما

  . كراهتهى لو يف حال اجلماع فال دليل عل ودبرها إىل أما نظره

  . ضرر كثري ألنه فالالزم احلرمةى كان النظر يوجب العم إذا :ال يقال

هي نادرة فيكفي يف  وحاديث املقتضيات األاملراد مبثل هذه أن قد تقدم: لانه يقأل

  . من مصلحة الكراهةى املضادة للكراهة أقو املصلحة فإن ال يكفي يف احلرمة و،الكراهة

  . حاديثكما تقدم يف بعض األ} بذكر اهللا تعاىل إالّ الكالم عند اجلماعو{

انني تاخلى لتقاتقوا الكالم عند م:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ابن سنانوعن 

   .)٢(يورث اخلرسفإنه 

ى :  يف حديث املناهي قال)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(الصادق وعن 

يكون منه خرس : قال و،يكثر الكالم عند اامعة أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

   .)٣(الولد

ال  ي عليا:  قال)ليه السالمع( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  يف وصيةو

   .)٤(يكون أخرس أن بينكما ولد ال يؤمن يقضن إفإنه  ،تتكلم عند اجلماع

                                                











١٣٢

  من القرآنء وأن يكون معه خامت فيه ذكر اهللا أو شي

  

 أحدكم زوجته فليقلّى أتإذا  :ة قالائربعم يف حديث األ)عليه السالم( علي وعن

باطن فرج امرأته فلعله  إىل  ال ينظرن أحدكم،سالكالم عند ذلك يورث اخلر فإن ،الكالم

   .)١(يورث العمی وما يكرهى رآ

 فقد استدل املشهور عليه مبا ورد من استحباب التسمية، ذكر اهللا وأما استثناء الدعاء

فال ، يراث الكالم خرس الولد أثر طبيعي للكالمإ أن لكن من احملتمل، الدعاء عند اجلماعو

لذا  و،حنوه قبل اجلماع والدعاءى تلك الروايات تدل عل و،لكلماتفرق فيه بني أنواع ا

  .كانت حامالً إذا هيتغذّأو ، كان مظنة تكون الولد إذا فضل ترك الكالم حال اجلماعفاأل

  .حسن ترك حتريك اللسان مبثل حتريكه الكالمي الحتمال تأثري ذلكاأل أن كما

  .أيضاًاملرأة  ىلإ بالنسبةال يبعد كون الكالم كذلك و

  . ة كان حسناًءراد القراأ إذا  يف نفسه بدون التكلم فيماألو قرو

عن ، جعفر علي بن فعن ،}شيء من القرآن أو يكون معه خامت فيه اسم اهللان أو{

 عليه خامت فيه ذكر اهللا ويدخل الكنيف أو سألته عن الرجل جيامع:  قال،)عليه السالم(أخيه 

   .)٢(ال: قال ،شيء من القرآن أيصلح ذلكأو 

كما ال يبعد حلوق كل ، الدعاء بالقرآنحلوق ال يبعد  و،املرأة كذلك أن الظاهرو

  . الذكر باخلامت وشيء ظاهر مثل قالدة املرأة املنقوشة بالقرآن

   ،كان يف جيبه خامت فيه ذكر اهللا حمل تأمل إذا حلاق املستور كماإنعم 

                                                







١٣٣

  . كما هو واضححرم  الّإو ،مل يوجب ملس اجلنب له إذا منا هيإالكراهة و

  : خر مل يذكرها املصنف نذكر بعضهاأمستحبات  وهناك مكروهات مث إن

 لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب   ففي وصية،اجلماع يف نصف شعبان: منها

بينكما  يقضن إفإنه ، ال جتامع أهلك يف النصف من شهر شعبان ي عليا: )عليه السالم(

   .)١(ا شامة يف وجهه ذولد يكون مشوهاً

 لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ففي وصية النىب، مجاع احلامل بدون وضوء: منهاو

 يقضن إفإنه ، وضوءى أنت علو إالّ محلت امرأتك فال جتامعها إذا ي عليا: )عليه السالم(

   .)٢(القلب خبيل اليدى عمأبينكما ولد يكون 

ففي وصية النيب ، يف سفر تكون مدته ثالثة أيام و،السفر رادةإ اجلماع يف ليلة: منهاو

خرجت يف سفر فال جتامع  إذا ييا عل: )عليه السالم( لعلي )سلم وآله واهللا عليهى صل(

صلى اهللا عليه ( أقر و،بينكما ولد ينفق ماله يف غري حق يقضن إفإنه ، أهلك يف تلك الليلة

خرجت  إذا ال جتامع أهلك ييا عل، خوان الشياطنيإاملبذرين كانوا ن إ :)وآله وسلم

   .)٣( لكل ظاملبينكما ولد يكون عوناً يقضن إفإنه  ،لياليهن ويف سفر مسرية ثالثة أيام

  صلى اهللا عليه وآله (ففي وصية النيب  ،اعة من الليلاجلماع يف أول س: منهاو

                                                









١٣٤

ن إفإنه ، ال جتامع أهلك أول ساعة من الليل يا علي :)عليه السالم(لعلي  )وسلم

   .)١(اآلخرةى  للدنيا عل مؤثراً،يكون ساحراً أن بينكما ولد ال يؤمن يقض

 لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففي وصية النيب  ،مجاع الزوجة بشهوة الغري: منهاو

بينكما  يقضن إ ىين أخشإ ف،ال جتامع امرأتك بشهوة امرأة غريك يا علي :)عليه السالم(

   .)٢(ال خمبخمنثاً ولد يكون

املناط آت يف مجاع املرأة زوجها  و،كانت غري مزوجة وإن أخرىاملراد بشهوة امراة و

  . حلاقهإحيوان فال يبعد أو  ياها بشهوة ولدإأما مجاعه ، بشهوة الغري

   : قال)عليه السالم(مور ذكرت يف رواية الرسالة الذهبية للرضا مجلة من األ: منهاو

أثره ى هراق املاء علإاجلماع بغري  و، اجلذام يف الولدتيان املرأة احلائض يورثإو

ومن ، من غري فصل بينهما بغسل يورث للولد اجلنونبعد اجلماع اجلماع  و،يوجب احلصاة

ى ال يطل املكث عل و،حصر البول فال حيبس املين عند نزول الشهوة وال جيد احلصاة أن أراد

  . النساء

 ،ذا فعلت ذلك فال تقم قائماًإف، وهي طاهرة الإساء ال جتامع النو :)عليه السالم(قال 

نك إ ففرغت من ساعتك شيئاً إذا ض للبولامث  ،ميينكى لكن متيل عل و،جالساًال جتلس و

   .)٣(ذن اهللا تعالیإتأمن احلصاة ب

                                                









١٣٥

   .)١(من حاجة إالّ ال جتامعو :ففي الرضوي ،اجلماع من غري حاجة: منهاو

عبد  أيب عن، فعن مسمع، عجبتهأجنبية فأ إىل لزوجة ملن نظرتيان اإاستحباب : منهاو

 إىل نظر أحدكمإذا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(اهللا 

يا رسول : فقام رجل فقال، الذي معها مثل الذي مع تلك فإن ،هلهأاملرأة احلسناء فليأت 

ليسأله من  ولرياقبه والسماء إىل فلريفع نظره: قال ،مل يكن له أهل فما يصنع فإن اهللا

   .)٢(فضله

  . غريها من الرواياتإىل 

  .كما ذكره الوسائل، تيان الزوجة عند ميلهاإ استحباب :يف كالم املصنف سيأيتو

 : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،ميكن االستدالل له مبا رواه اجلعفيو

تتكم أ:  فقال، طيبةسلمه فشم رحياً أم  دخل بيت)عليه وآله وسلمصلى اهللا (رسول اهللا ن إ

 ميأ وبأيب أنت:  فخرجت عليه احلوالء فقالت،هو ذا هي تشكو زوجها: فقالت، احلوالء

ترك أما : فقالت،  زيديه يا حوالء:)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال ،زوجي عين معرضن إ

له  ما يأما لو يدر: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل فقا ،هو معرض وتطيب لهأ مما  طيباًشيئاً

كان  وقبل اكتنفه ملكانأ إذا نهإ  أما:فقال، قباله عليإله ب ما: فقالت، قباله عليكإب

،  عنه الذنوب كما حيتات ورق الشجرذا هو جامع حتاتإف، كالشاهر سيفه يف سبيل اهللا

   .)٣(ذا هو اغتسل انسلخ من الذنوبإف

                                                









١٣٦

 ليلة االثنني والثالثاء واخلميس واجلمعة ويوم اخلميس عند الزوال ويوم اجلمعة بعد ويستحب اجلماع

  العصر

  

عن آبائه ، )عليه السالم(فعن الصادق  ،مل يفعل يوم اجلمعة خرياً إذا اجلماع: منهاو

صحابه يوم أ قال لرجل من )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :)عليهم السالم(

فهل تصدقت اليوم : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال ، ال: قال ، اليومهل صمت: مجعة

   .)١(منك صدقة عليهافإنه هلك أصب من أقم ف: قال له، ال: قال ،بشيء

فعن ابن القداح ، بل هو مطلق، بل ظاهر بعض الروايات عدم خصوصية ليوم اجلمعة

 : لرجل)هللا عليه وآله وسلمصلى ا(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

صبحت صائماًأ، قال، ال: قال :طعمت مسكيناًأف ،قال،ال: قال  :هلك أ إىل فارجع

   .)٢(منك عليهم صدقةفإنه 

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال ، ال: قال، فعدت مريضاً: زيادة أخرىيف رواية و

تبعت جنازةأف ،وسلمصلى اهللا عليه وآله (قال ، ال: قال( :صبهمأهلك فأ إىل فارجع)٣(.   

 ويوم اخلميس عند ،اجلمعة واخلميس والثالثاء ويستحب اجلماع ليلة االثننيو{

  . } يوم اجلمعة بعد العصر و،الزوال

   ي عليا:  قال)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ففي وصية النىب

                                                









١٣٧

  راضياً، لكتاب اهللاينكما ولد يكون حافظاًب يقضن إفإنه  ،نيعليك باجلماع ليلة االثن

  . عز وجلمبا قسم اهللا 

بعد  يرزق الشهادةفإنه بينكما ولد  يهلك ليلة الثالثاء فقضأجامعت ن إ ،يا علي

ال يعذبه اهللا  و،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا حممداًن أ و،اهللا إالّ لهإال  أن شهادة

 طاهر اللسان من ،اليد ي سخ، رحيم القلب،الفم ويكون طيب النكهة و،مع املشركني

  . البهتان والغيبة والكذب

 من يكون حاكماًفإنه بينكما ولد  يهلك ليلة اخلميس فقضأجامعت  وإن ،يا علي

جامعتها يوم اخلميس عند زوال الشمس عن كبد السماء  وإن ، من العلماءعاملاً أو ،احلكام

يرزقه اهللا السالمة يف  و،يكون قيماً و،يشيب حىتقربه الشيطان ال ي فإن ،بينكما ولد يفقض

  . الدنيا والدين

 ، مفوهاً قواالًيكون خطيباًفإنه كان بينكما ولد  وجامعتها ليلة اجلمعة وإن ،يا علي

 ، عاملاً مشهوراًيكون معروفاًفإنه بينكما ولد  يجامعتها يوم اجلمعة بعد العصر فقضوإن 

   .)١(بداليكون الولد من األ أن ىيرجفإنه  اآلخرةبعد العشاء  جامعتها يف ليلة اجلمعةوإن 

  هم بركات  و منهمرضهم الذين ال ختلو األ و،دلببدال مجع األ: أقول

                                                





١٣٨

  .ويستحب عند ميل الزوجة إليه

  

  .بداللذا مسوا باأل و،ذا مات أحد منهم قام آخر مقامهإف، رضاأل

  . كما ورد يف الرواية،  التشريقيذكر استحباب اجلماع أيام أن املصنفى كان علو

بل املراد فضيلة كل ، فراط يف اجلماع مكروهاإل أن فقد تقدم، ليس املراد اجلمعه مث إن

  . وقاتواحد واحد من هذه األ

عليه (فقال  ،ل عن اجلماعئسنه إ )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، يف رواية الغررو

فاقة منه اإل و،صرار عليه هرم اإل،ه شيء باجلنون أشب،عورات جتتمع و،حياء يرتفع: )السالم

   .)١(مات حزن وإن عاش فنتن إ حالله الولد مثرة، ندم

   .)٢(من أكثر املناكح غشيته الفضائح: )عليه السالم(قال و

كان وقت الوجوب وإذا } ليهإيستحب عند ميل الزوجة { قد تقدم وجه قوله} و{

املستحب ى يؤد و،مستحب جيتمعان و واجب كما يف كل،ان بالتداخلاألمراجتمع 

  . دخال بعضهإببل ، نزالإدخال فقط بال باإل

  

                                                







١٣٩

  . حىت يصبحيطرق أهله ليالً أن يكره للمسافر): ١٢ مسألة(

  

، ملا رواه ابن سنان ،}يصبح  حىتن يطرق أهله ليالً أيكره للمسافر{ ):١٢ مسألة(

 يطرق أهله ليالً أن قدم من سفره إذا يكره للرجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

   .)١(يصبح حىت

  : مورأالكالم يف هذه الرواية يف و

مل  وإن مطلق الغائب أو بل، مطلق املسافر عرفاًأو  ، املراد السفر الشرعيله: ولاأل

  . ال يبعد الثالث للمالك ،يكن مسافراً

لكن ال يبعد ، ولملشهور األا ،قوالن ،هلمطلق األأو ، هل الزوجةهل املراد باأل: الثاين

يعلل كراهة الثاين  أن ميكن و،ولهم له يف باب النكاح األكان قرينة ذكر وإن ،أيضاً الثاين

  . ول يف اجلملةمبا يعلل به كراهة األ

عليهم ( نبياءهل املراد بالطرق الدخول كما يف احلديث من كثرة طروقة األ: الثالث

مما يؤيد الثاين  و،ول عدم يئتهامما يؤيد األ و،ماالناحت ،املراد دخول البيتأو ) السالم

  . يف داره ما يكرهى ير أن احتمال

 يف غزوة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كنا مع النيب : روي عن جابر قال، يف اجلواهرو

أي ، ندخل ليالً حىتامهلوا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال ،دخلنفلما قدمنا ذهبنا ل

   .تستعد املغيبة ومتتشط الشعثة ي لك،عشياً

                                                





١٤٠

 كان يسافر صباحاً إذا كما، كان السفر قصرياً إذا ال حيكم بذلك أنه الظاهر: الرابع

  . يرجع ليالًو

  . ال يشمل احلكم ما كانت زوجته معه: اخلامس

 عرفت إذا ملا حىتعام أو  ،ءيهل احلكم خاص مبا مل تعرف الزوجة ا: السادس

  . طالقاإل إىل الثاين و،احلكمة إىل بقرأول  األ،تأيو

  . بل انتهت الكراهة، لو طرق مل يستحب له اخلروج عن الدار: السابع

  . ال املناط وطالق لعدم اإل،جميء الزوجةإىل  ال حيكم ذا احلكم بالنسبة: الثامن

العلة  إىل نسباأل ألنه ،الفجر إىل طلوع الشمس ال إىل ال يبعد مشول احلكم: التاسع

  . ملستنبطةا

 وإن ،ذلك ي يقتضطالق اإل،الكراهةى فهل تبق،  الكامل هلنؤعلم التهي إذا :العاشر

  .كانت احلكمة تنفيها

  . اهللا العامل و،خر يعلم احلكم فيها مما ذكرأاملقام فروع  يفو

  



١٤١

  .اء الطرفنيرضإبيستحب السعي يف التزويج والشفاعة فيه ): ١٣ مسألة(

  

فعن  ،}اء الطرفنيرضإالشفاعة فيه ب وعي يف التزويجيستحب الس{ ):١٣ مسألة(

ليه إ كان ممن ينظر اهللا اًأعزبمن زوج :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مساعة بن مهران

   .)١(يوم القيامة

أفضل : )عليه السالم(قال أمري املؤمنني ، )عليه السالم(عن الصادق ، السكوينوعن 

   .)٢(جيمع اهللا بينهما ني يف نكاح حىتتشفع بني اثن أن الشفاعات

ثالثة :  قال)عليه السالم(ى عن أخيه موس، )عليه السالم(جعفر  علي بن وعن

، خدمه أو ،خاه املسلمأج  رجل زو،ظله الإظل  يستظلون بظل عرش اهللا يوم القيامة يوم ال

   .)٣(كتم له سراًأو 

عمل يف تزويج بني ومن : قال يف حديث )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب وعن 

 كل امرأة يف قصر من در، لف امرأة من احلور العنيأجيمع بينهما زوجه اهللا  مؤمنني حىت

 بكل كلمة تكلم ا يف ذلك عمل سنة قيام ليلها وكان له بكل خطوة خطاها و،ياقوتو

 يف الدنيالعنته  وزوجها كان عليه غضب اهللا وعمل يف فرقة بني امرأةومن  ،صيام ارهاو

يف فساد ما ى مشومن ، يرضخه بألف صخرة من نار أن اهللاى  علكان حقاً و،اآلخرةو

 حرم اهللا عليه النظر و،اآلخرة ولعنته يف الدنيا وعز وجليفرق كان يف سخط اهللا ومل بينهما 

   .)٤(وجههإىل 

                                                











١٤٢

 أن مياًثبت عل ألنه ،كثرة الزوجات إىل اآلخرة يف نسانال بعد يف احتياج اإل: أقول

بذلك تكون لذة النفس  و،اآلخرةخلق أبدان متعددة يف الدنيا فكيف يف ى النفس تقدر عل

عليه  و،صل واحداأل أن ذاعات معاإل  يسمع من مليار من واحداًصوتاً فإن ،ال غرو وكثرية

 يف إنسانحضوره عند موت مليون  واًيف أربعني مكان) عليه السالم( يحيمل ضيافة عل

  .غري ذلك إىل ،دةماكن متباعأ

متار كما لوف األأ إىل ،عرضاً و طوالًنسانمكان ضخامة اإلإ ثبت علمياً أنه كما

 ١٣٩٨ عداد سنةأأحد (  يف عالج السرطان يف جملة العريب الكويتيةرأيت بذلك حتقيقاً

 ذكر شبه ذلكقد  و،)١(﴾تلَذُّ الْأَعين وفيها ما تشتهيِه الْأَنفُس﴿ اليت اآلخرةفكيف ب )هجرية

كبري لطول ورد يف الروايات حتديد  إذا  فال عجب،احليوان إىل بالنسبة )الكسيس كارليل(

  . ليه استطراداًإملعنا أمنا إ و،هذا املوضوع خارج عن مهمة الكتاب و،عرضها واحلورية

  

                                                





١٤٣

عليه ( فعن أيب عبد اهللا ،يستحب تعجيل تزويج البنت وحتصينها بالزوج عند بلوغها): ١٤ مسألة(

  .ال تطمث ابنته يف بيته أن من سعادة املرء :)السالم

  

} حتصينها بالزوج عند بلوغها ويستحب تعجيل تزويج البنت{ ):١٤ مسألة(

  . هو سن العاشرة و،الشرعي

   .)١(} ال تطمث ابنته يف بيته أن من سعادة املرء: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب فعن{

مه علّو إالّ ليهإ  مما حيتاج مل يترك شيئاًعز وجلاهللا ن إ :)هللا اهمحر( يف رواية الكليينو

 أثىن وفحمد اهللا، صعد املنرب ذات يوم أن ياهإ فكان من تعليمه ،)صلى اهللا عليه وآله (نبيه

بكار مبرتلة الثمر األن إ :فقال، جربئيل أتاين عن اللطيف اخلبرين إ أيها الناس: عليه مث قال

 إذا بكاركذلك األ و،نثرته الرياح و مثارها فلم جتنت أفسدته الشمسدركأ إذا الشجرةى عل

، ن بشرال مل يؤمن عليهن الفساد ألإ و،البعولة إالّ دركن ما يدرك النساء فليس هلن دواءأ

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال ،يا رسول اهللا فمن نزوج: ليه رجل فقالإفقام : قال

   .)٢(كفاء بعضأاملؤمنون بعضهم : فقال ،كفاءما األ و:فقال، كفاءاأل

 من سعادة الرجل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، يف رواية الصدوقو

   .)٣(ال حتيض ابنته يف بيتهأن 

                                                









١٤٤

  :بقاء البنت يوجب أحد شيئنيإ أن ىال خيفو

يسبب ذلك العقد النفسية  و،تكون عفيفة فتكبت نفسها عن احلرام أن ماإهو و

  . لما تعاجلقاض اجلسمانية اليت األمر إىل ضافة باإل،املوت إىل الزمة هلاامل

يسبب مشاكل اجتماعية  و،دنياها و مما يضر بدينها،فتفسد ال تكون عفيفة أن ماإو

  .أخرى

  زواج البنت يف أوائل بلوغهن كاحلاديةسالملذا كانت عادة املسلمني منذ فجر اإلو

غلب بنات املدارس يف بريطانيا قد أن إ : يقوليت تقريراًقد رأ و،اخلامسة عشرة إىل عشرة

وزير املعارف :  آخر يقولرأيت تقريراً و،الثالثة عشرة وعشرة جربن اجلنس بني الثانية

 ، من آخر صف يف املدارس االبتدائيةاجلنس يف املدارس شروعاًى من فوضى اشتك ييكاألمر

 تطلبت كل ما  ـيف املرأة احليض و،ينعالمته يف الولد املوـ  كملت إذا الطبيعةفإن 

جاعت فلم  إذا املعدة أن كما، ال تطلبت الطرق غري املشروعةإ و،عطيت فهوأ فإن ،يالئمها

  .تعط الغداء املناسب تطلبت الغذاء غري املناسب

 مشرب و من مأكليةاللوازم اجلسد رعاية إىل البنت حتتاج أن  إىلضافةهذا باإل

حنومها ال  وخاأل وباأل و،غريمها واحلنان ورعاية العطفىل إ و،غريها ومسكن وملبسو

 بديف رعاية بناته الكبار فال و،أوالده الصغار وزوجته ال حنان له يف رعاية وال مال ووقت

  . زوجت البنت فالزوج يرعاها رعاية كافية إذا أما، مما يوجب املشاكل تنقص الرعايةن أو

قدم تقد  و، يستحب تعجيل تزويج الولد،كما يستحب تعجيل تزويج البنته مث إن

  وقت زواجهما عند البلوغ  و،ول الكتابأبعض الروايات يف ذلك يف 



١٤٥

  . بعد من سن العاشرةأكان تزويج البنت يكون  وإن ،فيهما يالشرع

ا قلة تدبريمه أن كما، الزوجني عند سن البلوغ قابالن ملمارسة اجلنس أن ىال خيفو

  . يكون يف بيت أحد أبويهما أن الغالب يف الزواج فإن ،بوينتكمل بسبب رعاية األ

أو ،  كل يف بيت،مها متفرقني وكهما املالأي فرق بني استهالاالقتصاد فأما مسألة 

  ؟االنزالق و حيفظهما من احلرمان،مها جمتمعان يف بيت واحد واستالكهما املال

 ب ولدهيعيل األ أن نيفأي فرق ب، بنتاً وبوين ولداًلأل أن الغالب أن  إىلضافةباإل

  . زوجة ولده ويعيل ولده أن أو، بنتهو

 مبناهجهم املنحرفة وضعوا املشاكل يف سبيل سالم من حني دخول الكفار بالد اإلنعم

ضبط ى انزالق كثري من الذين مل يقدروا عل و،عفاءسبب ذلك حرمان كثري من األ و،الزواج

صيلة  األسالمنشر مناهج اإل وهج املنحرفةزالة هذه املناإكل قادر ى فالواجب عل، أنفسهم

  . اهللا املستعان و،الصحيحة

  



١٤٦

  لضرورة إالّ يستحب حبس املرأة يف البيت فال خترج): ١٥ مسألة(

  

دنيوية أو  دينية} لضرورة إالّ يستحب حبس املرأة يف البيت فال خترج{ ):١٥ مسألة(

 بأن ال تكون كالرجل يف ،)لمصلى اهللا عليه وآله وس(حسب املعهود يف زمان رسول اهللا 

 ،رعاية الدار ووالدون املرتل من تربية األؤيف خروجها الزائد اختالل لش فإن ،اخلروج

  : ذلك يوجب احنرافني و،بد من قيام الرجل ا ون كان الؤال بد من هذه الشه حيث إنو

 إىل  حتتاجالتربية مثالً فإن ،ال تالئم الرجلألا  ،احنراف املناهج املرتلية: ولاأل

  .  كاملرأةالرجل مل خيلق عاطفياً و،العطف

 عمال اخلشنةالرجل لأل إذ ،املرأة يف حمل غري الئق به ووضع كل من الرجل: الثاين

  . نوثتهاأل عمال املناسبةاملرأة لألو

كما  و،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(أما خروجها كما كانت خترج يف زمن الرسول 

 علوم وتعلم مسائل وصالة مجاعة وحج وصلة رحم وني من زيارةاملتدين جرت عليه سرية

، غري ذلك إىل نياحتهما وما أشبه أو حضور عرس قريب وأسفار مباحة وللحرب سفر حىتو

ت الذي ينايف قوله بالكومن  ،من املعاشرة بغري معروففإنه بل يكره ، فال يستحب احلبس

طار فهي حرة يف اإل ،)١(﴾ كانت علَيِهم لَ الَّيتالْأَغْال ويضع عنهم ِإصرهم﴿: تعالی

  . طارحر يف نفس هذا اإل أنه كما، يسالماإل

                                                





١٤٧

  .وال يدخل عليها أحد من الرجال

  

ئمة األ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عظم السرية الرسول األ مبا ذكرناه من سريةو

  . قوال املةتفسر األ العمليةالسرية  فإن ،خبارسر جممل األفاملؤمنني ي و)عليهم السالم(

كنا :  قال)عليه السالم( علي فعن، جانباأل} ال يدخل عليها أحد من الرجالو{

ا ينفعي ،شيء خري للنساء أي خربوينأ:  فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عند رسول اهللا 

لنا رسول اهللا فأخربا بالذي قال  )عليها السالم (فاطمة إىل  فرجعت،تفرقنا بذلك كلنا حىت

لكين  و:)عليها السالم (فقالت، ال عرفه وليس أحد منا علمه و،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

صلى اهللا (رسول اهللا  إىل فرجعت. ال يراهن الرجال وال يرين الرجال أن  خري للنساء،أعرفه

 فقال ،الال يراهن الرج وال يرين الرجال أن يا رسول اهللا خري هلن:  فقلت)عليه وآله وسلم

سالم اهللا (فاطمة : فقلت ي،نت عندأ وخربك فلم تعلمهأمن : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   .)١(فاطمة بضعة مينن إ :قال و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عجب ذلك رسول اهللا أف )عليها

 )عليه السالم (اإلمام يكون كالم ،سنده ضعيفن أل، تقدير صحة اخلربى عل: أقول

نايفعيصلى اهللا عليه وآله وسلم(الم الرسول ك و( فلم تعلمه  ظهارها لفضيلة إمن باب

 املراد عدم نظرهن و،مثل ذلك كثري يف احملاورات العرفية أن كما، )سالم اهللا عليها(فاطمة 

ى ال عدم وقوع نظر الرجال عل، جانب هلنعدم نظر الرجال األ و،جانبالرجال األإىل 

  كانوا  إذا ليهنإنظرهم   أوعدم نظرهنأو ، نءعبا

                                                





١٤٨

  . حمارم حسب احلدود املقررة يف الشريعة

خلق : )عليه السالم( قال أمري املؤمنني )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وهبوعن 

، منا مهها يف الرجالإ وخلقت املرأة من الرجل و،رضمنا مههم يف األإ ورضالرجال من األ

   .)١(كم يا معاشر الرجالءسوا نسابحأف

عورات  ويالنساء ع:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب ، )عليه السالم(عنه و

   .)٢(عوران بالبيوت و،هن بالسكوتعي اوفداو

  .غريها من الروايات اليت هي من هذا القبيل ىلإ

خلقت من  أيضاً فاملرأة الّإ و،املراد خبلق املرأة من الرجل الكناية عن شدة تعلقها بهو

  . املراد باحتباس املرأة عدم جعلها تتصرف كتصرف الرجال ال احلبس حقيقة و،رابالت

استأذنت إذا  :قال أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا  لذا كان املرويو

   .املسجد فال مينعها إىل أحدكم امرأته

 شونة الرجلليست هلا خألا  ،املرأة أعجز من الرجل فإن ،العجز )العي( ـاملراد بو

عدم تطلب ما ال طاقة هلن  والسكوت عن عجزهن واملراد بالسكوت مداران و،طاقاتهو

عورة  و،عورة اجلسم بظهورها و،عورة الكالم باخلضوع يف القول )العورات( ـاملراد ب و،به

عليه فالالزم  و، تظهر هذه العوراتذا كانت املرأة يف البيت ملإف، بسرعة ياالنوثة اليت تغر

  . االنزالق ونيبهن مواضع اخلطرجت

  

                                                







١٤٩

  .يكره تزويج الصغار قبل البلوغ): ١٦ مسألة(

  

وائل أقد تقدم الكالم يف ذلك يف  ،}يكره تزويج الصغار قبل البلوغ{ ):١٦ مسألة(

  . الكتاب

  



١٥٠

  .نة التزويج وتقليل املهرؤيستحب ختفيف م): ١٧ مسألة(

  

  . بل يكره خالفهما} يل املهرتقل ويستحب ختفيف مؤنة التزويج{ ):١٧ مسألة(

 يف الدابة: الشوم يف ثالثة:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن حممد بن مسلم

 أما الدابة فشومها كثرة عللها و،عسر ولدها وما املرأة فشومها غالء مهرهاأف، الدار واملرأةو

   .)١(خبث جرياا وأما الدار فشومها ضيقها و،سوء خلقهاو

  . )٢()ولدها: ( مكان)والدا: (خریأرواية يف و

، تيسري والدا و مؤنتهاةمن بركة املرأة خف:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، عنهو

   .)٣(تعسر والدا وشؤمها شدة مؤنتهاومن 

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، السكوينوعن 

   .)٤(أقلهن مهراً و،أصبحهن وجهاً ميتأنساء أفضل : )وآله وسلم

 من قسماً فإن ،أعم من مؤنة التزويج )خفة املؤنة(بـ  املراد و،غريها من الروايات ىلإ

  . حيث يقتنعن بالقليل امليسور خرياتأ خبالف ،النساء يرهقن رجاهلن بكثرة املؤنة

 فيمكن ،قربائهاأب قبل الزواج يعرف وي،أما عسر الوالدة فهو شوم غري اختيار

مكان استعمال أدوية ختفف من العسر كما قرر إل ينعم بعض العسر اختيار، اجتناا

  . الطب

  

                                                











١٥١

  .يستحب مالعبة الزوجة قبل املواقعة): ١٨ مسألة(

  

عبد اهللا  أيب  عن،بصري أيب فعن ،}يستحب مالعبة الزوجة قبل املواقعة{ ):١٨ مسألة(

املراد و .)١(مالعبة الرجل أهله والرهان إالّ ه املالئكةليس شيء حتضر:  قال)عليه السالم(

   .الرهان باحلق

قال : قال) عليه السالم(بيه أعن ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يالبختر أيب وعن

يصحب الرجل فال يسأله عن  أن ،ثالثة من اجلفاء: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول اهللا

مواقعة الرجل  و،جييب فال ياكل أن أو طعام فال جييب إىل جل الرىيدعن أ و،كنيته وامسه

   .)٢(أهله قبل املالعبة

تكثر  وتالعبها ال جتامع امرأة حىتو : قال)عليه السالم(الرسالة الذهبية للرضا وعن 

ها خيرج ءن ما أل،هاؤاجتمع ما وفعلت ذلك غلبت شهوا إذا نكإف، تغمز ثدييها ومالعبتها

  .)٣(اشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها و،عينيها وشهوة تظهر من وجههاال و،من ثدييها

  . غريها من الرواياتإىل 

  

                                                









١٥٢

  . ومس أي جزء من بدنه ببدا،جيوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته): ١٩ مسألة(

  

جزء من  أي مس و،جزء من جسد زوجته أي جيوز للرجل تقبيل{ ):١٩ مسألة(

سألته عن :  قال)عليه السالم(عن أخيه ، جعفر علي بن فعن، عكسكذلك الو ،}بدنه ببدا

   .)١(ال بأس :قال ،ل امرأتهبالرجل يقبل قُ

ا ثالثني ألف ى عطأكان لنا شيخ له جارية فارهة قد :  قال،عبيد بن زرارةوعن 

ين أجد لذلك إف ياجعل يدك كذا بني شفر: كانت تقول و،فكان ال يبلغ ا ما يريد، درهم

 ، عن هذا)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سل: فقال لزرارة، يفعل ذلك أن كان يكره و،لذة

لكن ال يستعني بغري جسده  و،يستعني بكل شيء من جسده عليها أن ال بأس: فقال ،فسأله

   .)٢(عليها

الرجل يكون عنده جواري فال : قلت له:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، عبيدوعن 

   .)٣(ما ما كان من جسده فال بأس بهأ: قال ، يلذذهن بهن يعمل هلن شيئاًهأيط أن يقدر

، جسمها أو أما نصب آلة جبسمه، بالعكس جائز أو ه اءناماست أن منه يعلم و:أقول

ففي جوازه ، ما أشبهأو ، الفرج كذلك للممسوحةأو ، مثل جعل الذكر الكهربائي للعنني

قفاز يف يده مما ال  أو مسح جسمه جبسمها بثوب البس  إذاكما  فهو،هو أنه من، احتماالن

 وإن ،قربأاجلواز  و،بغري جسدها وبغري جسده أنه ومن ،زاد يجاً وإن شك يف جوازه

  . حوطأكان املنع 

  

                                                





 



١٥٣

  .ب اللبث وترك التعجيل عند اجلماعيستح): ٢٠ مسألة(

  

  عن،قداحال أيب فعن ،}ترك التعجيل عند اجلماع ويستحب اللبث{ ):٢٠ مسألة(

جامع إذا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا أيب 

   .)١(ليلبث و ليمكث،الطري كما يأيت هله فال يأتيهنأأحدكم 

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مسمعوعن 

   .)٢(هله فال يعجلهاأ يتيأ أن راد أحدكمأإذا  :)وسلم

خرج من حتته فلو أصابت تهله فأ يتأأحدكم لين إ : قال)عليه السالم(الصادق وعن 

   .)٣(مرطيب لألأفإنه أحدكم أهله فليكن بينهما مالعبة ى تأذا إف،  لتشبثتزجنياً

هله فال أ يأيت أن حدكمأراد أإذا  :ة قالائربعمث األي يف حد)عليه السالم( علي وعن

   .)٤(للنساء حوائج فإن ،يعجلها

فراغ بيد كال اإل فإن ،فراغ بسرعةعدم اإل واملناط موجود يف مالعبة املرأة الرجلو

  . كما هو واضح ي النفسؤالتهي إىل حيتاج ألنه ،الطرفني

  

                                                







 





١٥٤

  .ءيكره اامعة حتت السما): ٢١ مسألة(

  

ما أ، راد بدون غطاءامل و،قد تقدم ذلك} يكره اامعة حتت السماء{ ):٢١ مسألة(

  . جمامعة حتت السماء أنه فال يصدق عليه، حنوه أو حتت حلاف

  



١٥٥

  . وعدم طولهيستحب إكثار الصوم وتوفري الشعر ملن ال يقدر على التزويج مع ميله): ٢٢ مسألة(

  

 مع ،التزويجى توفري الشعر ملن ال يقدر عل وكثار الصومإيستحب { ):٢٢ مسألة(

يا :  فقال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب إىل جاء رجل: ي روايةفف ،}عدم طوله وميله

أدم  ووفر جسدك: فقال ،شكو العزوبيةأليك إنكح النساء فأطول ف يرسول اهللا ليس عند

   .)١(به من الشبق ففعل فذهب ما، الصيام

قلت  إالّ ما كثر شعر رجل قط:  قال)عليه السالم( علي عن، يف حديثو

   .)٢(شهوته

ن ااألمر يكون ،الشعر خيفف الشهوة اجلنسية و،الصوم يكبت الشهوات حيث إنو

  .الزوجة غائباً أو كان الزوج إذا كذلك و،مل جتد الزوجأيضاً إذا خمففا لشهوة املرأة 

  .غري ذلك من الفروعإىل 

  . دواء وكل خمفف للشهوة من عمل إىل منهما يال يبعد التعدو

  

                                                







١٥٦

وصب املاء من باب  ،ا وغسل رجليه،دخلت البيت إذا لعروسيستحب خلع خف ا): ٢٣ مسألة(

  .الدار إىل آخرها

  

 ،غسل رجليها و،دخلت البيت إذا يستحب خلع خف العروس{ ):٢٣ مسألة(

رسول اهللا ى أوص: قال ي،سعيد اخلدر أيب فعن ،}آخرها إىل وصب املاء من باب الدار

دخلت  إذا ي عليا : فقال)السالمعليه (طالب  أيب علي بن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 إىل باب داركمن صب املاء  و،اغسل رجليها و،العروس بيتك فاخلع خفيها حني جتلس

أدخل  و،فعلت ذلك أخرج اهللا من دارك سبعني ألف لون من الفقر إذا نكإف، داركى قصأ

روس رأس العى ف علر ترف،أنزل عليك سبعني ألف رمحة و،فيها سبعني ألف لون من الربكة

يصيبها  أن الربص واجلذام وتأمن العروس من اجلنون و،ية يف بيتكوتنال بركتها كل زا حىت

   .)١(دامت يف تلك الدار ما

غريها نويات  والكرم والشجاعة وسائر الصفات كالغرية والربكة والغىن والفقر: أقول

خيلق  أن فات قبلين هذه الصأفمن  الإ و،تثمر  تنمو يف اجلو املالئم حىت،كنويات الثمار

،  هلا نويات متعددة،شكالأالنبات  أن كما و،نسانمات اإل أن أين تذهب بعد و،نساناإل

 ،شكالأالربكة  و،غري ذلكأو  عدم اخلبز أو  كالفقر بسبب عدم املطر،شكالأكذلك الفقر 

  . غري ذلك إىل ،يف الوقت ويف الصحة وبركة يف العمر

  دراكنا إعدم  أن املعلومومن ،  الروايةهذا العمل املستحب يسبب ما ذكر يفو

                                                





١٥٧

 ،جمهوالتنا كقطرة يف حبر إىل تنا بالنسبةمعلوما فإن ،العدمى السببية ال يدل عل

  . الربص واجلذام وهذا العمل لطرد اجلنون كذلك سببيةو

 يسبب توثيق الصداقة بينهما أنه فريده،  لكربيائهايكون هذا العمل سبباً أن أما احتمال

  .بدل االستعالء لفةجعل األو

فضل األ و،احتماالت ،الغرف الفوقانية والسرداب وهل يستحب الرش يف السطحو

  . ذلك



١٥٨

   .امضيستحب منع العروس يف أسبوع العرس من األلبان واخلل والكزبرة والتفاح احل): ٢٤ مسألة(

  

 قسام احلليبأ ،}لبانسبوع العرس من األأيستحب منع العروس يف { ):٢٤ مسألة(

  .}التفاح احلامض والكزبرةو{ ،كان من العنب وإن }اخللو{ ،ي حيوان كانأل

امنع و :قالنه إ ،)عليه السالم( لعلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  ففي وصية

، شياءربعة األالتفاح احلامض من هذه األ والكزبرة واخلل ولبانسبوعك من األأس يف والعر

يربد  ون الرحم يعقمأل :قال ،ربعةشيء أمنعها من هذه األى ألواهللا  يا رسول: فقال علي

 فقال، احلصري يف ناحية البيت خري من امرأة ال تلد و،عن الولد ربعةشياء األمن هذه األ

اخلل مل ى حاضت علإذا  :قال ،يا رسول اهللا ما بال اخلل متنع منه: )عليه السالم(علي 

التفاح احلامض  و،تشدد عليها الوالدة وض يف بطنهاالكزبرة تثري احلي و،بدا بتمامأتطهر 

   .)١( عليهايقطع حيضها فيصري داًء

الظاهر عدم  أن كما، سبوع العرس بعد الدخول ال مطلقاًأاملراد ب أن الظاهر: أقول

  .مشول احلكم ملن تزوج يائسة

 لروايةالنصراف ا، ال يبعد العدم،  فيه احتماالن،فهل له هذا احلكم، أما تزوج الثيب

  .أيضاًفضل منعها كان األ وإن ،البكرإىل 

 ،التفاح احللو إىل ال و،مرباً أو مطبوخ التفاح مرقاً إىل احلكم يالظاهر عدم تعدو

  .ليب فقطمنا احلإ و،الدوغ ولبان ال تشمل مثل الروبكذلك األو

  خري حرم استعماهلا حلرمة األ إىل مور لقوة الرحمسقاط هذه األإعلم بوإذا 

                                                





١٥٩

  . قطع جارحةأو ، اط قوةسقإ

ال  أو، ى ال جيوز حتمله كالعماملكروهات املتقدمة تورث ضرراً أن علم إذا كذلكو

  .اجلننيى خر به كعمجيوز تضرير اآل

كان أو ، بله ما يورث الظن،  يورث اخلوف عقالئياًكان احتماالً إذا كذلك وبل

  . مجايلمقرونا بالعلم اإل

  



١٦٠

  .وج والزوجة عند الفراغ من اجلماعة الزيكره احتاد خرق): ٢٥ مسألة(

  

ففي  ،}عند الفراغ من اجلماع الزوجة والزوج يكره احتاد خرقة{ ):٢٥ مسألة(

 إالّ ال جتامع امرأتك ي عليا: )عليه السالم(لعلي  )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب وصية

 فإن ،الشهوةى ل فتقع الشهوة ع،واحدة ال متسحا خبرقة و،مع أهلك خرقة ومعك خرقةو

   .)١(الطالق والفرقة إىل بينكما مث يؤديكماالعداوة ذلك يعقب 

 بأن متسح املرأة الشهوة ال مطلقاًى وقعت الشهوة عل إذا الظاهر من احلديث الكراهةو

  .فضل الترك مطلقاًاأل أن ال، إآخر منهاالرجل بطرف  وبطرف اخلرقة

 تأخذ املرأة يف اجلماع أن  كما،تعددهأو  ال فرق يف الكراهة بني احتاد وقت اجلماعو

  . ذلك لعموم العلة و،الشهوةى ول حبيث تقع الشهوة علالثاين خرقة الرجل يف مجاعه األ

  .الشهوةى ال تقع الشهوة عل ألنه ،غسلت اخلرقة فال كراهة إذا أما

احتمال كوا حكمة ومن ، من العلة، احتماالن ،هل الكراهة تشمل املتعة املوقتةو

  . حمكمطالقفاإل

  .ليهاإة رشامور ال بأس باإلأيف املقام و

تتأكد الكراهة يف  و،الطعام إىل هنؤدعا ويكره للرجل ابتداء النساء بالسالم: ولاأل

 ،حرم الّإ و،نزالقإخوف  وثارةإ وتلذذو مل يكن حمل ريبة إذا منا يكره ما ذكرإ و،الشابة

 لو بالتكلم يف التلفون و،التعارف واالختالطسائر أنواع  إىل كما هو احلكم كذلك بالنسبة

  . حنو ذلكو

                                                





١٦١

 :)عليه السالم(مري املؤمنني أقال :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن مسعدة

صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  فإن ،الطعام إىل ال تدعوهن و،وا النساء بالسالمؤال تبد( 

   .)١(استروا عوران بالبيوت و، بالسكوتهن فاستروا عي،عورة والنساء عي: قال

   .)٢(املرأةى ال تسلم عل: قالنه إ )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، غياثوعن 

ى صل(كان رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ربعي بن عبد اهللاوعن 

ى م عل يسلّ)عليه السالم( كان أمري املؤمنني و،يردون عليه والنساءى م عليسلّ )آله واهللا عليه

يعجبين صوا فيدخل  أن ختوفأ: يقول و،الشابة منهنى م عليسلّ أن كان يكره و،النساء

   .)٣(جرأكثر مما طلبت من األ يعل

يف مثله ال حرج يف  و،ي يف جمتمع بدائ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان الرسول : أقول

 ،هي جمتمع متحضر وفقد كان يف الكوفة )لسالمعليه ا (اإلمام خبالف ،املرأةى السالم عل

كما هو ، لبيان التعليم أختوف: )عليه السالم(قوله  و،يف مثله احلرج يف السالم عليهنو

  . واضح

ما أشبه قبل العقد  وخلوا وعدم جواز اختالط اخلطيب باخلطيبة مما ذكرنا يظهرو

  . أراد الزواج وإن ،جنبيةأا إف يالشرع

  مل يكن  إذا ما أشبه ومبا يستلزم التدافع ره اختالط الرجال بالنساءيك: الثاين

                                                









١٦٢

  . حنومها والزيارة وشرعي كالطواف أو اضطرار عريف

قال أمري :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما رواه غياث الكراهةى يدل علو

 أما ، يف الطريقكم يدافعن الرجالءنسا أن بئتيا أهل العراق ن: )عليه السالم(املؤمنني 

   .)١(تستحون

   .)٢(لعن اهللا من ال يغار: زاد يف رواية ثانيةو

 ،ال تغارون وأما تستحيون: )عليه السالم( قال أمري املؤمنني ،يف حديث آخرو

   .)٣(يزامحن العلوج وسواقاأل إىل كم خيرجنؤنسا

 أي ،باملعاكسة ن ما يصطلح عليه اآل)عليه السالم( اإلماميريد  أن حيتمل و:أقول

  .تعرض املرأة للرجل

 الزيارة والشرعي فلتعارف ذلك يف احلج وأما عدم الكراهة يف االضطرار العريف

  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم( غريمها منذ زمن الرسولو

  . غريها وفقد تقدم رواية احلوالء، خراملرأة لآل ويستحب يئة كل من الرجل: الثالث

: فقلت،  اختضب)عليه السالم(احلسن  أبا رأيت: هم قاليف رواية احلسن بن اجلو

لقد  و،التهيئة مما تزيد يف عفة النساءن إ نعم: )عليه السالم(فقال  ،جعلت فداك اختضبت

  تراها  أن يسركأ: مث قال، ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة

                                                









١٦٣

من  :مث قال، فهو ذاك:  قال،ال: قلت، غري يئةى كنت عل إذ ،ما تراك عليهى عل

   .)١(كثرة الطروقة وحلق الشعر والتطيب ونبياء التنظفخالق األأ

:  قال،كما يستفاد من رواية الربقي رفعه، ئهمااقربأ ويستحب نئة الزوجني: الرابع

 بالرفاه: قالوا)سالم اهللا عليها( فاطمة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ملا زوج رسول اهللا  

   .)٢(الربكة واخلريى بل عل، ال: الفق، البننيو

  .  املكان بسبب جلوسهاقد حر و،قامت عنه إذا يكره اجللوس يف جملس املرأة: اخلامس

صلى اهللا ( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  السكوينىفقد رو

 سها رجل حىت فقامت عنه فال جيلس يف جملجلست املرأة جملساًإذا  :)عليه وآله وسلم

   .)٣(يربد

  .احتماالن ،العكس جبلوس املراة جملس الرجل إىل ىهل يتعدو

كان  وإن ،طالقالزوجة لإل غري احملرم حىت ومن احملتمل عدم الفرق بني احملرم أنه كما

  . بل حيتمل اختصاص ذلك بغري احملارم، الزوجة بعيداً إىل يالتعد

فال يلبس الرجل ثوب املراة احلار بعد وقت  ،حنوه واملالبس إىل يال يبعد التعد نعم

  . شبه ذلكأما  و،نزعها له

كما ، لغريها وقسام الزينة لليلة الزفافأتتزين لزوجها بكل  أن ال بأس للمرأة: السادس

    عدم تشبهها بالكفارحوط استحباباًاأل و،ال بأس للرجل بذلك

                                                









١٦٤

  .كما ذكر يف باب التشبه، بالرجالو

  . ة الوشمأنعم يكره للمر، ال بالكفار و عدم التشبه باملرأةحوط للرجلكذلك األو

صلى اهللا (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن عبد اهللا بن سنان

صلى (لسان حممد ى املنجوش ملعونون عل والناجش واملوتشمة والوامشة: )عليه وآله وسلم

  .)١()اهللا عليه وآله وسلم

كما فصل الكالم ، غراء املشتريإها بقصد ءملن ال يريد شرا السلعة ادةالنجش هو زيو

  .كتاب املكاسب فيه يف

 فإن ، ليس واقعياًحيث يظهر للمرأة مجاالً، أيضاًغراء لعل وجه كراهة الوشم اإلو

يؤيد ذكره مع الناجش يف  و،كأا بياض وجانب اخلضرة ظهرت إىل كانت إذا السمرة

 إذا خصوصاً، غراءجل اإلمل تكن أل إذا الحتمال تسقط الكراهةمع هذا ا و،مكان واحد

  . حنوها وكالعضد عند اخلطبةى كانت الومشة يف مكان ال يرأو ، كانت للمرأة املزوجة

املرأة مبا ى ال بأس عل:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، يف حديث وصل الشعرو

   .)٢(تزينت به لزوجها

ليس  أنه  إىلضافةباإل، حلديث ال يشملها  إذ،شم الرجل ومما ذكرنا يعلم عدم كراهةو

التهيئة مما تزيد يف عفة  أن )عليه السالم(احلسن  أيب قد تقدم يف حديث و،غراءإحمل 

  .غري ذلك إىل ،)٣(النساء

  . خر نعرض عنها خوف التطويلأمور أيف املقام و

  

                                                





 



١٦٥

بل ال يبعد  ،ا وكفيها وشعرها وحماسنهاينظر إىل وجهه أن جيوز ملن يريد تزويج امرأة): ٢٦ مسألة(

  جواز النظر إىل سائر جسدها ما عدا عورا

  

 إشكالبال } كفيها ووجهها إىل ينظر أن جيوز ملن يريد تزويج امرأة{ ):٢٦ مسألة(

وجه  إىل عدم جواز النظرى  علهذا بناًء، عليه مستفيضة مجاعاإلى بل دعو، ال خالفو

  . ذا ختصيصاًال فليس هإ و،كفيه وجنيباأل

كان يف  وإن ،املشهورنه إ بل قيل، عاظم لغري واحد من األوفاقاً} حماسنها وشعرهاو{

كنا مل  وإن :لكنه رده بقوله، الكف هو املشهور واجلواهر قيل اختصاص اجلواز بالوجه

  . حنققه

ال حميص للفقيه الذي : ففي اجلواهر ،}سائر جسدها إىل بل ال يبعد جواز النظر{

  . مجيع جسدها إىل  عن بصريته عن القول جبواز النظركشف اهللا

 يف كالم الشيخ املرتضی و،مجاعن الوجه فيه اإلأيف املستمسك ك ،}ما عدا عورا{

  . مجاعاستثنائها اإلى علن إ ويف املستند،  مل يقل باجلواز فيهاأحداًن إ )رمحه اهللا(

  .  كغريهاالتعليل شامل هلا و النصإطالق فالّإ و:قال املستمسك

 أما االستثناء فلما عرفت ،مجيع اجلسد ما عدا العورتني إىل الظاهر جواز النظر: أقول

صلى اهللا عليه (كان ظاهر بعض النبويات  وإن ،بل يبعد مشول النص هلا، ى املدعمجاعمن اإل

  .  جوازه)وآله وسلم

  .  يف اجلملةمجاعاإل وفلمتواتر الروايات، منه أما املستثىنو



١٦٦

 أن  عن الرجل يريد)عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،حيح ابن مسلمففي ص

   .)١(مثنى منا يشتريها بأغلإنعم : )عليه السالم(قال  ،ليهاإيتزوج املرأة أينظر 

منا املهر إ و،املرأة ون العوضني يف النكاح الرجلأل، ن يراد بالثمن نفس الرجل أال يبعد

 أن خبارلذا ورد يف مجلة من األ و،هر بأنه بدل البضعاملى كان قد يطلق عل وإن ،حالوة

  . أيضاًا تعطيه كرامة أ كما ،القالدة تستهلك كرامة الرجل أن املعلومومن ، املرأة قالدة

عبد  أيب عن، كلهم يحفص بن البختر و،محاد بن عثمان و،صحيح هشام بن ساملو

   .)٢(يتزوجها أن أراد إذا معاصمهاو وجهها إىل ال بأس بأن ينظر:  قال)عليه السالم(اهللا 

 أن الرجل يريد: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال ،يصحيح احلسن بن السرو

 إىل ينظر الرجل أن نعم ال بأس: قال، وجههاإىل  وخلفها إىل ينظر ويتزوج املرأة يتأملها

  .)٣(وجههاإىل  وخلفها إىل  ينظر،يتزوجها أن أراد إذا املرأة

يتزوج  أن الرجل يريد: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل، حيح عبد اهللا بن سنانصو

   .)٤(الثمنى لغها بأييشتر أن منا يريدإنعم : فقال ،شعرها إىل املرأة أينظر

                                                











١٦٧

 علي عن، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم (عن جعفر، براهيمإخرب غياث بن و

ال : )عليه السالم(قال  ،يتزوجها أن حماسن امرأة يريد إىل  يف رجل ينظر،)عليه السالم(

   .)١(مر يكونأ قضي فإن ،منا هو مستامإبأس 

  جيوز له،ن يتزوج املرأة أالرجل يريد: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل، موثق يونسو

ى عليشتريها بأ أن يريد ألنه ترقق له الثياب و،نعم: )عليه السالم(قال  ،ليهاإينظر أن 

   .)٢(الثمن

:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن رجل، عن أبيه، خرب عبد اهللا بن الفضلو

: )عليه السالم(قال  ،حماسنها وشعرها إىل املرأة يريد تزوجيها فينظر إىل  أينظر الرجل:قلت

اًمل يكن متلذذ إذا ال بأس بذلك)٣(.   

 إىل ل عن الرجل ينظرئسنه إ ،)ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب عن ي،السربن احلسن وعن 

   .)٤(ماله ي يعطمنعم فِل: )عليه السالم(قال  ،يتزوجها أن املرأة قبل

 أن عن الرجل يريد )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال، عن يعقوب،يونسوعن 

 تقوم :لتق: قال، ليدخل فلينظر وحتتجز مث لتقعد: قال ،ليهاإينظر  أن وأحبيتزوج املرأة 

   .)٥(تفعل أن ما أحب: قال ،بني يديه يفتمش: قلت، نعم: قال ،ليهاإينظر  حىت

                                                



 

 







١٦٨

ينظر  أن ال بأس:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يمسعدة بن اليسع الباهلوعن 

   .)١(مر يكن لهأيقض  فإن ،منا هو مستامإ ف،يتزوجها أن حماسن املرأة قبل إىل الرجل

قال  أنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عنه  ،)رمحه اهللا( ات النبوية للرضييف اازو

   .)٢(دم بينكماوي أن ىحرأفإنه ليها إلو نظرت  :قد خطب امرأة و،للمغرية بن شعبة

صلى اهللا عليه وآله ( قال رسول اهللا ،)عليه السالم( علي عن، يف خرب اجلعفرياتو

  .)٣(هو مشتريفإنه  ،يوجل بصره أن رأة فال بأسيتزوج امل أن أراد أحدكمإذا  :)وسلم

   .الدعائم مثلهوعن 

 أن أراد أحدكمإذا  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، أخرىيف رواية و

 : أيبقال لنا: )عليه السالم(قال . ما يدعوه إليه منها إىل ينظر أن يتزوج املرأة فال بأس

مسعت هذا احلديث عن رسول اهللا : فقال لنا جابر، ينصارذكرت هذا جلابر بن عبد اهللا األ

إىل  وردتأما  إىل بيها فنظرتنصار يف حائط أل فاختبأت جلارية من األ)آله واهللا عليهى صل(

   .)٤(ردأمامل 

   .)٥(الراوندي مثلهوعن 

نكاح امرأة  إىل من تاقت نفسه:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عنه ، الغوايلوعن 

   .)٦(نكاحها إىل ظر منها ما يدعوهفلين

  . غريهاإىل 

                                                















١٦٩

 بل ظاهر ، مطلقة جلميع اجلسد،داللةً  صرحية،هذه الروايات كما تراها متواترة سنداًو

 املنقول مينع من مجاعاإل إالّ أن ،أيضاًخر يشمل العورة ظاهر التعليل يف بعضها اآل وبعضها

  . القول به

، احملقق يف بعض كتبهما و كالعالمة،الكفني وجواز خصوص الوجه إىل أما من ذهب

 إىل ضافة باإل)اخللف(لفظ  و)الشعر(لفظ  و، الظاهر يف فوق الكف)املعصم(فريد عليه لفظ 

  . التعليالت واتطالقاإل

 يف صحيح إطالقنه ال أ ب)رمحة اهللا عليه(ى ما استشكل به الشيخ املرتض أن منه يعلمو

 اليدين والوجه إىل املرأة حبكم العرف هو النظر إىل رالنظاملتبادر من  أن  من جهة،ابن مسلم

ما  إىل ضافةباإل، غريها والرقبة والساق واملعصم إىل املتعارف النظر إذ ،حمل منع، بغري ذلكو

  . خرذكرناه من الشواهد األ

 شك يف خشونة إذا كما، جيوز للخاطب اللمس ملا يشك يف كيفيته أن ال يبعده مث إن

  . املنصوصة العلة وذلك للمناط و،غري ذلك مما ال يعرفه بالنظر أو جسدها أو شعرها عومةنو

  .  فتأمل،غري ذلك وكرب اخلشم وهلا ليعرف سعة العنيى عممنه يعلم جواز ملس األو

  عنمكن التمتع تفادياًأ إذا ،عالتمتع ا لالطال إىل ال حيتاج أنه ظهر مما ذكرناه مث إن

جيوز يف حال عدم املندوحة   حىتفليس النظر حراماً، ارع أجاز ذلكالش إذ ،احملرمإىل النظر 

  . فقط



١٧٠

  يكون ذلك بإذا ورضاها أن  وال يشترط،وإن كان األحوط خالفه

  

كثر من الوجه أ إىل ن ال ينظرأب} خالفه{  ضعيفاًاحتياطاً} حوطكان األن إو{

  . ائدم الزرمن ح نه من جهة خالفأ وقد عرفت وجه االحتياط و،الكفنيو

قال لصحايب  أنه ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا ، يف رواية الغوايلو

   .)١(كفيها ووجهها إىل انظر :خطب امرأة

، مها الوحيدين مما يقع فيه السوم الكف ليسا وفالوجه، كما عرفت وجه ضعفه

  .ما تقدمإىل  ضافةباإل

، باطنهما وظاهرمها إىل النظرجواز ى الكف فقط ير ومن يقول بالوجه أن الظاهرو

حيتاطوا بستر جزء منهما من  أن ال يبعد و،غريها وصابعأطراف األ ونفاأل ومثل داخل الفم

 ففي املشكوك فيه ،ما خرجإالّ املنع  صل عندهماأل ألنه ،كما قالوا يف الصالة، باب املقدمة

  . العام إىل يرجع

كانت  إذا ذن وليهاإبأو } ارضاه وذاإب{ النظر} يكون ذلك أن ال يشترطو{

بل ظاهر احملكي عن ، كما صرح به غري واحد، ليها يف نفسهإحبيث ال جيوز النظر ، صغرية

كما استظهر عدم ، مالك عدم اخلالف فيه عندنا إىل كشف اللثام حيث نسب اخلالف فيه

  . املستمسك أيضاًاخلالف 

حق من  ألنه ال االشتراطاحتم و،دلة األإطالقصل بعد ذا لألإمنا ال يشترط إو

  . طالقخالف ظاهر اإل، من جهتها ال جهته منا أباح منإالشارع  و،حقوقها

   أنه ىن العرف يرأل، ال يبعد ذلكنه إ :ففيه، ن النظر ليس من حقوقهاأأما رده ب

                                                





١٧١

  حيصل بنظرها قهراً أنه علم وإن ،ال يكون بقصد التلذذ أن  يشترط،نعم

  

ى ال يتو: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( يشمله قوله ف حقاًما يراه العر و،هتك سترها

  .  مسلمئحق امر

جواز النظر للسوم ال ى ن الدليل دل علأل} ال يكون بقصد التلذذ أن نعم يشترط{

  . صل املنعأفالتلذذ داخل حتت ، للتلذذ

، بذلك مجلة فىتأقد  و،يدل عليه عموم النصو} حيصل بنظرها قهراً أنه علمن إو{

  . غريمها و)رمحه اهللا( الشيخ املرتضی وم اجلواهرمنه

ضت جواري املدينة رين اعتإ ،)عليه السالم(عن الصادق ، يؤيده ما يف خرب حبيبو

 أن ما من ال يريدأف، ما ملن يريد الشراء فليس به بأسأ: )عليه السالم(فقال  ،تيمذأف

   .)١(أكرهه ينإيشتري ف

هذا  و،)٢(مل يكن متلذذاًإذا  : يف مرسل الفضل)سالمعليه ال(منه قوله  يؤيد املستثىنو

  . ظاهر يف قصد التلذذ ألنه ،املرسل ال مينع القهري

بعض املؤيدات  و غض البصرأدلةالتلذذ بالنظر خالف  أن مع ظهور هذه الرواية مث إن

 ،داألمر إىل  كالنظر،ليه بدوماإمن جيوز النظر  إىل تلذذ ودليل حرمة النظر بريبة يخر هاأل

  . القول جبوازهى الكفني عل والوجهو

مل  وإن الريبة النظر بقصد السوء كأن يزين ا مثالً و،اللذة التلذذ هو النظر بقصدو

  .  بنظرهمتلذذاً نيك

                                                







١٧٢

 أيضاً ويشترط ،بالنظر األولـ االطالع على حاهلا  وهوـ مل حيصل الغرض  إذا وجيوز تكرار النظر

   فال جيوز وإالّ،حيتمل اختيارهان أ وا حباهلال يكون مسبوقاًأن 

  

بالنظر ـ  حاهلاى هو االطالع علوـ  مل حيصل الغرض إذا جيوز تكرار النظرو{

 نه مستامأالتعليل ب وىالفتو و النصطالقذلك إل و،ىكما صرح به الشيخ املرتض} ولاأل

  . ليهإفهو كاملشتري الذي يريد شراء السلعة مما يكرر النظر ، غريهو

لكن يف املستمسك ، املناط وللعلة أيضاً اخلضوعية استفاد جواز مساع صومنه يو

  . هو شرط حسن و،وليفيده الثاين ما ال يفيده األ أن حيتمل أن بشرط

ألا   أوليها حراماًإكان ينظر  إذا كما}  حباهلاال يكون مسبوقاً أن أيضاًيشترط و{

  .  هو انصراف النص عن هذه الصورةمنشأ هذا الشرط و،ما أشبه ذلك أو زوجته قبل ذلك

  . دليل املنعل د الطاردلة األطالق إل،نعم لو احتمل تغري حاهلا جاز النظر

 إىل فريجع يف غريه، عونة االنصرافمبلو  ومورد النص ألنه }حيتمل اختيارهان أو{

  . عموم املنع

راد زواجها أ وإن بل جيوز النظر، نرادته الزواج اآلإال يشترط و ،}ال فال جيوزإو{

  . النظر مقدمة للنكاح أن عرفاًى ما أشبه مما ير أو بعد شهر

  .أيضاًمن يريد متعتها  إىل املناط جواز النظر وطالقظاهر اإل مث إن

  قبل  و،ولذن كما قال األنه قبل اإلأاملسالك ب وكما عن الكركي ،هل للنظر وقتو



١٧٣

 ملطلق التزويج وكان بصدد تعيني ان قاصداً أو ك، لتزوجيها باخلصوصيكون قاصداً أن وال فرق بني

ميكن املعرفة حباهلا  أن  ال فرق بنيأيضاً و،كان األحوط االقتصار على األول وإن ،الزوجة ذا االختبار

  ،بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وختربه أو ال

  

ضعف الوجوه  وطالقالظاهر الثاين لإل ،ال كما يف اجلواهر وأ ،اخلطبة كما قال الثاين

  . ولاليت تشبث ا لأل

 كما، طالقالنذر ال يوجب منع اإل إذ ،يتزوجها جاز له النظر أن لو نذر أنه منه يعلمو

ليها إينظر  أن جاز له  ـالنذر يقتضي الوضع أن نقلومل  ـ ال يتزوجها أن لو نذرأنه 

أو ، اعته عليهطإمثله لو منعه من وجبت  و،كان الزواج خيالف نذره وإن ،بقصد الزواج

  . لزمه من كان كذلكأ

  ملطلق التزويجكان قاصداً أو ، لتزوجيها باخلصوصيكون قاصداً أن ال فرق بنيو{

يقصد نكاح كل  ألنه : قال،به املستند كما أفىت} اربكان بصدد تعيني الزوجة ذا االختو

 طالقستمسك إليف امل و،فهو مريد نكاحها لو أعجبته كما يف الواحدة، عجبتهأواحدة لو 

  . تعليالً والنص مورداً

االقتصار  وىلبل األ: ملا يف اجلواهر قال} ولاألى حوط االقتصار علكان األن إو{

  . رادة أصل التزويج يف اجلوازإ فال يكفي ،من يريد تزوجيها خاصةى عل

لو اختلطت احملرم النكاح  يلحق بذلك ما أن ال يبعد و،طالقخالف اإلنه إ :فيهو

كن التمييز بغري مل مي إذا لكن ذلك فيما، االنتخاب وفأراد النظر للتمييز، بعل بغريهاكذات ال

  . هذه الصورة

 ليهاإميكن املعرفة حباهلا بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر  أن ال فرق بني أيضاًو{

  بل صرح بذلك الشيخ ، ىالفتو و النصطالقذلك إلو} ال ختربه أوو



١٧٤

  لى الثاينوإن كان األحوط االقتصار ع

  

الرؤية ليست كالسماع مهما كان  أن املعلومومن  ،غريه و)رمحه اهللا( املرتضی

  . الوصف دقيقاً

  .}الثاينى االقتصار عل{  ضعيفاًاحتياطاً} حوطكان األن إو{

ى عل الإيف مقام توهم احلظر فال يدل  أنه أو ،األمرمث هل يستحب النظر لظاهر 

ما  وسبب املودة أنه ى ما دل علخصوصاً، ستفاده اجلواهركما ا، ولالظاهر األ ،االستحباب

  .أشبه

 أن أراد إذا كما، يف مستقبل قريب أو مكان الزواج فعالًإيشترط يف جواز النظر و

ى ال دليل عل إذ ،طالقذلك لإل و،خيهاأبنت أو ، ختهاأبنت أو ، يطلق زوجته ليأخذ أختها

  . التزويج حال النظر صالحية

كما ،  مل جيز النظر قطعاًهي زوجة الغري مثالً وهاأوط إذا  كما،أصالًلو مل تصلح  نعم

  .  ال تشملهدلةن األأل، به غري واحد أفىت

ففي ، كان يريد زواجها و، طالقها قريباًأراد زوجها مثالً وكانت مزوجة إذا ماأ

 بعل ال حنو ذات ال،ال ريب يف اعتبار كوا ممن جيوز له نكاحها حال النظر(: اجلواهر

  . ىانته ) ال املعلوم عدمهامكان اجابتها عادةًإ و،العدةو

 :قيل و،حنوها وختهاألنكاح أو ، بداًؤم احملرمة وفال جيوز يف ذات البعل(: يف املستندو

  . ىانته )لعدم تبادر غريه، فيه نظر و،يف ذات العدة الباينة

كان فهو  إذا االنصراف و،طالقال وجه لعدم ريب اجلواهر بعدم مشول اإل: أقول

زيد تزوج  ول أنه ىترأال  ،ختها جيوز النظرأصورة ما كان يف حبالته  أن قد عرفت و،يبدو

ى ير ،مدا يف املتعة يكان بعد ساعة تنقض و،يدخل اومل  شابة أو دخل ا وعجوزاً

  ملن يريد زواجها بعد انقضاء   املتقدمةدلةالعرف دخوهلا يف األ



١٧٥

 وكذا ، ولكن ال يترك االحتياط بالترك، إىل الرجل الذي يريد تزوجيهاأيضاًرأة وال يبعد جواز نظر امل

  هاءجيوز النظر إىل جارية يريد شرا

  

  . بعد الطالق يف ما كان بنكاح دائمأو ، املدة

  . حوط يف ذات الزوج التركاأل أن ال شك يف، نعم

فالظاهر عدم ، ي عاداننسبنت امللك إل إىل أراد النظر إذا كما، أما من ال تقبل عادةو

  .  لهدلةلعدم مشول األ، جواز النظر

 كما عن القواعد} الرجل الذي يريد تزوجيها إىل أيضاًال يبعد جواز نظر املرأة و{

بل ، صريح مجاعة الحتاد العلةنه إ بل يف املستند )رمحه اهللا( قواه الشيخ املرتضی و،غريهو

 مبعد لكن هو أفىت، يستحسنها خبالف الزوجةومل الرجل ميكنه الطالق ل حيث إنولوية األ

  . كان يظهر منه نوع تردد وإن ،عدم اجلواز أيضاًرجح اجلواهر  و،اجلواز

 للمناط القطعي عند العرف املؤيد ببعض ،ما اختاره املصنفى قوفاأل، كيف كانو

  . الروايات السابقة

  .  من خالف من منعخروجاً} لكن ال يترك االحتياط بالتركو{

، غريه و املتقدمة من التعليلدلةلأل} هاءجارية يريد شرا إىل ذا جيوز النظركو{

  . مجلة من الروايات الواردة يف املقام إىل ضافةباإل

 ،مة ليشتريهاعن الرجل يعترض األ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، بصري أيب كخرب

   إىل  مل ينظرميسها ما وحماسنها إىل ينظر أن ال بأس: )عليه السالم(قال 



١٧٦

 فال يشمل الوكيل والويل ، والظاهر اختصاص ذلك باملشتري لنفسه،وإن كان بغري إذن سيدها

  .ص يف الزوجة فاملقطوع هو االختصا وأما،والفضويل

  

   .)١(ليهإما ال ينبغي النظر 

ور املشه أفىت، هاءأراد اشترا إذا خرب تقليبها و،ساقها إىل غريه كخرب النظر وهلذا اخلربو

بل عن ، املنعى  علمجاعاإلى حيث ادع،  العورةاعد مجيع جسدها ما إىل جبواز النظر

يف اجلواهر بال  و،شعرها موضع وفاق وحماسنها وكفيها ووجهها إىل جواز النظرن إ املسالك

  . خالف أجده فيه

 لويةال أو و،ال دليل عليه إذ ،ه فالءعبد تريد شرا إىل  بأن تنظر املرأة،أما جواز العكس

  . سلمت السريةن إ حنومها والرأس ومن الوجه بالقدر الذي جرت السريةإالّ 

  .دلة األطالقإل} ذن سيدهاإكان بغري ن إو{

فال { مورد الدليل ألنه }لنفسه يباملشتر{ مةاأل إىل النظر} الظاهر اختصاص ذلكو{

 الويل والوكيلن إ :قالي إالّ أن ، املنعأدلةن املرجع فيهم أل} الفضويل والويل ويشمل الوكيل

  . هذا غري بعيد و،ءيش  يف كلمفوضاً كان الويل إذا خصوصاً، ييصدق عليهما املشتر

املسألة  حيث إن و،قربفالتفصيل يف املسألة هو األ، الدليل منصرف عن الفضويل، نعم

  . هنا ذا القدر ييف كتاب البيع نكتف

  الرجل الذي يريد الزواج ب} هو االختصاص{ به} فاملقطوع أما يف الزوجةو{

                                                





١٧٧

العلة يف الروايات املتقدمة ن إ :يقال إالّ أن اللهم، الوكيل وفال يشمل الويل، لنفسه

 إذا املوكلالوكيل الذي يعرف ذوق  و،عليه الويل الذي يعرف صاحل املوىل فإن ،تشملهما

ى غلأط اشترائها بمنا أن  إىلضافةباإل ،املودة ودوام الزوجية إىل رأيا الزوجة كان ذلك أقرب

  . بذلك مشكلى  لكن الفتو،كان غري بعيد وإن فاجلواز، أيضاًمثن آت هنا 

املرأة مدة مديدة بدون  وما تعارف يف زماننا عند بعض الناس من اختالط الرجل مث إن

 املالمسةى صفاته مما يشتمل عل وخرخالق اآلأيعرف كل منهما  أن رادةإحبجة  و،عقد

، الفشل إىل كثر يف األيينته و،ضار أنه  إىلضافةباإل، إشكالرام بال  ح،غريمها واخللوةو

  . به ا املسلمون فيما ابتلوا يفهي عادة غريبة ابتل

  بأن كان سبباً، خلوف الوقوع يف احلرامكان نظر من يريد زواج امرأة حمالً مث إن

  . احلرمة صالةأى على قملثله فيب دلة مل جيز لعدم مشول األ،غرائه بالزنا معها قبل العقدإل

  



١٧٨

   بل مطلق الكفار،جيوز النظر إىل نساء أهل الذمة): ٢٧ مسألة(

  

ى  علسالمالذين هم يف ذمة اإل} نساء أهل الذمة إىل جيوز النظر{ ):٢٧ مسألة(

   .يف املستند صرح بأنه املشهور و،املشهور

   :ياتيدل عليه طائفتان من الروا و،كما صرح به مجاعة} بل مطلق الكفار{

أهل الكتاب ن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، كصحيح حممد بن مسلم: ولیاأل

   .)١(اإلماممماليك 

فمن ، اإلمامهم مماليك و : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، والد أيب صحيحو

   .)٢(سلم منهم فهو حرأ

   .)٣(اإلماممماليك أهل الكتاب ن إ : قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب زرارةو

لذا كان  و،مة الغريأ إىل بضميمة جواز النظر، املطلبى فقد استدل ذه الروايات عل

 أهل الذمة نساء إىل جيوز النظر: م قالواأغريهم  والنهاية واخلالف واحملكي عن املقنعة

 ،كما قالوا مة الغري السريةأ إىل جواز النظرى يدل عل و،اإلمامماء إ ن مبرتلةشعورهن ألو

  . لبعض الروايات و كما عن املسالك،لذا كان املشهور ذلكو

   )عليه السالم(فقال  ،مذيتأاملدينة ف يعترضت جواراين إ: يكرواية اخلثعم

                                                









١٧٩

كرههأين إف ييشتر أن أما ملن ال يريد و،أما ملن يريد الشراء فال بأس)ظاهر  فإن .)١

  . الرواية كراهة ذلك ال حرمته

   .)٢(هاءجارية يريد شرا إالّ يقلب جارية أن ال حنب للرجل: يعفررواية اجلو

فوقعت يف قلب  كان رجل باملدينة له جارية نفيسة:  قال،يف رواية زرعة بن حممدو

 ،تعرض لرؤيتها: فقال له ،)عليه السالم(عبد اهللا أيب  إىل ذلك ىأعجب ا فشك ورجل

  . احلديث ،)٣(أسال اهللا من فضله: كلما رأيتها فقلو

فباعه  ىبأن يودعها عند ذلك الرجل ف أفأراد، اجلارية السفرلسيد اتفق ذلك نه إ :فيهو

   .)٤(ياهاإ

  : مجلة من الروايات الواردة يف خصوص املقام: الطائفة الثانية

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، كخرب السكوين

   .)٥(أيديهن وشعورهن إىل ينظر أن لنساء أهل الذمة مةال حر: )وآله وسلم

 يبأ علي بن عن، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن جعفر ، يالبختر أيب خربو

   .)٦(س النساء من أهل الذمةورؤ إىل ال بأس بالنظر:  قال)عليه السالم(طالب 

                                                















١٨٠

ال بأس  :قال ،ية العللبروا )عليه السالم(عن الصادق ، رواية احلسن بن حمبوبو

 ،وا ال ينتهون إذا م أل،أهل الذمة وأهل السواد وعراباألو س أهل امةورؤ إىل بالنظر

   .)١(مل يتعمد ذلك جسدها ما وشعرها إىل عقلها ال بأس بالنظرى املغلوبة علو

إالّ  ، مثله)عليه السالم(عن الصادق ، عن عباد، عن ابن حمبوب، یلكن يف رواية الكلين

   .)٢(انونةو: املغلوبة كما زاد قبل العلوج: هل الذمةأ ذكر بدلأنه 

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(علي  إىل بسنده، اجلعفريات روايةو

   .)٣(ليهن ما مل يتعمدإ ال بأس بالنظر ،ليس لنساء أهل الذمة حرمة: )وآله وسلم

ليس : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا :  قال)المعليه الس(عنه : فيهو

بدن ما مل  ورهنحنو وشعورهن ووجوههن إىل  ال بأس بالنظر،لنساء أهل الذمة حرمة

   .)٤(يتعمد ذلك

 إىل بالنسبة فعدم التعمد جيوز حىت الإ و،جل اللذةاملراد بعدم التعمد القصد أل: أقول

  . ىكما ال خيف، املسلمة

  ول من مجلة منهم  كما يظهر األ،احلرج ويؤيد جواز النظر السريةه نمث إ

                                                











١٨١

  . الثاين من آخرين و،املستمسك

 مثل مرسلة ،عورة غري املسلم إىل جواز النظرى املستند استدل للجواز مبا دل عل مث إن

و ليس مبسلم فهومن  يعورة الذم إىل أما النظر و،عورة املسلم إىل منا كره النظرإ: الفقيه

   .)١(عورة احلمار إىل مثل النظر

عورة  إىل عورة من ليس مبسلم مثل نظرك إىل النظر: عمري أيب مرسلة ابنو

عورات  وبل عوران، سائر جسدهن إىل املرسلتني جتويز النظرى مقتض و:قال ،)٢(احلمار

ال إ واعمجثبت اإل فإن ،مصرح بالتجويزى ين مل أعثر علأ إالّ :قال أن إىل، رجال الكفار

  . فالظاهر اجلواز

 ،الرجل منهم عورة إىل نعم للرجل النظر، الروايتان منصرفتان عما ذكره: أقول

  فليس هلم حرمة،م ال ميتنعون عن ذلكألعل وجهه  و،املرأة منهن عورة إىل للمرأة النظرو

  . جسدهن إىل  كذلك بالنسبةاألمر أن كما ،لزموهم مبا التزموا بهأهذا فرع  و،من ميتنع

 أن  كما،فتنة وريبة وال يكون بتلذذ أن من اشتراط خوف الفتنة مدفوع مبا سيأيتو

  مع وجود العسر،غلب ال يرون لذلك احتراماًاألى ن علإف ،أيضاًسببه ذلك  مةاأل إىل النظر

  . ليهنإلزوم اجتناب النظر  وللناس بلزوم حتجبهن واحلرج هلنو

    جاز النظر،هم أكثر احتراماً وأهل الذمة  إىلحيث ثبت جواز النظره مث إن

                                                







١٨٢

  أي خوف الوقوع يف احلرام مع عدم التلذذ والريبة

  

  .ال احترام هلن وأ، غريهن ممن هم أقل احتراماًإىل 

الظاهر ذلك  ،فتنة وتلذذ والكافر بدون ريبة إىل هل جيوز للمرأة املسلمة النظرو

  .عورام ملا تقدم إىل نظر يف عدم جواز الشكالاإل يال ينبغ نعم، للمناط

 ، منصرفة عنهمدلةن األأل، ال يلحق بالكفار الفرق احملكوم بكفرهم من املسلمنيو

  . صل املنعفاأل، املرتدة وكما اا منصرفة عن املرتد

 إىل كشف اللثام من منع النظر واملختلف ودريسإعن ابن  ياحملك أن مبا ذكرناه ظهرو

  . حمل منع ﴾قُلْ ِللْمؤِمناِت﴿و ﴾قُلْ ِللْمؤِمنني﴿: ية املباركة اآلإطالق بمستدالً، نساء الكفار

ال  و،ولية األدلةاألى حاكمة علألا ، يةلزموهم خمصصة لآلأقاعدة ن إ :والًأذ يرد إ

ن كل ذلك أل، شبهأما  واللواط وتزويج اخلامسة وجاز عندهم الزنا إذا ينقض ذلك مبا

  . مقطوع اخلروج عن القاعدة

عموم الكتاب خيصص باخلرب املعمول  فإن ،املؤيدة مبا عرفت خبار املتقدمةباأل: ثانياًو

  . كما حقق يف حمله، به

 إىل فتنة كالنظر بالنسبة وريبة وليس فيه تلذذ الذي يكون اللمس أن ال يبعده مث إن

  . من تعرض له رأمل  وإن ،الكافرة ومةاأل

قصد  الريبة و،التلذذ لذة فعلية ،} يف احلرامخوف الوقوع أي ،الريبة ومع عدم التلذذ{

 ليها بقصدإ كأن ينظر ،الربيئة زيد نظرة مريبة يف مقابل النظرة إىل نظر: كما يقال، السوء

  .فعلية مل تكن لذة وإن ،شبهأما  أو الزنا ا

خياف من النظر الوقوع يف احلرام  أن املراد به و،يف بعض الكتب زيادة خوف الفتنةو

  .ا النظربسبب هذ

  النصراف ، ليهن بكل الثالثةإالظاهر اشتراط جواز النظر و



١٨٣

 وقد يلحق م نساء أهل ،واألحوط االقتصار على املقدار الذي جرت عادن على عدم ستره

  البوادي والقرى من األعراب وغريهم

  

  . حمل نظر، النص مطلقن إ :فقول املستمسك، غري هذه الثالثة إىل النص

يدخل الثالث يف الثاين  أن ميكن و،ولنياأل إىل  بالنسبةمجاعاإلى دعو إىل ضافةهذا باإل

  . الكلى  قائم علمجاعفاإل

ما مل يتعمد  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عنه ، يؤيده ما تقدم يف رواية اجلعفرياتو

  .ما عرفت من تفسريهى عل، )١(ذلك

دم يف املسألة السابقة من قوله مبا يف خرب ابن الفضل املتق أيضاًيد ذلك ؤي أن ميكنو

  . لوحدة املناط يف املقامني،ما مل يكن متلذذاً: )عليه السالم(

 إىل  اجلوازأدلة ملا عرفت من انصراف ، اجلوازأدلة املنع بعد عدم مشول أدلةالعمدة و

  . غري الصور الثالثة

 كأنه} عدم سترهى املقدار الذي جرت عادن على حوط االقتصار علاألو{

  . ينتهني ني الإذا  : بعد التعليلخصوصاً، ذلك إىل دلةالنصراف األ

مكان الفرق بني املتعارفات إعدم  و،دلة األطالقإل، لكن هذا االحتياط استحبايب

عند الغرب يتعارف اخراج  و،الظهر وخراج شيء من البطنإفعند اهلنود يتعارف ، املختلفة

  .  فتأمل،اجلعفريات الثانية  ما تقدم من روايةطالقيؤيد اإل و،غري ذلك إىل ،عايل الساقأ

ى القر ونساء أهل البوادي{ بنساء أهل الذمة يف جواز النظرأي } حق ملقد يو{

  يف  ييكف و،)٢(ملا تقدم من خرب عباد بن صهيب ،}غريهم وعرابمن األ

                                                







١٨٤

 وال ، النظر عليهن نعم الظاهر عدم حرمة التردد يف األسواق وحنوها مع العلم بوقوع،وهو مشكل

  .مل يكن هناك خوف افتتان إذا لبصرجيب غض ا

  

 من أصحاب ،عن عباد للخربالراوي ن ابن حمبوب  أ)١(اخلرب املذكورى االعتماد عل

خرج أعن ابن حمبوب هو الثقة اجلليل الذي الراوي ى أمحد بن حممد بن عيسن أ و،مجاعاإل

رب مذكور يف الكايف الذي ضمن ما يف كتابه اخلن أ و،من الضعفاء ييرو ألنه الربقي من قم

  . بني اهللا وبينه

  .  غض البصرأدلةملا عرفت من ضعف الرواية املوجب لكون املرجع } هو مشكلو{

ال  و،حنوها مع العلم بوقوع النظر عليهن وسواقنعم الظاهر عدم حرمة التردد يف األ{

يكون  أن اجلواهر من احتمالملا ذكره  ،}مل يكن هناك خوف افتتان إذا جيب غض البصر

ة من قزاأل وسواقترك التردد يف األ واملراد من التعليل يف خرب عباد عدم وجوب غض النظر

نك قد عرفت أ إالّ ،احلرج وفيلزم من ترك ذلك العسر ي،ن ال ينتهني بالنهأل، أجلهن

يدل فإنه ، طحوأكان االقتصار عليه  وإن ،ما ذكره إىل فال حاجة، امكان العمل بالرواية

  . القطعية الرواية السرية إىل ضافةعليه باإل

  

                                                





١٨٥

 حسن ، أو شاباً شيخاً،جيوز لكل من الرجل واملرأة النظر إىل ما عدا العورة من مماثله): ٢٨ مسألة(

  الصورة أو قبيحها

  

  شيخاً،ما عدا العورة من مماثله إىل املرأة النظر وجيوز لكل من الرجل{ ):٢٨ مسألة(

يدل عليه السرية  و، عند كافة املسلمنيضرورةً واًإمجاع ،}قبيحها أو  حسن الصورة،شاباًأو 

من ستر  إالّ البحار عارين وراألإىل  واحلمامات العمومية إىل ذهاب الناس فإن ،القطعية

  . )عليهم السالم(ئمة من األز كان منذ العورة

صلى (قال رسول اهللا :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، أما ما ورد عن السكوين

 ،ما تلك الطاعة و:قيل، وجهه يف النارى كبه اهللا علأطاع امرأته أمن : )اهللا عليه وآله وسلم

   .)١(الثياب الرقاق والنائحات والعيدات والعرسات واحلمامات إىل ليه الذهابإتطلب : قال

 حافة السقوط یانفالت زمامها حبيث تكون عل وفاملراد به ما جيعل املرأة سائبة

عيد البسة الثياب الرقاق ال  وعرس وكل نائحة إىل املرأة اليت تذهب أن بدليل، االيارو

  .  كما نشاهد يف اتمع،كذلك إالّ تكون

 الرحم ما يتطلبه حق صلةإىل  و،جل أغساهلا الواجبةاحلمام أل إىل أما ذهاب املرأة

قد  و، ذلك خالف معاشرن باملعروف فمنعها عن،وما أشبه صالة العيد وحسن اجلوارو

صلى اهللا عليه وآله (املتدينات بالذهاب منذ زمن الرسول  وجازةجرت سرية املتدينني باإل

   واهللا عليهى صل( حيضرن صالة الرسول  فكن)وسلم

                                                





١٨٦

  ما مل يكن بتلذذ أو ريبة

  

عليها (كما حضرن زفاف فاطمة الزهراء ، ون نسائهنؤش إىل يذهنب و)سلم وآله

  . غري ذلك إىل ،زيارا يف مرضها و)السالم

  . كتاب الطهارة يف يفيدل عليه ما تقدم يف آداب التخل، أما استثناء العورةو

 نعم، مجيع اجلسد ما عدا العورتني إىل النظر أي ،منه حكم املستثىن منه يستفادو

  . كما تقدم هناك، الركبة وفضل ستر ما بني السرةاأل

ال التلذذ  ياملراد بالتلذذ التلذذ الشهو و،خوف افتتانأو } ريبة  أوما مل يكن بتلذذ{

  .كما هو واضح، حنو ذلك و من ولدهنسانالذي يتلذذ به اإل

صل األ إذ ،هنا بكامله كان الدليل هناك ال يأيتن إو، ما تقدم حرمة الثالثةى يدل علو

لو  ون يف غريه الكفايةلك، ما خرج إالّ هناك حلية النظر و،ما خرج إالّ هناك حرمة النظر

  . بعض املؤيدات وبضميمة االحتياط

، ىيف حديث حول اخلناث )عليه السالم(عن الصادق ،  بن عمارإسحاقمثل ما رواه 

   .)١(م جيدون لكالمكم راحةإال تكلموهم فو :)عليه السالم(قال 

 وإن ، لتزينالعنين إ : قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب ، يما رواه الراوندو

 تصدق ذلك كله و،جل لتزينالِر وإن ،اليد لتزين وإن ،القلب ليزين وإن ،اللسان ليزين

   .)٢(تكذبه الفرجو

                                                







١٨٧

  نعم يكره كشف املسلمة بني يدي اليهودية والنصرانية

  

غالم  إىل من نظر فإن ، احملرم عليه يف العرف)عنياأل خائنة(صدق  إىل ضافةهذا باإل

  .عنيمن خائنة األ أنه رفاًبشهوة صدق عليه ع

ملا يف ، كما هو املشهور} النصرانية ونعم يكره كشف املسلمة بني يدي اليهودية{

تنكشف  أن ال ينبغي للمرأة: )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يصحيح حفص بن البختر

   .)١(زواجهنن ذلك ألفن يصإف النصرانية وبني يدي اليهودية

قد جرت سرية املسلمني  و،كالمها يشهدان بالكراهة التعليلو ال ينبغي: لفظفإن 

وصف املرأة  أن ولياتاألومن  ،عدم التحجب عن املرأة مطلقاًى  علسالممنذ صدر اإل

لذا جند  و،العكس ليس حبرام أن كما،  ليس مبحرمكافراً أو  كان ذلك الرجلللرجل مسلماً

النساء كن يصفن رسول  أن كما، لكتب يف ا)عليهما السالم(زينب  ووصف فاطمة الزهراء

  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب ، عمالأما ما رواه الصدوق يف عقاب األ

ا الرجل مغضوباً إالّ أصاب منها فاحشة مل خيرج من الدنيا ومن وصف امرأة لرجل فافتنت 

كان عليه من  و،ون السبعرضاأل ويه السماوات السبعغضب اهللا عليه غضب علومن ، عليه

 ،صلحأتاب و فإن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يا رسول اهللا : قيل. مثل الذي أصاا الوزر

   .)٢(يتوب اهللا عليه: قال

                                                







١٨٨

  بل مطلق الكافرة

  

ى  عل،كان من التشبيب باملرأةأو ، مثاإلى كان من التعاون عل إذا يراد به ما أن فالالزم

  . غريه و)رمحه اهللا( ما ذكر يف مقدمات التجارة يف مكاسب الشيخ املرتضی

  . النصرانية وبل ال بد من القول به يف اليهودية، فالظاهر كراهة ذلك، كيف كانو

بل عموم التعليل يعطي الكشف أمام ، املناط ولعموم التعليل} بل يف مطلق الكافرة{

  .صف هلمارم الوحكافر املَال وللمسلم و،املسلمة الواصفة للكفار

 ،الكف و ال الوجه،الساق والبطن واملراد بالكشف كشف خمفيات اجلسد كالصدرو

عليه يكره دخول املرأة و، كشف الوجه: كان يقال وإن ،ال يصطلح عليه الكشفألنه 

  .احلمام الذي فيه الكافرة املسلمة

  كانكل كافر زوجاًبل يشمل الوصف ل، يف النص ال خصوصية له )زواجاأل( كلمةو

ن ما أل، كانت ال تصف وإن بل، لوحدة املناط ،ال أم كانت الكافرة مزوجة و،غريهأو 

بل ال يفهم العرف ، ذكره فيه من التعليل أشبه باحلكمة الواردة مثلها يف كثري من الروايات

  . احلكمة إالّ منه

جة اليت هي مظنة اختصاص الكراهة باملزو يالتعليل يقتضأن ( فما يف املستمسك من

 كانت مأمونة من جهةأو ، كان مفقوداًأو ، الوصف للزوج فال تشمل من ال زوج هلا

ما ى ليس عل ،ىانته )كما ال تشمل املرأة اليت ال صفات هلا حسنة ال حيسن نقلها، التوصيف

  . يينبغ



١٨٩

 فخص نأَو ِنساِئِه : والقول باحلرمة لآلية حيث قال تعاىل،فإن يصفن ذلك ألزواجهن

  . الحتمال كون املراد من نسائهن اجلواري واخلدم هلن من احلرائر،باملسلمات ضعيف

  

غري مورد الرواية  إىل منهاى حكمة يتعد} زواجهنن يصفن ذلك ألإف{: ن قولهإف

  . باملناط

 دائراًكانت علة كان احلكم  وإن ي،كانت حكمة مل يصح التعدن إنه إ :فال يقال

  .عدماًو مدارها وجوداً

القول { ـ ف،سبيل الكراهةى احلكم عل أن فقد ظهر من ما ذكرناه، كيف كان} و{

 ،احلدائق وتبعهم كشف اللثام ويونداالر والطربسي وعن الشيخ يكما حك} باحلرمة

: قال أن إىل )١(﴾ آباِئِهن ال جناح علَيِهن يف﴿: حزاباأل يف سورة} ية حيث قال تعاىللآل{

يحفَظْن  وقُلْ ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهنو﴿: قال يف سورة النور و،﴾ِهنوال ِنساِئ﴿

نهوجفُرو نهتزين دينبها إالّ ال يِمن رما ظَهلى وع ِرِهنمِبخ نِربضلْي وِبِهنيج و  دينبال ي

نهتإالّ زين أَو ولَِتِهنعِلبقولهإىل  ﴾ آباِئِهن: }﴿ِنساِئِهن جواز } فخص سبحانه ،)٢(﴾أَو

  .الضمري يف ذلك إىل ضافتهإلظهور } باملسلمات{ ظهار الزينة للمرأةإ

 ،مل تصفأو  صفت و،فرة مطلقاًاظهار الزينة للكإعدم جواز ى ية علفتدل اآل

اخلدم هلن من  ويوارالحتمال كون املراد من نسائهن اجل{ :ملا ذكره بقوله ال} ضعيف{

  ى يطلق عل خادم و،)خادم( مجع )اخلدم( ،}احلرائر

                                                



 



١٩٠

  . املرأةى كما يطلق عل، الرجل

 )من احلرائر( قول املصنف و،املشهور إىل هذا االحتمال نسبه يف املسالك أن ىال خيفو

   .)١(﴾ناميأأَو ما ملَكَت ﴿: ية بعد ذلك بقوله تعالیمذكورة يف اآلألا  )ماءاإل( الستثناء

يكون املراد من  أن احتماالً قرب منهاأل و،خالف الظاهر ألنه منا نفينا هذا االحتمالإو

 :بل هو الظاهر احتماالً قرب منهاأل و،حنومها واجلريان ورحامالاليت حوهلا من األ :نسائهن

، هركما ذكره اجلوا ،ال أم صحبتها وسواء كن يف خدمتها، مطلق النساء يف مقابل الرجال

  . بصدد بيان جواز الكشف أمام املرأة اهللا العامل والظاهرى عل يةفاآل

أو  )من حوهلا( لو كان املراد أنه يؤيده و، مالبسة أدىنضافةيكفي يف اإل أنه ىال خيفو

 الثاين علی و،مام غري من حوهلاأول حرمة الكشف األى كان الالزم عل، فقط )املسلمات(

، سالمصدر اإل وية يف زمان نزول اآلتالء بذلك خصوصاًتشتهر املسألة لشدة االبأن 

كان حكامها  والبالد كانت تفتح فإن ،ومؤالختالط املسلمني بالكفار يف كل ش

منا إ و،سالماإلى يكن املسلمون جيربوم علومل  ،هايل كانوا كفاراًغلب األأما ، أمسلمون

 أن  فكان الالزم، تدرجياًسالمإلمجال حكم ا وئمةاأل و بفضل العلماءسالميدخلون يف اإل

   الختالط يشتهر مثل هذا احلكم الذي هو حمل االبتالء عموماً

                                                





١٩١

 املسلمني رجاهلم إىل كانت حاجام وم كانوا حكامهمأل، أهل البالد باملسلمني

  . نسائهم متوفرة جداًو

غري ظاهر ، جعل املستمسك أبعد االحتماالت ما يف اجلواهر أن ذلك يعرفومن 

  . اهللا سبحانه العامل و،لوجها

  



١٩٢

 ، مع التلذذ وبدونه،حىت العورة جيوز لكل من الزوج والزوجة النظر إىل جسد اآلخر): ٢٩ مسألة(

  .ل عضو من اآلخر مع التلذذ وبدونهبل جيوز لكل منهما مس اآلخر بكل عضو منه ك

  

خر جسد اآل  إىلالنظر{ متعةً ودواماً} الزوجة وجيوز لكل من الزوج{ ):٢٩ مسألة(

 وخر بكل عضو منه كل عضبل جيوز لكل منهما مس اآل، بدونه و مع التلذذ،العورة حىت

فيه  و، بل كل ذلك من الضروريات،ال خالف وإشكالبال } بدونه وخر مع التلذذاآلمن 

  . النصوص املتواترة واتمجاعاإل

، ايات الناهية لبعض الرو،فرج املرأة حال اجلماع إىل النظر بن محزة حرمةاعن  نعم

  .اجلواز مع الكراهةى دل عل لكن فيه ما تقدم من ما

عدم الدخول يف وقت خاص  أو ،كما يف البكر شرط عدم الدخول مطلقاً وتزوجوإذا 

 ،كتاب الطهارة حيرم اجلماع يف حال احليض يف القبل كما تقدم يف أنه كما، صح الشرط

  .  كما مر كل يف موضعه،تكافيف حال االع و،يف حال الصوم و،حراميف حال اإلو

  . ال ذاتياً عرضياًحراماًفعل لو فعل و

،  بالغاًحدمها ضرراً ألكان ضاراً إذا يف حال املرض و،كذا حيرم الدخول قبل البلوغو

جيز للزوج ومل  ،املرأة كان هلا االمتناعى  علحرجاً يذا كان الوطإف، حرجاً وكان عسراًأو 

  . اء الغرييذإحلرمة  ولرفع احلرج ي،الوط

كان له امرأة تؤذيه مل يقبل ومن :  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففي وصية النيب 

أعتقت  وقامت وصامت الدهر وإن ،ترضيه وتعتبه ال حسنة من عملها حىت واهللا صالا

   ،ول من ترد النارأكانت  و،موال يف سبيل اهللانفقت األأ والرقاب



١٩٣

كان  إذا بالعذا وك الوزرلالرجل مثل ذى علو :)سلمصلى اهللا عليه وآله و(مث قال 

   .)١(هلا مؤذياً

يفسد لبنها  أن رضيعهاى كانت ختاف عل إذا جيوز هلا منع الزوج عن اجلماع أنه كما

 إىل لعل و،املهمى هم علفالالزم عليها تقدمي األ، نيبني حرامألا ، باجلماع فيموت الولد

  : ناين قالالصباح الك أيب شارت روايةأذلك 

ال  وال تضار واِلدةٌ ِبولَِدها﴿: عز وجلعن قول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت

 ال: أراد اجلماع فتقول إذا هن الرجلاحدإكانت املراضع تدفع : قال ،)٢(﴾مولُود لَه ِبولَِدِه

 امرأته ه تدعوكان الرجل و،هذا الذي يف بطين يجبل فأقتل ولدأ أن خافأ ينإدعك أ

 ،يضار الرجل املرأة أن اهللا عن ذلكى فنه ي،جامعك فاقتل ولدأ أن خافأ ينإ: قوليف

   .)٣(املرأة الرجلو

مث  يشرطت عدم الوطوإذا  ،عاهد أو نذر أو حلفن إ حنوه ويكذا حيرم الوطو

سقطت حقها سقط حق اهللا أذا إف، حق اهللا تابع حلقها و،حقها ألنه ،سقطت الشرط سقطأ

  . تعاىل

 طالقفهل ينفذ الشرط إل، حنو ذلك أو ليهاإعدم النظر أو ، شرطت عدم ملسهاوإذا 

  . احتماالن ،السنة وخالف الكتابأو  العقدى خالف مقتض ألنه ،ال ينفذأو  ،أدلته

                                                









١٩٤

 إطالقخالف  ألنه ،ها كل أربعة أشهر صح الشرطأال يط أن أما لو شرط الرجل

  . لواجب لزماى لو شرطت الزيادة عل و،العقد

فيه  ،بطال عقد النكاحإخر فهل لآل، هربميكن جومل مل يف أحدمها بشرطه  إذا أما

  . كالم مذكور يف باب الشرط

  



١٩٥

  .نثى ومع الذكر كاأل، كالذكرنثىاألاخلنثى مع ): ٣٠ مسألة(

  

 إىل نثىال األ و،نثىاأل إىل ىال ينظر اخلنث} كالذكر نثىمع األى اخلنث{ ):٣٠ مسألة(

  .خراآل إىل ال ينظر أحدمها} نثىمع الذكر كاألو{ ،ىاخلنث

 ،نثىاأل إىل ينظر أن ما ذكر فال جيوزإ نهأب مجايلليهما فلعلمه اإلإى أما عدم نظر اخلنث

  .فالالزم االحتياط، الذكر إىل ينظر أن فال جيوز أنثىما إو

 قوله طالقإل، رجخمن  الإن الواجب عليهما غض البصر ليه فألإأما عدم نظرمها و

حيث مل  و،)٢(﴾يغضضن ِمن أَبصاِرِهن﴿: قوله سبحانه و،)١(﴾يغضوا ِمن أَبصاِرِهم﴿: تعالی

الرجل ال  و،ليهإجيوز نظرها  ا امرأة حىتأاملرأة ال تعلم  فإن ،من اخلارجى اخلنث أن يعلم

  . ليهإ وجب عليهما عدم النظر ،ليهإجيوز نظره  رجل حىت أنه يعلم

 الرجل كاملرأة إىل املشكل بالنسبةى اخلنث ما حكيى عل( : يف جامع املقاصدقال

  . ىانته )ذلكى الستر عل و بغض البصراألمر لتوقف يقني امتثال ،املرأة كالرجل إىل بالنسبةو

 ال وليه بعدم جواز نكاحه هلماإعدم جواز نظرمها  وليهماإقد يؤيد عدم جواز نظره و

  .نكاحهما له

مع ى  بأن اخلنث، حكم جامع املقاصدإطالقشكل يف أتبعه املستمسك  ولكن اجلواهر

أحد الصنفني فيجب عليه  إىل  حبرمة النظرمجاالًإاملرأة يعلم  وابتالئه بكل من الرجل

  .االجتناب عنهما معاً

                                                







١٩٦

 ،بأحدمها فيشكل وجوب االحتياط عليه للشبهة املوضوعية إالّ أما مع عدم االبتالءو

  . ليهإ النظر محيرومل ملا مل حيرز ذكورته مل جيب التستر عنه فإنه ، ى اخلنثمع نثىمثله األو

 الغض بنوثته مل جيأملا مل حيرز فإنه  ،ىهذا القياس حال الذكر مع اخلنثى عل و:أقول

وجوب  إىل بالنسبةى يف طرف اخلنث، االحتياط الواجب أن ما ذكراهى لكن يرد عل، عنه

فقد طرف من الطرفني صارت  إذا هذه حىت أو هذا إىل النظرليس طرفاه  ،ليهماإعدم نظره 

  :ى اخلنثأحكامبل طرفا االحتياط يف كل ، ةءالرباى يف مثلها جتر والشبهة بدوية

ن  إما الغض عنهإ: الواجب عليه أن فيما كان حمل ابتالء رجل فقط مثالً فهو يعلم

  .هو رجالًن كان ، إة الصالة اجلهريةءاجلهر يف قرا أو ،نثیأكان هو 

 ما الغض عنها إالواجب عليه أن ،فيما كان حمل ابتالئه امرأة فقط يعلمى اخلنث أن كما

  .نثیأن كان هو إ الغسل عن احليض أو ،ن كان هو رجالإ

  . ابتالئه بكال الصنفنيى ال يتوقف عل مجايلهذا العلم اإلو

 نإه دخل يف املقام ل سيأيت يف مسألة اخلمسني بعض ما و،هذا متام الكالم يف كلمام

  . شاء اهللا تعاىل

ما ، إيلحق نفسه بأحد الصنفني أن املشكلى للخنث أن لكن الذي استظهرناه سابقا

جياب إن ذلك أل و، ذلك الصنفأحكامحيكم عليه حينئذ بكل  و،بالقرعة أو باختياره

  طول عمره من أشد أنواع احلرج ى اخلنثى االحتياط عل



١٩٧

  .مساحة الشريعة والدين ذلك مناف لسهولة فإن ،املقطوع بارتفاعه شرعاً

ال إ و،أيضاًليه كذلك إخرين بالنسبة حدمها كان تكليف اآلأحلاق نفسه بإذ حق له إو

 بأن حكامالتفصيل يف األ و،ال جيوز هلا الزواج به و،جيوز له الزواج من امرأة مثالً أن ال يعقل

ى منته، ليه ال يقول به أحدإآخر النظر لكن ال جيوز لرجل ،  الزواج بهجتوز للمرأة مثالً

ه نصف النصيبني ال يوجب اطراد إرثكون  و،امرأة بالقرعةأو  يعني كونه رجالً أن األمر

  . حنائهأ أردأقياس من فإنه  ،لوف املسائلأ إىل احلكم

يهما مع حدوث تشويه يف أ أنه يامرأة مث نس أو املشكل ما كان رجالًى مثل اخلنثو

  .يهماأنه أجسمه ال يدل ب

 احلسن اإلمام يف زمان عجازاًإكما اتفق ، ذكراً نثىاأل أو أنثىانقلب الذكر  إذا أما

ن احلكم يتبع أل، ليهإفله حكم املنتقل ، جراء العملية اجلراحيةإن بيتفق اآل و،)عليه السالم(

كان االحوط جتديد  وإن ،احتماالن ،نقلب الزوجانا إذا نكاحهماى هل يبق و،موضوعه

  . نكاحال

  



١٩٨

  ال جيوز النظر إىل األجنبية): ٣١ مسألة(

  

  متواتراًاًإمجاعبل ، ال خالف وإشكالبال } جنبيةاأل إىل ال جيوز النظر{ ):٣١ مسألة(

  .بل يف اجلواهر ضرورة من املذهب، دعواه يف كلمام

اسد املف إىل يالنظر يؤد أن ىالعقل ير فإن ،خر يف اجلملةاأل  الثالثةدلةيشهد له األو

أخذوا ينادون ، الشرق الذين أباحا السفور والغرب عقالءى لذا نر و،اليت منها ادام العائلة

  . املالبس احملتشمة إىل الرجوع وبضرورة االحتشام

  :فيدل عليه من الكتاب، كيف كانو

 نّإ  لَهم ك أَزكىيحفَظُوا فُروجهم ذِل وقُلْ ِللْمؤِمنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم﴿: قوله تعاىل

ال يبدين  ويحفَظْن فُروجهن وقُلْ ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن و،اللَّه خبري ِبما يصنعونَ

نهتها إالّ زينِمن رما ظَهلى وع ِرِهنمِبخ نِربضلْي وِبِهنيج و نهتزين دينبإالّ  ال يولَِتِهنع١(﴾ِلب( 

  . يةاآل

  .)٢(﴾سأَلْتموهن متاعاً فَسئَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍبإذا و﴿: قوله تعاىلو

نصار استقبل شاب من األ:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، سكافسعد اإلوعن 

 ليهاإفلما جازت نظر ، مقبلةى ه وليهاإذان فنظر آكان النساء يتقنعن خلف  وامرأة باملدينة

أو ، اعترض وجهه عظم يف احلائط وفجعل ينظر خلفها، دخل يف زقاق قد مساه لبين فالنو

اهللا  و:فقال، صدره وثوبهى ذا الدماء تسيل علإفلما مضت املرأة نظر ف، زجاجة فشق وجهه

هللا عليه صلى ا(فلما رآه رسول اهللا ، خربنهأل و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(تني رسول اهللا آل

  ى صل(قال  )وآله وسلم

                                                



 



١٩٩

قُلْ ﴿: ية ذه اآل)عليه السالم(فهبط جربئيل ، خربهأف ،ما هذا: )سلم وآله واهللا عليه

صاِرِهمأَب وا ِمنضغي ِمننيؤِللْمكَ وأَز ذِلك مهوجفَظُوا فُرحىي مِبما  نّإ  لَه بريخ اللَّه

  .)١( ﴾يصنعونَ

ال :  قال)عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن الصادق ، ية السكوينمفهوم رواو

   .)٢(بنته أو ختهأ أو مهأشعر  إىل ينظر أن بأس

 :ليه من جواب مسائلهإيف ما كتب ، )عليه السالم(عن الرضا ، خرب حممد بن سنانو

يج غريهن من النساء إىل  وزواجشعور النساء احملجوبات باأل إىل حرم النظرو ملا فيه من

كذلك ما أشبه  و،ال جيمل والدخول فيما ال حيل وليه التهيج من الفسادإما يدعو  والرجال

 ال يرجونَ ِنكاحاً فَلَيس علَيِهن  الْقَواِعد ِمن النساِء الالَّيتو﴿: الذي قال اهللا تعالی إالّ الشعور

ناحأنْج  تم رغَي نهِثياب نعضٍةيجاٍت ِبزينرشعور  إىل فال بأس بالنظر، اجللبابأي  )٣(﴾ب

  . مثلهن

 إىل من اطلع يف بيت جاره فنظر:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا وعن 

يدخله النار مع  أن اهللاى  علكان حقاً، ء من جسدهايأو ش شعر امرأة أو عورة رجل

 يفضحه اهللا ال خيرج من الدنيا حىت و،يف الدنيا ساءاملنافقني الذين كانوا يتبعون عورات الن

   عينيه من مألومن  ،اآلخرةللناس عورته يف  ييبدو

                                                



 





٢٠٠

  وال للمرأة النظر إىل األجنيب

  

يقضي بني  حشامها ناراً حىت و،امرأة حراماً حشامها اهللا يوم القيامة مبسامري من نار

  .)١(النار إىل الناس مث يؤمر به

  كما جيدها الطالب يف الوسائل،ايات الكثرية ذه املضامنيها من الروريغإىل 

  . غريمها واملستدركو

 ينظر أن عن الرجل حيل له )عليه السالم(سألت الرضا : قال، نصر أيب حممد بنوعن 

ة بالغري وخت امرأتهأ: قلت له، تكون من القواعد إالّ أن ،ال: فقال ،خت امرأتهأشعر إىل 

 شعرها :فقال ـ، القواعد  ـليه منهاإمن النظر  يل فما: تقل، نعم: قال ،سواء

   .)٢(ذراعهاو

ن أ و،بليسإالنظر سهم من سهام  أن ىعل بل رمبا يستدل جبملة من الروايات الدالة

 فالالزم ،جنبيةاأل إىل أحد االحتماالت هو النظر أن بتقريب، ما أشبه أو زنا العني النظر

  .مجايلاالحتياط للعلم اإل

مبا تقدم  و،الكفني وللوجه من االستثناء  حرمة النظر مبا سيأيتطالقيستدل إل أنه كما

 ياخلص واململوك ومن استثناء القواعد مبا سيأيت و،من يريد تزوجيها إىل من جواز النظر

  . غريهم والطفلو

  : مورأاستدل لذلك ب و،كما هو املعروف} جنيباأل إىل ال للمرأة النظرو{

  يف)من( لذا مل يأت و، متنع االستدالل)من( لفظةن إ :فيه و،دلة األإطالق: ولاأل

  . أيضاًية للحكم السابق شكل يف االستدالل باآلألذا  و،حفظ الفرج

                                                







٢٠١

تتحد املرأة مع الرجل فتمنع يف حمل : فعن الرياض، مجاعبعضهم اإلى دعو: الثاين

  .اًإمجاعال متنع يف غريه  و،املنع

 ،بل عن بعض اجلواز كما حكاه التذكرة، ثله ليس حبجةم و، منقولنه إمجاعإ :فيهو

املرأة  وة بني الرجلق املخالف للسرية القطعية الفارمجاعاإلى االعتماد عل أن يف املستمسكو

  . ىالكفني كما تر ويف ستر الوجه

عليها (املروية عن فاطمة الزهراء  كالرواية املتقدمة، مجلة من الروايات: الثالث

   .)١(ال يراها رجل ورجالًى ال تر أن للمرأةخري  ):السالم

فقال  ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ى ابن مكتوم دخل عل أن :املرويةو

،  البيت)ادخال( ادخل :و زوجتني منهنأ، لزوجة من زوجاته )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

لستما أ ،نتماأن اومياعأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال ، ىعمأنه إ): فقالتا( فقالت

   .)٢(تريانه

  .لعله كانت القصة مكررة و،قد تكررت هذه الرواية يف كتب احلديثو

ال حيتاج  إذ ،الثانية أظهر يف الكراهة و،احلرمةى ال تدل عل وىلالرواية األن إ :فيهو

سول كان الر و،الرجالى خارج البيت فتر إىل مث أليست املرأة خترج، دخول الغرفة إىل األمر

  النساء يف  ويكون جممع بني الرجال أن  كره)آله واهللا عليهى صل(

                                                









٢٠٢

امرأة  وىأعم ن عند املتدينني بأن يكون رجلاآل إىل هذا الشيء مكروه و،حنوها وغرفة

  . ثالثإنسانكان هناك  وإن ،يف غرفة

 يده ووجهه ورقبته والرجل فيما تعارف من رأسه إىل الظاهر جواز نظر املرأةو

الرسول  فإن ،للسرية القطعية و،صل اجلواز فاأل،املنعى ذلك لعدم دليل كاف علو ،رجلهو

كانت النساء  و كانوا خيطبون فوق املنرب)عليهم السالم(ئمة األ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

عليهما (بطيهما إبل يف قصة الغدير بان بياض ، نكارإيكن ومل ليهم إينظرن  وحاضرات

  . ساء كن حاضراتالن و)السالم والصالة

 يف الغدير )عليه السالم(مام لإل و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عند بيعتهن للرسول و

 كما هو )السالم وعليهما الصالة(ليهما إ يف نظرهن إشكالال  و،يتكلمن وكن يبايعن

  .املتعارف

 كما األمرلو كان  و،وجوههم وس احلجاجورؤ إىل كذلك يف أيام احلج تنظر النساءو

  .  فعدم الورود دليل العدم،مينع من ذلك أشد املنع يف روايات متواترات أن وا لزمذكر

خرج  : قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، جابر اجلعفي إىل بسنده، بل روي الكليين

، اجلسم يجبل عارى عل ظهر املدينة إىل  يوم النحر)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

كن أكثر فإن ،زواجكنأطعن أ ويا معشر النساء تصدقن:  مث قال،نفمر بالنساء فوقف عليه

يا رسول اهللا يف النار مع : ليه امرأة منهن فقالتإ امتق مث ،فلما مسعن بذلك بكني ،يف النار

  فقال هلا رسول  ،اهللا ما حنن بكفار و،الكفار



٢٠٣

  واستثىن مجاعة الوجه والكفني فقالوا باجلواز فيهما ،من غري ضرورة

  

   .)١(زواجكنأنكن كافرات حبق إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

 تكلمه مع النساء يف تلك احلالة و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(جسم الرسول  ين عرإف

  . ليس مبثل ذلك أنه ىدليل عل

  .خوف افتتان ملا تقدم أو ريبة أو ال يكون نظرهن بتلذذن أ وال بد، نعم

عليه (احلسني ى اختيار بنات كسر وعتاقهنإ واملدينة  إىلسراءء األييؤيد ذلك جمو

 إىل ذلك من باب نظر املرأةن إ :يقال إالّ أن  اللهم،ليهمإغريه بسبب نظرهن  و)السالم

  . كما ذكرناه سابقاً، رادة الزواجإالرجل عند 

  . املرأة من هذه اجلهة ال دليل عليه وبني الرجلى فالقول بالتساو، كيف كانو

  . الثالثني حكم الضرورة ويف املسألة اخلامسة سيأيت} رورةمن غري ض{

 شيخ الطائفة إىل كما نسب ،} فقالوا باجلواز فيهما،الكفني ومجاعة الوجه استثىنو{

   :من الروايات يدل عليه مجلة و،غريهم وىالشيخ املرتض واملستند واختاره احلدائق و،مجاعةو

ل مما تظهر ئقد س و)عليه السالم( مسعت جعفراً:  قال،مثل صحيح مسعدة بن زياد

   .)٢(الكفني والوجه: قال ،املرأة من زينتها

                                                







٢٠٤

سألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم(عن أخيه ، )عليه السالم(جعفر  علي بن موثقةو

   .)١(الكفني والوجه: )عليه السالم(قال  ،ليه من املرأة اليت ال حتل لهإينظر  أن ما يصلح له

 من املرأةى ير أن ما حيل للرجل: قلت له، )عليه السالم(عن الصادق  يواخلرب املرو

   .)٢(القدمان والكفان والوجه: قال ،مل يكن حمرماًإذا 

 :﴾ما ظَهر﴿:  يف تفسري قوله تعالی،)عليهم السالم(عنهم ، تفسري جامع اجلوامعوعن 

صابعاأل والكفان نهإ)٣(.   

 هو الثياب: قال، يةيف تفسري اآل )عليه السالم(جعفر  أيب عن، اجلارود أيب خربو

زينة  وزينة للمحرم و زينة للناس:ثالث الزينة و،السواد وخضاب الكفني واخلامت والكحلو

الدملج  و،أما زينة احملرم فموضع القالدة فما فوقها و،فأما زينة الناس فقد ذكرناها، للزوج

   .)٤(الزوج فاجلسد كلهما زينة أ و،سفل منهأما  واخللخال و،فما دونه

الزينة الظاهرة : قال، يةيف تفسري اآل )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، موثقة زرارةو

  . الكف ومها يف الوجه و،)٥(اخلامت والكحل

                                                













٢٠٥

: عز وجلسألته عن قول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب خربو

﴿نهتزين دينبال يهام إالّ وِمن ر١(﴾ا ظَه(قال  :لبهي القُ و،املسكة واخلامت)القلب)٢ ، 

   .كقفل السوار

ا من سألته عن الذراعني من املرأة مه، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيح الفضيلو

اخلمار دون  ما و،نعم: قال ؟﴾ِلبعولَِتِهن إالّ ال يبدين زينتهنو﴿: الزينة اليت قال اهللا تعالی

   .)٣(دون السوارين ما ومن الزينة

الكف فوق  و،الوجه خارج عنه و،الرقبة وما يستره اخلمار من الرأس أن ظاهره: أقول

  .  فالكفان خارجتان عن الزينة،السوار ال دونه

 إىل بالنظرى ين مبتلإ: )عليه السالم(يب احلسن الرضا قلت أل، صحيح ابن سويدو

 ،عرف اهللا من نيتك الصدق إذا ال بأس ي عليا :فقال ،ليهاإ النظر فيعجبيناجلميلة أة مراال

   .)٤(الزنا وياكإو

ال ن  أو أ، زنا العني)عليه السالم(لعل مراده  و،تلذذ واملراد ال يكون النظر بريبة: أقول

  . الزنا إىل يكون النظر مقدمة

خرج رسول اهللا :  قال،نصاري عن جابر األ)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب جابرو

الباب وضع  إىل ملا انتهينا و،نا معهأو) عليها السالم(  يريد فاطمة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   فقالت فاطمة السالم عليك: مث قال،  يده عليه فدفعه)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

                                                











٢٠٦

ادخل يا : قالت ،دخلأ: قال، عليك السالم يا رسول اهللاو ):السالمعليها (

يا : فقال، قناع ييا رسول اهللا ليس عل: فقالت ،معيومن دخل أ: قال، اهللاول رس

فدخل رسول اهللا : قال أن إىل،  ففعلتبه رأسك يقنع وفضل ملحفتك يفاطمة خذ

 فقال ،صفر كأنه بطن جرادةأوجه فاطمة وإذا  ناأدخلت  و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

يا رسول اهللا : قالت صفرأ وجهك ىرأيل  ما: )لمصلى اهللا عليه وآله وس(رسول اهللا 

رافع الضعفة  واللهم مشبع اجلوعة: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال رسول اهللا ، اجلوع

الدم  إىل  فواهللا لنظرت:جابر قال، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أشبع فاطمة بنت حممد 

   .)١(وجهها أمحر ينحدر من قصاصها حىت

: )عليها السالم(بقرينة قوهلا ، القصة كانت بعد نزول آية احلجاب أن رالظاه: أقول

قناع يليس عل .  

ِإالَّ ما ظَهر ﴿: عز وجليف قول اهللا  )السالمعليه (عبد اهللا  أيب عن، احملاسنوعن 

   .)٢(الذراعان والوجه:  قال،﴾ِمنها

  . اخلامت و الكحلالزينة الظاهرة:  قال،)عليه السالم(عنه ، أخرىيف رواية و

   .)٣(املسكة واخلامت:  قال،)عليه السالم( عنه ،يف رواية ثالثةو

حرام املرأة يف إن أ و،مثل روايات باب احلج، يؤيد اجلواز مجلة من املؤيداته مث إن

  ليس استثناًء عن احلرام  أنه املستفاد من رواياته فإن ،وجهها

                                                









٢٠٧

 أن كتاب احلج قد تقدم يف و،تستر باملروحةمكن الأكان كشف الوجه حراماً فإنه إذا 

ماط املروحة بقضيبه عن أ مبروحة فت مر بامرأة حمرمة قد استتر)عليه السالم(جعفر أبا 

  .)١(وجهها

الذراع  وما يشعر به كثرة السؤال عن الستر إىل مضافاً :مثل ما ذكره اجلواهر بقولهو

  . ية اجلواز فيهما من معلوم، مع شدة االبتالء ما،الكف ودون الوجه

الكفني من املرأة  والوجه عدم معاملة مصار علیاأل وعصارالسرية يف مجيع األإىل و

  . ىانته ،الشراء و ملزاولتهن البيع،احلرج يف اجتناب ذلك والعسرإىل  و،معاملة العورة

استثناء ما إن  ف،)٢(﴾ما ظَهر ِمنها إالّ ال يبدين زينتهنو﴿: ية الكرميةمثل داللة اآلو

  . بظهور موضعها إالّ وال يكون، من الزينة ما هو ظاهر أن ىظهر من الزينة يدل عل

ختصيص اجليوب  فإن ،)٣(﴾ جيوِبِهن ىلْيضِربن ِبخمِرِهن علَو﴿: مثل داللة قوله تعاىلو

مار ن اخلأل ،وىلأال كان ذكر الوجه إ و،عدم وجوب ستر الوجهى بوجوب الستر يدل عل

ن يلف حول الرأس دون اآل إىل قماش معمولفإنه ، ال يستر الوجه ويستر اجليب غالباً

  .الوجه

 أيب عن، محزة الثمايل أيب كصحيحة، جزاء جسم املرأةأمثل ما يفهم منه الفرق بني و

  سألته عن :  قال،)عليه السالم(جعفر 

                                                



 





٢٠٨

 يف مكان ال يصلح النظر ما جرحإ وما كسرإاملرأة املسلمة يصيبها البالء يف جسدها 

   .)١(شاءت إذا اضطرت فليعاجلهاإذا  :قال، رفق بعالجه من النساءأ يكون الرجل ،ليهإ

 إذا  يف املرأة: مثل رواية داود،موت املرأة بدون وجود من يغسلهاى مثل ما دل علو

 أن  حيل هلنبل :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال:قال أن إىل، ماتت مع قوم ليس فيها حمرم

بعض  إىل حلية النظرى يدل علفإنه  ،)٢(يهو ح وليهإينظرن منه  أن منه ما كان حيلسسن مي

  . الكفني والوجه إالّ ليس ذلك و،عضاء املرأةأ

ال فيهم  ويف املرأة تكون يف السفر مع رجال ليس فيهم هلم ذو حمرم: رواية املفضلو

ليغسل بطن كفيها مث يغسل  :)عليه السالم(ال ق أن إىل، امرأه فتموت املرأة ما يصنع ا

  .)٣(وجهها مث يغسل ظهر كفيها

عليها (سيدة النساء  ي يد)عليه السالم(مثل األخبار الواردة املتضمنة لرؤية سلمان و

  .ىحرال دارةإدامية من ) السالم

  . غريها من املؤيداتإىل 

  كالعالمة يف التذكرة،الكفنيو الوجه إىل  اختاروا املنع عن النظرينمجاعة آخر مث إن

  . ربعة األدلةاستدلوا لذلك باأل و،غريهم واجلواهر وكشف اللثام ورشاداإلو

                                                









٢٠٩

  . )١(﴾سأَلْتموهن متاعاً فَسئَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍبإذا و﴿: فقوله تعاىل: ما الكتابأ

  . )٢(﴾ال يبدين زينتهنو﴿: قوله تعاىلو

وحدة ى ال دليل عل و،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يف نساء النيب  وىلة األياآلن إ :فيهو

  . الثانية قد عرفت اجلواب عنها يةاآلو، املناط

  .ال مينع هو و فكيف مينع غريه،مجال املرأة يف وجههان إ :فقد قيل: ما العقلأو

م به كلما حك( يأيت العلل حىت يف سلسلة يليس بدليل عقل وهذا استحسانن إ :فيهو

فمصلحة ، قله يف الوجهأ أو بعض احلسن أن  إىلضافة هذا باإل،)العقل حكم به الشرع

  . مثل هذا االستحسانى حنوها معها تقدم عل وملن هو يف طرف املعاملة والتسهيل هلا

 الّإ بدن املرأة عورة أن ىطباق الفقهاء علإيف كرت العرفان ى فقد ادع: مجاعما اإلأو

  .احملارم والزوجى عل

ى  علمجاعأراد بعض بدا مل ينفع اإل وإن ، قطعاًإمجاعراد كل بدا فال أن إنه إ :فيهو

  . ذلك حملل الرتاع

   :طوائفى ما الروايات فهأو

   .)٣(زنا العني النظر أن ىما دل عل: مثل

   .)٤(بليس مسمومإالنظر سهم من سهام  أن ما تضمن: مثلو

                                                











٢١٠

نه يدق يف عني أ و،)١( حسرة يوم القيامةورثتأ نظرة رب أنه ىما دل عل: مثلو

   .)٢(الناظر مبسامري من نار

عليه (بدوا وجوه خمدرات احلسني أم أيزيد من  وهل الكوفةأما ورد من ذم : مثلو

  . )السالم

امرأة ى يشهد عل أن رادأيف رجل  )عليه السالم(حممد أيب  إىل الصفار مكاتبة: مثلو

شهد  إذا وراء الستر يسمع كالمهامن  وه ويشهد عليها أن رم هل جيوز لهحليس هلا مب

 حىت ال جيوز له الشهادة وأ، هذا كالمها وتشهدك اليت ا فالنة بنت فالنأرجالن عدالن 

   .)٣(تظهر للشهودو :)عليه السالم(فوقع  ،يثبتها بعينها وتربز

كان  والعباسردف الفضل بن أ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ن إ :يف روايةو

خت له أعنده  وعرايبأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فاستقبل رسول اهللا  ،حسن اللمة فىت

 وجعل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عرايب يسأل النيب فجعل األ ،مجل ما يكون من النساءأ

ى  يده عل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(جعل رسول اهللا  و،عرايبخت األأ إىل الفضل ينظر

  من اجلانب  ذا هو سترهإف، ضل يستره من النظروجه الف

                                                









٢١١

 من حاجة )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فرغ رسول اهللا  إذا  حىت،خرنظر من اجلانب اآل

 ال ،املعلومات ويام املعدوداتا األأأما علمت : أخذ مبنكبه مث قال وليهإعرايب التفت األ

   .)١(هللا له مثل حج قابلكتب ا إالّ يده وال حيفظ لسانه ويكف رجل فيهن بصره

  . فاضته من عرفاتإكان ذلك عند : أقول

بني  املستمرة السرية و،م أيدوا احلرمة بالسرية املستمرة بني املتدينني من عدم النظرمث إ

  .ظهار الوجهإاملتدينات من عدم 

ى ليرد عليها عدم الداللة ع أنه  مع،ا ال تقاوم الروايات السابقة أوالًإ :يف الكلو

  . شيءأي  إىل حرمة النظر إىل ول مل تتعرضالروايات الثالث األ إذ ،التحرمي فيها ثانياً

 أتباعه وذم يزيد و،فهي موجبة جزئية، نآذا النساء كن يتقنعن خلف أن قد وردو

ى  يسترن وجوهن ال يدل عل)عليهن السالم(كون  فإن ،تصرف يف حق الغري بغري حقألنه 

بني الرجال يف املسجد ال  و بينهاحجاباً )عليها السالم(جعل فاطمة  أن كما، وجوب ذلك

  : التنقيبرواية  و،الوجوبى يدل عل

  . كله ستر بعض الوجه الى تدل عل: أوال

املرأة  حيث إن ف، يف حجية البينةإشكالال  إذ ،الفضلى حتمل علن أ وبد ال: ثانياًو

جبارها بالكشف عن إ )عليه السالم( ماماإلكانت تستر وجهها بقرينة سؤال السائل مل يرد 

  . وجهها

                                                





٢١٢

  مع عدم الريبة والتلذذ

  

امرأة ن إ :أخرىيت يف رواية واضطراا حيث ر إىل ضافةا باإلإأما رواية الفضل فو

كان  و،يف حجة الوداع تستفتيه  مبىن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(خثعمية أتت رسول اهللا 

، ليهإتنظر  وليهاإ فأخذ ينظر )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رديف رسول اهللالعباس الفضل بن 

مرأه ا ورجل شاب: قال و وجه الفضل عنها)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فصرف رسول اهللا 

 ،جواز كشف الوجه كما قاله املسالكى  تدل عل،يدخل الشيطان بينهما أن شابة أخاف

 ومل توصف بأا ،ليها الفضلإينظر مل  مل تكن مكشفة الوجهن إ اإ ف،أيده املستمسكو

صلى (كان ذلك حراماً فلما ذا مل ينهها النيب وكانت مكشفة الوجه  وإن ،ل ما تكونأمج

السبيل ى احلكم عل أن ىالتعليل يدل عل أن  إىلضافة باإل، عن املنكر)اهللا عليه وآله وسلم

  . الكراهة

 يجه عند نساء البوادمن تعارف كشف الوى ما السرية فليست تامة بعد ما نرأو

 يعتاد كما ،التعفف ونوع من الرتاهة ألنه ،منا اعتيد ستره يف املدنإ و،مثاهلنأ وعراباألو

  . جل ذلكحرام بل أل ألنه عدم ظهور مالبس النساء ال

ال  وإشكالحرم بال  الّإو} التلذذ ومع عدم الريبة{ اجلواز مشروط بكونه مث إن

  .هقد تقدم وجهو، خالف

ال   أو،فهل جيب الكف كما هو املشهور ،ثناءمل يقصد التلذذ لكنه وقع يف األ إذا نعم

حسان الوجوه من  إىل ن النظر أل،دلة األطالق إل)رمحه اهللا(ى جيب كما عن الشيخ املرتض

مالئمة ى ابولة علالبشرية الطبيعة ى مبقتض، ناث ال ينفك عن التلذذ غالباًاإل والذكور

  ر مع حصول  فلو حرم النظ،احلسان



٢١٣

  وقيل باجلواز فيهما مرة وال جيوز تكرار النظر

  

بني  وال قائل بالفصل بينهم أنه  مع،حسان الوجوه إىل التلذذ لوجب استثناء النظر

  . غريهم

لو سلم  إذ ،ى ما ال خيف:فيه و،سويد املتقدمة علي بن  بصحيح)قدس سره(يده أو

هر من املرتكزات الشرعية حرمة النظر مع الظا أن نقل ما قاله املستمسك منومل  طالقاإل

  . ىانته ،طالقاإلالتلذذ فيقيد به 

العرف ال يكاد يعرف  فإن ،ال بد من تقيده مبا تقدم من حرمة النظر بتلذذ: نقول

آخر لكان املناط  فلو مل يكن دليل ،ثناءيف األ أو  بتلذذ بقصد يف االبتداءرالفرق بني النظ

  .كافياً

 ،فهو ممنوع راد التلذذ الشهواينأن إ )ال ينفك عن التلذذ غالباً(: )قدس سره(قوله و

ليس من  و،حنوها فذلك جائز وطيار اجلميلةاأل ووراداأل إىل أراد مثل ما حيصل من النظروإن 

  .املتأملى على هذا هو املراد من صحيح ابن سويد كما ال خيف و،التلذذ املمنوع يف املقام

 يحك و،كما أختاره يف الشرائع} ال جيوز تكرار النظر و،قيل باجلواز فيهما مرةو{

دليل اجلمع  و،املانع و القولني اوزأدلةاجلمع بني ى نه مقتضأاستدل لذلك ب و،عن القواعد

  :مجلة من الروايات

صلى اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا : قال، )عليه السالم(عن الرضا ، الرازي مثل رواية

أول  إالّ ي علفليس لك يا ةرالنظ ال تتبع النظرة: قال و، كافراًمن قتل حية قتل :)وسلم

   .)١(نظرة

   السماء إىل امرأة فرفع بصره إىل من نظر: قال، )عليه السالم(خرب الصادق و

                                                





٢١٤

   .)١(يزوجه اهللا من احلور العني ليه بصره حىتإغمض بصره مل يرتد أو 

صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا ن إ :ل قا،)عليه السالم( علي عن، الطفيل أيب روايةو

لك  فإن ، فال تتبع النظرة النظرة،أنت ذو قرنيها ولك كرت يف اجلنة ي عليا:  قال)وسلم

   .)٢(خريةليس لك األ واألوىل

املرأة فال  إىل لكم أول نظرة:  قال،ربعمائةيف حديث األ )عليه السالم( علي وعن

   .)٣(الفتنة احذروا وأخرىتتبعوها نظرة 

تزرع يف القلب  النظرة بعد النظرة: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  قال،الكاهليوعن 

  .)٤(ا لصاحبها فتنةى كف والشهوة

 النظرة الثانية أن ىخريتني تدل عللو بقرينة الروايتني األ وهذه الرواياتن إ: لكن فيه

 ،أول نظرة لك: قال )سالمعليه ال(يؤيد ذلك ما قاله الصادق  و،املسببة للفتنة حمظورة

ال مل إ و،للفتنة الثالثة غالباً تكون تقوية فإن ،الثالثة فيها اهلالك و،ال لك والثانية عليكو

  .الثالثة ويكن فرق بني الثانية

   فإن ،ال تقاوم هذه الروايات روايات اوز أنه  إىلضافةهذا باإل

                                                











٢١٥

  .واألحوط املنع مطلقاً

  

  .فصيل فيهفيها ما ال ميكن هذا الت

  .هملا عرفت من وجه ،}حوط املنع مطلقاًاألو{

 ذكر كثري من الفقهاء ،بني النظر واليد وتالزم بني كشف الوجهه حيث إنى مث ال خيف

 فليس ذلك من باب اخللط بني املسألتني كما ،منعاً يف مسألة واحدة أو  البابني جوازاًأدلة

  . توهم

  



٢١٦

  م اليت حيرم عليه نكاحهن نسباًجيوز النظر إىل احملار): ٣٢ مسألة(

  

اليت حيرم { الرجل إىل املرأة و،املرأة إىل الرجل} احملارم إىل جيوز النظر{ ):٣٢ مسألة(

 يف اجلواهر و،ات عليه متواترةمجاع اإلبل، ال خالف وإشكالبال } عليه نكاحهن نسباً

  .كونه من الضرورياتى غريه دعوو

  .هو كذلك و:أقول

  .يةآخر اآلإىل  ،)١(﴾ِلبعولَِتِهن إالّ ال يبدين زينتهنو﴿: ابيدل عليه من الكتو

  . البنت وختاأل وم مثل رواية السكوين املتقدمة يف األ، متواترة الروايات:السنةومن 

عليه (براهيم إ أبا سألت:  قال،ابن احلجاج رواية و،اجلارود املتقدمةأيب  روايةو

 ،بينه حمرم وتغطي رأسها ممن ليس بينها أن ينبغي هلا تدرك مىتاليت مل  عن اجلارية )السالم

  .)٢(حترم عليها الصالة رأسها حىت يال تغط : قال،تقنع رأسها للصالة أن جيب عليها مىتو

  .غريها إىل ،عورن خرقةى على يلق و،ما ورد يف تغسيل احملارم جمرداتو

غريها  والساق والصدر ويالثد إىل ارمالسرية القطعية من نظر الرجال احملإىل  ضافةباإل

ال قول بالفصل  أنه  مع،مثال ذلك من الرجل احملرمأ إىل كذلك نظرهن و،من املرأة احملرمة

  .م قطعاًر حيث حت،بني أجزائهما غري العورتني

بعض من تبعه يف كشف اجلسد  ويف بعض كتبه لكن مع ذلك كله استشكل العالمةو

   التنقيح استثىنأن  إالّ ،مام احملارم مطلقاًأ

                                                







٢١٧

  .حال الرضاع يالثد

  : مورأيستدل به هلم  أن الذي ميكنو

  . الستر والغض أدلة إطالق: ولاأل

   .)١(اجلارود املتقدمة أيب رواية: الثاين

صلى اهللا (النيب ى  أترجالًن إ :قال، )عليه السالم( علي عن، رواه اجلعفريات و:الثالث

تكشف شعرها ى خشأ :قال أن إىل ،مر استأذن عليهاأهللا يا رسول ا:  فقال)عليه وآله وسلم

 أو شعرهاومن بدت شيئاً من حماسنها أن إ خافأ: قال ،ومل :قال، ال: قال ي،بني يد

   .)٢(يواقعها أن معصمها

مجاهلا ال إ إىل ضافةاجلارود باإل أيب رواية و،ن املطلقات مقيدةأل، ىيف الكل ما ال خيفو

ن أك و،ا كانت خاصة بالسائلأيف  رواية اجلعفريات ظاهرة و،كرواما ذى داللة فيها عل

 عند إشكالال فال إ و، كان يعلم حالة الرجل السائل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

  . املعصم عند احملرم والشعر وأحد يف جواز كشف شيء من احملاسن

  قرره الشارع يف كلياًله نسباً حقيق فإن ،ولد الزنا داخل يف النسب أن ىمث ال خيف

سيأيت الكالم يف  و،حنوه ولذا ال جيوز نكاحه و،حنوه ورثهو اإل وما خرج بالقطع إالّ شيء

  كذا  و،م ولد الزنا حمرم عليه كالعكسأعليه ف و،هذه املسألة

                                                







٢١٨

   أو مصاهرةًأو رضاعاً

  

  . غري ذلك وبنته وختهأ

 خوةاألو ي يوجب البنوةاملصنف هو الرضاع الذ املنصرف من عبارة} رضاعاً أو{

 خواتاأل والبنات ومهاتهن األ و،ية املباركةشبههما من الطوائف املذكورة يف اآلو

  . بناءحالئل األ والربائب ومهات النساءأ وختبنات األ وخبنات األ واخلاالت والعماتو

 نبال ينكح أب املرتضع يف أوالد صاحب الله حيث إنأما مثل أوالد صاحب اللنب 

م ال إ: لذا قال املستمسك و،فهو خارج عن منصرف كالم املصنف ، أوالد املرضعةمثلو

من الفقهاء الذين مل  ن مجلةأك و،عموم وجوب التستر و،النظر خيرجون عن عموم حرمة

  . االنصراف الذي ذكرناه إىل  املنت نظرواإطالقى يعلقوا عل

كذلك ليست  و،ضعب املرتأى  عل فليست بنت صاحب اللني حمرماً،كيف كانو

 الرضاع حلمةكون  فإن ،هذه احملرميةى ال دليل عل إذ ،أب املرتضعى بنت املرضعة حمرماً عل

  . هؤالء إىل اللحمةى ال يقتضي تعد كلحمة النسب

  . هكذا ومهاأأم  وأم أبيها ومهاأ ،صعوداً كأمهات الزوجة} مصاهرةًأو {

ال يشمل التحرمي (: ستمسكلذا قال امل و،هذا هو املنصرف من كالم املصنفو

  . ىانته )حنو ذلك أو اللواط واحلاصل من الزنا



٢١٩

  . وكذا نظرهن إليه، عدم تلذذ وريبة مع،ما عدا العورة

  

 ختهأ ومهأالط بغالم ال تكون  إذا كذا و،حرماً عليهبذات البعل ال تكون م ذا زىنإف

ج تزو وفاذا طلقها، رم عليه أبداًحيث حت فضاهاأف دخل بالزوجة إذا كذا و،حرماً عليهبنته مو

  . حرماً عليه مل تكن مإنسانا 

 إذا الزوج الشرعيى حرم علغري م و،ب الواطي شبهةاألى حرم علولد الشبهة م مث إن

  . كانت بنتاً

  . كما تقدم وجهه يف ولد الزنا، دلةفيشمله األ، نه ولد شرعاًفأل: ولأما األ

ال ترتبط بالزوج   من ماء زيد الواطي شبهةملخلوقة شبهةًن هذه البنت افأل: أما الثاينو

  .حرمة النظر و السترأدلةفيشمله ، م البنتالشرعي أل

غري  إىل ،بمنظورة األو ،يف العدة و،حرام كالعقد يف اإل،الكالم يف املقام طويلو

  . ذلك

  حرمةال تالزم بني أنه لبيان و،صول املسألة فقطأ إىل ملاعاًإمنا كان إ ما ذكرناهو

حيل  أن جيوز أنه كما، حيرم النظر وحيرم النكاح أن من اجلائز إذ ،حلية النظر والنكاح

  . غري ذلك إىل ،كما يف الكتابية ونكحها إذا كما يف احملللة، حيل النظر والنكاح

 إىل ضافة باإل،حرمكنصوص ستر عورة امليت للم، اًإمجاع ونصاً} عدا العورة ما{

  . دلةات األإطالق

  . غريه عليه ومجاعاإل كما تقدم وجهه من داللة} ريبة ومع عدم تلذذ{

  . املرأة وبني الرجل يالتساوى غريه عل ومجاعلإل} ليهإكذا نظرهن و{

  



٢٢٠

  مل تكن مشركة إذا اململوكة كالزوجة بالنسبة إىل السيد): ٣٣ مسألة(

  

بل ، إشكالال  وبال خالف} السيد إىل اململوكة كالزوجة بالنسبة{ ):٣٣ مسألة(

  .الضرورة و،ات متواترةإمجاععليه 

الروايات و ،)١(﴾مإمياُ أَزواِجِهم أَو ما ملَكَت  ِإالَّ على﴿: يدل عليه قوله تعاىلو

  . املتواترة

 فال جيوز ،حد الشريكنيال جيوز وطي املشتركة أل ألنه :قالوا ،}ذا مل تكن مشتركةإ{

  . ليهاإالنظر 

  . البضع ال يتبعض أن كتاب النكاح من فلما ثبت يف :ولیأما املقدمة األ

مقابل ، بني جواز النكاح ذاتاً مة األ هناك تالزم يف:م قالوافأل: ما املقدمة الثانيةأو

مة ذا جاز نكاح األإ ف،بني النظر و،ما أشبه وحرمةال مو بأن ال تكون حائضاً اجلواز عرضاً

مل حيرم النظر فإنه حنوه  ورم نكاحها عرضاً حبيضح وإن ،ال فالإ و،ليهاإذاتاً جاز النظر 

  . ليهاإ

لكن املقدمة الثانية ، املشتركة إىل ثبتت هاتان املقدمتان ثبت عدم جواز نظر السيدوإذا 

 كما، اململوكة حمكم إىل  جواز نظر املالكأدلة إطالقبل ، التالزمى ال دليل عل إذ ،مل تثبت

ال فرق بني حتليل كل االستمتاعات فإنه ، ي للوط حتليالًلو كان وكم عند حتليلهاهو احملأنه 

  أو ، ليهاإيف جواز نظره 

                                                





٢٢١

  أو وثنية

  

عليه ( عن الصادق ، ففي خرب ابن عطية،حيلل بقدر أن للموىل إذ ،حتليل بعضها

أحل له الفرج حل  وإن ،قبلة مل حيل له غريهاجاريته أحل الرجل للرجل من إذا  :)السالم

   .)١(له مجيعها

بعض ن إ جعلت فداك: )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال فضيل بن يسارو

: فقال ،له حالل خيه جاريته فهيأحل الرجل ألإذا  :نك قلتأ عنك ىأصحابنا قد رو

نعم يا فضيل ،خيه ما حل ألأبكر  يه وسةيفما تقول يف رجل عنده جارية له نف: قلت

حل له قبلة منها مل ألو  و،ما أحل له منها إالّ ليس له، ال: قال ،يفتضها أن دون فرجها أله

  . اخلرب )٢(ذلكى حيل له ما سو

حل يل أ: يف الرجل يقول المرأته، )عليه السالم(عن الصادق ، حفص ويف خرب هشامو

 إالّ ال حتل له منها: )عليه السالم(قال  ، فتحلها له،منكشفاً تراين أن ين أكرهإجاريتك ف

   .غريها إىل )٣(يطأها أن ال وميسها أن ليس له و،ذاك

التالزم كاف ى عدم التالزم يف مجلة من املسائل بعد عدم الدليل عل فإن ،كيف كانو

  . حبرمة النظر يف املشتركةى يف عدم الفتو

لكن ، ابية ال حيل وطيهاغري الكت أن ىهم علءن بناأل، غري كتابيةأي } أو وثنية{

ى السنة يدالن عل و الكتابإطالقبل ، هذه الكليةى  دليل علال أنه كتاب اجلهاد ذكرنا يف

  . أيضاًعليه فيجوز النظر  و،يجواز الوط

                                                









٢٢٢

  .ةأو مزوجة أو مكاتبة أو مرتد

  

صل األ  يكون، جواز النظرأدلة إطالق و،حيث قد عرفت ادام التالزم} أو مزوجةً{

 سألت:  قال،رمحان بن احلجاجيؤيد اجلواز يف املقام صحيح عبد ال و،جواز النظر أيضاًهنا 

عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه  )عليه السالم(عبد اهللا أبا 

زوج أ أن قد منعين: )عليه السالم(قال  و فكره ذلك،تلك احلالى يراها عل أو منكشفاً

  .بعض خدمي غالمي لذلك

  . حنوه غريهو

  . قال باجلواز فيها مجاعة أو لذا مال و،احلرمة تأمل ىيف داللته عل: قال يف املستمسك

االرتداد يوجب  أن ىال دليل عل} مرتدةً أو أو مكاتبةً{: منه يعلم الكالم يف قولهو

 ،املناط يف بينونة الزوجة بارتداد الرجل ليس قطعياً و،بل حاهلا حال املشركة، منع وطيها

حمل الكالم  حيث إن و،ين كما تقدماألمرم بني التالزى لو قلنا باملنع عن الوطي ال دليل علو

  . اهللا سبحانه العامل و،ماء نقتصر هنا ذا القدراإل وماء هو فصل نكاح العبيديف هذه اإل



٢٢٣

  يالوطحرم  وإن  الشبهةيجيوز النظر إىل الزوجة املعتدة بوط): ٣٤ مسألة(

  

ذا كانت فاطمة زوجة إف}  الشبهةيالزوجة املعتدة بوط إىل جيوز النظر{ ):٣٤ مسألة(

 ن ماأل،  عمرويها مادامت يف عدة وطؤزيد وطى رم علحيفإنه ، ها عمرو شبهةأفوط، لزيد

 منا جيوزإ و،كتاب الطالق  كما ذكروه يف،دخال شامل للمقاموجوب العدة باإلى دل عل

  . جواز االستمتاع بالزوجةى النظر لعموم ما دل عل

ال من جهة احملرمية حرم  يلما حرم الوطك أنه ىال دليل علو} يحرم الوطن إو{

  .النظر

من طرف أو ، رف الواطيطمن أو ، ال فرق بني كون الشبهة من طرف كليهماو

  . يف املقامدلة األطالقإل، حكميةأو ، ال بني كون الشبهة موضوعية و،ةءاملوطو

كان الواطي عاملاً زانياً  وكانت املرأة ذات شبهة إذا كان يف أصل العدة وإن 

ليس له احترام من جهة كون أو  ،الزوجة شبهة هل له احترام من جهة أنه  باعتبار،احتماالن

  . فحيث ال حرمة فال عدة يجل احترام الواطمنا هي ألإالعدة  و،الزاين ال احترام له

 أدلة طالق إل،تثناء الوطي للزوجسسائر االستمتاعات با حلية القاعدةى مقتض مث إن

  خالفاً ملا عن العالمة يف القواعد،الباقي يبق ويخرج الوط ،)١(﴾اِجِهم أَزو ِإالَّ على﴿

  . العدة يتنقض فمنعوا عن االستمتاع ا حىت، الشهيد يف املسالكو

                                                





٢٢٤

  .يف العدة ولو مل يكن بقصد الرجوع وكذا إىل املطلقة الرجعية ما دامت ،وكذا األمة كذلك

  

ة ما دل رضاال دليل عليه يصلح ملعنه إ :اهرلذا قال اجلو و،ذلكى ال دليل علنه إ :فيهو

  . االستمتاع بالزوجةى عل

ال دليل  إذ ،زنت بطريق أوىل إذا مث حيث جاز النظر يف وطي الشبهة جاز النظر يف ما

  . احلرمةى عل

ال  و،املوىلإىل  وطيها شبهة ال يوجب حرمة نظرها بالنسبة} مة كذلككذا األو{

  . وطئت زنا إذا كذلك و، االستمتاعاتأدلة طالقإل، سائر االستمتاعات ا

 كما ذكروه يف، ا زوجةأى ملا دل عل} املطلقة الرجعيةإىل { جيوز النظر} كذاو{

كما } مادامت يف العدة{، منها جواز النظر و الزوجةأحكام فيترتب عليها ،كتاب الطالق

  . جنبياتبعد العدة هي كسائر األ إذ ،هو واضح

ن الشارع أفك} مل يكن بقصد الرجوعن إو{ يقتضي جواز النظر دلة األ إطالقمث إن

 فيحل يف حال العدة كل ما حيل ، لقطع الزوجية بشرط انقضاء العدةهالًؤجعل الطالق م

  . الزوج وبني الزوجة

يف  أو كانت مفسوخة العقد إذا كما، يف العدة بدون طالقومن البائنة  ما املطلقةأ

ما أشبه  أو وهبها أو مة دخل ا مث باعهاأألا أو ، ة التحليلدخل ا من جهأو ، عدة املتعة

 ات السترإطالق ف،ال حمللة وال مملوكة وليست زوجةألا ليها إمل يكن له النظر ، ذلك

  . الغض تشملهاو

 للتالزم بني ،ليهإاز نظرها ج، مثلة املتقدمةليها يف األإكلما جاز نظره  أنه ىمث ال خيف

  . غض بصرها و غض بصرهأدلةتفاد من ين حسبما يسرماأل



٢٢٥

ال حيلل  ومتهأ إىل إنسانل نظر لحي أن يكون للموىل أن ال يبعد: يقال أن ال يبعد نعم

  . ليها فمشكلإال حيلل له النظر  وعبده إىل مته النظرحيلل أل أن له أن أما، ليهإهلا النظر 

  . يات السابقة كما عرفت من بعض الروا،ن له ذلكليها فألإأما حتليل نظره 

النظر  و،ذنهإب إالّ شيءى مة مملوكة ال تقدر علن األليه فألإأما عدم حلية نظرها و

  .شيء

 إىل سيطرة املوىلى نه ال دليل علعبده فأل إىل متهأ يف حتليل نظر شكالأما وجه اإلو

 أن ال حيل للموىل أنه فهو كما، تطبيق يف حدود صالحيته أنه ال، هذا القدر فهو تشريع

  .  فتأمل،أجنيب إىل متهأحيلل نظر 

  



٢٢٦

 مقام املعاجلة وما : منها،يستثىن من عدم جواز النظر من األجنيب واألجنبية مواضع): ٣٥ مسألة(

  مل ميكن باملماثل إذا يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر واجلرح والفصد واحلجامة وحنو ذلك

  

 خراآل إىل حدمهاأ} جنبيةاأل وجنيب األمن عدم جواز النظر من يستثىن{ ):٣٥ مسألة(

 اجلرح والكسر ونبض العروق ما يتوقف عليه من معرفة و مقام املعاجلة: منها،مواضع{

بل عن املسالك ، ال خالف يف اجلملة يف ذلك وإشكالبال } حنو ذلك واحلجامة والفصدو

مات رسال املسلّإسألة رسل املأغريه  ويف املستند و،ليهإجواز النظر مع احلاجة ى  علمجاعاإل

  . مع االضطرار

 االضطرار دلةذلك ألو} كن باملماثلمل مي{ وكان مضطراً} ذاإ{ إشكالال ه مث إن

 إذ ،كانت احلاجة بدون االضطرار إذا أما و،تيةالنصوص اآل ومجاعاإل والسرية القطعيةو

جل فحص ألال أو العملية إىل وحتتاج تكون املرأة ال تلد أن مثل، بينهما عموم مطلق

  بأن كان هناك مماثل،غري املماثل إىل لكن ال كان اضطرار يف اجلملةأو ، تشخيص املرض

  : قوالن ،ال أم  فهل جيوز،كن العالج عندهمأو

خراج هذه الصورة من إى الستر بدون دليل عل و الغضأدلة طالق إل،العدم: ولاأل

  . طالقاإل

  : مورأاستدل له ب و،اجلواز: الثاين

  . مور غري ضروريةأطباء يف املتدينني يراجعون األ فإن ،لسريةا: ولاأل

  ى ذلك ملا نر و،يف الشريعة يشمل كل حاجة االضطرار املستثىنن إ :الثاين



٢٢٧

الشارع ملا  و،كنت مضطرة: تقول ،جل الوالدة ملاذا راجعتقيل للمراجعة أل إذا نهأ

 ،فالشرط االضطرار العريف ال الدقيعليه  و،العريف إالّ  استثناء االضطرار مل يفهم منهأطلق

  . الكماليات ا تشمل حىتإ ف،خص من احلاجةأ أيضاًالعريف و

صلى اهللا عليه وآله (أصحاب الرسول ى ما ورد من معاجلة النساء جلرح: الثالث

 خصوصاً تلك ،مكان معاجلة الرجلكان باإل إذ ،مل تكن ضرورة أنه مع،  يف احلرب)وسلم

  .حنوه وجعل حمروق احلصري وجعل الفتيل ومن قبيل التدهنياملعاجلات البسيطة 

 االضطرار يشمل احلاضر نعم، السرية يف غري االضطرار غري حمققة إذ ،يف الكل نظرو

 إذا يكون يف جسمها آثار السرطان مما ينبغي الكشف عليه للتوقي أن ذا خافت منإف، يتاآلو

  . طرار عرفاًن يكون من االضمل يكن مؤذ اآل وإن كان سرطاناً

االضطرار العريف موضوع احلكم الشرعي فهو ليس  أن ريد بهأ فإن ،أما دليلهم الثاينو

 ،يساوق احلاجة كما هو موضوع الكالم فهو أول الكالم أنه ريد بهأ وإن ، للقول الثايندليالً

  .  كما هو واضح،االضطرار العريف أخص من احلاجةإذ 

حظ قلة لو إذا خصوصاً،  يعلم عدم وجود االضطرارملنه إ :ففيه ،أما دليلهم الثالثو

م جبماعتهم القليلة كانوا يريدون إف، مشاغلهم  وكثرة)آله واهللا عليهى صل(أصحاب النيب 

  مثل هذا يتطلب صرف كل الطاقات  و،الدنيا ويندبناء ال



٢٢٨

  .املمكنة

  . عدم كفاية احلاجة وحاديث لزوم االضطراريظهر من مجلة من األ وهذا

صيبها البالء يسألته عن املرأه املسلمة :  قال)عليه السالم(عن الباقر ، في رواية الثمايلف

 يكون الرجل أرفق بعالجه من ،ليهإجرح يف مكان ال يصلح النظر  أو ما كسرإيف جسدها 

   .)١(شاءتن إ اضطرت إليه فليعاجلهاإذا  :قال ، أيصلح له النظر إليها،النساء

فال يكون هذا احلديث دليال ، نوع من االضطرار العريف أنه  شك ال)أرفق(ن إ :أقول

  . للقول باجلواز مطلقاً

سألته عن املرأة : قال، )عليه السالم(عن أخيه ، )عليه السالم(جعفر  علي بن وعن

 ،ليه يعاجلهإينظر  أن هل يصلح للرجل، عضدها أو بطنها أو يكون ا اجلرح يف فخذها

 أن ليته اجلرح هل يصلح للمرأةإ أو  عن الرجل يكون ببطن فخذهسألته و:قال، ال: قال

   .)٢(مل يكن عورة فال بأسإذا  :قال ،تداويه وليهإتنظر 

ليه من نظره إخفية نظرها أى ذيلها دليل عل و،عدم االضطرارى صدرها حممول علو

  . كما ذكرناه سابقاً، ليهاإ

 )عليه السالم(ل أمري املؤمنني ئس: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، السكوينوعن 

   .)٣(يصف فال أن كان حيسنإذا  :قال ،عن الصيب حيجم املرأة

                                                









٢٢٩

  . املميز يف حكم البالغ كما ذكروا و،مميز ألنه :أقول

، يف جسدها ل عن املرأة تصيبها العلةئس أنه ،)عليه السالم(عن الباقر ، الدعائموعن 

   .)١(ذلك فال بأس إىل اضطرتإذا  :قال ،يعاجلها الرجل أن أيصلح

  . ليه بسبب املرآةإنه ينظر أ و،ىيؤيد ذلك بعض الروايات الواردة يف اخلنث وبل

اليت سأل كتم سأله يف املسائل أبن  حيىي أن :)عليه السالم(خ اهلادي أى فعن موس

 ليهإينظر  من من املبالى تورث اخلنث: )عليه السالم( علي قول و،ىعن اخلنث خربينأ :عنها

يكون نظر ن أ و،يكون امرأته أن ىعس أنه مع، نفسه ال تقبل إىل شهادة اجلار و،بالإذا 

احلسن  أبو فأجاب، هذا مما ال حتل و،ليه النساءإقد نظر  ويكون رجالًأو ، ليها الرجلإ

يورث من املبال فهو كما  أنه ىيف اخلنث )عليه السالم( علي ما قولأ: )عليه السالم(الثالث 

 فينظرون يف ةخلفهم عريانى تقوم اخلنث وةًينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآ و،قال

   .)٢(املرايا فريون شبحاً فيحكمون عليه

عليه (مر أمري املؤمنني أالشخص ما ادعاه من الفرجني ى ملا ادعنه إ ،يف رواية املفيدو

   هأمر بنصب و،را بيتاً خالياًحيض أن  عدلني من املسلمني)السالم

                                                







٢٣٠

  بل جيوز املس واللمس حينئذ

  

مر أ و،خرىمقابلة للمرآة األ خرىاأل و،مها مقابلة لفرج الشخصاحدإمرآتني 

أمر العدلني بالنظر يف  و،حيث ال يراه العدالن، ةآالشخص بالكشف عن عورته يف مقابلة املر

  ادعاه الشخص من الفرجني اعترب حاله بعدفلما حتقق العدالن صحة ما، املرآة املقابلة هلما

جعل محل  و،يعمل بهومل لقاه أ و،مهل قوله يف ادعاء احلملأحلقه بالرجال أفلما ، ضالعهأ

   .)١(حلقه بهأ وهاجلارية من

 فعد، املرأة متساويتان وضالع الرجلأ أن كما يقولون ثبت يف العلم احلديث: قولأ

 ألنه ال، )عليه السالم(ظهار احلق مبا يراه العرف يف زمانه إجل  كان إل)عليه السالم( اإلمام

  . اهللا العامل و،واقع

كشف الرجل ال  إىل ذا احتاجإف، القدر الضروريى فالالزم االقتصار عل، كيف كانو

اخلارج قدر  و،احلرام شامل للكل إذ ،الضرورات تقدر بقدرها فإن ،هكذا ويكشف الرجلني

  . ليهإاملضطر 

 مثل قوله ، املتقدمةدلةلعموم األ، حني االضطرارأي } اللمس حينئذ وملسبل جيوز ا{

  . غريهو ،)٢(شاءتن إ فليعاجله:  يف رواية الثمايل)عليه السالم(

 ما من شيء حرمه اهللا: )عليه السالم(قوله  فإن ، االضطرارأدلة )عليه السالم(يدل و

  كان  إذا ،خرحلية ذلك للطرف اآلى عليدل باملالزمة  ،)٣(ليهإحله ملن اضطر أقد وإالّ 

                                                









٢٣١

توقف االستنقاذ من الغرق أو احلرق أو حنومها عليه أو  إذا ومنها مقام الضرورة كما

  على املس

  

 ،ال لزم لغوية احلل لطرف واحدإ و،هناك طرف آخر حيرم عليه ذلك الشيء ابتداًء

  . الوجه غري ظاهر )ال يشمل الطبيب وخيتص باملضطرنه إ( :فقول املستمسك

كما هو املركوز يف ، خفأ ألنه ،ولاللمس قدم األ ودار بني النظر إذا  أنهمث الظاهر

يف   جلوازه حىت،من وراء الثوب قدم الثاينأو  لو دار بني اللمس مباشرة و،ذهان املتشرعةأ

  .مل يكن غمز إذا كما يدل عليه ما يأيت من اللمس من وراء الثوب، حال االختيار

 ،ن يف العورة حرمتنيأل، غريها قدم الثاين أو العورة إىل  بني النظرمراألدار وإذا 

  .خبالف سائر اجلسد

ن احملرم أل، ول احتياطاًغريهم قدم األ والعورة إىل قرباء احملارمدار بني نظر األوإذا 

  .سائر جسمه إىل لذا جاز له النظر و،خف يف مرتكز املتشرعةأ

 حلديث رفع القلم، خفأفيه  ن احلرمةأل، ولدم األالكبري ق وولو دار بني نظر املميز

  .حنوهو

اضطرار ال  ألنه ،الرجال للرجال وجب والنساء للنساء أو لو متكن من وصف احملرمو

  . حينئذ

 أو توقف االستنقاذ من الغرق إذا كما{ يف غري العالج}  مقام الضرورة:منهاو{

،  االضطرار تشملهأدلةات  فإن إطالق}املسى علأو { النظرى علأي } حنومها عليه أو احلرق

  .الثاينى ول علاملهم املقتضية لتقدمي األ وهممسألة األ إىل ضافةباإل

  . نقاذاإل وحنوه حبيث حيرم حتمله وجب العالج ولو كان الضرر أنه ىال خيفو



٢٣٢

  ة كل ما هو أهم يف نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمسرضا مع:ومنها

  

 أنه  من،الصوم وكتاب الطهارة كما ذكروا يف، كان حبيث ال حيرم حتمله جازذا  إأما

  . قد يكون حراماً و،قد يكون جائزاً و،الصيام واجباً وقد يكون املاء

 أو أهم يف نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر ة كل ما هورضا مع:منهاو{

استلزم ذلك  و،ختهأ أو مهأ أنه ادعاءى  علنقاذ املرأة من يد الظاملإتوقف  إذا كما} اللمس

خذ عند املصور ألأو ، كشف وجهها عند الظاملى توقف حجها عل إذا كما و،ليهاإالنظر 

  .غري ذلك إىل ،صورة هلا

ما ذكره هنا  و،ريد به الضرورة العرفيةأا أ ،مقام الضرورة ما ذكره يف أن ىال خيفو

ترك ما قبله  وهذاى االقتصار عل وىلاألن إ :مسكفقول املست ،مندرج يف الضرورة الشرعية

  . حمل نظر

 أي ىقدام علجاز له اإل الإ و،فيها لو من جهة ارتكاز املتشرعة و،همعلم األن إه مث إن

فحص ى توقف ذلك عل و،أراد التزويج إذا يكون من ذلك ما أن ال يبعد و،يناألمرمن 

ن املستفاد أل، جيوز ذلكفإنه  ،نالد اآلكما هو السائد يف قانون بعض الب ،الطبيب لعورته

بل ميكن دخوله ، مساوية له أو ما أقلإالزواج حبيث تكون حرمة الكشف   أمهيةدلةمن األ

  .يف االضطرار

ما أهم  أل،الزيارة املستحبني أو رادة احلجإبل لعل منه كشف وجه املرأة للظامل عند 

  . اهللا العامل و، فتامل،ال أقل من مساوما له و،من هذا احلرام



٢٣٣

  . مع دعاء الضرورة أو أداًء مقام الشهادة حتمالً:ومنها

  ما عن العالمة من جواز النظر إىل الزانيني لتحمل الشهادة وليس منها

  

مع دعاء { كان أحدمها يوجب النظر إذا }داًء أ أو مقام الشهادة حتمالً:منهاو{

  .  مل حيل النظرشهادةً أو شهادة حتمالًال إىل لو ال الضرورة إذ ،هلذه الشهادة} الضرورة

  .التفصيل الذي ذكرناهى وجب عل أو دعت الضرورة جاز إذا أماو

 يف القواعد} ما عن العالمة{ اجلواهر وكشف اللثام وكما عن التذكرة} ليس منهاو{

ال خمرج يف  و،النظر حرام أن وجه العدم ،}الزانيني لتحمل الشهادة إىل من جواز النظر{

ظهر كان األ وإن ،حرام النظرى أمهية التحمل أمهية توجب تقدميه على ال دليل عل إذ ،ماملقا

ملا فيه من منع  و،قامة حدود اهللا تعاىلإ إىل نه وسيلةأبل الوجوب ملا علله املسالك ب، اجلواز

 ،ركان الشرعأمنع انسداد باب ركن من  و،هذا احملرمى منع اجتراء النفوس عل و،الفساد

هو يسقط عدالة  ون النظر كان حمرماًأل، الزناى  تسمع الشهادة علالنظر حراماً مللو كان و

  . الشاهد غري العادل ال تسمع شهادته و،الشاهد

 فيمكن اجلمع ،ح عادالًبيص ويتوب الشاهد أن ىخذ بالشهادة عليتوقف األ: قيلن إو

  . بني قبول الشهادة وبني حرمة النظر

رجوع ى يتوقف عله مث إن، يفر هذه املدة الزاين إذ ،شهادةذلك تفويت ال معىنن إ :قلنا

علمنا  وزمان طويل لرجوعهإىل  ذلك حباجة و،العدالة إىل الشاهد عن حالته السابقة

  .بالرجوع فيعود احملذور السابق

   قامة احلدود وفضح الفاسق أهمإ فإن ،هو كما ذكره و،هذا كالم الشهيد بتوضيح منا



٢٣٤

 أو الثدي للشهادة على ، وكذا ليس منها النظر إىل الفرج للشهادة على الوالدة،فاألقوى عدم اجلواز

  استجوده الشهيد الثاين وإن ،مل ميكن إثباا بالنساء وإن ،الرضاع

  

كسر  ولقاء القبض عليهلذا جيوز دخول بيت الفاسق إل و،بكثري من مثل هذا احملرم

  . كتاب اجلهاد يفقد ذكرنا طرفاً من ذلك  و،غري ذلك وزجاجة اخلمر

ال  أن لزم،  بأن يتفق الرؤية بال قصد،ما خرج إالّ صل يف النظر احلرمةلو كان األو

كان  أن  بعدنه صار عادالًأيثبت بأو ، اتفقت الرؤية أنه ثبت إذا  إالّتقبل شهادة الشاهد

  . هذا مقطوع العدم و،ي بالنظر العمدفاسقاً

ى دي للشهادة علثالأو ، الوالدةى دة علالفرج للشها إىل كذا ليس منها النظرو{

 إىل علله يف املستمسك باملنع من حصول الضرورةو ،}ثباا بالنساءإمل ميكن  وإن ،الرضاع

مع جهة تقتضي وجوب  الإمت احلاجات ال يقتضيه أ و، لعدم كونه من مهام الدين،ذلك

  . ىانته ،ثباتهإ

  . ات النظركالمه اعتراف ضمين بأن املقام من جموزن إ :فيهو

به الشهيد يف  كما أفىت، حيانبل وجوبه يف بعض األ، جوازهى قوفاأل، كيف كانو

ال إ و،كانت أهم وجب فإن ،الضرورة حتلل احملرم و،الكالم يف مقام الضرورة إذ ،املسالك

  . ن كان مساوياً جازأب

بدون كان مينع  وإن ،فال وجه للمنع كان مينع مع الضرورةن إ املانعن إ :احلاصلو

  . ليهإمال بعض و} استجوده الشهيد الثاين{ لذا} و{ ،الضرورة فليس كالم اوز فيه

   حيث يتوقف الوالدة عليه، عورة الوالدة إىل من الضرورة نظر القابلة مث إن



٢٣٥

  ومنها القواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحاً

  

كان وإذا  ،لرجال هلناقتضت الضرورة توليد ا إذا كذلك و،لذا جرت السرية بذلكو

ول يف صورة الضرورة حوط مراجعة األفاأل، خر غري عادلاآل و،حدمها عادلأهناك رجالن 

ن العدالة متنع عن زيادة ذلك أل و،غريمها وتوليد ومن تطبيب النساء يف كل أقسام مباشرة

  .اللمس والنظر

 إىل رجل يف النظرالرجل مثل حال ال إىل يف كل ما ذكرناه يكون حال املرأة يف النظرو

  . املرأة

 اأكما ، ولطبيبة قدم األ أو عورته من طبيبالنظر إىل  إىل اضطر إذا  أنهقد تقدمو

الضرورات  فإن ، لتقدمي أقل احلرامني،حدمها قدمت الثانيةأمثل ذلك من  إىل اضطرتإذا 

  . تقدر بقدرها

بل ، ال خالف ولإشكابال } منها القواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحاًو{

  . ضرورةً واًإمجاع

  أنْ ال يرجونَ ِنكاحاً فَلَيس علَيِهن جناح الْقَواِعد ِمن النساِء الالَّيتو﴿: قال تعالی

  . )١(﴾اللَّه سميع عليم ويستعِففْن خير لَهن إنْ ويضعن ِثيابهن غَير متبرجاٍت ِبزينٍة

  : دل عليه متواتر الرواياتيو

: عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ففي صحيح حممد بن مسلم

﴿ساِء الالَّيتوالن ِمن ونَ ِنكاحاً الْقَواِعدجرن أن  ما الذي يصلح هلن﴾ ال ييضعن من ثيا، 

   .)٢(اجللباب: قال

                                                







٢٣٦

:  قالثيان ن يضعنأ: قرأ أنه )ه السالمعلي(عبد اهللا  أيب عن، يف صحيح احلليبو

اجللباب واخلمار ،فقال ،بني يدي من كان: قلت :بني يدي من كان غري متربجة بزينة، 

   .)١(خریية األالزينة اليت يبدين هلن شيء يف اآل و،مل تفعل فهو خري هلافإن 

تضع : قال ،يضعن ثيان أن :)عليه السالم(عنه ، محزة أيب يف حديث حممد بنو

   .)٢(اجللباب وحده

 اجللباب:  قاليضعن من ثيانأن : قرأ أنه ،)عليه السالم(عنه ، يف حديث حريزو

   .)٣(كانت املرأة مسنة إذا اخلمارو

  .  دفع توهم جواز وضع كل ثيانمن  بذكر)عليه السالم( اإلمامأراد : أقول

القواعد من  يسأله عن حد )ه السالمعلي(ليه إكتب  أنه ذكر احلسني أنه يف روايةو

من قعدن : )عليه السالم(فكتب  ،ذراعها وتكشف رأسها أن بلغت جاز هلا إذا النساء اليت

   .)٤(عن النكاح

ما الذي ،  عن القواعد من النساء)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: الكناين قالوعن 

 أن تكون أمة فليس عليها جناح أن  إالّ،اجللباب: فقال ،يضعن من ثيان أن يصلح هلن

   .)٥(تضع مخارها

                                                













٢٣٧

  : يف املقام فروعو

لكن  ذا كانت كبريةإف، ال يرغب يف زواجها من الكربن  أوحد القاعدة ه: ولاأل

 مل تكن مشمولة هلذا احلكم ،ما أشبه أو لقلة النساءأو ، ملاهلاأو  يرغب يف زواجها جلماهلا

  . فتأمل

ما  أو قلة الرجال أو قبحأو  لكن ال يرغب يف زواجها لنقص، عدةلو مل تكن قا: الثاين

  .  حكمة ال علة﴾ال يرجونَ﴿: قوله تعالی فإن ،مل يكن هلا هذا احلكم، أشبه

  .  ال شخصاًاملراد الرجاء عرفاً: الثالث

  .  فلكل مكان حكمه،يف مكان ال ترجو و،لو كان يف مكان ترجو النكاح: الرابع

رجت النكاح حرم عليها وضع  ت القاعدة اجلراحات التجميلية حىتجرألو : اخلامس

  . الثياب

 أم ،ن املعيار القاعدةأل، فهل هلا وضع الثياب، لو كانت القاعدة ذات زوج: السادس

  . الثاين أحوط و،ول أظهراأل: احتماالن ،ية يف اخلليةالن ظاهر اآل ،ال

 ،فهل جيوز هلا وضع الثياب، لو كانت قاعدة يرغب فيها رجل واحد مثالً: السابع

  . غريه إىل جيوز بالنسبة و،ليهإ فال جيوز بالنسبة ثالثها التفصيل بني ذلك الرجل: احتماالت

  جيوز نظر املرأة  أنه هل القاعد من الزواج حكمه حكم القاعدة يف: الثامن



٢٣٨

الثدي والبطن  ال مثل ،بالنسبة إىل ما هو املعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع وحنو ذلك

  وحنومها مما يعتاد سترهن له

  

  . ولويالظاهر ذلك للمناط األ ،القاعدة إىل كما جيوز نظر الرجل، ليهإ

  . ملا تقدم، ريبة والقاعدة بتلذذ إىل ال جيوز النظر: التاسع

، جانبحنوه من املثريات أمام الرجال األ وبالدالل تأيت أن ال جيوز للقاعدة: العاشر

  .مناط ال و ذلكىسو وضع الثياب دون ما الن املستثىن

  . خر يعرف حكمها مما ذكرناهأهنا فروع و

 من كشف بعض له املعتادما هو  إىل بالنسبة{ منا هوإجواز عدم سترها  أن ىال خيفو

ن مراد املصنف أك و،يةاملنصرف من اآل ألنه }حنو ذلكو{ القدم والرقبةو} الذراع والشعر

 ية باآلال كان حمجوباًإ و،كشف كل الشعر ال جيوز أن رادهم أن ال،  الغلبة)بعض( من

  . بعض الروايات املتقدمةو

 إىل ينظر أن سألته عن الرجل حيل له، )عليه السالم(عن الرضا ، صحيح البزنطيو

 خت امرأتهأ: قلت له، تكون من القواعد إالّ ،ال: )عليه السالم(فقال  ،خت امرأتهأشعر 

 شعرها: )عليه السالم(فقال  ،ليه منهاإيل من النظر  فما: قلت، نعم: قال ،ة سواءبالغريو

   .)١(ذراعهاو

، البصر وغض  السترأدلة طالقإل} حنومها مما يعتاد سترهن له والبطن والمثل الثدي{

احتمال ارتفاع حكم العورة عن مطلق جسدها كما عن  و،الثدي وخيرج منه مثل البطنومل 

  ية حمل  اآلإطالق إىل ا استناداًغريمه والشهيد والتذكرة

                                                





٢٣٩

  . تفسري الروايات هلا إىل ضافةباإل، كثر من املشهورأى ية ال تدل علاآل إذ ،نظر

 ،حنوه يف الوجه والتحمري و،زينةى مث املراد بالزينة أعم من تطفيف الشعر مبا يسم

تزينت فإن  ،بالزينةى غري ذلك مما يسم إىل ،حنوه ولبس الذهب و،حتمريه وتسويد الشعرو

يكون استعمال العطر  أن ال يبعد و، املنعأدلة طالقصارت مشمولة إل وحرم عليها الكشف

  . من الزينة ملا فيه من التهيج

ى فالدليل عل، يناألمرليها للتالزم عرفاً بني إكما جيوز وضع ثياا جيوز النظر ه مث إن

  . خر كما تقدماآلى حدمها دليل علأ

  .صالة املنعأى على التالزم فيبقى ال دليل عل ألنه ،ها لغريهمس ونعم ال جيوز ملسها

 طالق لإل،كافراً أو يكون الناظر مسلماً أن ال فرق يف جواز وضع ثياا بنيو

يف ، فعدم منع خروجها يف معرض وجود الكفار سالميف بالد اإللتعارف وجود الكفار و

  . العدمى حنوه دليل عل وسواقاأل

يكون حينئذ  ألنه ،ياا موجباً لتجري غري القواعد لذلك مل جيزكان وضع ثن إه مث إن

  .مثاإلى من باب التعاون عل

 الزيارات وكان يف احملالت املزدمحة كاحلج إذا كما، لو استلزم الكشف اللمسو

، عدم املنعى  مع كثرة االبتالء دليل علطالقاإل أن من، احتماالن ،ال أم حنومها فهل جيوزو

 ،ول أقرباأل و،ةرضامور خارجية عأكان هناك  إذا ما ال، ن اجلواز يف نفسهاملتيق أن ومن

  . كان الثاين أحوطوإن 

ففي جواز كشفها ، كانت بني عزاب شبقني إذا كما، لو علمت بأن كشفها يثريو

  .كان املنع أحوط وإن ،احتماالن

  احلكم ليس خاصاً  أن الظاهرو



٢٤٠

  جيوز النظر إليهمانه فإ ،ومنها غري املميز من الصيب والصبية

  

جيوز  أنه كما و،ولويبل جيوز كشف هذا املقدار بعد موا للمناط األ، حبال حياا

 حيتمل املنع من باب و،طالقهلا الكشف يف احلاالت العادية جيوز هلا الكشف يف الطواف لإل

 إالّ ،ةبني كشفها يف حال الصال وال تالزم بني كشفها مطلقاً و،الطواف بالبيت صالةأن 

  . كتاب احلج كما ذكرناه يف، طالق ال يفيد اإلالطواف يف البيت صالةن إ يقالأن 

 ،مقطوعنيأو  يكونا موصولني أن ذراعها بني وشعرها إىل ال فرق بني جواز النظرو

  . املناطأو  طالقلإل

 قوله طالقإل ،كان زينة إذا النظر وظهارهاإنعم لو استعملت شعرها غري قاعدة حرم 

جيب ومل ، ا لو استعملت شعر غري قاعدة جاز النظرأكما  ،)١(﴾ال يبدين زينتهنو﴿: تعالی

 هذا الشعر عد إذا  إالّ، دليل القاعدةإطالقدخل يف  و املنعإطالقخرج عن  ألنه ،الستر

   .)٢(﴾متبرجاٍت ِبزينٍة﴿ :حيث يدخل يف قوله تعاىل، املوصول زينة

من، احتماالن ،فهل جيوز اختالس النظر بدون رضاها، ت تستر شعرهاا لو كانمث إ 

ول كان األ وإن ،الثاين أقرب و،دلة األإطالقومن ،  ذلك تصرفاً يف شأايعد وحقهاأنه 

  .أحوط

  للتالزم العريف،ليهنإكذلك يستحب ترك النظر ، يستحب هلن االستعفاف أنه كماو

  . يناألمربني 

   نظر الرجل} ليهماإجيوز النظر فإنه ، الصبية و الصيبمنها غري املميز منو{

                                                







٢٤١

  ، وال جيب التستر منهما،بل اللمس

  

  . الصيب إىل املرأة و،الصبيةإىل 

ليهما بتلذذ إاملرأة  ومل يكن نظر الرجل إذا }جيب التستر منهما ال و،بل اللمس{

 اًإمجاع بل ،لةال خالف فيه يف اجلم وإشكالبال ، تانتيكن خوف افومل ، ريبة وشهواين

  . ضرورةًو

 ،)١(حيتلم فلحديث رفع القلم عن الصيب حىت، املرأة والرجل إىل ما عدم البأس بنظرمهاأ

  . املناطإىل  ضافةباإل، املرأة عدم التستر للتالزم عرفاً وذا جاز هلما جاز للرجلإف

 إذا كما ،يثري شهوته أنه لو فرض و،تلذذوبريبة نظر غري املميز ليس  أن املعلومومن 

احليوان  نظر إذا فهو مثل، صلما أشبه مل يكن بذلك بأس لأل وثارة يف نعوضهظهرت آثار اإل

  .ثار النظر شهوتهأ وكالقرد

قوله ، ما ذكرناه إىل ضافةفيدل عليه باإل، ليهماإاملرأة  وأما عدم البأس بنظر الرجلو

ا شاملة لغري املميز بال إف ،)٢(﴾وراِت النساِء ع أَِو الطِّفِْل الَّذين لَم يظْهروا على﴿: سبحانه

  :طوائف من الروايات و،السرية القطعية و،إشكال

حكم غري البالغة يف ى ما دل عل و،املرأة للطفل وتغسيل الرجل للطفلةى مثل ما دل عل

  . غري ذلك مما سيأيت مجلة منها و،تقبيلها وقناعها

   ما تقدم يف بعض املسائل السابقة من ففيه، حنوها وكان النظر بريبة إذا أما

                                                







٢٤٢

  بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ

  

 ،املرأة وملسهما للرجل، عرف مما ذكرنا جواز اللمس من اجلوانب كلها أنه كما، املنع

  . حنوها وبدون ريبة ،هلمااملرأة  وملس الرجلو

يدل عليه حديث رفع  و،كما هو املشهور} ليهما قبل البلوغإبل الظاهر جواز النظر {

  . املرأة والرجل إىل نظرا إذا ليهماإبالنسبة  القلم

براهيم إ أبا سألت:  قال،ليهما صحيح عبد الرمحان بن احلجاجإاملرأة  ويف نظر الرجلو

بينه  وتغطي رأسها ممن ليس بينها أن ينبغي هلا  مىت،اليت مل تدرك عن اجلارية )عليه السالم(

 ال تغطي رأسها حىت :)عليه السالم(قال  ،تقنع رأسها للصالة أن جيب عليها مىتو ،حمرم

   .)١(حترم عليها الصالة

وحدة  أن كما، كما تكرر قبل ذلك، جواز النظر باملالزمة العرفيةى الرواية تدل علو

سائر  وعدم الفرق بني الشعرى عل أيضاًتدل  و،ربعة األحكاماألى املناط تساعد يف داللتها عل

  . مما سيأيت الكالم فيها خال العورة ام، جسدها

هو ابن  ويؤخذ الغالم بالصالة:  قال،)عليه السالم(عن الرضا ، يف صحيح البزنطيو

   .)٢(حيتلم ال تغطي املرأة شعرها منه حىت و،سبع سنني

ال تغطي املرأه : )عليه السالم(قال ، سناداملروي عن قرب اإل، خرحنوه صحيحه اآلو

   .)٣(يبلغ م حىترأسها من الغال

                                                









٢٤٣

 إذا ال يصلح للجارية:  قال)عليه السالم(جعفر  أيب عن، ما رواه حممد بن مسلمو

   .)١(ال جتده إالّ أن ،ختتمر إالّ أن حاضت

  . بقي تكليف الرجال بالغض عنها وإن ،كانت مضطرة سقط تكليفها إذا ألا: قولأ

يا حوالء ال حتل : )وآله وسلمصلى اهللا عليه (قال رسول اهللا ، يف حديث احلوالءو

 ال تأكل معه و،ال عينه منها و، عينها منهال متأل و،تدخل بينها من قد بلغ احللم أن المرأة

   .)٢(ذلك حبضرة زوجها و،يكون حمرماً عليها إالّ أن ،ال تشربو

  . الشعر وا ظهور بعض اجلسدمالشرب لتالزمه وكلعدم األ: أقول

  : بقي الكالم يف أمرين

عورة  إىل يف جواز نظرمها و،عورة غري املميز منهما إىل املرأة ويف نظر الرجل: ولاأل

لعدم التكليف بانتفاء ، املرأة فال بأس هلما وعورة الرجل إىل  أما نظرمها،املرأة والرجل

 وجوب الستر عليهما ال أدلةن املرأة أل وكما ال بأس للرجل، موضوعه الذي هو التميز

  . صل اجلواز فاأل،كما ال تشمل احليوان يزمتشمل غري امل

   إىل ضافةفيدل عليه باإل، عورة غري املميز إىل املرأة وما نظر الرجلأو

                                                







٢٤٤

  . املرأة لغري املميز منهما واليت منها تغسيل الرجل دلة مجلة من األ،السرية القطعية

  :املميزإىل  ربعة بالنسبة األحكاماأل: الثاين

شكل فيه أ وإن ،غريه و كما قاله املستند،حرام أنه  فالظاهرعورا إىل ما نظر املميزأ

، آيتا االستيذان و،عورة املميز إىل  حرمة النظرأدلةات إطالق احلرمةى يدل عل و،املستمسك

لْحلُم الَّذين لَم يبلُغوا ا وكُمإميانيا أَيها الَّذين آمنوا ِليستأِْذنكُم الَّذين ملَكَت ﴿: قال تعالی

ِمن بعِد صالِة  وحني تضعونَ ِثيابكُم ِمن الظَّهريِة وِمنكُم ثَالثَ مراٍت ِمن قَبِل صالِة الْفَجِر

كُملَيع سلَي راٍت لَكُموالِْعشاِء ثَالثُ عو  كُمضعب كُملَيافُونَ عطَو نهدعب ناحج ِهملَيال ع

بلَغَ الْأَطْفالُ ِمنكُم الْحلُم إذا و اللَّه عليم حكيم وعٍض كَذِلك يبين اللَّه لَكُم الْآياِت ب على

   .)١(﴾اللَّه عليم حكيم وفَلْيستأِْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين ِمن قَبِلِهم كَذِلك يبين اللَّه لَكُم آياِتِه

هؤالء اململوكون من  :ية يف تفسري اآل)عليه السالم(عن الصادق ، ية احملاسنيف رواو

الذين مل يبلغوا احللم يستأذنون عليكم عند هذه الثالث الصبيان  والنساء والرجال

   .)٢(العورات

  وقات حد يف هذه الثالثة األأيدخل  أن ي: براهيمإ علي بن يف تفسريو

                                                







٢٤٥

   .)١(ذنإب إالّ ال خادمو أم ال وال أخت وب أ ال،حدأى عل

 هم اململوكون من الرجال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، الفضيل يف روايةو

   .)٢(ان الذين مل يبلغوايالصب والنساءو

من  : قالالذين مل يبلغوا احللم منكمو : قال)عليه السالم( هعن، زرارة يف روايةو

   .)٣(تيذان من بلغعليهم استيذان كاس: قال ،نفسكمأ

  .غري ذلك من الروايات ىلإ

 عوراِت  الطِّفِْل الَّذين لَم يظْهروا علىأو ﴿: بل يدل عليه قوله تعالی، كما يؤيد ذلك

عورات  إىل مركوزية حرمة نظرهم و،الرواية املتقدمة يف حجامة الطفل للمرأة و،)٤(﴾النساِء

السرية املستمرة يف املنع  و،لك من املنكرات الواضحةيعد ذ بل عورات أمثاهلم حىت، الكبار

 إطالقعن  ذا كله يرفع اليد و،ات وجوب التستر املالزم عرفاً حلرمة النظرإطالق و،الشديد

  . حنوها والسرقة وطااللو وكما رفع اليد عنه يف باب الزنا، دليل رفع القلم

منا إ و،العورة إىل ظر الصيبية ليست واردة يف حترمي نن اآلأ املستمسك بإشكالأما 

  حوال اليت يستقبح األ وفعالبعض األى يف حترمي التطلع عل واردة

                                                











٢٤٦

يكلفوهم  أن يعين يلزم البالغني، اخلطاب للبالغني و، منهىيستح والتطلع عليها

العورة  إىل ليست واردة يف النظر وىلية األفاآل، وجه يتحقق ذلك منهمى باالستيذان عل

  . غري البالغى حترمي ذلك علال يف  و،احلرام

يتني اآلن أ و،اخلطاب فيها هلم و،البالغنيى عل ظاهرة يف حترمي التطلع ية الثانيةاآل نعم

ية الثانية مورد اآل و،وقات الثالثةخيتص باأل وىلية األفمورد اآل، ختتلفان يف زمان اخلطاب

  . ملخصاًى انته ،زمنةعام جلميع األ

العورة هو أول ما يتبادر من  إىل جل عدم النظرالستيذان ألكون ان إ :فريد عليه أوالً

 ،ملاذا االستيذان: ذا قيلإف، لذا يقدم يف كالم العرف عند تعليل االستيذان و،هذا احلكم

  . اجلماع ويحاالت العر وعورماى ال ير أن جلنه ألأب: أجيب

 األمريه يف حبث يدل عل و،كان اخلطاب للبالغ وإن ،احلكم لغري البالغن إ :ثانياًو

 فاالستيذان بعد البلوغ كما استأذن: ية الثانيةيف اآل  كما يؤيده قوله تعاىل،األمرب

  . ذان قبل البلوغيكاالست

، الكبارى الطفل عل واململوكتنبيه  أن جلمنا هو ألإيتني اختالف سياق اآلن إ :ثالثاًو

منا إ و،غ علم وجوب االستيذان بطريق أوىلبلفإنه إذا ، تنبيه الطفل إىل ذا نبها مل حيتج ثانياًإف

والد خبالف األى الحتمال نقله ما ير الطفل مينع أن ية الثانية لئال يتوهمذكر احلكم يف اآل

 والدخبالف األ، أجنيب ألنه منا حيتاج اململوك فقطإ واالستيذان إىل البالغني فال حيتاجون

  . ية الثانية أصالًذكر اآل إىل جةال حا :فال يقال ،قاربأشبههم من األومن خوة األو



٢٤٧

  . يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوةإذا مل يبلغا مبلغاً

  

ية يف اآل يالثانية هو نفس النه يةيف اآل يالنه أن ى دال علكما: قولهن إ :رابعاًو

  . ما ينبغيى ليس عل، زمنةية الثانية عام جلميع األمورد اآلن إ :فقوله، وىلاأل

  . عورما إىل هذا كله يف نظر املميز

غري  فإن ،عورة الغري إىل  دليل حرمة النظرإطالقفيشمله ، عورة املميز إىل ما نظرمهاأو

العرف املتدين ى لذا ير و،ليس مثل ذلك الدليل موجوداً يف املميز و،املميز خارج بدليل آخر

 إىل أراد حىتن إ ف جواز النظر املصنإطالقعليه ف و،عورة املميز من املنكرات إىل النظر

  .  فقد تقدم الكالم فيه،راد سائر جسدمهاأ وإن ،مل يتم العورة

ملا ، جسم البنت الكبرية غري البالغة مما يتعارف ستره إىل  يف النظرشكالبل ال يبعد اإل

املميز غري  جسم الصيب إىل لعل نظر املرأة و،ذكر يف كتاب الطهارة يف باب تغسيل الطفل

 جنيب الرجل للمرأة يف مسألة نظر األة يف مساواشكال ملا تقدم منا من اإل،لغ أهونالبا

  . ليهماإ

ملا تقدم يف مسألة } ليهما فوران الشهوةإ أو ذا مل يبلغا مبلغاً يترتب النظر منهماإ{

  . خوف الفتنة والتلذذ والريبة

ن هذا أخص من أل، وانمن التقييد ذا العن التقييد بتلك العناوين أوىل أن منه يعلمو

 عدم اخلالف ويةاملفروغى  دعو،ما تقدمإىل  ضافةاحلكم املذكور باإلى يدل عل و،تلك

  . غريمها وجامع املقاصد وكما يف اجلواهر، بعض أقسام املسألةى  علمجاعاإلو

  



٢٤٨

يأيت  أن ال بأس بتقبيل الرجل الصبية اليت ليست له مبحرم ووضعها يف حجره قبل): ٣٦ مسألة(

  .مل يكن عن شهوة إذا ،ليها ست سننيع

  

 إذا  عمافضالً} ال بأس بتقبيل الرجل الصبية اليت ليست له مبحرم{ ):٣٦ مسألة(

مل يكن عن  إذا ،عليها ست سنني يأيت أن قبل{ ملسهاو} وضعها يف حجرهو{ كان حمرماً

 املستثىن وستثىنمن امل احلكم يف اجلملة و،خيف الوقوع يف الفتنةومل ، يكن بريبةومل } شهوة

  .يإمجاعه نم

 والد األ)صلى اهللا عليه وآله وسلم(أخذ رسول اهللا  و،يدل عليه السرية القطعيةو

 )عليه السالم(أخذ احلسني  و، أوالد عمار)عليه السالم( علي أخذ و،وضعهم يف حجرهو

  .غري ذلك إىل )عليه السالم(طفلة مسلم 

من النصوص الظاهرة  مجلة إىل ضافةباإل، التحرميى عدم دليل عل وصلاأل إىل ضافةباإل

  . احلرمة بعد الست يف غري احملرمى تدل عل يه و،يف اجلواز قبل ست سنني

بينها حمرم تغشاين  وعن جارية ليس بيين )عليه السالم(سألته :  قال،فعن الكاهلي

   .)١(جركحى عليها ست سنني فال تضعها على أتإذا  :)عليه السالم(فقال  ،قبلهاأمحلها فأف

  . ذكر حنوه و،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ل أمحد بن النعمانأس ،أخرىيف رواية و

  بلغت إذا  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال، يف مرفوعة زكريا املؤمنو

                                                





٢٤٩

   .)١(جاز سبع سنني إذا الغالم ال يقبل املرأة و،اجلارية ست سنني فال يقبلها الغالم

 إىل براهيم كانتإبنت حممد بن  أن ،صحابناأبعض عن ، عقبة علي بن يف روايةو

 أمسكها بيديه )عليه السالم(احلسن أيب  إىل  فلما تناهت،ليهإيضمها  ورجل فيأخذها

مبحرم  ييقبلها رجل ليست ه أن ست سنني مل جيز اجلاريةى أتت علإذا  :قال و،ممدودتني

   .)٢(ليهإال يضمها  وله

 ال ينبغي: جنبية حيمل لفظات عدم جواز ملس األإطالقيدة ب املؤمل جيزبقرينة و

  . التحرميى عل

بلغت اجلارية ست إذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، فعن عبد الرمحان بن حبر

   .)٣(تقبلها أن سنني فال ينبغي لك

ينبغي بلغت اجلارية احلرة ست سنني فال إذا  :)عليه السالم( عنه ،يف رواية زرارةو

   .)٤(تقبلها أن لك

 ال ال ينبغي: الحتمال قرينية ،ىالفتو إىل االحتياط منه إىل هذا ولكن احلكم أقرب

  . العكس

  عن، فعن هارون بن مسلم، االستحبابى  فهي حممولة عل،أما رواية اخلمس

                                                











٢٥٠

بعض بين هاشم دعاه مع مجاعة ن إ ،)عليه السالم(أيب احلسن الرضا  عن، بعض رجاله

ل عن سنها فقيل أ فلما دنت منه س،ليهمإدناها أهل الس مجيعاً أبصبية له ف هلي فأيتأمن 

  .  فنحاها عنه،مخس

عليه ( علي قال، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم( عن الصادق ،أما رواية غياث

 ىفمحمولة عل ،)١(بلغت ست سنني شعبة من الزنا إذا مباشرة املرأة ابنتها: )السالم

 فاملباشرة قبل ذلك الّإ و،كثرأذكر ست من أجل كون االحتمال يف ذلك  و،بشهوة املباشرة

  . له نفس احلكم أيضاً

صل األ و،بعد الست أنه  فظاهر مرفوعة زكريا،هو تقبيل املرأة للطفل والعكس مث إن

  . جاز السبع إذا حوط عدمهكان األ وإن ،بعد السبع إىل يقتضي اجلواز

 ،الريبة وخيف الفتنةومل ، مل تبلغ الصبية إذا بلغوا عشر سنني إذا تفريقهمحوط األ مث إن

عن ، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن الصادق ، يدل عليه ما رواه ابن ميمونو

 ،الصيب والصيب: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : قال) عليهم السالم(آبائه 

   .)٢( يفرق بينهم يف املضاجع لعشر سنني،الصبية والصبية و،الصبية والصيبو

  يفرق  أنه روي:  قال، ملرسلة الصدوق،فضل التفريق لست سننياأل أن كما

                                                







٢٥١

   .)١(بني الصبيان يف املضاجع لست سنني

 ،الشارع مل يرد ذلك أن ملا علم من و،ملا سبق مكرراً، أما مع خوف الفتنة فال جيوزو

الالئطني من غري البالغ  وملا ورد من عقاب الزناةو، ذهان املتشرعةأكما يشهد به املرتكز يف 

  .كتاب احلدود املميز يف

ا ى كف و،يف القلب الشهوة النظرة بعد النظرة تزرع:  حسنة الكاهليإطالقيؤيده و

   .)٢(لصاحبه فتنة

 إىل يزنظر املم و،غريه بشهوة واملميز مثله إىل  يف نظر املميزشكالمما تقدم ظهر اإلو

 ،ربعة بشهوةقسام األاأل إىل نظرهاأي ، كذلك العكس و،غري املميزة بشهوة واملميزة

 دلةلأل، لو بدون شهوة واملميزة وعورة املميز إىل وهكذا حال نظرمها، كذلك اللمسو

   .)٣(دليل رفع القلمى املتقدمة الواردة عل

  

                                                









٢٥٢

  ال جيوز للمملوك النظر إىل مالكته): ٣٧ مسألة(

  

كما هو املشهور شهرة } مالكته إىل ال جيوز للمملوك النظر{ هل ):٣٧ مسألة(

 املسالك وميل املبسوط إىل كما نسب، جيوز أو ،اًإمجاعتكون  أن بل قيل كادت، عظيمة

  :  احتماالن،ليهإكذلك يظهر من املستند امليل  و،بعض املتأخرينو

  . دلة األطالقإل، العدم: االول

أَو ما  :قولهإىل  ِلبعولَِتِهن إالّ ال يبدين زينتهنو﴿: تعالیلقوله ، اجلواز: الثاينو

 لَكَتُمإميان)غريها وجلملة من الروايات اليت فيها الصحاح و،)١ .  

   .)٢(ال بأس: قال ،شعر موالتهى عن اململوك ير :البصري كرواية

   .)٣(الساق واململوك الشعريرى  أن ال بأس: ابن عمارو

   .)٤(ال بأس: )عليه السالم(قال  ،ساقها وشعر موالتهى اململوك ير: اهلامشيو

   .)٥(كان مأموناً إذا ينظر شعرها أن يف اململوك ال بأس: مرسلة الكايفو

هم  :قال أن إىل، )٦(﴾يا أَيها الَّذين آمنوا ِليستأِْذنكُم﴿: عز وجلاملروي يف قول اهللا و

غلمانكم من بعد هذه  ويدخل مملوككمو :قال أن إىل النساء ومن الرجالاململوكون 

   .)٧(شاءن إ ذنإالثالث عورات بغري 

                                                

















٢٥٣

عليها (فاطمة  ىلإ ىتأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب ن إ :غريه ويف املبسوط ياملروو

 ،بلغ رجلهاقنعت رأسها مل ي إذا  ثوب)عليها السالم(فاطمة على  و،وهبها  بعبد قد)السالم

 ما )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ى فلما رأ، غطت به رجليها مل يبلغ رأسهاوإذا 

   .)١(غالمك ومنا هو أبوكإليس عليك بأس نه إ :قالى تلق

  . غري ذلكإىل 

  : أمور إالّ ال يقاوم هذه الرواياتو

  . صحابعراض األإ: ولاأل

، بقرينة ما ورد يف غريها من ما ظاهره النهي، التقيةى محل هذه الروايات عل: الثاين

 ء من جسدها شي إىل ينظر عبدها أن ال حيل للمرأة: يعقوبن بوا صحيحيت ابن عمار مثل

فتكون حال ، الشعر عمداً إىل املنع عن النظرى حيث دلتا عل، شعرها غري معتمدإىل إالّ 

  . العبد حال غريه

شيعتك ن إ :وقالت له ،اخلادم ييدعن كشف الرأس بني  ،مثل رواية الصيقلو

 عن فسألت: فكتب ،ال حيل: قال بعضهم و،ال بأس: فقال بعضهم، يف ذلك ي علاختلفوا

حبمل  ،)٢(ذلك مكروه فإن ال تكشفي رأسك بني يديه، كشف الرأس بني يدي اخلادم

  . ال تكشفي: احلرمة بقرينةى  عل)مكروه(

   ياحملك حيث إن، يةة يف تفسري اآلالتنايف بني الروايات الوارد: الثاين

                                                







٢٥٤

  وال للخصي النظر إىل مالكته أو غريها

  

ن مياأاملراد مبا ملكت  أن  أصحابناىرو: م قالواأالسرائر  واملبسوط وعن اخلالف

   .)١(ماءاإل

الوجوه االجتهادية ال  إىل عراض املستنداإل إذ ،مورما يف كل هذه األى لكن ال خيف

 ،املتابعةو الصحيحتني منعت عن التلذذ فإن ،الروايات ال تفيد املنع و،ياتمينع العمل بالروا

الرواية املرسلة ال تقاوم الظاهر  و،الكراهة من النهي ال العكس رادةإى  قرينة عل)مكروه(و

  . القوي الظهور

 أن يفقد حك، ال يتم بعد اختالفهم يف احلكم التقيةى محل تلك الروايات عل مث إن

  .محد عدم احملرميةأ و الشافعيحد قويلأيفة وحن أيب مذهب

، عدم النظر من جانبه و،حوط التستر من جانبهاكان األ وإن ، الصناعةهذا ما يقتضيه

كانت معرضاً  إذا اأكما ، كل حالى خوف افتتان ال جيوز عل وشهوة وبتلذذ لكن النظر

نترك ذكر ،  يف احلال لالبتالءاملسألة ليست حمالً حيث إن و،لذلك وجب عليها التستر

  . حكاماهللا سبحانه العامل باأل و،الفروع والتفاصيل

أما مقطوع الذكر فقط ، قطع كل ذكره أو رض نثياه أوأ الذي سلّ} یال للخصو{

من } أو غريها{ ،قيل يف الفرع السابق باجلواز إذا  إالّ}مالكته إىل النظر{ ،فليس خصياً

  . جانبسائر النساء األ

 سكايف جوزه مطلقاً حراً كان اخلصي فاإل،صحابناأفيه خالفاً بني ن إ :تندقال يف املس

  قواه طائفة من املتأخرين  و،غريها أو ليهإ مالكته كانت املنظور ،مملوكاًأو 

                                                





٢٥٥

قواه احملقق  و،مالكته إىل خص يف املختلف جواز نظر اململوك و،منهم صاحب الكفاية

عن نظره  يالصيمر والفاضل يف التذكرة واحملقق واحللي ومنع الشيخ يف اخلالف و،الثاين

  . استشكل يف التحرير و،مطلقاً

  . املشهور شهرة عظيمةى يف املستمسك عل و،املستند منعا ذلك واجلواهر و:أقول

ات املنع إطالقاستدل له ب و،أشهر ولاأل و،باجلواز وفهناك قوالن باملنع، كيف كانو

  . ملة من الرواياتجب و،ات وجوب التسترإطالقب و،عن النظر

يكون : قلت، )عليه السالم(ى احلسن موس أبا سألت:  قال،إسحاقكخرب حممد بن 

: )عليه السالم(قال  ، شعورهننسائه فيناوهلن الوضوء فريىى يدخل عل يللرجل خص

ال)١(.   

عن احلسني ، )عليهم السالم (عن آبائه، )عليه السالم(عن الرضا ، دعبل علي بن وعن

 :فقيل هلا، خادم فغطت رأسها منه ي علسكينة بنت خيتأى دخل عل: قال، )سالمعليه ال(

   .)٢(هو رجل منع من شهوته: فقال ،خادمنه إ

  . كان خصياًنه إ ن الظاهرإف

 ،)عليه السالم(ى احلسن موسأيب  و،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  ابن اجلنيدىروو

مملوكاً أو راً كانكراهة رؤية اخلصيان احلرة من النساء ح)٣(.   

                                                









٢٥٦

ى اخلصي يدخل عل: )عليه السالم(يب جعفر أل: قلت، املسعودي يف روايةوعن 

   .)١(اجلبابة الواقعة عليه إالّ ما نقص منه: قالو ل وجهه مث استدناين فحو،النساء

الولد هل  أم عن )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :أما االستدالل لذلك خبرب النخعي

   .)٢(ال حيل ذلك: قال ،هي تغتسل وموالها يليها خصإ رينظ أن لحيص

هذه تكون  املرأة عارية حىت إىل  نظرهيقول أحد جبواز أن من املستبعد جداًنه إ :ففيه

 الرقبة والكفني كالرأس ون الوجهعما زاد  إىل بل الكالم يف النظر، املنعى  علدليالً الرواية

  . أشبهما  والساق والذراع والصدرو

: ية الكرميةفهذه هي الروايات املانعة يف قبال اوز الذي استدل باآل، كيف كانو

 ربة من الرجالاإل ويلأأو التابعني غريإىل ال حاجة له ألنه ي حيث فسرها مجلة باخلص 

  . النساء

عن  )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت:  قال،مساعيل بن بزيعإبصحيح حممد بن و

ال  و)عليه السالم(احلسن  أيب بناتى كانوا يدخلون عل: فقال ،حلرائر من اخلصيانقناع ا

قال  ،حرار يتقنع منهم فاأل:قلت، ال: )عليه السالم(قال  ،حراراًأ فكانوا :قلت، يتقنعن

   .)٣(ال: )عليه السالم(

                                                









٢٥٧

   .)١(ال يتقنعنو :قوله إىل ،يف رواية الشيخو

 أنه روي يف خرب آخرو :قال، بقرينة ما قاله الشيخ، لتقيةاى لكن الرواية حممولة عل

   .)٢(مل جيبه ومسك عن هذاأ: )عليه السالم(سأل عن ذلك فقال 

سأله أ ليهإكتبت : قال، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، خرب صاحل بن عبد اهللا اخلثعميو

فلم جيبين : الق ،تنكشف بني يديه ويراها أن للمرأةحيل عن خصي يل يف سن رجل مدرك 

   .)٣(فيها

 يال جتلس املرأة بني يدي اخلص :)عليه السالم(قال ، خالقرواية مكارم األو

   .)٤(مكشوفة الرأس

بعض الروايات املتقدمة ليس حبمل اوزة  وهذه الطائفة ون اجلمع بين الصحيحةإف

  . قيةالتى بل باحلمل عل، ليس مجعاً عرفياًيف مثل املقام  ألنه ،الكراهةى عل

  ).عليهم السالم(اء يف عصرهم األمر ويؤيده تعارف ذلك عند اخللفاءو

  :ل االاالستدى ية املباركة فريد علأما اآلو

 بل مطلق الشهوات، ربة اجلماع فقطليست اإل إذ ،ربةاإل ويلأاخلصي من ن إ :أوالً

  . هي موجودة فيهو

  عليه (جعفر  أبا سألت، ففي صحيح زرارة، ا فسرت بغري اخلصيإ: ثانياًو

                                                











٢٥٨

  إشكالكما ال جيوز للعنني وابوب بال 

  

   .)١(محق الذي ال يأيت النساءاأل: فقال ، عنه)السالم

محق الذي ال يأيت هو األ: فقال ، عنه)عليه السالم(سألته  :خريف صحيحه اآلو

   .)٢(النساء

عليه الذي ال يأيت  ىلمحق املواأل: فقال ، عنه)عليه السالم(سألته  :یيف موثقة البصرو

   .)٣(النساء

  . ربةاإل ويلأ يف غري النساء ليس داخالً محق الذي يأيتاأل أن منه يعلم و:أقول

حال غريه  يحال اخلصن أ و،القاعدة هو قول املشهور من املنعى فمقتض، كيف كانو

 أوىلذا كان خصياً كان إف، قرب يف اململوك جواز نظرهاأل أن قد عرفت نعم، من الرجال

  . اهللا العامل و،حوط العدم مطلقاًكان األ وإن ،باجلواز

املرجع فيهما عمومات املنع بعد عدم  فإن }إشكالابوب بال  وكما ال جيوز للعنني{

 غري تام بعد تفسريه يف ربةاإل ويلأغري  ما داخالن يفأالقول ب و،مشول اخلصي هلما

  .محقية باألاآل

  ال وطياً،محق الذي ال حاجة له يف النساءاأل إىل رد الروايةمن مو يال يبعد التعد نعم

  حيث ، يةبل لشمول اآل، لوحدة املناط، ما أشبه أو عنن أو جلب ال تلذذاًو

                                                









٢٥٩

  . ن التفسري ال يوجب التخصيصإ

 ،مامهأ فال جيوز التكشف ،مل يأن وإن الذي يتلذذ ن و،النساء محق الذي يأيتأما األ

، ذلك ما رواه القداح إىل ضافةيدل عليه باإل و،ىالفتو والرواية وية اآلخارج عن موردألنه 

ى كان باملدينة رجالن يسم: قال، )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن

افتتحتم  إذا :يسمع) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  وفقاال لرجل، خر مانعاآل وحدمها هيثأ

 ، متلبسة هيفاء شنباء،ا مشوع جنالءإ ف،فعليك بابنة غيالن الثقفية  تعاىلشاء اهللا نإالطائف 

،  بني رجليها مثل القدح،تدبر بثمان و،ربعأتقبل ب، غنتتكلمت وإذا  ،جلست تثنتإذا 

، ربة من الرجالاإل ويلأمن  الّإكما ارأال : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال رسول اهللا 

كانا  و،العرباء:  فغرب ما يف مكان يقال له)اهللا عليه وآله وسلمصلى (فأمر رسول اهللا 

   .)١(يتشوقان يف كل مجعة

الظاهر ذلك ملا  ،كان فيه بقية عقل إذا النساء إىل ينظر أن ربةاإل ويلأمث هل جيوز لغري 

  .يناألمرتقدم غري مرة من التالزم العريف بني 

  .ال يبعد ذلك للمناط ،الرجال إىل رمن النساء النظ ربةاإل ويلأوهل جيوز لغري 

  .  اوزة للرجل الناظردلةعدم مشول األ و، املنعأدلة طالقإل ،ليها فالإما نظر الرجال أ

 ويلإكان غري ن إفإنه ، ظهر حكم انون ربةاإل ويلأمحق غري مما تقدم يف حكم األو

  .  يف عدم وجوب التستر عنهإشكالفال  ربةاإل

   إشكالربة وله شهوة وتلذذ، ففي جواز الكشف لديه اإل ويلأكان  إذا أما

                                                





٢٦٠

  .بل وال لكبري السن الذي هو شبه القواعد من النساء

  

مل يكن للمجنون  وإن ،ليهإبالنسبة   الستر شامل للمرأةأدلةعمومات  أن بل الظاهر

  . حنوه و)١(حلديث رفع القلم، بنفسه حكم

اللواط  ومنكر كالزنا أنه مل يثبت ألنه ،ظرويل انون جتنيبه عن النى ال جيب عل، نعم

  . جيب جتنيب اانني عنه

تلذذ فال يبعد عدم  ومل يكن هلم عقل فإن ،ما أشبه وشارب املرقدون اأما السكر

 أما، ربةاإل وىلأ للمناط يف غري ،وليهم جتنيبهم النظرى كما ال جيب عل، وجوب التستر عنهم

  . مل جيب التجنب وإن ، التسترتلذذ وجب أو عقل كان هلم بقيةإذا 

كان  وإن ،حوطاألى عل} ال لكبري السن الذي هو شبه القواعد من النساء وبل{

من ال يشتهي  ربةاإل املراد بغري أويلن إ( :وجه اجلواز ما ذكره اجلواهر بقوله، اجلوازى قواأل

  . ىانته )طمع فيهال ت وحنوه شبه القواعد من النساء اليت ال ترجو نكاحاً والنكاح لكرب سن

 فقول ،واحد منهما كان فهو كاف يف اجلوازأي  و،املناط أو طالقاإل: حاصلهو

  .ضعفه ظاهر حمل منعن إ :املستمسك

 اجلواز نقل املقداد يف كرت العرفان يف تفسري آية غري أويلى يدل عل أو كما يؤيد

 ،النساء إىل م حاجةليس هل و، املراد م الشيوخ الذين سقطت شهوم:قيل: قال، االربة

هو القواعد  واملناط يف عكس املسألة أيضاًيؤيده  و،)٢()عليه السالم(هو مروي عن الكاظم و

  من 

                                                







٢٦١

هرماً ففي  لو كان شيخاً كبرياً جداً و:قال، اجلواز مال جامع املقاصدإىل  و،النساء

  . جواز نظره احتمال

مور الثالثة املذكورة وجهاً ضعف األ و،دلة األإطالقأما وجه املنع يف الكبري فهو 

  .للجواز

 ،النساء إىل مجق الذي ال حاجة لهمناطاً لكل أمثال األ أو اًإطالقية ال يبعد مشول اآلو

  . حنوه ويال جسد وفليس له ميل نفسي، كاملشلول الساقط عن الشهوة

 ،احتماالن ،بني جواز اللمس وعدم التستر وهل هناك تالزم بني جواز النظره مث إن

ى صالة عدم جواز اللمس علأى  فتبق،التالزمى لعدم الدليل عل، قرب العدمكان األإن و

  .حاهلا

 إذ ،ال أم يكونا متزوجني أن ليها بنيإجواز نظره  وليهإال فرق يف مورد جواز نظرها و

  .  كما هو واضح،املناطات واتطالقكوما ذا زوج ال يغري من اإل

  



٢٦٢

  .حرمة نظر املرأة إليهيف  األعمى كالبصري): ٣٨ مسألة(

  

ليها إحرمة نظر الرجل و ،}ليهإكالبصري يف حرمة نظر املرأة ى عماأل{ ):٣٨ مسألة(

 أنه بل يف املستمسك يظهر من كلمات بعض، بال خالف يظهر من أحد، فيما كانت عمياء

  .ماتمن املسلّ

:  قال،عبد اهللا أيب مرفوع أمحد بن إىل ضافة باإل، املنعأدلةات إطالقيدل عليه و

: فقال هلما ،ةصحف وعنده عائشةو) صلى اهللا عليه وآله( النيبى مكتوم عل أم استأذن ابن

صلى اهللا عليه وآله وسلم( فقال، ىعمأنه إ : فقالتا،دخال البيتاقوما ف(: مل يركما ن إ

   .)١(نكما تريانهإف

عنده  و) وسلمصلى اهللا عليه وآله(كنت عند رسول اهللا : قالت ،سلمة أم رسل عناملو

يا رسول :  فقلنا،احتجبا: فقال ،مر باحلجابأ أن ذلك بعد ومكتوم أم ميمونة فأقبل ابن

لستما أ ،نتماأن اوفعمياأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال  ،ال يبصرناى عمأاهللا أليس 

   .)٢(تبصرانه

  . حنوه وثل الوجه ال م،ما ال حيل النظر من الرجل إىل املراد النظر أن قد تقدمه مث إن

  

                                                







٢٦٣

  ال بأس بسماع صوت األجنبية): ٣٩ مسألة(

  

حرمه  وإن ،كما يظهر من املشهور} جنبيةال بأس بسماع صوت األ{ ):٣٩ مسألة(

  .ليهمإ كما نسب التلخيص والتحرير والقواعد والشرائع

حيصل نه إ بل يف اجلواهر، خالف الواقع ياملشهور كما قيل فه إىل أما نسبة التحرمي

حيث دلت ، ال خيضعن بالقولو :املباركة يةيدل عليه مفهوم اآل و،لفقيه القطع باجلوازل

أَبونا  و حتى يصِدر الرعاُء قالَتا ال نسقي﴿: قوله سبحانه و،حترمي اخلضوع بالقول فقطى عل

كَبري خيإىل ستمعي  السؤال حىت)عليه السالم(ى لو كان حراماً مل جيز ملوسفإنه  ،)١(﴾ش 

  . كالمهما

عشر  ه يف مىننن النوادب يندبأبى وصأ )عليه السالم(الباقر  أن ما ورد منو

   .)٢(سنوات

سالم أمري  و،النساءى عل )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ما ورد من سالم رسول اهللا و

   .)٣(غري الشابة منهنى  عل)عليه السالم(املؤمنني 

مع  )عليهم السالم( ئمةاأل و) عليه وآله وسلمصلى اهللا(ما ورد من مكاملات الرسول و

  . مور ضروريةأالنساء يف غري 

 )عليهم السالم(ئمة األ و)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بل يف اجلواهر خماطبة النساء للنيب 

  . دنيا أو االضطرار لدينى ال ترتيله عل وهؤحصاإوجه ال ميكن ى عل

                                                









٢٦٤

  . جابر و مع الرجال يف قصة سلمان)عليها السالم(ما ورد من تكلم الزهراء و

مع وضوح ، )عليه السالم(بصري بعد وفاة الصادق  أيب ما ورد من تكلم محيدة معو

  .بصري أيب جاللة شأن

 أم دخلت عليناإذ ) عليه السالم(عبد اهللا  أيب كنت جالساً عند:  قال،بصري أيب روايةو

: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو  فقال،خالد اليت كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه

تسمع كالمها أن أيسرك ،الطنفسةى معه عل جلسينأ و: قال،ذن هلاأ ف، نعم:فقلت: قال، 

  .احلديث ،)١(ذا هي امرأة بليغة فسألته عنهاإمث دخلت فتكلمت ف: قال

  . غريها من الرواياتإىل 

من الكراهة يف فقد استدل بروايات ال يستفاد منها أكثر ، أما من قال باحلرمةو

  :اجلملة

 النساء تبدؤواال : قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مثل ما رواه مسعدة بن صدقة

 يع النساء:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب فإن ،الطعام إىل ال تدعوهن و،بالسالم

   .)٢(استروا عورن بالبيوت و،فاستروا عيهن بالسكوت ،عورةو

ى ال تسلم عل: قال أنه ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، براهيمإخرب غياث بن و

   .)٣(املرأة

   ،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ، احلسني بن زيدوعن 

                                                









٢٦٥

تتكلم  أن ىو : يف حديث املناهي قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا 

   .)١(بد هلا منه نها أكثر من مخس كلمات مما الغري ذي حمرم م واملرأة عند غري زوجها

يف مقام الضرورة جيوز التكلم بأكثر من مخس  أنه يؤيد الكراهة يف هذا اخلربو

   .)٢(مع الرجال عند ما زاروها و يف املسجد)عليها السالم(كما تكلمت فاطمة ، كلمات

صلى اهللا ( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(عن الصادق ، مسعدة بن صدقةوعن 

 كثرة مناقشة النساء يعين و،الذنبى  الذنب عل،أربع مينت القلب: )عليه وآله وسلم

ما  و:قيل ىجمالسة املوت و،بداً أخري إىل ال يؤل ويقول ومحق تقول األةممارا و،حمادثتهن

   .)٣(مترف كل غين: )عليه السالم(قال  ،املوتی

  . اهة يف اجلملةغريها من الروايات الظاهرة يف الكرإىل 

احلرمة يف  إىل الوسائل ذهب و،احتماالن ،ممازحتها وجنبيةهل حيرم مفاكهة األو

  .تبعه املستدرك و،عنوان الباب

صلى اهللا عليه وآله (عن رسول اهللا  ،عماليدل عليها ما رواه الصدوق يف عقاب األو

  مث ، صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلوالًومن :  قال)وسلم

                                                









٢٦٦

فاكه امرأة ال ميلكها حبسه اهللا بكل كلمة كلمها يف الدنيا ومن  ،النار إىل ؤمر بهي

   .)١(ألف عام

ء فقدمت يها القرآن فمازحتها بشم امرأة كنت أعلئقرأُكنت : بصري قال أيب وعن

ال : فقال، يفقطبت وجه ،ء قلت للمرأةيشأي :  فقال يل)عليه السالم(جعفر  أيب ىعل

   .)٢(اليهإتعودن 

 أشياء أشياء تقع خبمسة مخسةن إ :قال أنه ،)عليه السالم( علي عن، الراونديوعن 

 ،بد له من الزنا الغلمان ال ويمازح اجلوارومن  :قال أن إىل لتلك اخلمسة من النار بدالو

   .)٣(ال بد للزاين من النارو

خوف  وريبة وك تلذذمل يكن هنا إذا ذهان املتشرعة الكراهةأهذا ولكن املركوز يف 

، عمال احلرمةكان ظاهر حديث عقاب األ وإن ،ذلكى وندي دال علاحديث الر و،افتتان

  . تأييد إىل لكن سنده حيتاج

أي  كان ذلك يف مقام احلرمةأو ، ثبتت احلرمة إذا ال بعد يف احلبس ألف عامه مث إن

 ياحلرام منه أن فرقه مع احلراممنا إ و،أيضاًاملكروه ى قلنا بوجود العقاب علأو ، حنوه وبتلذذ

ال : فقد يقول املولی، غضب املوىل قد يكون معاقباً بالفإنه ، معاقب عليه خبالف املكروهو

  ذهبت  وإن ،الصحراء إىل تذهب

                                                









٢٦٧

 لكن أعلم، ذهابكى ين ال أغضب علإ: قد يقول و،سدافترسك األ وغضبت عليك

رضاه  أن كما، نسانيالم نفسي لإلإهو  و،فاحلرام يزيد فيه غضب اهللا، سديفترسك األأنه 

 نسانمور املادية انقباضاً لنفس اإلرضاه فوق األ وسخطه و،كبري ينفسى سبحانه رض

  : لذا ورد يف الدعاء و،انبساطاً هلاو

فراقكى عذابك فكيف أصرب على  علفهب يل صربت)ية الكرميةيف اآل و،)١ :

﴿راللَِّه أَكْب وانٌ ِمنِرض٢(﴾و(.   

 ،الشقاء وملاليني السنوات من النعيم أقواهلا نواة واعمال الدنيا حيث إنيف كان فكو

كل كلمة حرام تنتج ألف سنة من  و، ماليني السنواتنسانفكل ذكر ينتج قصراً يسكنه اإل

  . العقاب

   السماِء تؤيتفَرعها ِفي ومثَالً كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها ثاِبت﴿: قال سبحانه

  يف حلظةنسانعمل اإل أن كما، ليس ذلك خالف العدل و،)٣(﴾أُكُلَها كُلَّ حٍني ِبِإذِْن ربها

فاللحظة املنحرفة  ،يف عرف الناس  يوجب ختليده السجن،مما أوجب قتله اًإنسان رميه

  . بؤس ثالثني سنة مثالً أوجبت

 أن هل يصح و،عوض صنعه اهللا سبحانه لةعمال قليجعل الثمار الطويلة ألن إ :ال يقال

يف ختليد السجن نسانالتمثيل بفعل اإل و،رتكابه العصيانا أكثر من مدة  مدةًإنسانعاقب ي 

  . الصحةى  علعملهم ليس دليالً إذ ،غري تام

                                                









٢٦٨

أكثر  أنه ى فما ير،اهللا ال يعاقب أكثر من االستحقاق أن ثبت يف العدل: نه يقالأل

   :أحد أمرين ىحيمل علن أ والبد

كان يف  وإن عليهى  كعدم شعور املغم،كان يف العذاب وإن ما عدم شعور املعذبإ

تعذيبه  حينئذ نتيجة و،غريه إىل ،)١(﴾ترى الناس سكارىو﴿: يؤيده قوله سبحانه و،العذاب

  . حنوها واملنعمني غبطة

م كجمال الليل يف يكون اجلحيم يف قبال النعي أن نوع مجال كويننه إ :بل رمبا يقال

  . غري ذلك إىل ،قبال النهار

 كسائر التفاوتات مثل ،مبا جيعل هذا العمل هناك عدالً اآلخرة أحكامما تفاوت إو

  . غري ذلك ومواتاأل حياة واملسببات املوجودة يف الدنيا وسبابانبطال قانون األ

 ،اً تتميماً للفائدةليه هنا انسياقإهذا البحث مربوط بعلم الكالم انسقنا  أن ىال خيفو

  . موراهللا العامل حبقائق األو

 ويل باملناط األ،حيرم العكس أو  يكره،الرجل للمرأة حيرم مفاكهة أو كما يكرهه مث إن

  . ىكما ال خيف

كما ينبغي استثناء ، جل التزويجلالختبار أل كان ذلك مقدمة إذا استثناء ما يينبغ نعم

  . ذلك ملناط جواز النظر و،ذلككان مقدمة ل إذا التكلم عن الكراهة

   إذا ،صلجنيب لأل يف مساع املرأة صوت األإشكالال  أنه هو و،بقي شيء

                                                





٢٦٩

  ،من غري فرق بني األعمى والبصري ،ما مل يكن تلذذ وال ريبة

  

لذا قال يف  و، صوا مساعهقلنا حبرمة وإن ،خوف فتنة وتلذذ ومل يكن بريبة

نعم قال ، إشكال أو فلم يعرف يف جوازه كالم جنيبأما مساع املرأة صوت األ و:املستمسك

تكلم  فإن ،ا تقرب مما خيالف الضرورةأ مع ،حبرمته اللمعةى من الغريب فتو و:يف املستند

أصحام مع النساء مما بلغ حداً و) عليهم السالم( ئمةاأل و)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب

  . ون وقوع الغلط يف نسخة اللمعةاملظن: مث قال املستمسك، ال يكاد يشك فيه

ى  حيمله عل)عليهم السالم(كالمهم  و،يكون ذلك للمناط يف العكس أن ميكن و:أقول

  .العرفية أو الشرعية الضرورة

  .فالقول باجلواز متعني، كيف كانو

 خرالصوت خبضوع جلانب حرم االستماع للجانب اآلأو  حرمت املفاكهة إذا همث إن

  . اهللا سبحانه العاصم و،مثاإل ىمن التعاون علألنه 

ى بل يف اجلواهر دعو،  كما تقدم دليله،خوف فتنةأو } ال ريبة وما مل يكن تلذذ{

 إذا بل الالزم االحتياط، علمت ذاإعليها  وعليه حنوه حرم وصار بتلذذوإذا  ،القطع بذلك

ا خمتلف الرجال املوجود فيه مثل ندبة النوادب يف مىنن إ :يقال إالّ أن اللهم، كان معرضاً

  . املعرضيةى ال تكفو فالالزم القطع باحلرمة، مع ذلك مل مينع منه و،معرض

بل يف اجلواهر ال فرق بينهما ، دلة األطالقإل} البصري وىعممن غري فرق بني األ{

ن أل ىعمذكر األى القواعد عل ون االقتصار يف الشرائعأك: يف املستمسك و،ىفتو ونصاً

  .  يكون بهمناإابتالء النساء 



٢٧٠

  .وإن كان األحوط الترك يف غري مقام الضرورة

  ،وحيرم عليها إمساع الصوت الذي فيه ييج للسامع بتحسينه وترقيقه

  

ال  أيضاًخوف افتتان و ريبة وكان بتلذذ إذا مساع املرأة صوت الرجل أن مث الظاهر

 إذا كما،  الكالم السابقأما خوف ذلك ففيه و،لو باملناط وحنوهاو  الفتنةأدلة طالق إل،جيوز

  .كما يفعله بعض الشباب املايعني، غنج وتكلم بتكسر

 إذا الرجل عند الرجل و،هل يكون احلكم كذلك بالتحرمي صوت املرأة عند املرأةو

 ترا ىفلو كانت صوا لد، ال يبعد ذلك للمناط ي،تلذذ جنس وبريبة أو كان خوف افتتان

مل اللواط شاب مثله معرض الوقوع يف ى صوته لدو  أ،توجب خوف الوقوع يف املساحقة

  . جيز

  .أيضاًاحملارم إىل  احلكم كذلك بالنسبة أن منه يعرفو

خوف افتتان فال  وريبة ومما ال يكون موجباً لتلذذ، أما اخلضوع بالقول عند احملارم

غري  إىل منصرف يالنه إالّ أن ،ال علة كان حكمة وإن ية يف اآل)يطمع( فإن ، فيهإشكال

  . احملارم

ملا تقدم } الترك يف غري مقام الضرورة{ جنبيةيف مساع صوت األ} حوطكان األن إو{

  . وجهه

 تسجيل كذلك ال جيوز بآلة، له السماع مباشرةال  ومساعكما ال جيوز هلا اإله مث إن

صوتاً بال خضوع لكن  أو ،جانبيسمعه الرجال األ ن تسجل صوتاً خاضعاًأ ك،حنوهاو

  . املناط  لوحدة،حنوه وتلذذيسمعه امل

  ، ترقيقه ومساع الصوت الذي فيه ييج للسامع بتحسينهإحيرم عليها و{



٢٧١

.﴾ع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرضفَال تخضعن ِبالْقَوِل فَيطْم﴿ :قال تعاىل

  

فَال تخضعن ِبالْقَوِل { ناتقَيت نْإ يا ِنساَء النِبي لَستن كَأَحٍد ِمن النساِء﴿ :}قال تعاىل

  .)١(﴾} قَلِْبِه مرض فَيطْمع الَّذي يف

 بعد،  غري وارد)صلى اهللا عليه وآله وسلم(نه خاص بنساء النيب أ يف ذلك بشكالاإلو

) صلى اهللا عليه وآله(ختصيص نساء النيب  و، عامة لكل النساءحكامكان احلكم رديفاً ألأن 

 ،الكراهة غري ظاهر الوجه إىل فما يظهر من اجلواهر من امليل، مهية األمنا هو من باب شدةإ

حكمة  أنه حيث عرفت و،زنا أو ملس أو نظر أو  املزيد من اللذة بسماع)يطمع(ـ املراد بو

  . مبن يطمع وفليس احلكم خاصاً مبن يف قلبه مرض

ور صوت ظه أو ، مما يوجب صوتاًرضاألى مث الظاهر حرمة ضرب املرأة رجلها عل

كان ذلك يورث رجة يف ظاهر اجلسم مما  إذا حىت و:بل قيل، غريه من الزينة واخللخال

قسام كل األ أن  إىلضافةباإل،  حكمةليعلم ما خيفني من زينتهن فإن ،يكون مهيجاً مثرياً

  .حنوه وصوت الذهب أو النشاط أو اجلسم من زينةى الثالثة يسبب علم ما ختف

 ،ظهار صوت الزينةإ أو شارت مما أوجب ييجاًأ إذا يتني ملااآلال يبعد مشول مناط و

  . يؤيده ما تقدم من وصف الرجلني للمرأة الطائفيةو

  

                                                





٢٧٢

  ال جيوز مصافحة األجنبية): ٤٠ مسألة(

  

 ،خالفال  وإشكال بال ،ال ملسها وبل} جنبيةال جيوز مصافحة األ{ ):٤٠ مسألة(

   . عليهمجاعاإلى بل يظهر من بعضهم دعو

  : من الروايات يدل عليه مجلةو

هل يصافح الرجل املرأة : قلت له، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب كصحيح

   .)١(من وراء الثياب إالّ ،ال: )عليه السالم(فقال  ،ليست بذات حمرم

ال : قال، عن مصافحة الرجل املرأة )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :موثق مساعةو

أو  عمةأو  ،بنت أو ختأ، يتزوجها أن امرأة حيرم عليها إالّ يصافح املرأة أن لرجلحيل ل

من وراء  إالّ يتزوجها فال يصافحها أن أما املرأة اليت حيل له و،حنوهاأو  ختأبنت أو ، خالة

   .)٢(الثوب

ما  أو أخت الزوجة أو مزوجةألا  ،مل حتل فعالً وإن ، شأناً)حيل(ـ املراد ب: أقول

  . شبهأ

يف حديث  )عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم(عن الصادق ، الصدوقوعن 

بسخط من  صافح امرأة حترم عليه فقد باءومن : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال ، ياملناه

   .)٣(يف النارن افمن نار مع شيطان فيقذ التزم امرأة حراماً قرن يف سلسلةومن عز وجل، اهللا 

  كانت  وصيفة وكان فيها و يف املدينةكنت نازالً: قال، كهمشأيب  روايةو

                                                









٢٧٣

  نعم ال بأس ا من وراء الثوب

  

فلما كان من الغد ، ثديهاى فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب فقبضت عل تعجبين

   .)١(اهللا مما صنعت البارحة إىل تب: فقال، )عليه السالم(عبد اهللا  على أيب دخلت

تيت أ ينإ وكانت جارية صاحب الدار تعجبين وكنا باملدينة: قال ،يسدمهزم األوعن 

عليه (عبد اهللا  على أيب  فلما كان من الغد دخلت،فغمزت ثديها الباب فاستفتحت اجلارية

مرنا هذا أ أن أما تعلم : فقال،ما برحت باملسجد: قلت ،ثركأى قصأين أ:  فقال)السالم

   .)٢(بالورع إالّ ال يتم

  .  حرمالّإ و،اللذة وبدون الغمز} الثوب بأس ا من وراءنعم ال {

أما  و، املتقدمةدلةبعض األ إىل ضافة باإل،نه ليس يلمسأما جوازه من وراء الثوب فأل

  . خوف الفتنة ونه مثار الريبةفأل حرمة الغمز

 كنبل مي، اللذةو الريبة أو ما كان فيه خوف الفتنةأي ، الثاينوجه االستثناء  منه يعلمو

ما ورد يف أخبار  يؤيد حرمة املصافحة و،اجلارية ييستفاد احلرمة هنا من أخبار غمز ثدأن 

  .  يوم الغدير)عليه السالم(علي  بيعة و، للنساء)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيعة النيب 

 بل ال ،حرم النظر حرم اللمس قطعاً إذا  أنه)رمحه اهللا( يف كالم الشيخ املرتضی مث إن

  . ال خالف فيه أنه الظاهر و،خبار الكثرية لأل،جاز النظر وإن اللمس  حرمة يفإشكال

                                                







٢٧٤

  .كما ال بأس بلمس احملارم

  

اللمس  ثارةإ فإن ،النظر اللمس من حرمة وجه التالزم رؤية العرف أولوية حرمة: أقول

  . النظر ثارةإأكثر من 

 ،النظر ملن يريد تزوجيها و،الكفني وكما يف الوجه، خرحدمها دون اآلأنعم أحياناً حيرم 

قد تقدم يف و، الضرورات تقدر بقدرها إذ ،نظراللمس دون ال إىل  الذي حيتاجبيالطبو

  . كفيها وال ذو حمرم مس غري احملرم وجههال وثسل امليتة اليت ليس معها مماخبار غأ

نه خالف حفظ الفرج ما االستثناء فألأ، ملا عدا العورة} كما ال بأس بلمس احملارم{

   .)١(﴾الَّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَو﴿: الوارد يف قوله تعاىل

 لفاطمة )آله واهللا عليهى صل(لتقبيل الرسول  و، احملرميةأدلة طالقأما فيما عداها فإلو

بل يف  ،غري ذلك إىل )عليه السالم ( يد احلسني)عليها السالم(زينب تقبيل  و،)عليها السالم(

لو مبالحظة السرية و، عليه مجاعبل ميكن حتصيل اإل،  يعتد بهاجلواهر من غري خالف

  . القطعية

 أيب حممد بن ختاأ ةمن وسعيدة حدثتين:  قال،ما رواه حكم بن مسكني أن منه يعلمو

، نعم: قال ،تعود املرأة أخاها:  فقلنا)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىدخلنا عل:  قالتا،عمري

  .االستحباب ىحممول عل ،)٢(اء الثوبمن ور: قال ،تصافحه: قلنا

  حنوهم  ورحاممن األ بل يف روايات مكان القبلة

                                                







٢٧٥

  . املطلبى داللة عل

، ما أشبهأو ،  من وراء الثوب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(بيعتهن له ى أما ما دل عل

  . جانبفاملنصرف منها النساء األ

كان : قال ،)عليه السالم(  عليعن ،)عليهم السالم( ئمةبسند األ، فعن اجلعفريات

ى أتيبايع النساء  أن أراد إذا فكان،  ال يصافح النساء)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

   .)١(يديكن فيه فقد بايعتكنأاغمسن : مث يقول، ناء فيه ماء فيغمس يده مث خيرجهاإب

 وإن لرجل املرأةيصافح ا أن كرهنه إ :فيما رواه احملاسن ،)عليه السالم(وعن الصادق 

   .)٢(كانت مسنة

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(كان رسول اهللا : )عليه السالم(عن الصادق ، ويف رواية

  .)٣( وهن متسحن أيديهن عليه، فكانت يده يف كمه،لبس الصوف يوم بائع النساء

  .غريها من الرواياتإىل 

 باملاء تلف عند البيعة مرة كان خي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول  أن منها يعلمو

  .بالثوب مرةو

حيث : فال يقال ،الشابة ومما تقدم عدم الفرق يف حرمة املس بني املسنة ظهر أنه كما

  .جاز النظر جاز اللمس

 أما، سائر اخلصوصيات واحلرمةو حال مصافحتها له حال مصافحته هلا يف احلليةو

  لتصاق ا يف املسجد اال

                                                









٢٧٦

 ،يكن خوف فتنةومل ييجاً  ومل يوجب لذة إذا سلظاهر عدم البأفا، املزارات واحلرام

  . حدث لزم التخلص فوراً وإن ،ال وجب التحرزإو

 كلمس الشعر الطويل الذي ال ،ملساً هلماى الرجل مبا ال يسمأو  ملس شعر املرأة مث إن

حوط ن األكا وإن ،املنعى لعدم الدليل عل، ال يبعد جوازه، ال خوفاً وال ريبة ويوجب لذة

  . العدم

  



٢٧٧

  . وتتأكد الكراهة يف الشابة،يكره للرجل ابتداء النساء بالسالم ودعاؤهن إىل الطعام): ٤١ مسألة(

  

تتأكد  و،الطعام إىل هنؤدعا ويكره للرجل ابتداء النساء بالسالم{ ):٤١ مسألة(

 كراهة و،لنساء ل)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ملا قد سبق من سالم النيب ،}الكراهة يف الشابة

  . قد تقدم توجيه ذلك و،الشابةى  للسالم عل)عليه السالم(علي 

تلبس  أن ىو :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(  يف مناهي النيب،سالمدعائم اإل ويف رواية

النساء عن ى و :قال أن  إىل،له صوت يسمع تتحلي مبا و،خرجت ثوباً مشهوراً إذا املرأة

يسلم الرجال  أن ىو ،اهن عن املبيت يف غري بيون و، ضرورةمن إالّ ظهار الصوتإ

   .)١(عليهن

  .لوحدة املناط، أيضاًالنساء يكره العكس ى كما يكره ابتداء الرجال السالم علو

ى عل سالم املسنة و،مثل العامل الذي تأتيه للسؤالى عل سالم الشابة أن لكن الظاهر

الربعي املتضمنة سالمهما  صحيحة لقوة ، تشمله الكراهةال، ما أشبه وغري احملارم قرباءاأل

   .)٢(الشابةى عل  حىت)صلى اهللا عليه وآله وسلم(سالمه  و،املسنةى  عل)عليهما السالم(

  

                                                







٢٧٨

  .بعد برده إالّ قامت عنه إذا يكره اجللوس يف جملس املرأة): ٤٢ مسألة(

  

وقد تقدم  ،}ردهببعد الّ  إقامت عنه إذا يكره اجللوس يف جملس املرأة{ ):٤٢ مسألة(

  .الكالم يف ذلك

 دخل يف املاء الذي حترر بسببها قبل أو ،دخل يف حلافها قبل برده إذا يشمل ذلك ماو

  .لوحدة املناط يف اجلميع، غري ذلك إىل ،يربدأن 

 ،يتجنب أن وىل كان األ،الرجل أو هذا املكان احلار كان جملس املرأة أن ولو مل يعلم

  . لوس مكروهاًمل يكن اجلوإن 

  



٢٧٩

  بعد االستيذان إالّ كانت عنده زوجته إذا ال يدخل الولد على أبيه): ٤٣ مسألة(

  

} بعد االستيذان إالّ كانت عنده زوجته ذاإأبيه ى ال يدخل الولد عل{ ):٤٣ مسألة(

  . الرواية وية اآلطالقوذلك إل

نكم الذين ليستأذ: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن،  حممد بن قيسىفقد رو

حني  و، من قبل صالة الفجر،كم والذين مل يبلغوا احللم منكم ثالث مراتميانأملكت 

ال  و ليس عليكم،ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم، تضعون ثيابكم من الظهرية

  . احلديث )١(عليهم جناح بعد ذلك طوافون عليكم

اللَّه  و كَذِلك يبين اللَّه لَكُم الْآياِت بعٍض بعضكُم على﴿: ية املباركةتتمة اآل: أقول

كيمح ليموإذا  ع كَذِلك ِلِهمقَب ِمن أْذَنَ الَّذينتا اسوا كَمأِْذنتسفَلْي لُمالْح كُملَغَ الْأَطْفالُ ِمنب

   .)٢(﴾اللَّه عليم حكيم ويبين اللَّه لَكُم آياِتِه

من :  قيل،يةيف تفسري اآل )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن،  بن يسارويف رواية فضيل

 ،الصبيان الذين مل يبلغوا والنساء وهم اململوكون من الرجال: )عليه السالم(قال  ،هم

حني  و،هي العتمة و من بعد صالة العشاء،يستأذنون عليكم عند هذه الثالث العورات

غلمانكم من بعد  وويدخل مملوككم، الفجر ةقبل صالومن ، تضعون ثيابكم من الظهرية

   .)٣(شاؤوان إ ذنإهذه الثالث عورات بغري 

   خادمك ليستأذن عليك: يةيف تفسري اآل )عليه السالم(عنه ، وعن املدائين

                                                









٢٨٠

 ،ولو كان بيته يف بيتك،  منهنءدخل يف شي إذا ،ذا بلغ احللم يف ثالث عوراتإ

وحني تضعون ثيابكم ، حني تصبح و،العتمةى  تسمويستأذن عليك بعد العشاء اليت: قال

   .)١(خلوة وغرة ا ساعةإمنا أمر اهللا بذلك فإ، من الظهرية

ومن بلغ احللم : يف حديث قال )عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن قيس

 ،ذنإب إالّ ذلكى من سوى وال عل ،بنتهأى وال عل، ختهأى وال عل، مهأى منكم فال يلج عل

   .)٢(السالم طاعة الرمحان فإن ،يسلم أحد حىتى  يؤذن علوال

: يف حديث قال )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، أيوب اخلزاز أيب ويف صحيح

كانتا متزوجتني إذا ختهأ وابنتهى ويستأذن الرجل عل)٣(.   

م فال لمن بلغ احلو :يف حديث قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ويف رواية املدايين

 وال تأذنوا ،ذنإب إالّ ذلكى سوى وال عل، خالتهى وال عل، ختهأى علوال ، مهأى يلج عل

   .)٤(عز وجلهللا   والسالم طاعة،موايسلّ حىت

الرجل يستأذن : )عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل:  قال،احلليببن علي وعن حممد 

منا هي إ، مي عندهأليست  و أيبىلعذن أستأقد كنت  ،نعم: )عليه السالم(فقال  ،أبيهى عل

   ، نا غالمأمي وأتوفيت  أيب امرأة
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السالم  ومها عليه وال حيبان ذلك مينأفاجأ أن ال أحب وقد يكون من خلوما ما

   .)١(صوبأ وأحسن

 ية يف تفسري اآل،مضمون الروايات أنه همؤالذي بنا، براهيمإ علي بن ويف تفسري

 أحد الى وقات عليدخل أحد يف هذه الثالثة األ أن ى تعاىل ون اهللا تباركإ: قال، الكرمية

بعد  و،نصف النهار و،وقات بعد طلوع الفجراأل و،ذنإب إالّ وال خادم أم خت والأأب وال 

   .)٢(بعضى وقات طوافون عليكم بعضكم علاأل  بعد هذه الثالثةأطلقمث ، اآلخرةالعشاء 

 ختهأ وابنتهى ليستأذن الرجل عل:  قال)سالمعليه ال(عبد اهللا  أيب عن، وعن احملاسن

   .)٣(كانتا متزوجتنيإذا 

النساء  واحلكم أعم من الرجال أن ية كبعض الروايات املتقدمةظاهر اآل مث إن

احلكم خاص حبالة خلوة الرجل بزوجته بقرينة ن أ و،االبن وباألو ،حراراأل واململوكني

  . اخلزاز واحملاسن وروايات احلليب

  يف قول اهللا تبارك)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ما رواه زرارة ولايف األوال ين

: قلت ،هي خاصة يف الرجال دون النساء: قال ،)٤(﴾كُمميانأالَّذين ملَكَت ﴿: تعالیو

  خيرجن  ولكن يدخلن و،ال: قال ،يستأذن يف هذه الثالث ساعات فالنساء
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 استيذان كاستيذان من بلغ يف هذه منفسكم عليهمن أ، م منكململ يبلغوا احلوالذين 

  .)١(الثالث ساعات

مالكها يف حال كونه ى دخول اجلارية اململوكة عل رادةإى للزوم محل هذه الرواية عل

  . مملوكتهى املالك علأو  زوجتهى الزوج عل أو زوجهاى عل وحده فيكون كدخول الزوجة

علي بن خصوص ما تقدم عن تفسري  و،تاطالقمنا نقول ذا احلمل بقرينة قوة اإلإو

  . ووجود املناط القطعي،براهيمإ

عليه (عبد اهللا أيب  و،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، مرسل جممع البيان وال ينايف الثاين

أراد العبيد  ):عليهما السالم( قاال ،﴾كُمميانأِليستأِْذنكُم الَّذين ملَكَت ﴿: يف قوله، )السالم

  . ىيراد بذلك ما ذكرناه يف الرواية السابقة كما ال خيفن أ وبد ال إذ ،)٢(خاصة

يستأذن : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال، يوب اخلزازأ أبو ما رواه وال ينايف الثالث

   .)٣(االبنى ب علال يستأذن األ و،بيهأى دخل عل إذا الرجل

 االبن أن  إىلبل لعله يشري، وقات الثالثةلعدم ظهور كون ذلك يف مسألتنا وهي األ

صلى اهللا عليه وآله (كما ورد يف حديث عن رسول اهللا  ،خالقياًأ بيهحيث كان هو وماله أل

  خبالف الولد الذي هو مملوك  ،االستيذان من ولده إىل مل حيتج ،)وسلم

                                                









٢٨٣

  .بدخول الوالد على ابنه بغري إذنهوال بأس 

  

  . ذنهإب إالّ عليه وفال يدخل يف ملك أبيه

  ملا تقدم من ظهور مجلة،بعض الروايات وية االستيذان يف اآلإطالق الرابع وال ينايف

  . جل الزوجيةذلك أل أن من الروايات يف

غري } ذنهإابنه بغري ى ال بأس بدخول الوالد علو{: قول املصنف أن ومن ذلك تعرف

  .االصطهبانايت ويه السيدان الربوجردإطالقى شكل علأولذا ، ظاهر الوجه

 إذا أبيه مباى حيث قيد دخول الولد عل، املاتنى  املستمسك علإشكالن  أكما ظهر

حمل نظر ملا عرفت من ، يوبأ أيب  املنع يف صحيحطالقوذلك نظراً إل كانت عنده زوجته

تصلح لتقييد  يظهور الروايات يف التقييد وه إىل ضافةباإل، دلة األإطالقاالنصراف يف 

  . طالقإلفرض تسليم اى املطلقات عل

  : مورأبقيت 

ذا إف، رضاه وذنهإب إالّ حنوه ال جيوز أو الدخول فيما هو حق للغري مبلكن إ :ولاأل

 عليه مل جيز له إنسانومل نعلم رضاه بدخول  وحده يف حمل خاص به امرأة أو كان رجل

  . وهذه غري مسألة االستيذان كما هو واضح، الدخول

ى  أترجالًن إ : قال)عليه السالم(علي  إىل دهبسن ،ليه ما رواه اجلعفرياتإيشري و

 لعل املراد: أقولـ  ستأذن عليهاأ ينإيا رسول اهللا : قالف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب

، قال ال، ةأيسرك تراها عريان: قال ،ومل يا رسول اهللا: قال، نعم:  فقال ـحنوها أو ماأل

  .  فتأمل،اخلرب )١(فاستأذن عليها: قال
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يكون الضيف  أن احتمل املبيح و،يكون يف غرفة كالضيف أن خر آلإنسان أباح ولو

ماله وال حق  أنه  من،احتماالن ،فهل حيق للمضيف الدخول، فيهى ري أن حال ال حيبى عل

كما حيرم اهلتك قطعاً  و،يكون هتكاً للستر أن حيتمل أنه ومن، للضيف يف أكثر من االنتفاع

 هذا أحوط و،ومن قبيل خوف الضرر، من قبيل النظر يف دار الغريه فإن، حيرم اهلتك احملتمل

  . مل يكن أقربن إ

جل عدم انكشاف العورة املنصرف من وجه االستيذان كونه أل حيث إن: الثاين

ذا علم بعدم العورة بأن كان مع إ ف،﴾ثَالثُ عوراٍت لَكُم﴿: كما قال سبحانه احملتملة

 العورية و حنوه ممن ال ينايفأكان طفل  إذا نعم، لزم االستيذان كبري ثالث مل يإنسانالزوجني 

  .كان الالزم االستيذان

ما ال أمما يظهر منه  كان الباب مفتوحاً إذا االستيذان إىل ومثله يف عدم االحتياج

  . يريدان اخللوة

 ،دلة األطالقإل، مجاع مل جيز الدخول ويم ليسوا يف حال عرألو علم ب: الثالث

  . الروايات ويات كأغلب العلل املذكورة يف اآل،ال العلة ه عورة من باب احلكمةكونو

منا هو إحنوه بذلك  وتكليف الوالدين فإن ،الطفل املميز االستيذانى الواجب عل: الرابع

  . ذلكى تأديبه عل والوالدين تعليمهى كما جيب عل، األمر باألمرمن باب 

   .ليس بعورة هناك ألنه ،وميةال استيذان يف احملالت العم: اخلامس



٢٨٥

 لَيس علَيكُم جناح﴿: يف قوله تعالی، )عليه السالم(عن الصادق ، الصدوق ويف رواية

  . اخلانات واحلمامات يه:  قال﴾تدخلُوا بيوتاً غَير مسكُونٍةأن 

 ،غريه أو يكون مريد الدخول رمحاً أن ال فرق يف وجوب االستيذان بني: السادس

 طالقإل، حياء وزوجتيه حشمة وومل يكن بني الرجل ثانية ولو كان زوجة، غريه أو حمرماً

  . خادمتيه وكذا بني املوىل و،دلةاأل

مل يكن يف الغرفة  وإن ،خراآلى يدخل عل أن جنبينيال جيوز لكل من األ: السابع

 حتقق اخللوة عدم إىل يضاف هنا و،الرضا إىل ذلك ملا تقدم من احتياج الدخول و،زوجان

  . جنبيةباأل

كما يف  ،)عليه السالم(عن الصادق ، ذلك ما رواه جعفر بن عمر إىل وكأنه يشري

ذن إب إالّ النساءى ل علايدخل الرج أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا ى : الكايف

   .)١(أوليائهن

 أن ال حيل المرأة: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا ، حديث احلوالءويف 

وال تأكل معه وال ،  عينه منهاوال ميأل،  عينها منهال متأل و،دخل بيتها من قد بلغ احللمت

 يا :عند ذلك فقالت عائشة، وذلك حبضرة زوجها، يكون حمرماً عليها إالّ أن ،تشرب

ان كوإن  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال رسول اهللا  ،كان مملوكاً وإن ،رسول اهللا

لعنته  ولعنها ومقتها وفعلت فقد سخط اهللا عليها فإن ، فال تفعل شيئاً من ذلك،مملوكاً

   .)٢(املالئكة

                                                







٢٨٦

 ،كان البيت هلن وإن ، نساًء متعدداتكن إذا ن يشمل احلديثان ما أبل ال يبعد: أقول

زوجهما يف مكان خلوة  جازةإبنت بدون م وأ أو ختنيأى جنيب علدخول الرجل األفإن 

  . من املنكرات أنه ذهان املتشرعةأكأنه لذا ارتكز يف  و،مول للحديثنيمش

نصف الليل ف ،قصر أو  طال،ميتد مبقدار تعارف اخللوة وقات الثالثةمقدار األ: الثامن

  . داخل يف ما بعد صالة العشاء لتعارف اخللوة

 إذا كما، تعارفت اخللوة يف غريها إذا وقات الثالثة آت فيمامناط األ أن والظاهر

  . غري ذلكأو ، يف وقت القيلولة أو، تعارفت اخللوة من حني الغروب

عليه (عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب فعن، طلبهى كيفية االستيذان ما يدل عل: التاسع

 ،ذنواأوا ؤشان إ الثالثة و،الثانية حيذرون و،أوهلن يسمعون: االستيذان ثالثة:  قال)السالم

   .)١(ريجع املستأذنف ،وا مل يفعلواؤشاوإن 

 تستأنسوا حىت: يف قوله تعالی، )عليه السالم(عن أبيه الصادق ، وعن عبد الرمحان

   .)٢(التسليم واالستيناس وقع النعل: قال

عليه (عبد اهللا  أيب ىفسلمنا عل، حسن العطار وكنت:  قال،بن محدان ويف رواية محزة

  لكم ال تدخلون  ما: فقال، ادخلوا ول لنايق أن مث نظرنا، فرد علينا السالم، )السالم

                                                







٢٨٧

 يا أهل العراق ما أعجبكم ،ذنتكمأفقد ، أليس قد رددت عليكم، ذنتأأليس قد 

ولباألى كتفي)١(.   

، كافراً أو ال فرق يف وجوب االستيذان بني كون من يراد الدخول عليه مؤمناً: العاشر

  . دلة األطالقإل

  .أهل الذمةى  يستأذن عل)معليه السال( علي  كان:ويف رواية

 ،ولال يبعد األ، الحترام له ألنه ال أو ،طالقأما الكافر احملارب فهل يستأذن منه لإل

  . من باب االحترام ال، من باب العورةألنه 

  .  واهللا سبحانه العامل، تعرف مما ذكرناه،خرأويف املقام فروع 
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  .بلغوا ست سنني إذا :ويف رواية ،وا عشر سننيبلغ إذا يفرق بني األطفال يف املضاجع): ٤٤ مسألة(

  

 إذا :ويف رواية ،)١(بلغوا عشر سنني إذا طفال يف املضاجعيفرق بني األ{ ):٤٤ مسألة(

بقرينة ، االستحبابى لكن الرواية الثانية وهي مرسلة الفقيه حممولة عل ،})٢(بلغوا ست سنني

بل ، الكالم حول هذه املسألة تقدموقد ، صحيحة عبد اهللا بن ميمون الذاكرة لعشر سنوات

  . طفاليف نوم األ املستمرة  للسرية،سبيل االستحباب مطلقاًى ال يبعد كون احلكم عل

ى صحاب عللكن الظاهر بناء األ، ظاهر اجلملة الوجوب و:ولذا قال املستمسك

  . خالفه

املنت  ىعلسكتوا غريمها  ويالربوجرد وعاظم املعلقني كالسيدين ابن العمأمجلة من و

  . فتواهم الوجوب أن ىما يدل عل

ملا تقدم يف ، إشكالافتتان وجب التفريق بال  أو ريبة أو كان مظنة شهوة إذا نعم

  .مسألة الريبة

ملا ، ولد غري حمرم هلا أشكل نومهما يف مضجع واحد وكانت فتاة بلغت إذا  أنهكما

  .سبق من وجوب التستر من املميز

 أو كانا مميزين إذا ،أيضاً بل يشكل دون السادسة، وز قطعاًأما لو كانا عاريني فال جي

  .الشهوة وكان مظنة الريبةأو ، خيف الفتنة إذا حدمها مميزاًأ

كانا حبيث أو ، مل يكونا زوجني إذا يكرهأو  يستشكلأو  منا حيرمإ أنه عن البيان غينو

  . كانا شللني إذا كما خرحدمها من اآلأال يتقرب 
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  ، جيوز النظر إىل العضو املبان من األجنيب مثل اليد واألنف واللسان وحنوهاال): ٤٥ مسألة(

  

 اللسان ونفاأل وجنيب مثل اليدالعضو املبان من األ إىل ال جيوز النظر{ ):٤٥ مسألة(

فرقاً ى بأن العرف ال ير و،استدل لذلك باالستصحاب و،كما ذكره غري واحد} حنوهاو

قطعة وهو  كل جسم املرأة قطعة إىل ينظر أن جاز لزم جوازا  إذنهأب و،املنفصل وبني املتصل

  . مقطوع العدم

 قصور شكالن وجه اإلأك و،إشكالى العضو املبان كاملتصل عل و:وعن القواعد قال

موضوع املنع  فإن ،االستصحاب ممنوع لتعدد املوضوع و، عن مشول حال االنفصالدلةاأل

ة كما ذكره الشيخ ءصل الرباأ فاملرجع ،و املنفصلالعضى املرأة ال تصدق عل و،مثالً املرأة

  . )رمحه اهللا( املرتضی

ات يف طالقلإل(:  قال،باجلواز مع فتواه بالتحرمي يف الشعر املنفصلى ويف املستند الفتو

 يف غري طالقنعم ال ينصرف اإل، الشعر املنفصل املتصل لكثرة إىل وال انصراف، الشعر

 فيحرم يف ،حبيث يتبادر منها املتصل ،درة وجودها منفصلةلن جزاء املنفصلةالشعر من األ

  . ىانته )عدم الفصل غري ثابت و،الشعر دون غريه

عدم تسليم تعدد املوضوع لو وصلت  و،طالققرب ما ذكره املصنف لشمول اإلاألو

  . االستصحاب إىل النوبة

انقلب احملرم غري  إذا أما،  يف بقائه كذلكإشكالال ، لو انفصل يف حال احملرميةه مث إن

  ق زوجته بعد انفصال يدها يف حال كوا طلّ إذا كما، حمرم بعد الفصل



٢٩٠

ى مقتض ،احملرميةى على يبق أم ،فهل ينقلب العضو تبعاً النقالب املرأة، زوجة

 وإن االستصحاب و،غري حمرم إىل كونه جزءاً انقالبهى مقتض و،ه حمرماًؤاالستصحاب بقا

 كان انقطع يف حال عدم اجلنابة أن جنب بعد إىل نقالب العضويؤيده عدم او، كان أقرب

  . ليه يف مفروض املسألةإحوط االجتناب عن نظره األ إالّ أن ،أجنب بعد االنقطاعإذا 

  .انقلب غري احملرم املبان عضوه حمرماً إذا حال ما مما ذكرنا يعرفو

  .حمرميتهى على يبق  أنه يفإشكال فال نساننفس اإلإىل  العضو املبان بالنسبةأما 

قطع  إذا كما، بالعكس أو الكافر مسلماًانقلب  إذا جناسته ويستشكل يف طهارته نعم

يطهر  وجيب غسله قلب مسلماً فهل يلحق به ذلك اجلزء حىتنامث ، جزء منه وهو كافر

لعل  و،حنوه ووال يكون له غسل، ال يدفن يف مقابر املسلمني و،ال يلحق فهو جنس أم ،بذلك

  . الكافر ىلإاملسلم و إىل حلاق يف كال احلالني االنقالباإلى ف يرالعر

 ألنه ال أم ،قطع ذكر الزوج لالستصحاب إذا التمتع فهل جيوز كما إىل أما بالنسبة

 يكون حاله حال ذكر الزوج أن وال يبعد ، احتماالن،ء خارج عن الزوج بعد انقطاعهيش

الزوج  وكما ال جيوز التمتع باملرأة امليتة، متع بهجيوز الت ال أنه حيث ذكروا، مات الزوجإذا 

  . امليت

 إذا الثاين نسان يلحقه حكم اإلإنساناجلزء املقطوع عن  أن  يفشكالال ينبغي اإل نعم

  وضعت عني الكافرة امليتة  إذا كما، صار جزءاً له وخيط به



٢٩١

  .اال مثل السن والظفر والشعر وحنوه

  

 النقطاع صدقها ،حمرماً هلذا املسلم و تصبح طاهرةاإف یيف مكان عني املسلم احل

ذا وصل ذكر إف، الثاين نساناإل إىل  بالنسبة صدقهقحلو و، السابقنساناإل إىل بالنسبة

  . زوجة زيدى حرم عل و،مقطوع من زيد لعمرو حل لزوجة عمرو االستمتاع به

 منها يف املسائل كما ذكرنا طرفاً، وقد ذكرنا طرفاً من هذه املسألة يف باب الطهارة

حيث تتوارد ، الرأس لعمرو وفاجلثة لزيد، وضع رأس زيد مكان رأس عمرو إذا فيما، احلديثة

  . غريها ورثاإل والزوجيةو هناك مسائل احملرمية

 ليهإفيجوز النظر ، كاجللد املتساقط من البثور} حنوها والشعر والظفر وال مثل السن{

 ،ليهاإ يف جواز النظر شكالال ينبغي اإل أنه ىخ املرتضولذا ذكر الشي، جنيبكان من األإذا 

  .هالشعر بدليل وقد تقدم يف كالم املستند حرمة، ذكر اجلواهر قريباً منهو

بل ال ، مور حرمة النظر عن مثل هذه األأدلةالنصراف ، ظهر ما ذكره املصنفاألو

  .صل جواز النظرفاأل، ييبعد انصرافه عن مثل اهليكل العظم

كذا  و،نكما يتعارف اآل، صار جزءاً منه زرع الشعر يف رأس غري احملرم حىت إذا أما

 بعض ما ورد يف إطالقلعل  و، الثايننسانيكون جزءاً من هذا اإل أنه  فقد عرفت،السن

  . العامل واهللا،  آخر يؤيد ما ذكرناهإنسانوصل الشعر املبان ب وزرع السن امليت

  



٢٩٢

 بل األحوط ، إليه على كراهةوجيوز لزوجها النظر ،شعرهاجيوز وصل شعر الغري ب): ٤٦ مسألة(

  .الترك

  

 ،امرأة أو سواء كان الواصل رجالً} جيوز وصل شعر الغري بشعرها{ ):٤٦ مسألة(

، صلكل ذلك لأل، شعر حيوانأو ، حمرم غري أو  حمرم،امرأة أو كان املوصول شعر رجلو

  .  املقطوع منه الشعرنسانءاً من اإلبعد ما تقدم من عدم بقاء حكمه السابق الذي كان جز

بل ، كراهةى عل{ صل املذكورملسه لألو} ليهإالنظر { لزوجتهو} جيوز لزوجهاو{

  .ملا تقدم من كالم املستند} حوط التركاأل

  : ما ذكرناه يف اجلملة بعض الرواياتى يدل علو

جتعل يف  لنساءعن ا )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس: قال، مثل ما رواه ثابت بن سعيد

 أن كره للمرأة و،ما كان من شعر امرأة لنفسها ويصلح الصوف: قال ،رؤسهن القرامل

   .)١(هابشعر نفسها فال يضر أو بصوف وصلت شعرها فإن ،جتعل القرامل من شعر غريها

يصلح له : قال ،املرأة جتعل يف رأسها القرامل: قلت له:  قال،وعن سليمان بن خالد

 فإن ،يوصل شعر املرأة من شعر غريها أن كره و،ن من شعر املرأة نفسهاما كا والصوف

   .)٢(شعر نفسها فال بأس به ووصلت شعرها بصوف

   أن الناس يروونن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا قلت أل: قال ي،عمار الساباطوعن 

                                                







٢٩٣

عليه (فقال : قال ،املوصولة و لعن الواصلة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 

ليس ذا : فقال يل: قال ،جتعل يف الشعر القرامل واليت تتمشط: قلت، نعم: )السالم

   .)١(القوادة والفاجرة: قال ،املوصولة وفما الواصلة: قلت، بأس

ل عن القرامل اليت ئس: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، سكافوعن سعد اإل

املرأة مبا تزينت به ى ال بأس عل: قالف ،سهن يصلنه بشعورهنويف رؤ تضعها النساء

  لعن الواصلة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  أن بلغنا: فقلت: قال، لزوجها

  الواصلة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منا لعن رسول اهللا إ، ليس هناك: فقال ،املوصولةو

 فتلك الواصلة، الالرج إىل فلما كربت قادت النساء، املوصولة اليت تزين يف شبااو

   .)٢(املوصولةو

وال : )عليه السالم(قال ، التقية وحنوهاى بد من محل الرضوي عل ال أنه منه يعلمو

صلى اهللا (توصل وقد لعن النيب ،ن أأما شعر املعز فال بأس ب و،تصل شعر املرأة بغري شعرها

  . احلديث  الواصل شعره بغري شعره: سبعة)عليه وآله وسلم

كما علم جواز زرع الشعر فيكون ، ناآل الباروكات املتعارفة مما تقدم جوازوقد ظهر 

، صلي مل يكن تدليساًصار جزء البدن حبيث ينمو بنموه كالشعر األوإذا  ،نسانجزء بدن اإل

  . يف حبث تدليس املرأة مما سيأيت

   لقوله، قاً بسائر أنواع التزينيبل مطل جيوز للمرأة التزيني للزوجه مث إن

                                                







٢٩٤

  . صللأل و،)١(﴾ أَخرج ِلِعباِدِه من حرم زينةَ اللَِّه الَّيت﴿: بحانهس

 وعن ،لزوجها تريد املرأة الزينة يسألته عن قصة النواص:  قال،بصري أبو وملا رواه

  .)٢(بذلك كله ال بأس: )عليه السالم( قال ،شبه ذلكأالصوف وما  والقرامل واحلف

سألته عن املرأة : ، قال)عليه السالم(عن أخيه  )لسالمعليهما ا(جعفر  علي بن وعن

  . )٣(بأسال : )عليه السالم( قال ،حتف الشعر عن وجههاأ

،  التشبه بالكفاردلة أل،خر يكرهباجلنس اآلأو نعم التزيني املشبه هلا أو له بالكفار 

  . ي املصلباب لباس يف وقد ذكرناه، تشبه املرأة بالرجل و، تشبه الرجل باملرأةدلةوأل

  

                                                









٢٩٥

 فلو قلنا جبواز النظر إىل الوجه والكفني من ،ال تالزم بني جواز النظر وجواز املس): ٤٧ مسألة(

  .من وراء الثوب إالّ  ال جيوز مسهااألجنبية

  

رسالة  واجلواهر يف كما ،}جواز املس وتالزم بني جواز النظر ال{ ):٤٧ مسألة(

حدمها مل أذا جاز إف، ما حرامانذلك أل و،ديظهر من املستن و،املستمسك وعظمالشيخ األ

  . ذلك يف كما تقدم الكالم، خرجواز اآلى يدل دليل عل

وراء من  إالّ جنبية ال جيوز مسهاالكفني من األ والوجه إىل فلو قلنا جبواز النظر{

  . بدون غمز وريبة وفتنة و الثوب بدون لذةءكما سبق جواز املس من ورا} الثوب

  



٢٩٦

جيب االقتصار على  ، أو اللمس دون النظر،توقف العالج على النظر دون اللمسإذا  ):٤٨ مسألة(

  .اضطر إليه فال جيوز اآلخر جبوازهما 

  

 جيب ،اللمس دون النظر أو ،النظر دون اللمسى   ذا توقف العالج علإ{ ):٤٨ مسألة(

  .}جبوازهخر فال جيوز اآل{، الضرورات تقدر بقدرهان أل} ليهإما اضطر ى قتصار علاال

 جاز ما حلل له ،اللمس دون النظر أو حلل له النظر دون اللمسن إ احملللة يف وكذا

  . نه يقدر بقدرهأ و،بعض املسائل بعض روايات التحليل يف قد سبق و،دون ما سواه

 ملا ،عدم النظرأو   بشرط عدم اللمسدواماًأو  ال يصح النكاح متعةً أنه الظاهر نعم

كما ،  العقدإطالقمن توابع  ال، من مقتضيات العقدما أمن ى توالف ويستفاد من النص

  . غريه واملكاسب يف حبث الشرط يف حقق

ال جيعل ذكره أو  ،ميسهاال  أو ،عورته أو عوراى ال ير أن أما هل يصح اشتراط

 إطالقيشمله  يمطلب عقالئ ألنه ،ال يبعد الصحة ،املتعة مثاليف  دخال من اإل خوفاًاعليه

 ،صل العقدأالنظر لكل اجلسم بكل اجلسم من مقتضيات  واللمس أن يعلمومل ،  الشرطةأدل

  . جسمها أو اللمس جلزء آخر من جسمه أو شرط عدم النظر إذا كذاو



٢٩٧

  .وهلن حضور اجلمعة واجلماعات ،للعجائز إالّ يكره اختالط النساء بالرجال): ٤٩ مسألة(

  

 هلن حضور اجلمعة و،للعجائز الّإال  بالرجءيكره اختالط النسا{ ):٤٩ مسألة(

  : استدل لذلك جبملة من الروايات ،}اجلماعاتو

قال أمري املؤمنني :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، براهيمإمثل خرب غياث بن 

 أما ،الطرق يف كم يدافعن الرجالءنسا أن تئيا أهل العراق نب: )عليه السالم(

   .)١(تستحون

ى ال تغارون عل وأما تستحيون:  قال)عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :مرسل الكليينو

  .)٢(يزامحن العلوج وسواقاأل إىل نسائكم خيرجن

 ، العيدينعن خروج النساء يف )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت، خرب حممد بن شريحو

  .)٣(اخلفني يعين، العجوز عليها منقالها إالّ ،ال: )عليه السالم(فقال 

عن خروج النساء  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،موثق يونس بن يعقوبو

  .)٤(امرأة مسنة إالّ ،ال: فقال ،اجلمعة و العيدينيف

  :املصنفى لكن يرد عل

  للرجال يفءاملستفاد منها كراهة مزامحة النسا و: ما ذكره املستمسك بقوله:الًأو

 إالّ اجلمعة وكراهة خروج النساء للعيدين و،عجائزلل  حىتحنوها مطلقاً وسواقاأل والطرق

  . للعجائز

                                                











٢٩٨

 حضور النساء )صلى اهللا عليه وآله وسلم(لرسول سرية املتشرعة منذ زمان ا: ثانياًو

كما ال ، الواجبة واملستحبة وسفار املباحةاأل والزيارات واحلج واجلماعة والعيدين واجلمعة

 كان يستصحب أنه حىت و،) عليه وآله وسلمصلى اهللا(حظ سرية الرسول من الى على خيف

  .فاحلكم بكراهة االختالط مطلقاً غري تام، غريها والنساء يف احلرب

  .اجلمعة كذلك وعياداحلكم بكراهة حضورهن األ أن كما

ى ال يدل عل، سواقاأل و يف الطرق)عليه السالم(كما يف رواييت أمري املؤمنني  التدافعو

ى بد من محلهما عل  فال،اخلربين ال يقاومان ما ذكرناهأن   كما،طالقما ذكر من اإل

  . حنوه واالستهتار

  



٢٩٩

 وجب االجتناب عن ، بالشبهة احملصورة،اشتبه من جيوز النظر إليه بني من ال جيوز إذا ):٥٠ مسألة(

  وكذا بالنسبة إىل من جيب التستر عنه ومن ال جيب ،اجلميع 

  

وقد }  بالشبهة احملصورة،ليه بني من ال جيوزإر ذا اشتبه من جيوز النظإ{ ):٥٠ مسألة(

للعلم } وجب االجتناب عن اجلميع{، كتاب الطهارة غري احملصور يف وتقدم ميزان احملصور

  .شرعاً ومجايل املوجب لالحتياط عقالًاإل

 كما ،ال توجب تنجيز التكليفألا  ،كانت الشبهة غري حمصورة جاز النظر إذا أما

  . صولقرر يف األ

  .  وطيها بني من ال جيوز، ومن جيوزجيوزال اشتبه من جيوز ملسه بني من  إذا كذاو

مل يعلم هل هذه زوجته الواجب وطيها  إذا كما، احلرام و بني الواجباألمردار  إذا أما

فالظاهر بعد عدم وصول  ،غريبة حيرم عليه وطيهاأو ، شهرأبكونه يف أربعة أو ، بالنذر

لزاماً بالترك من الوطي إن الزنا يف مركوزات املتشرعة أهم أل، ناباالجت، نتيجة إىل الفحص

  .لزاماً بالفعلإالزمين  أو النذري

ذا اشتبهت املرأة إف، كذا يف العكس و،بتول مثالًأو  فاطمة زوجته أن مل يعلم إذا كذاو

 التمكني اجيز هلمل ، وعمر أم شكت هل زيد زوجهاأو  ،ال أم بأن شكت هل زيد زوجها

 كما هو ،جنيب أهم من وجوب التمكني للزوجن حرمة التمكني لألأل، منهماأي  من

  . ذهان املتشرعةأاملركوز يف 

للعلم } من جيب التستر عنه ومن ال جيب إىل بالنسبة{ جيب االجتناب} كذاو{

  كما ، عدمه والوجوب اشتبه يف زماين إذا كذا فيما و،مجايل املتقدماإل



٣٠٠

  ورة أو بدويةوإن كانت الشبهة غري حمص

  

  . يف غده ذا حللها له يف هذا اليوم أوإ

 ملا قرر يف الشبهة غري احملصورة من ،جاز النظر} ن كانت الشبهة غري حمصورةإو{

 ما يف لأمن أجل مكان واحد جيعل فيه امليتة حيرم ك: )عليه السالم(لقوله ، عدم التكليف

كما قرر يف ، غري احملصورة هةغريه من وجه عدم لزوم االحتياط يف الشب أو رضاأل

  .صولاأل

كذلك  و،املشتبه ا إىل جاز النظر، ف رجلحمرم بني عشرة اآل ذا كانت امرأة غريإف

مث ، ساعة الإ مته عشرين سنةأحلل له  إذا مثالً، يف كل مورد كانت الشبهة غري حمصورة

سائر الزم  ونظر جاز ال،يوم من هذه املدة أي ويف، الساعات أي تلك الساعة أن شك يف

  . مثلةغري ذلك من األ إىل ،الزوجية يف كل مورد مشتبه

وجب  ،ال وأل ثمماأو  ،ال وأحمرم أو  ،ال وأزوجة  أنه بأن مل يعلم} أو بدوية{

 زوجةأو  حمرماًأو  وهو كونه مماثالً يجواز النظر مشروط بأمر وجود أن وجهه و،االجتناب

  . الوجودي مل يتعلق به جواز النظراألمر فما دام مل حيرز ذلك، مة خمصوصةأأو 

 موضوعية  سواء كانت الشبهة،الدماء والفروج وموالصالة املنع يف األأهذا هو وجه و

  . ةءصالة الرباأ يال جيد و،حكميةأو 

قُلْ ِللْمؤِمنني يغضوا ِمن ﴿: مر وجودي قوله تعالیأالشرط  أن ىيدل علو

صاِرِهماملشتبه بني  أن ذهان املتشرعةأ ولذا تركز يف ،)نسائهن( ستثناء كما يؤيده ا،﴾...أَب

  . بعد حتقق كوا زوجة إالّ ليها وال وطيها وال ملسهاإغريبة ال جيوز النظر  وزوجته



٣٠١

 فالظاهر وجوب ، الم أو شك يف كونه من احملارم النسبية أ، الم أفإن شك يف كونه مماثالً

  وهو كونه مماثالً،جواز النظر مشروط بأمر وجودي أن  الغض ألن الظاهر من آية وجوب،االجتناب

 بل ، ال من باب التمسك بالعموم يف الشبهة املصداقية، فمع الشك يعمل مبقتضى العموم،أو من احملارم

  الستفادة شرطية اجلواز باملماثلة أو احملرمية أو حنو ذلك

  

أو } ه من احملارم النسبيةشك يف كون وأ ،ال أم ن شك يف كونه مماثالًإف{ هذاى علو

ن أل{ ملساً ومنا جيب االجتناب نظراًإو ،} فالظاهر وجوب االجتناب،م الأ{ الرضاعية

وهو كونه من املماثل  «يمر وجودأ مشروط برجواز النظ أن الظاهر من آية وجوب الغض

  . ﴾أَو ِنساِئِهن... ِإالَّ ِلبعولَِتِهن﴿: قال تعالی ،}من احملارم وأ

عن الرضا ، العيون ومثل ما تقدم من رواية العلل، ذا يظهر من بعض الرواياتكو

  . غريها و)عليه السالم(

القاضي بعدم } العمومى يعمل مبقتض{  الوجودياألمريف حتقق ذلك } فمع الشك{

حيث حقق عدم جواز التمسك } من باب التمسك بالعموم يف الشبهة املصداقية ال{ النظر

  . به

 متسكاً بالعام ،عموم املنع إىل ن املذكور يف كالم الفقهاء الرجوعأتمسك بوما يف املس

  . إشكالحمل ، جواز ذلكى يف الشبهة املصداقية لبناء املشهور منهم عل

 كاحملللة} حنو ذلك أو احملرمية أو باملماثلة{ جواز النظر} بل الستفادة شرطية اجلواز{

  . التمسك بالعامذا مل حيرز الشرط كان الالزم إف، الزوجةو



٣٠٢

 بل من قبيل املقتضي ،ةءفليس التخصيص يف املقام من قبيل التنويع حىت يكون من موارد أصل الربا

 ، إىل ما ذكر من رجوعه إىل الشك يف الشرطشك يف كونه زوجة أو ال فيجري مضافاًوإذا  ،واملانع

  أصالة عدم حدوث الزوجية

  

لكل فرد  و،فردين إىل بأن ينوع العام} عفليس التخصيص يف املقام من قبيل التنوي{

كرم العامل أ: قال إذا املوىل فإن ،}ةءمن موارد أصل الربا{ النظر} يكون حىت{ ،حكمه

 أنه ذا شك يف عاملإف، كرام العادلإالواجب  و،فاسقإىل  وعادل إىل فقد نوع العامل، العادل

 إىل حيل لك النظر: يقول أن ن قبيلبل هنا م، ة فيهءجراء الرباإل ،كرامهإال مل جيب  أم عادل

حيرز  أن ال بدينظر  أن رادأفإنه إذا ، من دوم إىل  وال حيل لك النظره،حنو و املماثلنساناإل

  . حنوه وكونه مماثالً

 ،املماثلة من قبيل املانع و،احلرمةى فالنظر فيه مقتض ،}املانع ویبل من قبيل املقتض{

القول حبرمة النظر  أن  لبيان)من قبيل(: قوله و،عموم املنعفمع الشك يف املانع يكون املرجع 

  . بأن هذه القاعدة ال دليل عليها: يقال املانع حىت ویليس من باب التمسك بقاعدة املقتض

كذا الشك يف و ،شكت يف كونه زوجاً أوالأو } ال  أوشك يف كونه زوجةًوإذا {

 إىل ما ذكر من رجوعه إىل مضافاً{ ألنه ،أيضاًاحلكم بالتحرمي } فيجري{ احملللة واململوكة

  . التحليل وامللكو} صالة عدم حدوث الزوجيةأ{ جتري ،}الشك يف الشرط



٣٠٣

 أو  نعم لو شك يف كون املنظور إليه أو الناظر حيواناً،وكذا لو شك يف احملرمية من باب الرضاع

 وإن ،نسانصوص اإل النصراف عموم وجوب الغض إىل خ، فالظاهر عدم وجوب االحتياط،اًإنسان

 من العموم ، أو غري مميز ففي وجوب االحتياط وجهان مميزاً أو طفالً أو صبياًكان الشك يف كونه بالغاً

  . واألظهر األول،كان دعوى االنصراف ومن إم،على الوجه الذي ذكرنا

  

 لعدم جواز النظر كون ،فيه وجهني فإن }كذا لو شك يف احملرمية من باب الرضاعو{

  . صالة عدم حصول الرضاعأ و،طاً ومل حيرز الشرطومشرالنظر 

اً فالظاهر عدم وجوب إنسان أو الناظر حيواناً أو ليهإنعم لو شك يف كون املنظور {

  . نساناإل إىل منا هي بالنسبةإ الغض أدلة أن } و،االحتياط

يقال مثله  أن يقتضي} نسانخصوص اإل إىل انصراف عموم وجوب الغض{: ال يقال

  . أيضاًشامل للحيوان  أنه  مع،ظ الفرجيف حف

فمن املمكن وجود االنصراف يف الغض دون ، ال تالزم بني االنصرافني: نه يقالأل

  . احلفظ

 ففي وجوب ،غري مميز أو  مميزاًطفالً أو صبياً أو كان الشك يف كونه بالغاًن إو{

حيث مل حيرز ذ  إ}الوجه الذي ذكرناى  من العموم عل،وجهان{ بعدم النظر} االحتياط

  . الشرط مل جيز النظر

 ففي غريه ،التميز ومعلوم البلوغ إىل انصراف الغض} االنصرافى مكان دعوإومن {

  .ةءصالة الرباأجتري 

  .ال انصراف إذ }ولظهر األاألو{

  ى وال خيف



٣٠٤

هذا املقام  و،الصيب والبالغ وغريه و بني املميزاألمرن كالم املصنف يف مورد دوران أ

  . م االستصحابليس مقا

استصحاب  أي صل املوضوعياألى هذا خالف مقتض(: فما ذكره املستمسك بقوله

  . مفروض كالم املصنفى  غري وارد عل،آخر كالمه إىل )عدم التميز والصبا

ى جمرفإنه  ،ال أم أوصار الطفل مميزاً، بلغ الصيب أنه شك هل إذا يتم كالمه فيما نعم

 ملا ذكرناه مكرراً من لزوم ،بعد الفحص إالّ هؤجراإميكن لكنه ال ، لالستصحاب املوضوعي

  . الفحص يف الشبهات املوضوعية

  



٣٠٥

 ، وال جيب على الرجال التستر،كما حيرم على الرجال النظر ،جيب على النساء التستر): ٥١ مسألة(

عليهم التستر  وجيب ، نعم حال الرجال بالنسبة إىل العورة حال النساء،كان حيرم على النساء النظروإن 

  .ر من باب حرمة اإلعانة على اإلمثمع العلم بتعمد النساء يف النظ

  

بال خالف } الرجال النظرى  كما حيرم عل،النساء التسترى جيب عل{ ):٥١ مسألة(

  . كما تقدمضرورةً واًإمجاعبل ، إشكالوال 

لْيضِربن و﴿: قالو ،)١(﴾ال يبدين زينتهنو﴿:  قال تعاىل،يدل عليه متواتر النصوصو

ِرِهنمغري ذلك إىل ،)٢(﴾ِبخ .  

قد  و،ضرورةً واًإمجاعبل ،  وال خالفإشكالبال } الرجال التسترى وال جيب عل{

كان معرض  إذا هؤغري املتعارف ابداإىل  تقدم الكالم حول وجوب تستر الرجال بالنسبة

بل ال } النساء النظرى حيرم علكان ن إو{، الوجوبى ال دليل علنه إ قلنا هناك و،نظرهن

 الرجل واليد والرقبة وه من الرجال كالرأسؤما تعارف ابدا إىل نظر املرأة حرمةى دليل عل

  . حنوها والوجهو

  مما تقدم يف، وجوب التستردلةأل} حال النساء العورة ىلإ نعم حال الرجال بالنسبة{

  .  فراجع،كتاب الطهارة يف آداب التخلي

منا إو} جيب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء يف النظر{: ملصنفأما قول ا} و{

   ،}مثاإلى عانة علمن باب حرمة اإل{ جيب

                                                







٣٠٦

الرسول ن أ و،عدم الوجوبى مث بعد ما سبق من الدليل علاإلى عل عانةإال نه إ :ففيه

 عليه صلى اهللا( كذلك وقوفه و، كان يصعد املنرب حبضور النساء)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .  فراجع،تكلمه معهن كما تقدم والنساءى اجلسم عل ي عار)وآله وسلم

 إىل قصد التسبيبى الشيء تتوقف على عانة علاإل أن للمصنفأما رد املستمسك 

قاصداً حصوله ال يكون فعل املقدمة  ذا مل يكن الفاعل للمقدمةإف، ذلك الشيء بفعل املقدمة

  . عانة عليهإ

كان وقوف زيد  إذا لذا، القصد إىل  وال حاجة،عانة صدق اإلالعلم كاف يفن إ :ففيه

  . قتلهى أعان عل أنه علم زيد بذلك فلم يذهب صدق و،عمرو يعند عمرو سبباً لرم

بل ال يبعد كراهة ذلك للرجل ، جنيب رحيهايكره كون املرأة حبيث يشم األه مث إن

  . أيضاً

فاطمة بنت رسول اهللا ن إ :) السالمعليه(بيه أعن ، )عليه السالم(ففي رواية الصادق 

صلى اهللا عليه وآله (فقال هلا النيب ، فحجبتهى عمأ استأذن عليها )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

هو يشم  ونا أراهأف مل يكن يراينن إ يا رسول اهللا: فقالت، هو ال يراك ومل حجبته: )وسلم

   .)١(نك بضعة مينأد شهأ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال هلا النيب ، الريح

  . املراد بالريح ريح اجلسمو

  ن إ بل ميكن القول باحلرمة، جداً كان ريح العطر فالكراهة شديدة إذا ماأ

                                                





٣٠٧

  .عن خروجها متعطرة یذلك ملا ورد عن النه و،اللذة والريبة وكان مثرياً يوجب الفتنة

حفص ومحاد  وهشامفعن ، جانب من وراء الثياباأل دبار النساءأكما يكره النظر يف 

دبار أما يأمن الذين ينظرون يف :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،بن عثمان كلهم

   .)١(ينظر بذلك يف نسائهم أن النساء

يا أَبِت ﴿: عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم( احلسن أيب عن، صفوان بن حيىيوعن 

هأِْجرتنّإ اس  ترأْجتِن اسم ريخالْأَمني ٢(﴾الْقَِوي(، قال : قال هلا شعيب)يا : )عليه السالم

: مشيت قدامه فقال ينإيا أبت : قالت ،مني من أين عرفتيه األ،بنية هذا قوي برفع الصخرة

   .)٣(النساء دبارأ إىل نا قوم ال ننظرإ ف،الطريق إىل رشديينأ فضللت فإن ،مشي من خلفيا

 ،خلفها إىل الرجل متر به املرأة فينظر: )عليه السالم(دق قال للصا أنه ،بصري أيب وعن

 للناس ما ترضاه رضاف : قال،ال: قلت، ذات قرابته وهلهأ إىل ينظر أن حدكمأأيسر : قال

   .)٤(لنفسك

الذين ينظرون ى ما خيش: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن هشام بن سامل

   .)٥( يف نسائهميبتلوا بذلك أن دبار النساءأيف 

                                                













٣٠٨

ى جانب كان مبقتض أي هندامها من وثوب املرأة إىل الظاهر كراهة النظر و:أقول

ال فال فرق يف إو، كثر شيوعاًاأل أنه دبار من جهةمنا ذكر األإو، بصريأيب  التعليل يف رواية

  .جانب منهاأي  إىل النظر

   .)١(حرم يف موضع يسمع نفس امرأة ليست له مبنسانيبيت اإل أن يكرهو

عليهم  (عن آبائه، )عليهما السالم(بن جعفر ى عن موس، براهيمإبن ى فعن موس

خر اليوم اآل ومن كان يؤمن باهللا:  قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا ، )السالم

  . فال يبيت يف موضع يسمع نفس امرأة ليست له مبحرم

  . اط فيهالوجود املن، أيضاًالكراهة للمرأة  أن الظاهرو

من وصف : )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب  ففي وصية، يكره وصف املرأة للرجلو

ومن ، مغضوباً عليه إالّ  مل خيرج من الدنيا،أصاب منها فاحشة وامرأة لرجل فافتنت ا الرجل

وكان عليه من الوزر مثل ، ون السبعرضاأل وغضب اهللا عليه غضب عليه السماوات السبع

: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال  ،أصلح وتاب فإن  يا رسول اهللا:قيل. االذي أصا

يتوب اهللا عليه)٢(.   

حمل خوف  و،كان وصف الرجل للمرأة خطراً إذا ،العكس كذلكيكون  أن وال يبعد

  والد بعضهم لبعض يف خطر كذلك وصف األ و،وقوعهما يف احلرام

                                                







٣٠٩

  .املساحقة والوقوع يف اللواط

ال يبعد كراهة خلوة الرجال  كما، احلياء و للحشمةتهنافالعله مل و،باء املرأةيكره احتو

  . خلوة يمس إذا كانوا مجاعة وإن ،بالنساء

صلى اهللا (فيما أخذ رسول اهللا : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، سيار أيب فعن

   .)١(جال يف اخلالءال حيتبني وال يقعدن مع الر أن النساءى  البيعة عل)عليه وآله وسلم

صلى (أخذ رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، خالقيف رواية مكارم األو

ال ينحن وال خيمشن وال يقعدن مع الرجال يف  أن النساءى عل )اهللا عليه وآله وسلم

   .)٢(اخلالء

  . تنقش يدها باخلضابن أ وقنازع ومجة ويكره جعل املرأة لنفسها قصةو

ى  )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وينفعن السك

سرائيل إمنا هلكت نساء بين إ: قال و،الراحةى نقش اخلضاب عل والقصص وعن القنازع

   .)٣(نقش اخلضاب ومن قبل القصص

آله صلى اهللا عليه و(قال رسول اهللا :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن مسمع

   .)٤(تتخذ قصة وال مجة أن ال حيل المرأة حاضت: )وسلم

                                                











٣١٠

 ،الوقار ومنافية للحشمة أو بالكفار أو طفالا تشبه باألأولعل وجه الكراهة فيها 

ثارة الرجل مما ال يؤمن منه الوقوع يف اجلماع إمثار ألا شدية يف حالة احليض لعل األو

  . لغري ذلك من احملتمالتأو ، احلرام

  . أي مل تكن مسينة وال كبرية املنظر، ن يستحب تزويج املرأة قصري اجلرم أ ال يبعدمث

عليكم  : قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا  إىل بسنده، فعن اجلعفريات

   .)١(لكم فيما تريدونى أقوفإنه  ،بقصار اجلرم

قصار  وميت يف وعاهابارك اهللا أل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال ، أخرىويف رواية 

   .)٢(اجلرم

  . غريها وخبار أخر مرتبطة بالنساء مذكورة يف كتب األأحكامهناك و

  

                                                







٣١١

وأنه  ،هل احملرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بني الرجل واملرأة): ٥٢ مسألة(

 أو ،ييزها ومتييز أعضائها فلو رأى األجنبية من بعيد حبيث ال ميكنه مت، أو مطلقة،العضو الفالين أو غريه

 هل هو حرام ، أو مجاداً أو حيواناًاًإنسان بل أو ال ميكنه متييز كوا ، أو امرأةال ميكنه متييز كوا رجالً

  . األحوط احلرمة، وجهان،أو ال

  

 وجه يتمكن من التميز بني الرجلى من النظر ما يكون عل مهل احملر{ ):٥٢ مسألة(

جنبية من بعيد حبيث ال ميكنه األى  فلو رأ،مطلقة أو ،غريهأو  لفاليناأنه العضو و ،املرأةو

 اًإنسانال ميكنه متيز كوا  أو  بل،امرأة أو ال ميكنه متييز كوا رجالً  أو،متيز أعضائها ومتيزها

 ، عن مثلهدلةاجلواز النصراف األ ،} وجهان،ال أم هل هو حرام ،مجاداً أو حيواناًأو 

  .وال وجه لالنصراف، دلة األطالقإل }حوط احلرمةاألو{

 بله ،امرأةً أو رآه من البعيد حبيث ال مييز كونه رجالً إذا قرب التفصيل بني مثل مااألو

كانت عينه  إذا مثله ما و،جيوز لالنصراف القطعيفإنه ، حيواناً أو اًإنسانمل مييز كونه  إذا ما

ال أو ، لكن ال مييز وجهها من رقبتها مثالً ،يراه إذا بني ما و،كان املرئي قريباً وإن ،اًفضعي

، مسارب اجلبهة وتقاطيع الوجه مل ير إذا  بله ما،العني وعضاء الصغرية منها كاالنفاألى ير

  .حيرم للصدقفإنه 

 ، من جهة كون االثنتني بشكل واحدامرأةً أو كان اجلهل بكونه رجالً إذا وكذا حيرم

ال مييز  خر شباهة كاملة حىتحدمها باآلأ شبيهني خرانآنفران  أو ،ختاأل وخحيث كان األ

  . خرحدمها عن اآلأ

  لون يتقاطيع اجلسم من وراء ثوب رقيق ال حيك إىل مث ال يبعد حرمة النظر



٣١٢

  . لصدق عدم الغض عرفاً،الفرج والبطن والثدياطيع تق يمنا حيكإ و،ما حتته 

 إىل نظر ألنه ، يف احلرمةالإشك البشرة فال نلو يكان الثوب رقيقاً حبيث حيك إذا ماأ

  . البشرة

 من وراء الثوب الغليظأو ، البشرة اردة إىل يكون النظر أن ال فرق بني أنه ومنه يعلم

  . اجلسم إىل  خيترق الثوب،نكما توجد اآل، بسبب نظارة قويةأو ، كان النظر قوياً بنفسهإذا 

ثوب وال  أنه ي يعرف الرائال كان الثوب غري حاك لكنه بلون اجلسم متاماً حىتوإذا 

 إىل بل ،اجلسم إىل ليس نظراً ألنه ال أم ،ن وجوده كعدمهأل فهل حيرم، بني اجلسم ومييز بينه

  .كان ال يبعد الثاين وإن ،ولحوط األاأل ،احتماالن، الثوب

بسبب  لون آخرأو ، ي جسم غري احملرم بلونه الطبيعنساناإلى ير أن وال فرق بني

 لبس نظارة حتمر إذا كما، شياءالناظر لبس نظارة تغري لون األ أن بسبب أو، تلوين جلسمه

  . النصطالقوذلك إل، شياء يف النظرتسود لون األأو 

 إذا بل فهو كالعني،  مل جيز النظركان قليالً فإن ،تكرب أو ولو كانت النظارة تصغر

وجه ى ير أن ثلكان كثرياً م وإن ،كربأكانت قريبة رأت وإذا  ،صغرأكانت بعيدة رأت 

من  ،احتماالن ،ال أم هل حيرم، بقدر جسم فيلى يرأو ،  بقدر صورة عصفورنساناإل

  .ولكان ال يبعد األ وإن ،حوط الثايناأل و،نظر فيحرم أنه  ومن،االنصراف فال حيرم

 ،ال أم ،فهل جيوز النظر لالنصراف، حنوه مشوهاً أو ولو رآه يف ظرف صيقلي

  .ولال يبعد األ و،احتماالن

  هل داخل و



٣١٣

 ،احتماالن، فتح بطنها لعملية جراحية حكمها حكم خارج اجلسم إذا اجلسم كما

  . حوط التركاألو

 كذا يف املاء الصايف و،منها التلفزيون و،ةاملرأة يف املرآ إىل جيوز النظر ال أنه وقد تقدم

  . ةيف املرآبعض الروايات املتقدمة  واملناط و كل ذلك للصدق،حنو ذلك واجلسم الصيقلو

لعدم  و،املتعارف والشائع إىل النصراف النظر، املستند باجلوازى فتو أن منه يعلمو

ال نسلم  إذ ، جلواز كون الرؤية فيهما باالنطباع غري تام،املرأة واملرء إىل العلم بكونه نظراً

حنوها  وةآاملرفنظر يف ، الشيء الفالين أو املكان الفالين إىل ال تنظر: قال إذا لذا و،االنصراف

  . صدقت املخالفة

  .خروج الشعاع فهو غري مرتبط مبحل الكالمأو  باالنطباع أما كون الرؤية

الصور احلقيقية  وما اسماتأ، الصورة غري احلقيقية واسمات إىل جيوز النظرو

  .حنوه وظهر عدم اجلواز للمناطفاأل

 حاله حال ، كفراعنة مصر،تالرجال الكفار بعد املو والنساء الكافرات إىل النظرو

وقد تقدم الكالم يف ، صلعورة البهائم لأل إىل كذا جيوز النظر و،حياء منهماأل إىل النظر

  .ذلك

كما ، خوف افتتانو ريبة و بتلذذمل يكن إذا منا هوإ مورد جوازه جواز النظر يف مث إن

  .تقدم الكالم يف ذلك

بدان آى كانت عل وإن ،بيبهنالجنبيات وجثياب النساء األ إىل كذا جيوز النظرو

  . صلمنا جيوز لألإ و،خوف افتتان وريبة وبدون تلذذ

، عليه فيشكل النظر و،)بداء الزينةإ( حوال من مناطيصدق يف بعض األ أن ميكن نعم

  . بل حيرم



٣١٤

صلى ( للتأسي بالنيب ،د احلسن الوجهاألمر إىل يستحب ترك النظر: ويف املستند قال

   .)١(أجلسه من ورائه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( أنه كما ورد )سلماهللا عليه وآله و

 فذلك ما ال ،يف خرب اخلثعمية أراد بذلك رواية الفضل بن العباس املتقدمةن إ :أقول

 ، وال بأس مبا ذكره من باب التسامح،لعله أراد غريه مما مل نظفر به و،كالم املستندى يدل عل

  . تنفي ذلك كانت السريةوإن 

  . وخوف افتتان ريبة وذكان بتلذ إذا شكالال ينبغي اإل عمن

  

                                                





٣١٥

  

  فصل

   الدخول على الزوجةأحكامفيما يتعلق ب

:وفيه مسائل

 على كراهة شديدة الزوجة واململوكة دبراًي للمشهور جواز وطاألقوى وفاقاً): ١ مسألة(

  

  فصل{

  }الزوجةى  الدخول علأحكامفيما يتعلق ب

   :}يه مسائلفو{

كراهة ى اململوكة دبراً عل ووفاقاً للمشهور جواز وطي الزوجةى قواأل{ ):١ مسألة(

  . عليهمجاعاإل التذكرة والسرائر والغنية واخلالف وبل عن االنتصار ،}شديدة

كشف الرموز  واملكارمأيب  والراوندي والفتوحأيب  وابن محزة ولكن عن القميني

  .التحرمي

محه ر( ياختار والد و،وازه بدون ذلك وعدم ج،جوازه مع رضاها إىل ذهب ثالثو

  . هذا القول )اهللا

.ال مل جيزإ و،هلا وعن رابع بشرط رضاها وعدم ضرر كثري له أو

   العامة مث إن



٣١٦

  . مذهبان حيرمه و، فمذهبان منهم جيوزه،اختلفوا يف ذلك

ا تدل إف ،)١(﴾ممياُأ أَزواِجِهم أَو ما ملَكَت  ِإالَّ على﴿: استدل للجواز بقوله تعاىلو

  . جواز كل أقسام االستمتاعاتى عل

  . مكان أي يف مبعىن ،)٢(﴾فَأْتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم﴿: بقولهو

تيان يف اإلن إ أي ،)٣(﴾فَِإذا تطَهرنَ فَأْتوهن ِمن حيثُ أَمركُم اللَّه﴿: بقوله سبحانهو

أصل ى عل الّإ األمرفال يدل ، ال عدم الطهرحال الطهر مأمور به يف قبال النهي يف ح

  . اجلواز

قومه ملا أرادوا اللواط  فإن ،)٤(﴾ هن أَطْهر لَكُم هؤالِء بنايت﴿: بقوله عز شأنهو

  . تيان النساء من خلفإ وبالرجال أمرهم بالزواج

  : كما استدل للجواز مبتواتر الروايات

سألك أ أن  من مواليك أمرينرجالًن إ :)عليه السالم( قال للرضا ،كصحيح صفوان

: قلت: قال ،وما هي: )عليه السالم(قال  ،يسألك أن منك استحىي وعن مسألة هابك

: قال ،نت تفعلأف: قلت له: قال، ذلك له: )عليه السالم(قال  ،الرجل يأيت امرأته يف دبرها

نا ال نفعل ذلكإ، ال)٥(.   

                                                













٣١٧

 فيه ،هو أحد املأتيني: )عليه السالم(قال  ،أهله من خلفهاى  عن رجل أت،املوثقو

   .)١(الغسل

 ،املرأة يف دبرها عن الرجل يأيت )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :يعفور أيب خرب ابنو

فَأْتوهن ِمن حيثُ أَمركُم ﴿:  شأنهعز وجلفأين قول اهللا : قلت، رضيت إذا ال بأس: قال

يقولاهللا تعاىلن إ ،مركم اهللاأ فاطلبوا الولد من حيث ،طلب الولدهذا يف : قال ،)٢(﴾اللَّه  :

﴿مى ِشئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُم٤(،)٣(﴾ِنساؤ(.   

ال بأس : قال ،املرأة يف دبرها عن الرجل يأيت )عليه السالم(سألته  :خروخربه اآل

   .)٥(به

ليس به : فقال ،عجازهنأتيان النساء يف إله عن يعفور سأ أيب ابنن إ ،مرفوع الربقيو

   .)٦(تفعله أن ما أحب و،بأس

 عن الرجل ،أخربين من سأله و)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :وخرب محاد بن عثمان

ى صل( قال رسول اهللا :رفع صوته وفقال يل ،ويف البيت مجاعة، املرأة يف ذلك املوضع يأيت

  مث نظر يف ، ف مملوكه ما ال يطيق فليعنهمن كل: )اهللا عليه وآله

                                                















٣١٨

   .)١(ال بأس به: فقال  إيلىمث أصغ، وجه أهل البيت

تيان الرجل املرأة إعن  )عليه السالم( سألت الرضا : قال،بن عبد امللكى مرسل موسو

 ﴾ هن أَطْهر لَكُم هؤالِء بنايت﴿:  قول لوط،حلتها آية من كتاب اهللاأ: فقال ،من خلفها

   .)٢(م ال يريدون الفرجأوقد علم 

تيان النساء يف إذكر عنده  و،)عليه السالم(عبد اهللا  مسعت أبا: قال، خرب عبد الرمحانو

 إىل نكم لتأتون الرجال شهوةإ :واحدة إالّ حلت ذلكأعلم آية أما : فقال ،دبارهنأ

   .)٣(آخرها

عليه (يب احلسن ألأو ، )سالمعليه ال(يب عبد اهللا قلت أل، خرب يونس بن عمارو

 عدتن إ ينفسى نذرت فجعلت عل و،دبرها تيت اجلارية من خلفها يعينأرمبا  إين :)السالم

ذلك  وليس عليك شيء: قال ،فقد ثقل ذلك علي، امرأة هكذا فعلي صدقة درهمإىل 

   .)٤(لك

عبد مثل خرب ، )عليه السالم(احلسن  أيب عن، بن يقطنيبن علي ويف رواية حسني 

  . )٥(الرمحان من االستدالل بآية لوط

يف موضع  إالّ  يف الكتابما ذكر اهللا ذلك:  قال)عليه السالم(عنه  ،خریأ ويف رواية

  تذَرونَ ما  وأَ تأْتونَ الذُّكْرانَ ِمن الْعالَمني﴿: عز وجلهو قول اهللا و، واحد

                                                













٣١٩

لْ أَنب واِجكُمأَز ِمن كُمبر لَكُم لَقونَخعاد مقَو م١(﴾ت(.   

   .)٢(لو حرم منها شيء حرم كلها: قال، )عليه السالم(عن أمري املؤمنني  ،ويف مرسل

  : استدل للقول باملنع جبملة من الرواياتو

صلى اهللا (قال رسول اهللا : يقول، )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: قال، كخرب سدير

   .)٣(يت حراممأى حماش النساء عل: )عليه وآله وسلم

   .)٤(ميت حرامأرجال ى عل ميتأحماش نساء : ويف خرب آخر

ال  ويال يغر:  قال هاشم،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ابن بكري وخرب هاشمو

   .)٥(من غري هذا املوضع ال يأيت أي ال يغرث: ابن بكري قال و،يغرث

تيان النساء يف إته عن سأل: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، مرسل أبانو

   .)٦(هي لعبتك ال تؤذها:  فقال،عجازهنأ

تيان إشيء يقولون يف أي : )عليه السالم(احلسن  أبو يل  قال،خرب معمر بن خالدو

اليهود كانت ن إ :فقال ،هل املدينة ال يرون بأساًأ أن بلغين: قلت، عجازهنأالنساء يف 

  نزل أ ف،خرج ولده أحولالرجل املرأة من خلفها ى أت إذا :تقول

                                                















٣٢٠

قدام  أو  من خلف﴾ِنساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم﴿: عز وجلاهللا 

   .)١(دبارهنأومل يعن يف ، خالفاً لقول اليهود

   .)٢()عليه السالم(عن الرضا ، خرمثله خربه اآلو

 فورد ،يف مسألة )ليه السالمع(الرضا  إىل كتبت: قال ،خرب الفتح بن يزيد اجلرجاينو

كما  حرث يه وى، املرأة لعبة الرجل فال تؤذ،جارية يف دبرهاى سألت عمن أت :اجلواب

   .)٣(عز وجلقال اهللا 

النساء يف ى أتؤت :)عليه السالم(سأل رجل أمري املؤمنني :  قال،خرب زيد بن ثابتو

أَ تأْتونَ الْفاِحشةَ ما سبقَكُم ﴿ :أما مسعت اهللا يقول، سفلت سفل اهللا بك: فقال ،أدبارهن

الْعالَمني ٍد ِمنأَح ٤(﴾ِبها ِمن(.   

 ،سألته عن الرجل يأيت أهله يف دبرها، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب خربو

ى ِنساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَن﴿: قال و،حماش النساء وياكمإ: قال وفكره ذلك

م٥(﴾ِشئْت(، أي ساعة شئتم)٦(.   

                                                















٣٢١

تيان النساء يف إكان يكره نه إ: )عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

   .)١(دبارهنأ

 إذا ال بأس :يعفور املتقدمة أيب برواية ابن، مجع بني الطائفتني: القول الثالثو

  . رضيت

 ،كان كثرياً إذا ضرار حراماإل وذلك القاعدة الكلية بأن الضررى ضاف علأ: الرابعو

  . ضرار خارج عن حمل الكالماإل ومسألة الضرر أن ىوال خيف

فريد عليه بأن قوة الطائفتني املطلقتني متنع من تقييد كلتيهما ذه الرواية  ،أما الثالث

د فالب، وىلاأل سنداً من الطائفة والطائفة الثانية أضعف داللةً و،النواأل إالّ  فلم يبق،الضعيفة

وال ،  مستفيضاًى املدعمجاعاإلو احملققة جرب الشهرة إىل ضافةباإل، الكراهةى من محلها عل

قد ورد ، ضعف السند إىل ضافةباإلفإنه  ،املكروهة  وحنوه يف الرواية)حرام( غرابة يف مثل

  .كانت الكراهة شديدة إذا خصوصاً، أمثال ذلك يف باب املكروهات

 ريمها لرد رواية رواية من روايات املنع بتضعيف السندغ واجلواهر ووقد تعرض املستند

فمن شاء التفصيل ، يناألمر ذلك بعد معلومية إىل لنا وال حاجة، كليهماأو  الداللةأو 

  . ليهاإفلريجع 

آيه  و،﴾ أَزواِجِهم ِإالَّ على﴿: آية أن  فالظاهر،استدل ا للجواز يات اليتاآل مث إن

   )نیأ( مجال إل،نفسهماأهلما يف  خريان فال داللةاأليتان ما اآلأ ،لوط دالتان

                                                





٣٢٢

  . مع عدم رضاها بذلك خصوصاً،وط تركهبل األح

  

 فإن ، يف الروايات)أىن(  يف تفسري آيةرضا وقد عرفت ما ظاهره التع،)من حيث(و

خرب معمر ظاهرة تفسريها مبا  و،اجلواز يية مبا يقتض ظاهره تفسري اآل)١(يعفور أيب خرب ابن

من باب  يعفور أيب ن خرب ابنأب، اجلمع بينهما ميكن مبا ذكره املستمسك و،املنع ييقتض

ن إ :)عليه السالم(قوله ن إ :ن يقالأب  أو،الواقع ومن باب بيان احلقيقة ال، قناعاإل وةاارا

فاطلبوا : )عليه السالم(منا هو من تتمة قوله إ ﴾...ِنساؤكُم حرثٌ﴿:  يقولعز وجلاهللا 

  .  من اجلواز)عليه السالم(به  استدالل ملا أفىت أنه ال ،)٢(ولد من حيث أمركم اهللال

  . وخرب ابن خالد يعفور أيب فال منافاة بني خرب ابن، هذاى علو

  .  كراهة شديدةى عل:فقد ظهر مما ذكرنا وجه قول املصنف، كيف كانو

 أيب  رواية ابنملا تقدم من ،} خصوصاً مع عدم رضاها بذلك،حوط تركهبل األ{

  . يعفور

  

                                                







٣٢٣

قلنا جبوازه يف غري حال  وإن ، احلائض دبراًي يف وطشكالقد مر يف باب احليض اإل): ٢ مسألة(

  .احليض

  

قلنا جبوازه  وإن ، احلائض دبراًي يف وطشكالمر يف باب احليض اإل قد{ ):٢ مسألة(

، ما عدا موضع الدم أو، عدا القبل لكن ظهور الروايات يف حلية ما ،}يف غري حال احليض

يف  عدم وجود العلة املذكورة لیإمضافاً ، اخللف ال حيرم باحليض أن ،أوما عدا ذلك املوضع

  . فاالحتياط يف املنع استحبايب، النص يف اخللف

  



٣٢٤

يتحقق النشوز بعدم متكني الزوجة من وطئها  أنه ذكر بعض الفقهاء ممن قال باجلواز): ٣ مسألة(

دم الدليل على وجوب متكينها يف كل ما هو جائز من أنواع االستمتاعات حىت  لع،وهو مشكل ،دبراً

  .يكون تركه نشوزاً

  

ممن قال { وهو صاحب اجلواهر يف حبث النفقات} ذكر بعض الفقهاء{ ):٣ مسألة(

ملا جاز كان حقاً  ألنه ،}يتحقق النشوز بعدم متكني الزوجة من وطئها دبراً أنه باجلواز

  . ه خروج عن الطاعةفمنعها من، للزوج

هو جائز من أنواع  وجوب متكينها يف كل ماى  لعدم الدليل عل،وهو مشكل{

ى دل عل ن الروايات املانعة خصوصاً ماذلك ألو ،}يكون تركه نشوزاً االستمتاعات حىت

ال : )عليه السالم(كما تقدم يف قول الرضا ، أذية هلا أنه ىدل عل وما، رضيت إذا اجلواز

  .ىتؤذ

من كانت له امرأة  :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(يمة ما تقدم من رسول اهللا بضم

 صامت الدهر وإن ،ترضيه وتعتبه تؤذيه مل يقبل اهللا صالا وال حسنة من عملها حىت

مث قال ، كانت أول من ترد النار وموال يف سبيل اهللانفقت األأ وعتقت الرقابأ وقامتو

كان هلا  إذا ،العذاب والرجل مثل ذلك الوزرى علو :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .)١(مؤذياً

   وجوب أدلة مينع من مشول ،وحنو ذلك )٣(رحيانةو )٢(لعبةا أبمؤيدة 

                                                









٣٢٥

  . عليها ملثل ذلك فال يكون ترك الطاعة نشوزاً الطاعة

، وقات الشديدة الكراهيةيف اجلماع يف القبل يف األطاعته ترك ن إ :يقال أن بل ميكن

 ال ،نقصها هي جبنون وحنوهأو  جياب ذلك نقص الولدإخصوصاً ما ورد بسند معترب من 

  . يوجب نشوزاً

  



٣٢٦

يف وجوب الغسل والعدة واستقرار املهر وبطالن   يف قبلهايالوطي يف دبر املرأة كالوط): ٤ مسألة(

 املناط فيه دخول  وكونة،ها شبهأوط إذا  وثبوت مهر املثل،كانت أجنبية إذا الصوم وثبوت حد الزنا

  ، املصاهرة املعلقة على الدخولأحكام ويف حرمة البنت واألم وغري ذلك من ،احلشفة أو مقدارها

  

عليه (لقوله } الوطي يف دبر املرأة كالوطي يف قبلها يف وجوب الغسل{ ):٤ مسألة(

  . كتاب الطهارة تفصيل الكالم يف ذلك وقد تقدم يف، هو أحد املأتيني: )السالم

 إذا ثبوت حد الزناو{ االعتكاف واحلجو} بطالن الصوم و،استقرار املهر و،العدةو{

ال فالزنا باحملارم له ذلك احلكم إ و،ليست بزوجة وال مملوكة جمازة الوطيأي } كانت أجنبية

  . أيضاً

كان  إذا ال يكون مساحقة أنه نعم الظاهر} ها شبهةأوط ذاإثبوت مهر املثل و{

  . بسحق الدبرين

كتاب  كما تقدم الكالم فيه يف} مقدارها أو ،ون املناط فيه دخول احلشفةكو{

  . الطهارة يف باب اجلنابة

كل } الدخولى  املصاهرة املعلقة علأحكامغري ذلك من  وماأل وويف حرمة البنت{

خذت موضوعاً أحنوها من العناوين اليت  ويتاءاإل والدخول واملس وذلك لصدق الوطي

   . املذكورةحكاملأل

  وعن ، غريهم وواملستمسك اجلواهرو العالمة وبذلك الشيخ فىتأولذا 



٣٢٧

يف كفاية الوطي يف القبل فيه بدون  أن  كما،إشكال نعم يف كفايته يف حصول حتليل املطلقة ثالثاً

  ، كذلكأيضاًاإلنزال 

  

 إىل احتمال انصراف النصوص املذكورة و،كثري والشيخإىل كشف اللثام نسبة ذلك 

  . ىل ال يضر بعد كون االنصراف لو سلم كان بدوياً كما ال خيف القبيوط

  إالّاللهم،  لكوا حترم مبجرد العقد،مالبنت يف حرمة األى ال دخل للدخول عله مث إن

  . راد الزنا بالبنت كما سيأيتأإذا 

وعن ، بل عن القواعد املنع} إشكالفايته يف حصول حتليل املطلقة ثالثاً يف كنعم {

  . وعن غري واحد متابعتهما، لشيخ نفي اخلالف فيهمبسوط ا

تذوق  حىت: )عليه السالم(ذلك بأنه لقوله ى ويف اجلواهر نقل استدالل الشيخ عل

غريه تبعهم يف  واملستمسك و،ال تذوق العسيلة يف دبرها يه ويذوق عسيلتك و،عسيلته

. ذلك

 رطوبات الذكر فإن ،فيحصل مبجرد الوطي كناية ذوق العسيلةن إ :لكن رمبا يقال

ن بشهر اآلى  ولذا يسم، تشبيهاً حبالوة العسل لوجود احلالوة املعنوية،الفرجني عسيلةو

صل عدم احللية ين يكون األاألمريشك يف أحد وإذا  ،شهر مثالً إىل من زمان العقد العسل

  . لذلك

 أيضاًل نزابدون اإل{ يف حصول التحليلأي } الوطي يف القبل فيه يف كفاية أن كما{

  . املين املراد بالعسيلة أن ومن، الرطوبات  من ذوق العسيلة مبعىنإشكال} كذلك

يذوق  اخلارج حىت إىل مين املرأة ال خيرج حيث إن ،ول أقرباألن إ :لكن رمبا يقال

  . يراد بذلك رطوبة الفرجن أ و فال بد،الرجل عسيلتها



٣٢٨

 وكذا يف كفايته يف الوطي الواجب يف ،ا فيهملا ورد يف األخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلته

  . وكذا يف كفايته يف حصول الفئة والرجوع يف اإليالء،أربعة أشهر

  

 شكالوقد بني املصنف وجه اإل، منيه املراد بعسيلته رطوبة فرجه ال أن ومنه يعلم

  . يف التحليلأي } عسيلتها فيه ومن اعتبار ذوق عسيلته خبارملا ورد يف األ{: بقوله

ذا طلقها ثالثاً مل إف: يف حديث قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، ففي موثق زرارة

مات عنها مل حتل  أو طلقها وذا تزوجها غريه ومل يدخل اإف، تنكح زوجاً غريه حتل له حىت

   .)١(خر عسيلتهايذوق اآل ول حىتلزوجها األ

كتاب  لكالم يف ذلكحمل ا و،عسيلتها وعسيلته :وقد تقدم يف مرسلة املبسوط

  .الطالق

فعن املسالك اجلزم بعدم  ،}كذا يف كفايته يف الوطي الواجب يف أربعة أشهرو{

 ،أحد املأتيني ألنه ،لكن حيتمل الكفاية، الوطي يف القبل إىل كأنه النصراف النص و،الكفاية

هو كان انصراف ف وإن ،ال انصراف يف الوطي الواجب غريه وكما ال انصراف يف الزناو

  . يبدو

االيالء ال يقع باحللف  فإن ،}يالءالرجوع يف اإل وكذا يف كفايته يف حصول الفئةو{

  ضرار  وجه اإلىملعترب فيه وقوعه علا  إذ، يف الدبرعدم الوطيى عل

                                                





٣٢٩

ن الدبر أحد أل يالءحيتمل وقوع اإل و،ضرار ا بترك وطئها دبراًوال يقع اإل، بالزوجة

يالء املنصرف من اإل أن  من جهة،احتماالن  يف الدبر بالوطيويف حصول الرجوع، املأتيني

  . يالءاهلجران املقصود باإل ي دبراً ينفالوطي أن ومن جهة، الوطي قبالً

  . احتماالن، مكان الوطي يف الدبر دون القبلإحصان بمث هل حيصل اإل

فال حيد  ،أيضاًكما عن املبسوط ، حصان بال خالفال يثبت له به اإل: قال يف اجلواهر

  . صنزنا حد احمل إذا يف الدبر إالّ وطي زوجتهى من ال يقدر عل

الدبر حيث ن إ لكن رمبا يقال، عدم اخلالف باالنصراف إىل ضافةيستدل له باإل: أقول

  .االنصراف بدوي و،كان أحد املأتيني يكون حكمه حكم القبل

ن أل، جازة باقيةإ كفاية سكوا يف كونه أن فالظاهر، وطئت البكر يف دبرهاوإذا 

استنطاقها يف النكاح فال تزول و( :ولذا قال يف اجلواهر تبعاً للقواعد، البكارة خاصة بالقبل

  . ) سكوا يف الرضا بالنكاح مع احتمالهيبه بكارا فيكف

، فقد تقدم الكالم فيها، وجوب الكفارة وبطالن الصوم وأما وجوب الغسل بالدبر

  . نه كالوطي يف القبلأو

  



٣٣٠

أن  إالّ ، امرأته يف زمان أو مكان يتحقق احلنث بوطئها دبراًيحلف على ترك وط إذا ):٥ مسألة(

  . من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة،يكون هناك انصراف إىل الوطي يف القبل

  

أو { خاص كيوم السبت} ترك وطي امرأته يف زمانى ذا حلف علإ{ ):٥ مسألة(

نوع من الوطي  ألنه ،}يتحقق احلنث بوطئها دبراً{ دارهخاص مثل غرقة خاصة يف } مكان

  . يف القبل يشمل الوطي يف الدبر يكما يشمل الوط  فاللفظ املطلق،فيشمله احللف

انعقاد القبل من حيث كون غرضه عدم يف الوطي  إىل يكون هناك انصراف أن الإ{

  . فالوطي يف الدبر ال يوجب احلنث، حنوهأو } النطفة

لنذور كالعقود تتبع ا  إذ،لكن كان غرضه ذلك و، يكن انصراف يف اللفظمل إذا كذاو

  .القصود

تقدم يف رواية عبد الرمحان يف احللف ملا  واحتمال عدم انعقاد مثل هذا النذر مث إن

نذر  إذا ماى اخلرب ال بد من محله عل و،العمومات تشمله إذ ، لهال وجه، وىلاملسألة األ

ثقل ( :ليه قولهإكما يشري ، كان حرجاً عليه ألنه عدم اعتبار نذرهأو  انطالقاً من كونه حراماً

  .حل نذره  بالواليةاإلماموان أ، )يعل

 ألنه ،الزوجةى فالظاهر حرمة التمكني عل يعدم الوطى حلف الرجل عل إذا همث إن

  . مثاإلى عانة علإ

  



٣٣١

  ين خارج الفرج يف األمة مبعىن إخراج اآللة عند اإلنزال وإفراغ امل،جيوز العزل): ٦ مسألة(

  

خارج الفرج يف  فراغ املينإ ونزاللة عند اإلخراج اآلإ جيوز العزل مبعىن{ ):٦ مسألة(

ويف ،  ويف احلدائق ظاهرهم االتفاق عليه،ال خالف فيه أنه يف املستند الظاهر ،}مةاأل

هذه  ويف املستمسك ذكر كلمام ،بل ميكن حتصيله اً حكاه غري واحدإمجاعاجلواهر 

  .ساكتاً عليها

  :يدل عليه متواتر الرواياتو

: ل عن العزل فقالئس أنه ،)عليهما السالم(حدمها أعن ، كصحيح حممد بن مسلم

يشترط عليها حني يتزوجها إالّ أن كره ذلكأين إما احلرة فأ و،مة فال بأسأما األ)١(.   

   .)٢(مثله )عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرويف صحيحه اآل

   .)٣(يشترط عليها ذلك أو ىترضإالّ أن  :هيف حديثقال و

املسلم سألته عن الرجل : قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن: ويف صحيحه الثالث

، يعزل عنها وهاأيط أن مة جموسية فال بأسأكان له ن إ لكن و،ال: فقال، يتزوج اوسية

   .)٤(وال يطلب ولدها

ال بأس بالعزل :  يقول)عليه السالم(احلسن   أبامسعت: قال، خرب يعقوب اجلعفيو

   ،املرأة السليطة و،املسنة و،ا ال تلدأتيقنت  اليت  املرأة،يف ستة وجوه

                                                











٣٣٢

   .)١(املرأة اليت ال ترضع ولدها و،ذيةبالو

يفهم من هذا احلديث عدم الكراهة يف كل مكان يكون يف االستيالد  أن ميكن: أقول

  . دنيوي أو حمذور ديين

هلا  كان يعزل عن جارية له يقالنه إ :)عليه السالم( علي  عن،سالمدعائم اإلوعن 

   .)٢(مجانةم أ أو ،مجانة

   .)٣(كان يعزل عن سرية لهنه إ ):عليهما السالم(بن علي وعن احلسن 

أفرغ املين يف  آلته كيس حىتى كان عل ولو دخل ل العزل مايمن قب أن ىوال خيف

  .الكيس

كما  املرأة بني كراهة جميء مين الرجل قبل مين و،اة بني جواز العزلال مناف أنه كما

، مةيف األ ال فالظاهر الكراهة حىتإو، مث العزل عنها مين املرأة يأيت ميكن الصرب حىت إذ ،تقدم

  .مةأخبار عدم كراهة العزل عن األى خبار الكراهة حاكمة علأن أل

لو أفرغ بعضه يف  ليس منه ما أنه ظاهرال أن كما، مناء أصالًوليس من العزل عدم اإل

  .  لعدم صدق العزل املطلق،بعضه يف اخلارج وخلاالد

   ،بعض الروايات املتقدمة جواز العزل عنهاى مقتض مث إن

                                                









٣٣٣

 ومع اشتراط ذلك ،كانت دائمة وإن  ومع إذا، واحلرة املتمتع ا،وإن كانت منكوحة بعقد الدوام

  عليها يف العقد

  

الذي يقتضيه نه إ ويف اجلواهر، التحليل وبله املتعة} بعقد الدوام وحةن كانت منكإو{

 فاحتمال دخول املسألة يف املنكوحة فيكون حكمها ،مجاعمعقد اإل وىالفتو و النصإطالق

  . حكم احلرة ال وجه له

 ،كما عن غريه اًإمجاع و،كما عن جامع املقاصد،  واحداًقوالً} احلرة املتمتع او{

جناب  فتحمل تبعة اإل،جنابيقصد به اإلومل  منا يقصد به اللذةإاملتمتع ن  أن وجههأكو

من مينع العزل ى لد وهذه القرينة توجب انصراف النص املانع، صلي منهخالف الغرض األ

  . عن احلرة

 ،بل مل يظهر خالف منهم يف ذلك، إشكالبال } كانت دائمة وإن ذاإمع و{

  . تيةاآل ومةيقتضيه مجلة من الروايات املتقدو

 كما يظهر منهم،  وال خالفإشكالبال }  اشتراط ذلك عليها يف العقدومع{

 وإن ،ذا رضيت جازإعدم العزل حق هلا ف أن جلكأنه أل و،يقتضيه بعض الروايات املتقدمةو

  . سقطت حق نفسهاأألا اشترط عليها  إذا كذا و،قيل باملنع يف اجلملة

 إىل  املنعأدلةذلك النصراف  و،ال خالف فيه  أنهوعن ظاهر الفخر} ويف الدبر{

  . يف القبل يصورة الوط

اخلروج  فلما أراد املين،  بأن مس عورته بفرجها،مل يطأ إذا الوجه يف جوازه ومنه يعلم

قد تقدم يف خرب اجلعفي ما  و،املوضع فيمتصه الرحمى أفرغه يف مكان آخر لئال يفرغ عل

  . ريف الدب ييؤيد العزل يف صورة الوط



٣٣٤

 ويف جوازه يف احلرة املنكوحة بعقد الدوام يف غري ،ويف الدبر ويف حال االضطرار من ضرر أو حنوه

   األقوى ما هو املشهور من اجلواز مع الكراهة،ما ذكر قوالن

  

حنو الضرر  و،ليهإما اضطر  أدلةلعموم } حنوه أو ويف حال االضطرار من ضرر{

أو ، حنوه واملرأة بسبب احلملى عل أو فراغ يف الرحمإلسواء كان با، احلرج والعسر والكره

  .  بدون العزلأمن جهة الولد الذي ينش

ما هو ى قو األ،بعقد الدوام يف غري ما ذكر قوالن ويف جوازه يف احلرة املنكوحة{

  .}املشهور من اجلواز مع الكراهة

 عن اخلالف بل، آخرين واملبسوط واخلالف وكما عن املقنعة، خر احلرمةالقول اآلو

 أن ىنه إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(استدلوا للحرمة مبا روي عن النيب  و، عليهمجاعاإل

   .)١(ذاإب إالّ يعزل عن احلرة

ن فيه فواتاً أل و،قتل الولدأي  ،د اخلفيأالونه إ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعنه 

  . للغرض من النكاح وهو االستيالد

   .)٢(كره ذلكأين إأما احلرة ف و،مة فال بأسأما األ :بن مسلم املتقدممبفهوم صحيح او

                                                







٣٣٥

   .)١(ال بأس بالعزل يف ستة وجوه: مبفهوم خرب اجلعفرو

جيامع  أن العار اخلفي: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

رسول ى فقد ،  تفعلوا ذلكفرغه فيما سواها فالأذا أحس املاء نزعه منها فإف الرجل املرأة

   .)٢(ذن سيدهاإب إالّ مةذا وعن األإب إالّ يعزل عن احلرة أن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 

ذن إمة بوعن األ، ذاإال بأس بالعزل عن احلرة ب: قالنه إ )عليه السالم(الصادق وعن 

تعلق  أن ن املوضع خمافةوال بأس بالعزل ع، يشترط ذلك عند الزواج أن وال بأس، موالها

   .مأي الولد الذي ترضعه األ ،)٣(فيضر ذلك بالولد

  . )صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن رسول اهللا  روي ذلكو

أما احلرة  و،مة فال بأسأما األ: ل عن العزل فقالئس أنه ،)عليه السالم(وعن الباقر 

   .)٤(يشترط ذلك عليها حني يتزوجها إالّ أن ،كره ذلك ينهإف

الروايات غالباً ضعيفة  و،املشهورخمالفة  ليس حبجة بعد ى املدعمجاعاإل أن ىوال خيف

ها روايات رضا فكيف وقد ع،فهي بنفسها غري صاحلة لالستدالل، السند ظاهرة يف الكراهة

  . الصريح داللةً و،صح سنداًاملشهور األ

   ،ن العزلع )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال، كصحيح حممد بن مسلم

                                                











٣٣٦

   .)١(الرجل يصرفه حيث شاء إىل ذاك: فقال

عليه (عبد اهللا  سألت أبا: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب صحيح عبد الرمحان بنو

   .)٢(الرجل إىل كذا: فقال ،عن العزل )السالم

 علي كان: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، الصحيح عن عبد الرمحان احلذاءو

ذ أخذ ربك من بين آدم إو :ية هذه اآلأبالعزل بأساً يقرى ال ير) عليه السالم(سني احلبن 

صخرة ى كان عل وإن فكل شيء أخذ اهللا منه امليثاق فهو خارج ،)٣(من ظهورهم ذريتهم

   .)٤(صماء

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ذلك تبعاً للرسول  )عليه السالم( اإلماممنا ذكر إ: أقول

وال ينقض بأنه ، أيضاًجهاض هذا مل حيرم اإلى عل: فال يقال، قناع ال للربهان لإل،كما سيأيت

  . غري ذلك إىل )٥(لكل أجل كتابن أل، يلزم عدم حرمة القتل

ال بأس بالعزل عن املرأة : قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، موثق حممد بن مسلمو

   .)٦( شيءراألمليس هلا من  و،كرهت وإن أحب صاحبهان إ احلرة

كون حتته احلرة أيعزل يالرجل : )عليه السالم(يب جعفر  أل:قلت، صحيحهو

                                                















٣٣٧

  يتها يف العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية واليت ال ترضع ولدها بعدمها أو أخفّ:يقال أن بل ميكن

  

   .)١(شاء مل يعزل وإن شاء عزلن إ ليهإذاك : قال ،عنها

إذ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(نا حنن عند رسول اهللا بي:  قال،سعيد اخلدري أيب وعن

يف ى كيف تر، مثانحنن حنب األ ونا نصيب سباياإيا نيب اهللا : نصار فقالقام رجل من األ

ال  أن  ال عليكم،نكم لتفعلون ذلكإو: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقال رسول اهللا  ،العزل

ى العلة تدل عل فإن ،)٢(وهي خارجةإالّ  خيرج أن ا ليست نسمة كتب اهللاإ ف،تفعلوا

   .احلرة إىل بالنسبة العموم حىت

 أو الزوجى لكن ذلك برض و،فراغ لئال يعلقاملرأة جيوز هلا سحب نفسها عند اإل مث إن

  . ن حق االستمتاع للزوجأل، حنو ذلك أو بالشرط

كما ليس ، هحتبل ل أن وليس حق الزوج، حنوه وال تدع نفسها حتبل بدواء أن هلا نعم

  . ترضع ولده أن حقه

 العقيمة ويتها يف العجوزةأخفّأو { عدم الكراهةأي } بعدمها يقال أن بل ميكن{

خفية أمنا قيل بإ و،ملا تقدم من رواية اجلعفي} اليت ال ترضع ولدها والبذية والسليطةو

  . ات الكراهة مطلقاًطالقن املستفاد من بعض اإلأل، الكراهة

  . أيضاً مةة يف األالكراه ومنه يعلم

                                                







٣٣٨

 وقيل بوجوا عليه للزوجة وهي عشرة ،قلنا باحلرمة وإن واألقوى عدم وجوب دية النطفة عليه

 عشرة ، من وجوب نصف مخس املائة، عن عرسه فعزل عنها املاء للخرب الوارد فيمن أفزع رجالً،دنانري

  مع الفارقأنه   وال وجه للقياس عليه مع، لكنه يف غري ما حنن فيه،دنانري عليه

  

كما ذكره غري واحد من  ،}قلنا باحلرمة وإن عدم وجوب دية النطفة عليهى قواألو{

بل ، صل بعد عدم دليل عليهوذلك لأل، غريهم واحملقق الثانيان ومنهم الشهيد ،الفقهاء

  . املستفاد من الروايات اوزة العدم

 زهرة وابين محزة وحالصالأيب  والقاضي وكما عن الشيخ} قيل بوجوا عليهو{

  .كاشف اللثام ويف بعض كتبه العالمة والكيدريو

 عن، صحيحاً عن يونس}  للخرب الوارد،هي عشرة دنانري و،للزوجة{ تكون الديةو

 عن عرسه فعزل فزع رجالًأفيمن {ى قض) عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(احلسن أيب 

   .)١(}  دنانري عليه عشرة،عنها املاء من وجوب نصف مخس املائة

يف  أفىتو :قال، )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، عن كتاب ظريف ،يف الكايفى روو

 عشرة ،مين رجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها املاء ومل يرد ذلك نصف مخس املائة

   .)٢(دنانري

  العزل  فإن }مع الفارق أنه  وال وجه للقياس عليه مع،ما حنن فيه لكنه يف غري{

                                                







٣٣٩

مناف فإنه  ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج،وأما عزل املرأة مبعىن منعها من اإلنزال يف فرجها

 هذا وال فرق يف جواز العزل بني اجلماع ،اه بل ميكن وجوب دية النطفة علي،للتمكني الواجب عليها

  .شهر مرةالواجب وغريه حىت فيما جيب يف كل أربعة 

  

  .  ومن املعلوم الفرق بينهما،قام من الولدويف امل، جنيبيف اخلرب من األ

حلق غريه رأسه كان عليه  ذاإأما ،  رأس نفسه مل يكن عليه شيءنسانولذا لو حلق اإل

غري ذلك  إىل ،خرجه غريه بدون رضاهأأو ،  الدم من نفسهنسانخرج اإلأ إذا كذا و،الدية

  . مثلةمن األ

 ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج،جهانزال يف فرمنعها من اإل وأما عزل املرأة مبعىن{

ذا مل يكن التمكني واجباً عليها مل إعليه ف و،كما تقدم} مناف للتمكني الواجب عليهافإنه 

مل يرض  وإن ،أجاز هلا العزل جاز هلا ونسانمته إلأ حلل املوىل إذا ومنه، حيرم كما سبق

  . ل لهاحمللَّ

، هذا ما استظهره اجلواهر و،جنيب األللمناط يف} بل ميكن وجوب دية النطفة عليها{

  . ه ظاهر للفارق املتقدم أن إشكاللكن يف املستمسك

  . صل عدمها عليهافاأل، لعدم القطع باملناط، وهذا أقرب: أقول

فيما جيب يف كل   حىت،غريه ووال فرق يف جواز العزل بني اجلماع الواجب، هذا{

اجلماع  إىل  انصراف دليل الواجبىدعي إالّ أن ، العزلأدلة طالقإل} أربعة شهر مرة

  .دخال احلشفة فقطإ يال يكف ولذا، وهو غري بعيد، الكامل

 ،ما أشبه أو حرامإ أو حيضأو  لصوم الظاهر وجوب العزل يف اجلماع احلرام وهذا

   يوط أنه ثناءعلم يف األ إذا كذلك و،خراج واجب فوراً ففوراًاإل و،خراجإألنه 



٣٤٠

 أن وال يبعد، ما أشبه ذلك أو انقضت مدة املتعة إذا كما، ناءثحرمت يف األأو ، شبهة

 يكان تكوين الولد مكروهاً من موارد النه إذا كما، يكون العزل يف بعض املوارد مستحباً

  . حنو ذلكأو  جمنوناًأو  تكون الولد صار أخرسإذا  ألنه ،عن اجلماع

مل يعزل سبب فتنة  إذا بأنهعلم أو ، شرطت عليه العزل إذا فكما، الواجبما العزل أو

  . بسبب احلمل مثالً

  



٣٤١

  ):٧ مسألة(

  

ذا إف، أيضاًية الكرمية يشمل اجلماع مساك مبعروف يف اآلاإل أن الظاهر ):٧ مسألة(

كان أو ، القليلى شبق فيها كثرياً حبيث ال تصرب عل وكانت املرأة هلا اقتضاء اجلماع لشهوة

 فإن ،شباع رغبتهاإالزوج وجب ى يكن ضرر عل ومل ،حرجاً عدم اجلماع وعسراً عليها

  .مساك مبعروفإعدم ذلك خالف 

ن املنصرف أل، ه نظرإطالقويف ، يت الصحيح اآلإطالقتوهم  إالّ وال مينع عما ذكرناه

 مع وجوب ،هي من الشدة مبكان وشباع رغبتها اجلنسيةإبل عدم وجوب ، منه غري ذلك

فهو ،  بعيد عن مذاق الشارع،اجلنسيةالرغبة   شدةالنفقة مع عدم قوة شدما مبثل والكسوة

  . مما يؤيد ما ذكرناه

من مجع :  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب ىلإبسنده ، ما رواه الكليين أيضاًيؤيده و

   .)١(مث عليهمنهن شيء فاإلفزنا من النساء من ال ينكح 

 أو  داللة،الرجلى لزناهن عن أ وماء بدون وطيهن اختاذ اإل:ويف مجلة من روايات

  . تأييد ملا ذكرناه

عليه  (بيهأعن ، )عليه السالم( عن جعفر،  بن عمارإسحاق ما رواه إطالق وبل

 ،ميسها أنه زوجها ال ميسها ويزعم أن ل عن املرأة تزعمئ س)عليه السالم(علياً  أن ،)السالم

 فترك التفصيل ، التفصيلمل يكن املس الزماً كان الالزمفإنه إذا  .)٢(لف مث يتركحي: قال

  .دليل العموم

  لَهن ِمثْلُ الَّذي علَيِهن و﴿: بل ال يبعد استفادة ذلك من قوله تعالی

                                                







٣٤٢

   الزوجة أكثر من أربعة أشهريال جيوز ترك وط

  

حيث ورد يف  إالّ أنه ،طاعة يف اجلماع عليه ذلكعليها اإل أن فكما ،)١(﴾ِبالْمعروِف

 يف صورة الضرر عليها إالّ شهر يلزم القول بعدم الوجوب عليه دواأ ربعةأيالء مدة اإل

  . احلرجو

عدم ى خبار االيالء تدل علأ و،الوجوبى الروايتني تدالن عل ويةاآلن إ :احلاصلو

، ضرر عليها وحرج ومل يكن عسرن إ ربعةففي ما دون األ، ربعة أشهرأالوجوب يف أقل من 

ال وجب عليه تلبية طلبها يف ما ليس عليه إو ،شيء عليهتطلب فال ومل حنوه  وكان عسرأو 

  . ضرر وحرج وعسر

احلاكم خيري الزوج بني  فإن ،أربعة أشهرى مل تصرب علن إ هلا حق الطالق أن منه يعلمو

 ألنه أو، سواء كان عدم مجاعه ملانع يف بدنه كاملرض، حسانإالتسريح ب ومساك مبعروفاإل

ال  ويريد اللَّه ِبكُم الْيسر﴿و ،)٢(سالم وال ضرار يف اإلال ضررفإنه ، حنو ذلك أو سجن

رسالْع ِبكُم ريدصلى اهللا عليه وآله وسلم(وقد قال  ،)٣(﴾ي(: هذا الدين رفيقن إ)إىل ،)٤ 

  . غري ذلك

  . التأمل ومزيد من التتبع إىل بذلك حتتاجى لكن الفتو وهذا

، هاللية} ربعة أشهرأجة أكثر من ال جيوز ترك وطي الزو {ـف، كيف كانو

  قد تقدم يف بعض مواضع هذا  و،ذلك إىل ىالفتو والنصراف الشهر يف النص

                                                





 





٣٤٣

  من غري فرق بني الدائمة واملتمتع ا

  

  ناقصاً كان الشهر السابق،واسط الشهر الثاين يعد شهراًأ إىل أواسط الشهر أن الشرح

بل املعروف من مذهب ، يف املستندهذا احلكم هو احلق املشهور كما  و،كامالًأو 

ي إمجاعبل ، بل موضع وفاق كما عن املسالك، غريه وكما عن كشف اللثام صحاباأل

  . شرحه وكما عن املفاتيح

سأله عن الرجل نه إ ،)عليه السالم(عن الرضا ، يدل عليه صحيح صفوان بن حيىيو

 ،ضرار ا ليس يريد اإل،االسنة ال يقر وشهرتكون عنده املرأة الشابة فتمسك عنها األ

تركها أربعة أشهر كان آمثاً إذا  :)عليه السالم(قال  ، يكون يف ذلك آمثاً،يكون هلم مصيبة

   .)١(بعد ذلك

   .)٢(ذاإيكون ب أن الإ: إضافةروايتها ب أخرىويف رواية 

ر شهأغاضت الرجل امرأته فال يقرا من غري ميني أربعة إذا  :ويف صحيحة البختري

  .)٣(يطلق أو يفيء أن ماإف ،استعدت عليه

  . املدة أربعة أشهر أن يالء من اإلأحكاميؤيد ذلك ما سيأيت يف و

  . النصطالقإل} املتمتع ا وق بني الدائمةرمن غري ف{

 ما ذكره طالقن وجه عدم اإلأك و،فيه وجهنين إ ):رمحه اهللا( ويف رسالة الشيخ

 الزوجية أحكام ويالء فال جيب يف املنقطع الساقط فيه اإل،املتيقن هو الدائم أن اجلواهر من

  . غريها ومن النفقة

                                                









٣٤٤

  وال الشابة وال الشائبة على األظهر

  

عدم جريان  و،طالقذلك ال يوجب وهناً يف اإل أن ما ذكره املستمسك من: وفيه

  . ىانته ،حكم خاص ألنه ،العدم يف املقام ييالء ال يقتض اإلأحكام

 فيخريه بني ، مراجعة احلاكملها ف،لو كان عدم اجلماع عسراً عليها  أنهبل قد عرفت

  . اجلماعواهلبة 

 قال ،جارة حقيقةإبل هو ، جارةكاإل ألنه ،يسترجع بقدر تفاوت املدة أن له نعم

  .)١(﴾فَآتوهن أُجورهن﴿: سبحانه

 احمللل له والسيدجرب  و فلها مراجعة احلاكم،حللت له فلم يقرا إذا بل يأيت ذلك فيما

يرفع  وما توفري رجل يشبع جوعهاإ و،ما بتقريب الزوجإ و،تقريبه منها وما بفسخ التحليلإ

  .  واهللا العامل،ما أشبه ذلك بيع أو أو حتليلأو  عسرها بزواج

ى  علمجاعبل عن الرياض اإل، كما هو املشهور} ظهراألى الشائبة عل ووال الشابة{

ويف  شرحه ولكن عن املفاتيح ،بعض القاصرين إىل التخصيص ةويف اجلواهر نسب، التعميم

، ذلك لظهور الصحيحة املتقدمة و،املستند ختصيص احلكم بالشابة والوسائل واحلدائق

   .مطلقهن ال دليل عليه إىل فالتعدي

كل ن أ و،يالء املطلقة اليت يفهم منها وحدة املالكخبار اإلأ إىل ضافة باإل،لكن فيه

  . ذلكى حسن حفص عل  داللة،ة من حقهاأربعة أشهر مر

غاضب الرجل امرأته فلم يقرا إذا  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن فقد روي

  ، يطلق أن ماإو يفيء أن ماإف، من غري ميني أربعة أشهر استعدت عليه

                                                





٣٤٥

   السفرمقتضاه عدم الفرق بني احلاضر واملسافر يف غري أن  كما، اخلربطالق إل،واألمة واحلرة

  

   .)١(لؤميني فليس مب أو ن كان من غري مغاضبةإف

يالء يف احلكم فال يكون مما حنن حلاق املغاضبة باإلإظاهره  أن وما يف املستمسك من

لرؤية ، كون مورده املغاضبة ليس خمصصاً و،املقامى ة علله كاف للدالإطالق إذ ،فيه حمل نظر

  .  ال للمغاضبةجل عدم الوطيأل أنه العرف

ن الشابة هي ما يصدق عليها هذا أفالالزم القول ب غريها وقيل بالفرق بني الشابة مث إن

رمبا  و،عمر متأخر إىل فرمبا صدق الشابة، ذلك خيتلف يف الناس و،لوروده يف النص، اللفظ

  . بل العرف العام، ليس املناط اللغة و، آخرإنسانمثل ذلك العمر يف ى مل يصدق عل

فقول ، كما صرح بذلك املستمسك، ىالفتوو}  اخلربطالقإل ،احلرة ومةاألو{

، هم لهإطالق بعد مشول ،صحاب غري ضائرمة الدائمة تصرحياً من األمل جيد يف األنه إ :اجلواهر

  . بل يشمله التعليل يف رواية الكليين املتقدمة يف أول املسألة

  . احملللة ومةاألإىل ومنه يعلم تعدي احلكم 

 أن فال حيق للرجل بدون ضرورة} املسافر ودم الفرق بني احلاضرمتقضاه ع أن كما{

عليه ( لظهور قوله ،طالقبعدم اإل: لكن رمبا يقال، شهرأيطول سفره أكثر من أربعة 

  . تكون املرأة حاضرة أن عنده املرأة الشابة: )السالم

خيتص كذا  و:غرب يف املستند قالأوقد ، رمبا تشهد به السرية و:قال يف املستمسك

   مقطوع العدم مجاعاإل فإن ،مجاعباحلاضر عند الزوجة لظاهر اإل

                                                





٣٤٦

 النصراف ، وكذا يف اإلدخال بدون اإلنزال، كما مرإشكال ويف كفاية الوطي يف الدبر ،الواجب

  اخلرب إىل الوطي املتعارف وهو مع اإلنزال

  

ى ودع أن كما، بعض فقط منهم كشف اللثامإىل  إالّ بل احلكم بذلك مل ينسب

  . كما هو الغالب يف صورة رضاية الزوجة إالّ ال سرية إذ ،السرية حمل منع

ال   يف مثل املقام معناه السيطرة)عند(ن إ : ففيها،)عند( ما استفادة ذلك من لفظةأ

 يه و فهو يف طرف املدينة،كان الزوج تاركاً هلا إذا )عند( ال يصدق أن ال لزمإ و،احلضور

  . يف طرف آخر منها

ى ومع ذلك فالدليل عل، استثناء السفر الضروري وىلكان األ} ري سفر الواجبيف غ{

مساكاً إمل يكن فإنه إذا  ،كاف يف سقوط حقها وهو غري، استثنائه انصراف النص عن مثله

، طال سفر احلج من الصني ثالث سنواتن إ  مثل،الطالقى جيربه عل أن مبعروف كان هلا

  . تطلب طالقها أن ابل هل،  مل يكن له تركها،ال تصرب هذه املدة الطويلة يوه

  . يف املسألة الرابعة}  كما مر،إشكاليف الدبر  يويف كفاية الوط{

} املتعارف يالوط إىل النصراف اخلرب{ ذلكو} نزالدخال بدون اإلكذا يف اإلو{

  . }نزالوهو مع اإل{ طفاء غريزاإ ورفاق بالزوجةإالذي هو 

  . ملتعارفابل الالزم مجيعه كما هو ،  رأس احلشفة فقطدخالإعدم كفاية  ومنه يعلم



٣٤٧

  .والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك

ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار ،  أو اشتراط ذلك حني العقد عليها،وجيوز تركه مع رضاها

  العضو ومع خوف الضرر عليه أو عليها

  

، كل حق داءأذلك لوجوب  }مطالبتها ذلك وى الظاهر عدم توقف الوجوب علو{

ذا جهلت احلق مل يسقط إف، غريمها والنفقة وفحاله حال الدين ،ال أم طلب ذو احلق سواء

  . الزوجى ذلك الوجوب عل

حيث كان حقاً فإنه } اشتراط ذلك حني العقد عليهاأو  ،جيوز تركه مع رضاها{ نعم

قاربتها مالزوج عدم ى رطت علش إذا فحاله حال ما، بعده أو سقاطه عند العقدإجاز هلا  هلا

  . مكان خاصني أو يف زمان أو، مطلقاً

تبعهم  و،غريه وبه املستند كما أفىت} ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو{

بأن العجز عذر عقلي يف  و،استدل لذلك بأن الضرورات تبيح احملظورات و،املستمسك

ال يقدر  ولكن حيث حرمت الزوجة ،غري مكلف حينئذ أنه ال شك: فيه و،خمالفة التكليف

نفاق عجز عن اإل إذا فحاله حال ما، فلها مطالبته بالطالقمساك باملعروف اإلى الرجل عل

طلقها  إذا متكنت من ذلك بسبب زوج آخر و،عداءعن محايتها يف قبال األ أو، عليها

  . الرجل

فقد ، نفس الرجلى كان الضرر عل إذا أما ،}عليها أو ومع خوف الضرر عليه{

كما لو كان  كان من هذا الرجل فإن ،أما مع الضرر عليها و، فيهإشكالال  و،عرفت وجهه

  . مساك باملعروفإال  إذ ،طالقلاى مريضاً مرضاً معدياً فلها حق جربه عل

  ضراراً كثرية أكان ذلك يوجب هلا  إذا كما، أما لو كان من أصل مجاعها



٣٤٨

 فال بأس بترك سائر ، جيب أزيد من اإلدخال واإلنزال وال، ومع نشوزها،ومع غيبتها باختيارها

  املقدمات من االستمتاعات

  

 أم ضرر عليها أنه ولو اختلفا يف، الطالقى عذر وال حق هلا يف جربه عل أنه فالظاهر

  . فاملرجع باب التنازع ،ال

 مل إذا أما، سقاط حقهاإن ذلك معناه أل} باختيارها{ كانت الغيبة إذا }ومع غيبتها{

الزوج ال يقدر  حيث إنف، سجنت ملدة ثالث سنوات إذا كما، جباراًإيكن باختيارها بل 

  .  آخر يف السجنإنسانكان هلا طلب طالقها لتتزوج مثال ب، مساكها مبعروفإى عل

فقد  تطلب اجلماع وكانت ناشزة إذا نعم، ن ذلك جتنب باختيارهاأل} ومع نشوزها{

سيأيت الكالم يف  و،دامت ناشزة ط مجيع حقوقها ماسقوى يظهر من كلمام التسامل عل

  . شاء اهللا تعاىل نإذلك يف حبث النشوز 

 ألنه ،كما سبق الطريق املتعارفى عل} نزالاإل ودخالوال جيب أزيد من اإل{

  . ىالفتو واملنصرف من النص

 صللأل، كما ذكره غري واحد} فال بأس بترك سائر املقدمات من االستمتاعات{

  .ء النص بذلكعدم وفاو

اجلماع يف حال عدم شعورها  ياملتعارف ال يكف إىل وملا ذكرناه من انصراف النص

  . ما أشبه مما ال حتس معه به أو مسكرأو  شرب مرقدأو   لنوم عميق،بذلك

يكسر  ألنه  فهل يكفي،يف حال عدم شعورهالزوج دخال آلة إفعلت هي  إذا أما

  . ولكان ال يبعد األ وإن ،احتماالن ،د الواجب عليهؤن الزوج مل يأل يال يكف  أو،شهوا



٣٤٩

  .اً فيجوز ترك وطئها مطلق،ري املزوجةوال جيري احلكم يف اململوكة غ

  

علله يف  ،}احلكم يف اململوكة غري املزوجة فيجوز ترك وطيها مطلقاً يوال جير{

  .صل بعد خروجه عن مورد النص املتقدماملستمسك باأل

اهللا  و،كذا احملللة و بل،احلرة وتعليل يف استوائها مع املزوجةلكنك قد عرفت ظهور ال

  . العامل

  



٣٥٠

 كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها ال تقدر على الصرب إىل أربعة أشهر إذا ):٨ مسألة(

  أو طالقها وختلية، األربعة فاألحوط املبادرة إىل مواقعتها قبل متام،مل يواقعها إذا حبيث تقع يف املعصية

  .هاسبيل

  

 إىل الصربى شبقها ال تقدر عل وذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلهاإ{ ):٨ مسألة(

الوجوب ى رأي من ال يرى عل} حوطفاأل، مل يواقعها إذا  حبيث تقع يف املعصية،أربعة أشهر

 كأنه ،}ختلية سبيلها وطالقها أو ،ربعةمواقعتها قبل متام األ إىل املبادرة{ ربعةدون األ يف ما

  .كان النهي واجباً يكون املنع واجباً باملناطفإنه إذا ، من باب املنع من وقوع املنكر

مل يتزوجها  يتزوج املرأة اليت لو أن نه ال جيبأ بالنقض ب، املستمسك عليهإشكالو

ليس  و،هل واجبةوقاية األ إذ ،غري تام ،وال تزويج الرجل الذي لوال تزوجه زىن، زنت

  . كذلك وقاية غريها

هذا كله مع الغض عما ذكرناه سابقاً  ،)١(﴾أَهليكُم ناراً وقُوا أَنفُسكُم﴿: قال تعالی

  . حرجاً وكان عسراً إذا خصوصاً،  يف الوجوبدلةمن ظهور األ

  

                                                





٣٥١

 ال جيب ترك مواقعتها عند متام األربعة األشهر ملانع من حيض أو حنوه أو عصياناً إذا ):٩ مسألة(

  اؤها بوجه من الوجوهرضإحوط نعم األ ،عليه القضاء

  

} حنوه أو شهر ملانع من حيضربعة األذا ترك مواقعتها عند متام األإ{ ):٩ مسألة(

ما تقدم من ى عل مل يكن مانع منه كاحليض إذا فهل جيب عليه مواقعتها دبراً، حرامكاإل

من عدم  وما تقدم، أحد املأتيني ألنه ،هي طلبت إذا ال يبعد ذلك ،جوازه يف حال احليض

رفاق حيصل اإل و،رفاقاً اإن املواقعة جعلت أل، مل ترض إذا منا هوإالكفاية يف القدر الواجب 

  . مع طلبها دون غريه

حصل  ألنه يفهل يكف، نسياناً أو حرام فواقع عصياناًمل جتز املواقعة كاإل إذا أما

قرب كان األن  وإ،احتماالن ى،ال يطاع اهللا من حيث يعص ألنه ،ال يكفي أو رفاقاإل

أنفق  إذا حال مافحاله ، هي االرفاق قد حصلت فال وجه لبقاء احلكم والن العلة، ولاأل

  . كان بالشيء احلرام كامليتة مثال وإن ،شبعها يسقط التكليف فإن ،زوجته مبال حرامى عل

الواجب  فإن }أو عصياناً ال جيب عليه القضاء{ ذا ترك املواقعة ملانعإف، كيف كانو

صالة عدم القضاء أ فإن ،يطأ بعنوان القضاء أن  ال،يطأ أن جيب عليه أنه أي، قضاء  الداءأ

  . حمكمة

ا تطلب منه لكل سنة إف، مرت سنوات ومل يطأ إذا يقال بالوجوب أن ميكن نعم

  . قضاًء الّإهذا ال يكون  و،ثالث مرات

ن هذا ليس من قبيل أل،  فوراً ففوراًيأشهر وجب الوط خر الوطي عن أربعةأ إذا همث إن

  . بل هو من قبيل تعدد املطلوب،  الساقط بالعصياناألمر

  عطاء إب} بوجه من الوجوه{ الوطي إىل ضافةباإل} هاؤارضإحوط نعم األ{



٣٥٢

 أزيد ي إىل وطي مث الالزم عدم التأخري من وط، وقد فوته عليها،ذلك حق هلا عليه أن ألن الظاهر

  .عة الالحقة إمنا هو الوطي املتقدم ال حني انقضاء األربعة املتقدمة فمبدأ اعتبار األرب،من األربعة

  

وقد فوته ، حق هلا عليه{ أشهر ربعةرأس األ} ذلك أن ن الظاهرأل{ حنوه أو املال

  .صل الوطي قد حصل بعد ذلكأكان مطلوب  وإن ،مطلوب الوقت قد فات فإن }عليها

ي من فوت حق غريه وجب عليه قاعدة كلية وه إىل كأنه يشري: ويف املستمسك قال

النصوص اليت منها قول الرسول  وصلوقد استدل عليه الشيخ يف مكاسبه باأل، استحالله

أحدكم ليدع من حقوق أخيه وإن  : بعد تعداد احلقوق الثالثني)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   .)١(له عليهى يقض وشيئاً فيطالبه يوم القيامة

مث ، يوم السبت إىل دائه يوم اجلمعة فأخرهأكان وقت  و،ناًمديو لو كان أنه ومنه يعلم

  .يرضيه لتفويت هذا احلق وهو تأخريه أن عطاه لزم عليهأ

  . واهللا العامل ،)٢( مسلمئ حق امرىال يتو: )عليه السالم(يشمله قوله  أن بل ال يبعد

 أوسطهاأو  ربعةسواء كل أول األ، يقع الوطي يف كل أربعة أشهر مرة أن }مث الالزم{

  . ولالوطي األ إىل هذا بالنسبة، آخرهاأو 

 أشهر} ربعةوطي أزيد من األ إىل عدم التأخري من وطي{ فالالزم الثاين يأما الوط

فلو } ربعة املتقدمة ال حني انقضاء األ،منا هو الوطي املتقدمإربعة الالحقة  اعتبار األأفمبد{

  طأها يف اليوم ي أن  وجبمن زواجه مثالًول األاليوم  يف أوط

                                                







٣٥٣

هلا يف  أن آخر الثمانية حبجة إىل  وطيهايؤخر أن وال حيق له، ول من الشهر اخلامساأل

 رادةإن الظاهر من النص ذلك أل و،شهر مرتنيأها يف مثانية أنه وطأ وشهر مرةأكل أربعة 

  .كانهلا يف كل أربعة أشهر مرة كيفما  أن ال، ربعة أشهر من حني الوطياملدة املساوية لأل

  . ولو طلقها قبل أربعة أشهر بدون وطي مل يفعل حراماً

 وال يبعد ،فوت حقها ألنه ،هاؤارضإفالواجب عليه ، طلقها بعده بدون الوطي إذا أما

حق ى وتال ي ألنه ،مكن الستيفاء حقهاأن إ نكاحها ثانياًأو ، رجاعها يف العدةإوجوب 

  .)١( مسلمئامر

  .صل العدماألف ،ال أم هاأوط أنه ولو شك يف

صل فاأل، وليف الشهر األ أم مثالً الثاينها يف الشهر أوط أنه شك يف وولو علم بالوطي

  .تأخر احلادث

  .  حرم الوطيالّإ كل أربعة أشهر مرة يف غري الصغرية ووجوب الوطي أن ىوال خيف

د مل جيب عليه لكن ال يبع وإن انون و،طالقأما يف انونة فال يبعد الوجوب لإل

وليه ى غرائه علإأما الزوج الصغري فالظاهر عدم وجوب ، الويلى غرائه علإوجوب 

  .النصراف النص عن مثله

،  املشركة عدم الوجوباملشهور احملرمني وطيى ولو كانت اجلارية مشركة فمقتض

غريها يف  و فال فرق بني املشركة،املشهورى كتاب اجلهاد عدم دليل عل لكنا ذكرنا يف

  . وجوب الوطي

                                                





٣٥٤

  كيفما كان ولوالوطي ييكفأو ،  فهل الالزم املتعارف باملواجهة الوطيأما كيفية

  . ومن االنصراف،  النصإطالق من ،احتماالن، ما أشبه ومنبطحاً وسجوداً وركوعاً

  . النصراف النص عن مثله، بدون انتشار العضوالظاهر عدم كفاية الوطيو

مث يف ،  شهراًنكحها متعةً إذا كما، تواليةربعة املحال األ ربعة امللفقةهل حال األو

عدم التوايل يهدم  أن أو، ربعةفيجب مرة يف هذه األ، السابع واخلامس والشهر الثالث

ظهر عدم ن كان األإو،  احتماالن،شهر يف الالحقأربعة أعنده يف ى وال تبق، السابق

  .وجوبال

 غري املزوجة أوط إذا كما ،ربعةزنا يف األ أو  عن شبهةال يكفي الوطي أنه الظاهرو

لعدم مشول ،  ال يعد من مرة يف كل أربعة أشهرذلك الوطي فإن ، تزوجها مثزنا أو شبهةً

  . النص ملثله

 إىل النصراف الفعل ال وأ ،شباع املرأةإل ي فهل يكف،ها يف حال نوم الرجلألو وطو

  .الثاينحوط كان األ وإن ،ولال يبعد األ،  احتماالن،للنائم رادةإوال ، رادةاإل

  .صل فالقول قول املنكر بيمينه لألي،ولو اختلفا يف الوط

  . كان أحسن وإن ، النصإطالق وصل لأل،فراغهاإفراغ مع وال يشترط اإل

  



٣٥٥

  

  فصل

   الزوجة قبل إكمال تسع سننييال جيوز وط): ١ مسألة(

  

  }فصل{

،  خالف والإشكالبال } كمال تسع سننيإال جيوز وطي الزوجة قبل { ):١ مسألة(

 ،كما يف اجلواهر نصوصاً واً بقسميهإمجاع و،كما عن كشف اللثام اًإمجاع وبل نصاً

  .كما يف املستند خباراملستفيضة من األ واحملكي مستفيضاً و احملققمجاعباإلو

كان  فإن ،الصبيةى جل اخلطر علأل أو احلكم تعبدي أن لكن يقع الكالم يف املقام هل

خراج مثل وطي إ بطالق يف اإلشكالمكن اإلأال إو، هم فهوإطالقول كما هو ظاهر األ

خراج الصبية غري البكر بعقر أوما أشبه من رجل إب و،اًإطالقالصيب الزوج للصبية مما ال خطر 

، صبع فيهادخال اإلإفيكون حال الدخول ا حال ، اًإطالقال يضرها دخوله ا مما ال خطر 

 )الرجل( ن ما يف بعض النصوص من لفظأل، لبه مشكى كان الفتو وإن ،وال يبعد ذلك

  . عدم التعبديةى  قرينتان عل)فضاءاإل(مسألة و

   )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، احلكم صحيح احلليبى يدل عل، كيف كانو



٣٥٦

   .)١(يأيت هلا تسع سنني تزوج الرجل اجلارية وهي صغرية فال يدخل ا حىتإذا  :قال

هلا  يأيت ال يدخل باجلارية حىت:  قال،)عليه السالم(فر جع أيب عن، ويف خرب زرارة

   .)٢(عشر سننيأو  تسع سنني

الترديد يف اخلرب الثاين لعله قصد  و،الدخول يف العاشرة وكماهلاإاملراد بتسع سنني و

ترديد من  أنه أو، االستحبابى العشر حممول عل أن  أو،الدخول يف العاشرةو كمال تسعإ

  .الراوي

 :له ملوىل يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،مار السجستاينرواية عو

ا  أن حد املرأة: )صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول اهللا : يانطلق فقل للقاض يدخل

   .)٣(زوجها ابنة تسع سننيى عل

 يأيت هلا ال يدخل باجلارية حىت: قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، بصري أيب خربو

   .)٤(عشر سنني أو تسع سنني

عليه ( علي عن، )عليه السالم(عن أبيه ، )عليه السالم(عن الصادق ، خرب غياثو

   .)٥(فعل فعيبت فقد ضمن فإن ،قل من عشر سننيطأ جارية ألوال ت: قال، )السالم

                                                













٣٥٧

  لك اململوكة واحملللة كذيبل ال جيوز وط ، كان النكاح أو متعةً دواماً،حرة كانت أو أمة

  

  . بقرينة سائر الروايات، املراد الدخول يف العاشرةو

من تزوج جارية صغرية فال :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

   .)١(تبلغ تسع سنني يطأها حىت

  . غريها من الرواياتإىل 

 طالقإل} متعةً أو دواماً كان النكاح{ى الفتو و النصطالقإل} أمةً أو  كانتحرةً{

  .  عليهه بقسميمجاعبل يف اجلواهر اإل، ىالفتو والنص

، ا كاحلرةأفاملصرح به يف كالم مجاعة } احملللة كذلك وبال ال جيوز وطي اململوكة{

 بعض إطالقاستدل له ب و، عليهمجاعظاهر امع اإل والتنقيح والكفاية وبل عن النهاية

  . عموم املناط والروايات السابقة

 فضاءاإل إىل هؤفضاإ وعدم حتمل الصغرية الوطي واشتراك علة املنع و:قال يف اجلواهر

  .التسع إىل فيستصحب املنع، اربعاأل و ذات الثالثقبح وطيو

املناط غري معلوم الحتمال جعل الشارع  و،املطلقات مقيدة مبا سيأيتن إ :لكن فيه

ه جعل الشارع وقد ذكرنا يف كتاب اجلهاد وج، ماءاحتراماً للحرائر ليس مثلهن اإل

االستصحاب مع  و،ىمن املدع خصأفضاء اإل و وعدم التحمل،نه حلكمة عقليةأ و،التفاضل

  . تبدل املوضوع غري جار

قال يف رجل نه إ ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، اجلواز صحيح احلليبى يدل علو

  احلبل كانت صغرية ال يتخوف عليها ن إ : قال،ابتاع جارية ومل تطمث

                                                





٣٥٨

عليها  فإن ،كانت قد بلغت ومل تطمث وإن ،شاءن إ ليطأها وس عليها عدةفلي

   .)١(العدة

يف اجلارية اليت مل تطمث ومل ، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يعفور أيب صحيح ابنو

  .)٢(ليس عليها عدة يقع عليها:  قال،اشتراها الرجل إذا تبلغ احلبل

يف ، )عليه السالم(عن الرضا ، مساعيل بن بزيعإ  ما رواه حممد بنمنهما داللةًى قوأو

مل تبلغ إذا  : قال،هاؤالرجل استرباى مل تبلغه مل يكن عل إذا حد اجلارية الصغرية السن الذي

هي صغرية  :فقال، حنوها مما ال حتمل أو كانت ابنة سبع سنني وإن :قلت، استربأت بشهر

   .)٣(نعم تسع سنني: فقال ،بني تسع وما بينها: فقلت، هاأال تسترب أن وال يضرك

فلو ال ، خص مطلقاً من تلكأألا ، خبار السابقةاألى خبار مقدمة علهذه األو

  .الشهرة احملققة كان الالزم العمل ا وى املدعمجاعاإل

ما رد به اجلواهر اخلرب  أن حىت ،فهي ضعيفة ما وجوه ردها اليت ذكرها غري واحدأ

، العجز ومتدافعة الصدر، متروكة الظاهر،  ركيكة املنت،عيفة السندا ضإ(: خري بقولهاأل

  . ت كما هو واضحإشكاالعن  وال خيل ،ىانته )عليها آثار التقية، خباراأل ومجاعلإل خمالفة

                                                









٣٥٩

وأما االستمتاع مبا عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز يف اجلميع ولو يف 

  .الرضيعة

  

خصوصاً بعد تعارف تلك ، يأيت هنا الكالم الذي ذكرناه يف أول املسألةأن  ينعم ينبغ

 إىل تاجر إىل خناس إىل من آسر ييدحيث تتداوهلن األ،  اجلواري الصغارزمنة وطياأل

يف بالد الكفر لعدم اهتمامهم  زيلت بكارا عندهم أوأ وقد إنسانذا اشتراها إف، غريهم

ولذا ينقل ذهاب ، كفار الغرب والشرق ين عند شيوع اآلبغشاوة البكارة كما هو املتعارف

فضاء وال إمل يكن  إذا احلرمةى ال دليل علفإنه  ،ما أشبه أو خالئهنإبكارة كثري من الصبايا ب

  .يف املباشرةفيتناسيان احمللل له صغرياً  أو يكان املشتر إذا خصوصاً، ضرر

املناط  و، يف طرف املنعمجاعاإل وقطالاإل ون املناطأل، وقد ظهر مما تقدم حكم احملللة

قيل باجلواز يف  إذا املزوجة مةبل ال يبعد القول باجلواز يف األ، تيات فيهاآخبار اجلواز أيف 

  .  فتأمل،لوحدة املناط مةاأل

التفخيذ فجائز يف  والضم واللمس بشهوة و من النظريما االستمتاع مبا عدا الوطأو{

ختصيصهم املنع  وكما يظهر من تساملهم،  وال خالفكالإشبال } اجلميع ولو يف الرضيعة

  . احملللة واململوكة والزوجة إىل  االستمتاعات بالنسبةأدلةات إطالقيدل عليه  و،يبالوط

كالقبل يف احلرمة الشتراكهما نه إ( :فقد قال يف اجلواهر يف دبر غري البالغة يما الوطأ

 معقد إطالقك، ىفتو و املتناول هلما نصاً املنع من الدخولطالقإل و،حكامغالباً يف األ

  . ىانته )حترميهى عل ي احملكمجاعاإل



٣٦٠

ذا مل إ فخصوصاً وال عذرة يف طريقه،  عن الدبردلةبانصراف األ: لكن رمبا يقال

  .  فتأمل،املنعى ن وجه علكان الزوج صغرياً مثلها مل يك إذا كما، فضاًءإ ويوجب ضرراً

 صل لأل، فيهإشكالالزوج الصغري يف أحد مأتييها فال دخال الزوجة عورة إهذا أما 

  . االستمتاعاتأدلة إطالقو

 ،فهل جيب منع الزوج الصغري عن مباشرا، قلنا حبرمة وطي الصغرية مطلقاًوإذا 

 يكون كالزنا رادته حىتإليس هذا مما علم من الشارع عدم  و،حلديث رفع القلم، الظاهر ال

  .  عن ارتكابهاللواط مما جيب منع الصغريو

  



٣٦١

حرمت عليه  ، ودخل ا قبل إكمال تسع سنني فأفضاها أو متعةً دواماًتزوج صغريةً إذا ):٢ مسألة(

  مل خترج عن زوجيته وإن ،األحوط  وهو، على املشهورأبداً

  

كمال تسع سنني إدخل ا قبل  و،متعةً أو  دواماًذا تزوج صغريةًإ{ ):٢ مسألة(

  .}املشهورى حرمت عليه أبداً عل{ فضاءباإلاملراد  سيأيتو} فضاهاأف

 )١(كما عن النهاية، فضاءولو بدون اإل داًبحترم عليه مؤ اإهل (: قال يف املستند

نسبه يف  و،أيضاًعن املفيد  بل نقله بعضهم،  اخلالفنفي مدعياً فيه )٣(السرائر و)٢(التهذيبو

  . )ليهإيل شرحه نوع م و)٥(ظاهر املفاتيح و،مجاعةإىل  )٤(ايةالكف

كما ستعرف  ،قلنا مل خترج عن حبالتهوإذا  ،بداًأحرم عليه وطيها (: ويف اجلواهر

 ظاهراً يف املسالك و،املرام غاية وكرت الفوائد والتنقيح ويضاحاً حمكياً صرحياً عن اإلإمجاع

  .ىانته )مل يكن حمصالًن إ السرائر واملهذب البارع واملقتصر وحمكي كشف الرموزو

، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن بعض أصحابنا، يزيدبن له خبرب يعقوب استدل و

ق بينهما ومل حتل له  فر،تبلغ تسع سنني أن خطب الرجل املرأة فدخل ا قبلإذا  :قال

   .)٦(بداًأ

 الشرائع واجلامع وكما عن السرائر ،}مل خترج عن زوجيته وإن ،حوطوهو األ{

  . غريهم وكشف اللثامو

  الشرعية  وبل ظاهرها التصادم للقواعد العقلية، ىما يف هذه الفتوى  خيفوال

                                                















٣٦٢

  .  آخرإنسانجل ذنب حترم طيلة عمرها من قضايا املالمسة أل ذنب للصغرية حىت يفأ

مل نظفر خبرب يدل : لذا قال يف كشف اللثام و،فالقول باحلرمة ضعيف، كيف كانو

قرب فاأل،  بالدخول قبل التسع ضعيف مرسلالتحرميى وما دل عل، فضاءالتحرمي باإلى عل

  . قواه اجلواهر و،وفاقاً للرتهة احلل

يف رجل ، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، عدم التحرمي خرب بريد بن معاويةى يدل علو

تبلغ تسع  أن كان دخل ا قبلن إ عليه الدية: قال ،فضاهاأافتض جارية يعين امرأته ف

شاء وإن  مسكأشاء ن إ كان وإن ، يطلقها فال شيء عليهمسكها وملأوإن  :قال، سنني

   .)١(طلق

نه يف صورة أ و،أطلقشاء  وإن مسكأشاء ن إ ا زوجتهأى وهذه الرواية تدل عل

  .طلقهان إ فضاء قبل التسع عليه الديةاإل

ل عن رجل تزوج جارية بكراً مل ئس، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، صحيحة محرانو

 كان دخل ا حني دخل ان إ :)عليه السالم(فقال  ،فضاهاأتضها فقدخل ا اتدرك فلما 

أو كان هلا أقل من ذلك بقليل  كانت مل تبلغ تسع سنني وإن ،هلا تسع سنني فال شيء عليهو

 وإن ،يغرمه ديتها أن اإلمامى  فعل،زواجاألى عطلها عل وفسدهاأقد فإنه ، حني افتضها

   .)٢(وت فال شيء عليهمت أمسكها ومل يطلقها حىت

                                                







٣٦٣

  أيضاًوقيل خبروجها عن الزوجية 

  

  .ما دلت عليه رواية بريدى تدل عل أيضاًهذه الصحيحة و

سألته عن : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، جيب محل رواية احلليب أنه منها يعلمو

على ما ، )١(ة عليها ما دامت حيجراءعليه اإل: قال ،فضاهاأرجل تزوج جارية فوقع ا ف

 إذا جراءاإل و،مل يطلقها واضحإذا كانت قبل البلوغ وإن طلقها ومل تتزوج، إذ اإلجراء إذا 

  . زواجاألى فضاء عطلها علباإل أنه جراء ملا يف رواية سابقة منمنا اإلإو، تزوجت ال وجه له

 لعل املراد و،العرفى ن هذا هو اجلمع العريف حني ما تعرض هذه الروايات علإف

اخلطبة  إذ ،يعقد عليها أن  ا قبل التسع قبلهدخولى باملرسل كراهة الزواج ا عقوبة عل

  . غري العقد

استدل  و،كما تقدم نقله عن مجاعة من الفقهاء} أيضاً خبروجه عن الزوجية :قيلو{

  : لذلك بأمرين

 اخلروج هظاهر ،مل حتل له أبداً: )عليه السالم(قوله  أن املرسل املتقدم بتقريب: ولاأل

  . دخال فيهاحيرم اإل وا زوجةأال ، عن الزوجية

ذا إف، مثرة النكاح حل االستمتاعات فإن ،النكاحى د ينايف مقتضبالتحرمي املؤن إ :الثاين

  .مل حتل فال نكاح

 عليه فال حترمي مؤبد حىت و،املرسل قد عرفت عدم حجيته إذ ،ىويف كليهما ما ال خيف

  . يأيت االستدالل الثاين

                                                





٣٦٤

 وإن  ولكن األقوى بقاؤها على الزوجية،مل يفضها وإن بل األحوط حرمتها عليه مبجرد الدخول

   باملوضوع أو احلكمكان جاهالً إذا  خصوصاً،أيضاً وعدم حرمتها عليه ،كانت مفضاة

  

 املقنعة إىل ذلك ملا نسبو ،}مل يفضها وإن حوط حرمتها عليه مبجرد الدخولبل األ{

قد تقدم كالم املستند  و،ناقش يف اجلواهر يف صحة النسبة يف اجلملة و،دريسإابن  والنهايةو

صحاب عدم التحرمي بدون  املشهور بني األ:قال هو وإن ،مجاعة إىل يف نسبة هذا القول

  . فضاءاإل

  .  وقد عرفت احلال فيه، مرسل يعقوبإطالقفاملستند هلذا القول ، كيف كانو

} أيضاًعدم حرمتها عليه  و،كانت مفضاة وإن جيةالزوى ها علؤبقاى قولكن األو{

 ،ف قليل الوجه جداًناالحتياطني الذين ذكرمها املصن إ بل، فتواه وكما عرفت نصه

، ا دون سن البلوغأو}  باملوضوعكان جاهالً إذا خصوصاً{ ولخصوصاً االحتياط األ

  .نه حيرم الدخول ا قبل سن البلوغأو} أو احلكم{

  .الوطي احملرمى  حيث رتبوا احلكم عل،ظاهر كثري  إىلبل نسب هذا

ال : )عليه السالم(بقوله  و،اجلاهل ال عقوبة عليهواستدل لذلك بأن التحرمي عقوبة و

  .صلباأل و،حيرم احلرام احلالل

ليها إكان مل حنتج  وإن ،اخلصوصية يف كالم املصنف هذه االستدالالت تكون وجهو

  . زبعد تنقيح أصل املسألة باجلوا

الصادر  و،املضطر وهاملكر و،احلكمأو  للموضوع يوجه اخلصوصية يف الناس منه يعلمو

دخلت ذكره يف املوضع أما كان هي اليت أو ، حنوه ومنه العمل يف حال عدم التفاته كالسكر

  . ما أشبه ذلك أو بدون اختيار



٣٦٥

 نعم جيب ،عقد عليها جديداً أو طلقها مث ، أو كان بعد اندمال جرحها، أو جمنوناًأو كان صغرياً

ين من قيمتها ودية األمر ويف األمة أقل ، ففي احلرة نصف دية الرجل،عليه دية اإلفضاء وهي دية النفس

   وظاهر املشهور ثبوت الدية مطلقاً،احلرة

  

ن أك} كان بعد اندمال جرحهاأو { ،لرفع القلم عنهما} جمنوناًأو ، أو كان صغرياً{

االندمال  فإن زواجاألى عطلها عل وفسدهاأ:  يف صحيحة محران)معليه السال(وجهه قوله 

صورة عدم االندمال هو القدر املتيقن من  أن أو، زواجاألى التعطيل عل وفساديذهب اإل

  . صلفاملرجع يف غريها األ، التحرمي

رادة الدخول إن املتيقن من التحرمي صورة كون أل} عقد عليها جديداً وأو طلقها{

  . صل فاملرجع يف غريها األ،عقد السابقتكون بال

ى وجوب الدية حسب مقتض ،}فضاء وهي دية النفسنعم جيب عليه دية اإل{

دل عليه الدليل كما  كوا دية النفس حسب ما و،ال حق للزوج يف ذلك إذ ،القاعدة

  . كتاب الديات ذكروه يف

ة تمور الس األنصف سائر أو ،فيكون مخسمائة دينار} ففي احلرة نصف دية الرجل{

  . سبيل بدلى  علنساندية اإلى اليت ه

ى طحيث يع، أفضاها كالزوج كان غري املوىلأو ، القول مبلكهاى عل} مةويف األ{

 ،بأن مصرفها بيت املال: يقال أن ومل نقل مبلكها ميكن افضاها املوىل إذا نعم ،املوىل إىل الدية

  . كتاب الديات  ذلك يفكما ذكروا} دية احلرة وين من قيمتهااألمرأقل {

   ،استدلوا لذلك بالقاعدة الكليةو ،}مطلقاً ظاهر املشهور ثبوت الديةو{



٣٦٦

مل  إذا  عدم وجوا عليه:مقتضى حسنة محران وخرب بريد املثبتني هلا إالّ أن ،وإن أمسكها ومل يطلقها

   نفقتها ما دامت حيةأيضاً وجيب عليه ، واألحوط ما ذكره املشهور،يطلقها

  

  : بعض الرواياتبو

تبلغ  أن من دخل بامرأة قبل: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، كصحيح احلليب

   .)١(تسع سنني فأصاا عيب فهو ضامن

عليه ( علي عن، )عليهما السالم( عن أبيه ،)عليه السالم(عن جعفر ، خرب غياثو

   .)٢(يبت فقد ضمنفعل فع فإن ،قل من عشر سننيال توطأ جارية أل:  قال)السالم

مد طويلة األ كانت املتعةأو } قهالن أمسكها ومل يطإو{،  فالدية ثابتة،غري ذلكإىل 

  .ومل يهب املدة هلا

 إذا عدم وجوا عليه{ للديةأي } خرب بريد املثبتني هلا وحسنة محرانى مقتض أن الإ{

عدم الدية مبا ى جلواهر علأشكل ا و،ما ابن اجلنيد أفىت ووقد تقدمت الروايتان ،}مل يطلقها

  . يشبه االستحسانات

اخلربين  حيث إن و،كالمه أشبه باالجتهاد يف مقابلة النصن إ :ولذا قال املستمسك

  . فالالزم تقييدها ما، أخص من مطلقات الدية

مالك عدم  أن ظاهر اخلربين حيث إنو ،}حوط ما ذكره املشهوراأل{ كانن إ }و{

  . أيضاً بقيت عنده مبتعة طويلة كان احلكم عدم الدية ذاإف، عندهالبقاء الدية 

  .  عليهمجاعاإل يحك بل، املشهورى عل} دامت حية مانفقتها  أيضاًجيب عليه و{

                                                







٣٦٧

  .تزوجت بعد الطالق على األحوط وإن  بل،وإن طلقها

  

  .سقوط النفقة بالطالق سكايفلكن عن اإل

سألته عن رجل ، )عليه السالم(عن الصادق ، السابق استدل للمشهور بصحيح احلليبو

دامت  جراء عليها ماعليه اإل: )عليه السالم(فقال  ،فضاهاأتزوج جارية فوقع عليها ف

   .)١(حية

 ضافةهذا باإل، كانت بالغة إذا املشهور مل يعملوا ا يف ما أن هذا اخلربى لكن يرد عل

 فسادهاإجل جراء ألاإلأن  خبار املتقدمةبني بعض األ وبينها قرينة اجلمع العريف أن إىل

املشهور قدموا  أن فكما، جراء عليهاذا مل تعطل مل يكن وجه لإلإف، زواجاألى تعطيلها علو

 كذلك يلزم تقدمي رواية ،مل تكن صغرية إذا يف ما رواية احلليبى بريد عل ومحران رواييت

  . كانت صغرية إذا فيما رواية احلليبى محران عل

 ،ليس بظاهر الوجه} تزوجت بعد الطالق وإن  بل،طلقهان إو{: قوله أن ومنه يعلم

 إذا عدم النفقة، الروضة ويضاحاإل وابن قطان ويالصيمر وعن ابن فهد يلذا كان احملكو

عن  يكان احملك وإن ،عن العالمة يف القواعد التوقف يف املسألة يظاهر احملك و،تزوجت

  . قاًاملشهور هو ما ذكره املصنف بوجوب النفقة عليه مطل

مل تتعطل  إذا أما، زواجاألى تعطلت عل إذا منا جيبإفالنفقة بعد الطالق ، كيف كانو

ى عل{ كانت النفقة مطلقاً جتب وإن ،تزوجت إذا  خصوصاً،فال نفقة ال أم تزوجت

  عليه فرمبا جتتمع هلا ثالث  و،خروجاً عن خالف املشهور} حوطاأل

                                                





٣٦٨

  . الرابع أو تزوجت بالثالث وفضاء عن زوجنيتعدد اإل إذا ،اكثرأو  نفقات

 غري بعيد للعلة يف ،فهل عليه ذلك، زواجاألى عطلها عل وكان دخل ا زنا مث إن

  .الرواية

  .الشبهة يدخل ا بوط إذا كذاو

 ،دية وال نفقة  فال،اليت أدخلت آلة الرجل يف نفسها بدون اختياره يكانت ه إذا أما

  . صل بعد عدم الدليللأل

  



٣٦٩

 واإلفضاء أعم من ،يكون يف القبل أو الدبر أن ال فرق يف الدخول املوجب لإلفضاء بني): ٣ مسألة(

  ، أو احتاد اجلميع، أو مسلكي احليض والغائط،يكون باحتاد مسلكي البول واحليضأن 

  

} الدبر أو يكون يف القبل أن فضاء بنيال فرق يف الدخول املوجب لإل{ ):٣ مسألة(

 ،حكام الشتراكهما غالباً يف األ،الدبر كالقبل يف احلرمةن  أالظاهر(: قال يف اجلواهر

ى عل ي احملكمجاع معقد اإلإطالقك ىفتو و املنع من الدخول املتناول هلما نصاًطالقإلو

  . ىانته )حترميه

  . موريفهم منه وحدة األ إالّ أنه كان يف احلرمة وإن كالمهو

 ،طالقظهر اإلاأل إالّ أن ،صراففرمبا حيتمل اختصاص احلكم بالقبل لالن، كيف كانو

  . كما يف املستمسكى الفتو و النصطالقإل

 احليض يمسلك أو ،احليض والبول ييكون باحتاد مسلك أن عم منأفضاء اإلو{

املثانة وهو  إىل ي مسلك ينته،يف املوضع ثالث مسالك فإن ،}احتاد اجلميع أو ،الغائطو

هو  واملعدة إىل يمسلك ينته و،حليضك اهو مسل والرحم ىلإ يمسلك ينته و،مسلك البول

ليس له يف اخلارج ثقبة خاصة  و،مسلك احليض كائن يف وسط املسلكني و،مسلك الغائط

  . كما هو واضح

رمبا خرق احلاجز بني  و،احليض والغائط يدخال احلاجز بني مسلكفرمبا خرق اإل

 احلكم حيث إن و،فضاًءإى كل ذلك يسم و،رمبا خرق احلاجزين و،البول واحليض يمسلك

 إىل بعد ذلك ال حاجة و،قسام الثالثةكل األى فضاء كان مرتباً علموضوع اإلى رد علو

 كما حبث ،فضاءكلمات اللغويني يف املراد باإل و)وان اهللا عليهمرض( كلمام جتشم تنقيح

  . كان ال خيلو من فوائد وإن ،ذلك اجلواهر مفصالً



٣٧٠

  .ولان ظاهر املشهور االختصاص باألوإن ك

  

بل يشمل مطلق ، قسام الثالثةفضاء مبا ذكر من األرمبا قيل بعدم اختصاص اإل نعم

صدق فال  فإن ،بعضهاى وال يبعد الصدق عرفاً عل، اخللط أو الشق أو التوسعة أو الوصل

  . صل العدمشك كان األ وإن ،حكام يف ترتب األإشكال

املوضوع  إذ ،ثبتن إ حجةلكنه غري  ،}ولن كان ظاهر املشهور االختصاص باألإو{

  . عريف

 وال مناط إطالق لعدم ،ذكره العالمة وإن ،ال تلحق بالصغرية املرأة النحيفةه مث إن

  .يقطع

  .فضاءشبه ال يوجب رفع حكم اإلأما  وأدواء  أو التحام الشق خبياطةو

 إذ ،رضيت وإن هاؤفضاإ فال حيق للزوج ،حق للمرأة أنه ال ياحلكم شرع أن الظاهرو

  . ىكما ال خيف، وليهاى الصغرية وال رضى اعتبار برضال 

صل بعد  لأل، املذكورةحكامصبع مل يترتب األ مثل اإل،فضاها بغري الذكرأولو 

  .دخال فتأملاختصاص الدليل باإل

صل عدم فاأل ،بالذكر أو صبعصار باإل أنه مث مل يعلم هل، فضاهاألو فعل االثنني فو

  .ترتب التكاليف

 فهل ،ما أشبه ومسلمة ليس مذهبها احلرمة والديةأو ، ة غري مسلمةولو كانت الزوج

  . ولحوط األكان األ وإن ،الثاينال يبعد  ،ا ملزمة مبا التزموا بهأ أو ،حكامتترتب األ

 الصغرية ليست مكلفة حىتن إ : فال يقال، يراد به جنسهمما التزموا أن ىوال خيف

  . تلتزم مبا التزم به كبارهم

  



٣٧١

 اململوكة واحملللة ،ووجوب النفقة ال يلحق بالزوجة يف احلرمة األبدية على القول ا): ٤ ةمسأل(

  واملوطوءة بشبهة أو زنا

  

وجوب { يف} و، القول اى عل بديةال يلحق بالزوجة يف احلرمة األ{ ):٤ مسألة(

 ،غريه وذلك اجلواهرى كما نص عل ،}زناأو  ة بشبهةءاملوطو واحملللة واململوكة ،النفقة

 وعن ،جنبيةولده حترمي األ ولكن عن العالمة و، بالزوجةدلةصل بعد اختصاص األذلك لألو

  . ة بشبهةءاملوطو ورمبا حيتمل حترمي احملللة أنه كما، مةاأل وجنبيةغريمها حترمي األ

  . يكون احلكم فيه بطريق أوىل أن  فيجب،جنبية أشدمث يف األن اإلفأل: ولأما وجه األ

 يف رواية امرأته بل تشملها، الزوجة ومةفرق بني األأي  إذ ،املناط: اينووجه الث

  .  يف رواية معاويةزواجاألى عطلها عل وأفسدها و،بريد

  . احملللة كالزوجة فلها حكم الزوجةن إ :وجه الثالثو

  .العلة واملناط يف الزوجة: وجه الرابعو

  . ىويف الكل ما ال خيف

 فلعله من قبيل،  املذكورةحكاممث أشد ال يالزم األن اإلكون إ :ولاألى ذ يرد علإ

ومن عاد فينتقم اهللا منه .  

وقد تقدم ما يدل ، هما كثرياًأحكاماملناط غري معلوم بعد اختالف ن إ :الثاينى علو

  . مة قبل التسعجواز الدخول باألى عل

  . الثاينى مبا ورد عل: الثالثى علو

  . طعدم العلم باملنا: الرابعى علو

  ، الكلى زواج جريان حكم الزوجة علاألى حوط فيما عطلها علنعم األ



٣٧٢

   نعم تثبت الدية يف اجلميع عدا الزوجة الكبرية،وال الزوجة الكبرية

  

  . يف الزوجة الكبرية فكيف بغريها ن العلة غري ثابتةأل، ن كان يف االحتياط ضعفاًإو

  . ملذكورة خاصة بالصغرية احكاماأل أن ملا تقدم من} ال الزوجة الكبريةو{

  : مجلة من الروايات وصللأل} نعم تثبت الدية يف اجلميع عدا الزوجة الكبرية{

سر عن رجل كُ )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،مثل صحيح سليمان بن خالد

بعليه السالم(قال  ، ما فيه من الدية،ستهإه فلم ميلك عصوص( :دية كاملة،سألته عن  و

   .)١(الدية كاملة: فقال ،نزلت بتلك املرتلة مل تلد إذا كانت وفضاهاأ وقع جبارية فرجل

يف امرأة ى قضنه إ :)عليه السالم(قضايا أمري املؤمنني  إىل سنادهإ ب،ملا رواه يف الفقيهو

   .)٢(فضيت بالديةأ

نت الدية  كا،كان الفاعل طفالً و،لو كان الطفلة هي الراغبة أنه الكالم يفى يبق نعم

ن زناها صادر عن عدم العقل أل ،كان زنا فهل هلا ذلك إذا أما، مل يكن زنا إذا العاقلةى عل

ال وجه لتحميل  ألنه ،ال أم ،احترامها كما يسقط الزنا يف الكبرية، فال يسقط احترامها

  .كتاب الديات تفصيل املسألة يف و،قدمت هي عليه زناًأالعاقلة ما 

لو كانت املفضاة مملوكة مل تثبت الدية بعد جواز الدخول ا أنه  الكالم يفى كما يبق

  . شرعاً حسب الروايات السابقة

                                                







٣٧٣

 وكذا ال يلحق ، وكانت كبريةً مطاوعةًكانت عاملةً وإن ا، أفضاها بالدخول ا حىت يف الزنإذا

  .نعم تثبت فيه الدية ، فال حترم عليه مؤبداً،بالدخول اإلفضاء باإلصبع وحنوه

  

 يحمكى وقد ادع، خرب بريد وملا سبق يف صحيح محران} ا أفضاها بالدخول اذإ{

فضاء كثرياً من الكبار يقع فيهن اإل فإن ،ذلكى بل السرية جارية عل،  عليهمجاعاخلالف اإل

  . فعدم التنبيه دليل العدم، مما لو كان واجباً الدية لزم التنبيه

 ،غريه و صحيح سليمانطالقكأنه إل و،ضاءف لزوم الدية يف اإلإطالقعن احللبيني  نعم

  . طالق للتمسك باإلريد ال يدعان جماالًب ومحران يخربإالّ أن 

 ،كما نص عليه اجلواهر} كانت كبريةً و مطاوعةًكانت عاملةً وإن ،يف الزنا حىت{

ن أل، لكن الظاهر وفاقاً للسيد الربوجردي العدم، غريه و صحيح سليمانطالقكأنه إلو

طبق ى العدم يف الزوجة الكبرية واردة على عل النصوص الدالة و،اصلة مبشاركتهاح ةياجلنا

  . بذلك يضفا تأكانت عاملة ب إذا خصوصاً، القاعدة

لقائها مما أوجب خرق إولو كان ب} حنوه وصبعفضاء باإلكذا ال يلحق بالدخول اإلو{

كان رمبا حيتمل  وإن ،وقد صرح بذلك غري واحد، صللأل} فال حترم عليه مؤبداً{ احلواجز

يف بعض  يناألمر لكن عرفت ما يف كال ،لوحدة املناط و،الثبوت للعلة يف خرب محران

  . الفروع السابقة

أما  و،دلة األطالقأما ثبوت الدية فإل، مل تكن مشاركة إذا }نعم تثبت فيه الدية{

  . فقد عرفت وجه عدم الدية فيها كةصورة املشار

  



٣٧٤

 ،زوجته بعد إكمال التسع فأفضاها مل حترم عليه وال تثبت الدية كما مردخل ب إذا ):٥ مسألة(

  .ولكن األحوط اإلنفاق عليها ما دامت حية

  

كمال التسع فأفضاها مل حترم عليه وال تثبت إذا دخل بزوجته بعد إ{ ):٥ مسألة(

بل كادت ، عدم الدية مشهور شهرة عظيمة و،عدم احلرمة مقطوع به فإن }مر الدية كما

  .  وملا تقدم من السرية،ال شيء عليه : صحيحة محرانطالقذلك إل و،اًإمجاعكون ت

 بل ، صحيح احلليب السابقطالقإل} نفاق عليها ما دامت حيةحوط اإللكن األو{

بني صحيحة محران يعطي تقييد الصحيح  ولكن اجلمع بينه، رمبا استظهر ذلك من اخلالف

  . الصغريةى نفاق عل اإلالقإط يف شكالبل قد تقدم اإل، بالصحيحة

  



٣٧٥

 وإن ،إشكالففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما  ، أو جمنوناًكان املفضي صغرياً إذا ):٦ مسألة(

  .كان الوجه الثاين ال خيلو عن قوة

  

ال إ و،ومل تكن مشاركة} جمنوناًأو { لصغرية} صغرياً يضفاملذا كان إ{ ):٦ مسألة(

دخلت الصغرية شيئاً يف نفسها حبيث  إذا فهو كما،  الديةاملشاركة تسقط أن فقد تقدم

  .  فتأمل،هاءفضاإأوجب 

الضمان  وما مها املباشرأمن } إشكالعاقلتهما ى عل أو ففي كون الدية عليهما{

ن ذلك أل و،يفضاء يف مال املفضدية اإل أن ديات الشرائع وبل عن املبسوط، املباشرى عل

العمد يف  أن ى الدالة علدلةومن األ، زجاج الناسالضمان حكم وضعي فيكون ككسر 

  . الصيب حيمله العاقلة

 )عليه السالم(كان أمري املؤمنني : )عليه السالم(عن الباقر ، صحيح حممد بن مسلمو

   .)١(عمداً أو  كانأًعاقلته خطى حيمل جناية املعتوه عل

ن كان الوجه الثاين إو{ :لذا قال و،ولية األدلةاألى مثل هذين عل املعلوم حكومةومن 

، أشبههمومن  عليهى املغم وشارب املرقد والسكران وأما مثل النائم ،}قوةعن  وال خيل

  . غريهمى كون الدية على صل بعد عدم الدليل عل لأل،أنفسهمى فالدية عل

، فضيتأ دخلت ذكر من ذكر يف نفسها حىتأهي  إذا دية للصغرية املفضاة كذا الو

  . من حال املشاركة أوىل يف عدم الدية بل حاهلا، ملها ال تشدلةن األأل

  

                                                





٣٧٦

حصل مع  إذا  وكذا،حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غري اإلفضاء ضمن أرشه إذا ):٧ مسألة(

  .اإلفضاء عيب آخر يوجب األرش أو الدية ضمنه مع دية اإلفضاء

  

 ق املثانةكخر} فضاءعيب آخر غري اإلالتسع ذا حصل بالدخول قبل إ {):٧ مسألة(

  . ات أدلتهاطالقله إل الدية املقررةأي } ضمن أرشه{ ما أشبه أو تواتر البول أو الرحمأو 

 الدية ضمنه مع دية أو رشفضاء عيب آخر يوجب األحصل مع اإل إذا كذاو{

 وال داللة يف صحيحة سليمان بن خالد ،لكل جناية حكمها و،جنايتان ألنه }فضاءاإل

 ال الدية كاملة: )عليه السالم(ن قوله ذلك ألو ،توهم ذلك وإن ةوحدة الديى املتقدمة عل

  .وحدة الديةى تدل عل

، كانت عليه الدية، غائطه واحداً وفضاه بأن جعل مسلك بولهأولو الط بغالم ف

  . ولويته عن املقامال أل،  الديةأدلةات طالقإل

  



٣٧٧

 فإن ،الستصحاب احلرمة السابقة ، ال جيوز له وطؤها،شك يف إكماهلا تسع سنني إذا ):٨ مسألة(

 ولو على ، كوا حال الوطي بالغة أو ال مل حترم أبداًأيضاًها مع ذلك فأفضاها ومل يعلم بعد ذلك أوط

  . واألصل ال يثبت ذلك، لعدم إحراز كونه قبل التسع،القول ا

  

عدم }  الستصحاب،كماهلا تسع سنني ال جيوز له وطيهاإذا شك يف إ {):٨ مسألة(

 وإن ياملوضوع الدقن إ :فيه احتمال عدم جريان هذا االستصحاب لتبدل املوضوع و،لبلوغا

  . وهو مل يتبدل املناط يف االستصحاب املوضوع العريف إالّ أن تبدل

  . ليهإلعدم وصول النوبة  يفال جير} احلرمة{ أما استصحاب

} ابقةالس{ فاملستصحب هو استصحاب احلرمة، سقط استصحاب البلوغ إذا نعم

فأفضاها ومل يعلم { الشك} ن وطأها مع ذلكإف{ ،مسبيب وكما يف كل استصحاب سبيب

ن عدم التسع املستصحب هو  أل،حرمت أبداً} ال  أوبالغةً يكوا حال الوط أيضاًذلك بعد 

  .موضوع احلرمة

حراز إلعدم { بديةباحلرمة األأي } القول اى مل حترم أبداً ولو عل{: فقول املصنف

موضوع احلرمة  أن  عن توهمأنشنه إ :ففيه ،}صل ال يثبت ذلكاأل و،ه قبل التسعكون

صل بل األ، صلحرازها باألإالقبلية صفة وجودية ال ميكن  و،قبل التسع يبدية الوطاأل

  .بديةاحلرمة األ يلذلك تنتف و،به كوا قبل التسع يفينتف ،عدمها

ن أ( املوضوع أن  ال) تسع سنواتمن مل تبلغ( املوضوع إذ ،هذا التوهم غري صحيحو

 فتترتب ،صليثبت باأل حيث كان املوضوع عدمياً ال وجودياً و،)تكون يف سن بعدها تسع

  شكل عليه السادة ألذا  و،بديةعليه احلرمة األ



٣٧٨

  .ب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيةجتنعم 

  

  . اجلمال واحلكيم وابن العم

صل األ و،فضاء الكبريةإضاء الذي ال يوجب الدية هو فن اإلأل} نعم جتب عليه الدية{

  .عدم كوا كبرية

،  خرج عنه الكبرية ختصصاً كما تقدم وجهه،غريه ويبلعموم صحيح احلل} النفقةو{

، طلقها إذا }عليها ما دامت حية{ فينفق يالباق يبق و،كما ذكره املستمسك ال ختصيصاً

  . دمالتفصيل املتقى زواج علاألى وقد حرمها عل

  

  



٣٧٩

من حرمة اخلامسة وحرمة األخت  ، الزوجةأحكامجيري عليها بعد اإلفضاء مجيع ): ٩ مسألة(

 بل يلحق ، ولو على القول باحلرمة األبدية،حكامواعتبار اإلذن يف نكاح بنت األخ واألخت وسائر األ

  به الولد

  

 ،ها أدلتطالقإل}  الزوجةأحكامفضاء مجيع عليها بعد اإل يجير {):٩ مسألة(

عليه (لظهور قوله  ،احتياطاً حرمة سائر االستمتاعات وقطعاً يالوط اخلارج يف املقام حرمةو

  .خرحدمها من اآلأ يف عدم جواز اقتراب ق بينهمافر: )السالم

ما  الإاملنع يف كل مكان  و مع اللمس يف اجلوازىالنظر بشهوة يتساو حيث إنو

  .أيضاًليها بشهوة إ حرم نظره ،خرج

  .الروضة حرمة كل أنواع االستمتاع ي استجود يف حمكلذاو

 يدون باق، دبراً وقبالً يالظاهر اختصاص التحرمي يف الوطو( :ورد اجلواهر له بقوله

ال  ،ىانته )رضاصل السامل عن املع لأل،ظاهر آخرين و وفاقاً لصريح بعض،االستمتاعات

  . وجه له

  . فرق بينهما: )عليه السالم(ل لقوله مشمو ألنه ،أيضاً يف حرمة الدبر إشكالال  نعم

 ختبنت األ وخذن يف نكاح بنت األاعتبار اإل وختمن حرمة اخلامسة وحرمة األ{

القول باحلرمة ى ولو عل{، ما ذكرواى عل مل خترج عن حبالته األ} حكامسائر األو

  .}بديةاأل

  . وضح أاألمرف كما اخترناه سابقاً بديةالقول بعدم احلرمة األى أما عل

 زوجة حمرمة األ و،لقاعدة الفراش، كما نص عليه اجلواهر} بل يلحق به الولد{

  . االستمتاع



٣٨٠

  .لقول ا يكون كاحلرمة حال احليضعلى ا ألنه ،وإن قلنا باحلرمة

  

فإنه } كاحلرمة حال احليض{ احلرمة} القول ا يكونى عل ألنه ،قلنا باحلرمةن إو{

بني عدم خروجها عن حبالته كما هو  و،كما يف املرسلة بديةاأل اجلمع بني احلرمةى مقتض

 ،بل يعزر ها ال حيد حد الزناأوط إذا عليه و،جراء النفقة عليها ما دامت حيةإى مقتض

  .حدمهاأمات  إذا ثيكون بينهما التوراو

 ،يروح وحصان بزوجة يغدو عليهالعدم اإل، حدمها ال حيد حد احملصنأ زىن إذا لكن

حد الزنا احملصن  إذ ،حنوه واجلهل من جهةأو ، امعها غري مبالني ذا احلكمكان جي وإن بل

  .ال يتحقق باحلرام

سائر االستمتاعات مل يكن هلا قسمة مع سائر  وحيث قد حتقق عدم حق املالمسةو

  . جازته سائر االستمتاعاتإى اجلواهر به مبنية على فتو و،الزوجات

  



٣٨١

 الحتمال كون هذه ،إشكالق عليها ما دامت حية بالنشوز يف سقوط وجوب اإلنفا): ١٠ مسألة(

 وكذا يف تقدمها على ، ولذا ثبت بعد الطالق بل بعد التزويج بالغري،النفقة ال من باب إنفاق الزوجة

  نفقة األقارب

  

 ،}إشكالنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز يف سقوط وجوب اإل {):١٠ مسألة(

قلنا ن إ كما يتصور، له سائر االستمتاعات بامتناعها عنهان إ يتصور النشوز بأن قلنافإنه 

بقاء الزوجة الزمة وجوب  إذ ،ليس له سائر االستمتاعات بأن ال تطيعه باخلروج من الدار

  .عدمه وطاعة من حيث اخلروج من البيتاإل

نفاق إمن باب  الحتمال كون هذه النفقة ال{ نفاق يف حال النشوزيسقط اإلال منا إو

 إطالقف}  بل بعد التزويج بالغري،لذا ثبت بعد الطالقو{ ،يسقط بالنشوز حىت }الزوجة

  . املعلقني وبه مجلة من الشراح هذا هو الذي أفىت و،أيضاًنفاق يشمل حالة النشوز النص باإل

 فيكون حال ،هو فرع هلا إذ ،ال يزيد عن نفقة الزوجة أنه أما وجه السقوط فهو

  .زواجاألى عطلها عل: )عليه السالم(يؤيده قوله  و،نفاق هلا حال نفقة الزوجةاإل

  . ولحوط هو االحتمال األاأل إالّ أن ،كان غري خال عن الوجه وإن هذا االحتمالو

لو كان من جهة الزوجية  ألنه }قاربنفقة األى يف تقدمها عل{ شكالاإل} كذاو{

 لكن ،ون يف عرضهاقارب فتكتكون كنفقة األ أن فاحملتمل مل يعلم ذلك إذا أما، قدمت

  . فرع عن نفقة الزوجة فلها حكمها أنه الظاهر أن عرفت



٣٨٢

 عدم تمل بعيداًحي لكن ،أيضاًوظاهر املشهور أا كما تسقط مبوت الزوجة تسقط مبوت الزوج 

 وكذا تصري ، سقوطها وحيتمل بعيداً، عليه والظاهر عدم سقوطها بعدم متكنه وتصري ديناً،سقوطها مبوته

   تكليفياًكوا حكماً إذ ،امتنع من دفعها مع متكنه  إذاديناً

  

صرح و} أيضاًالزوجية تسقط مبوت الزوج  وظاهر املشهور أا كما تسقط مبوت{

 وإن يف ماله أنه ال ،تكليفه أنه فاقن باإلإنسانن ظاهر تكليف ذلك أل و،بذلك اجلواهر

نفقة الزوجية ى فال تزيد علفرع نفقة الزوجية  النفقة املذكورة أن وقد تقدم ظهور، مات

  . املنقطعة مبوت الزوج

 آتية )زواجاألى عطلها عل( يه ون العلةأل} لكن حيتمل بعيداً عدم سقوطها مبوته{

  . عليه ليس هذا االحتمال بذلك البعد الذي ذكره املصنف و،أيضاًبعد موته 

فرع  أنه ومن، قطالاإلى  من مقتض،ارتدت إذا تيان االحتمالني فيماإ مما ذكرنا يعلمو

  . باالرتداد الزوجية الساقطة

كما هو } فتصري ديناً عليه{ ،نفاقمن اإل} الظاهر عدم سقوطها بعدم متكنهو{

  . الزوجة كذلك يف نفقة

انقالبه ديناً خالف  و،غري مكلف يف حال العسر ألنه }حيتمل بعيداً سقوطهاو{

  . صلاأل

  كوا حكماً تكليفياً  إذ ،نهامتنع من دفعها مع متك إذا كذا تصري ديناًو{



٣٨٣

حكمها حكم  أن باله الظاهر وإال فما دامت يف ح، هذا بالنسبة إىل ما بعد الطالق، بعيدصرفاً

  .ةالزوج

  

  .  يف نفقة الزوجةهولذا قالوا ب، وامر املالية الوضعظاهر األ فإن ،}صرفاً بعيد

 إشكالال } ـال فإ و،قما بعد الطال إىل بالنسبة{ منا هوإ املتقدم شكالاإل} هذا{و

  . }الزوجةحكمها حكم  أن دامت يف حباله الظاهر ما{ إذ ،أصال

 فىتأبذلك  و،طالقنفاق عليها لإلفضاها وجب اإلأ وهاأا كبرية فوطألو ظن و

  .الوطي احملرمى حيث رتبوا احلكم عل، من العدم خالفاً ملا عساه يظهر من مجاعة، اجلواهر

نفاق عليها جبميع ما حتتاجه  وجوب اإل، يف اجلواهركما، ىالفتو وظاهر النصو

  . زواجكنفقة سائر األ

  



٣٨٤



٣٨٥

  

  فصل

  ال جيوز يف العقد الدائم الزيادة على األربع

  

  }فصل{

 وال خالف من أحد من إشكالبال } ربعاألى ال جيوز يف العقد الدائم الزيادة عل{

  . من الدينرةًضرو و،اً متواتراً نقلهإمجاعبل ، املسلمني فيما حيفظ منهم

لذهاب  و، لكثرة النساء غالباً خلقةً،واحداً إالّ  ومل جيز للمرأة،ربعمنا جاز للرجل األإو

 معيشةً ودارة النساء املتعددات جنساًلقابلية الرجال إل و،الرجال يف احلروب وما أشبه

  . ةًرداإو

لغلبة عاطفتها ال و ،الرضاع وبتالئها بالوالدة، الدارة رجلنيما املرأة فال وقت هلا إلأ

والده أعالقة الرجل ب فإن ،نسابضياع األ واختالط املياه إىل ضافةباإل ،تتمكن من القسم

  .يهماأمن  أنه  هذه العالقة القرعة بني رجلني يف الولد املشتبهال متأل و،عالقة فطرية

  .مكَاِحل وغري ذلك من العللإىل 

 ظهرت ظواهر مشينة من بقاء ،لتعددالقانون يف كثري من البالد ا وحيث منع العرفو

يكون  أن اختاذ الرجل خليالت متعددات يتمتع ن بدونومن  ،زواجأكثري من النساء بال 

  . هلن حق الزوجات



٣٨٦

 بتحطيم السدود إالّ وال عالج لكل هذه املفاسد، غري ذلك إىل ،فتح املواخريومن 

 الرضا بني الزوجات حىت و،زواجروح العدل بني األ شاعةإاتمع مع  إىل رجاع التعددإو

، الرجل يالحظ العدل بينهن وغرني هن ال ،ترجع الزوجات املتعددات مثل البنات املتعددات

  . بناته إىل ب هو كذلك بالنسبةاأل أن كما

، القوانني غالباًى أمثاهلا جترى عل و،اخلطوط العامة يالعلل اليت ذكرناها ه أن ىوال خيف

 يف علة غسل )عليه السالم( علي ليهإكما أشار ،  القانون العامالشواذ ضرب فال ينايف

  . جل جريان السنةنه ألأغسل امليت ب )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 

 السنة و الكتاب:حرمة الزيادة و،ربعاأل إىل جواز التعددى يدل عل، كيف كانو

  . مجاعاإلو

   فَانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء مثْىن لْيتامىتقِْسطُوا ِفي االّ أ ِخفْتم نْإو﴿: قال تعالی

ثُالثَوو باعفإنْر  مةًالّ أ ِخفْتِدلُوا فَواِحدع١(﴾ت(.   

فقال ، ولياء هلن يطالب حبقوقهنألعدم  ،مث جيورون عليهنى م كانوا يأخذون اليتامإف

  .تطيب لكمخفتم من ذلك فانكحوا من سائر النساء اليت ن إ: سبحانه

 خذوا ما يف صندوق :والدهب أل فهو مثل قول األ)اثنني اثنني(  معدول عن)مثىن(و

يكم أ و،خذ الثالثأيكم شاء أ و،خذ االثننيأيكم شاء أ يأ ،رباع وثالث ومثىن، التفاح

  ية توجيهات بعيدة يف اآل إىل  فال حاجة،ربعشاء أخذ األ

                                                





٣٨٧

  .عمكما رمبا يز ،تإشكاالظاهرها ى وال يرد عل

 كما ،ربعكثر من األية حيث كانت يف مقام التحديد كان مفهومها عدم جواز األاآلو

ا ال أب شكال فاإل،كثر من أربع تفاحاتأيفهم االوالد يف املثال عدم جواز أخذ أحدهم 

  . ربع ليس يف حملهأكثر من عدم اجلواز ألى تدل عل

  . متواترة ي فه،كثرعدم جواز األ وربع جواز األ: احلكمطريفى ما الروايات الدالة علأ

 يف )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن بعض أصحابنا ،ىففي خرب عثمان بن عيس

 فإن ،أحل للرجل أربعاً و،زوجها إالّ املرأةى لذلك حرم عل و،للرجال الغريةو :حديث قال

   .)١(حيل للرجل معها ثالثاً ويبتليهن بالغرية أن كرم منأاهللا 

أما ما  و،خوات كذلكاأل وراد الغرية الزائدة أكثر من غرية البنات املتعدداتامل: أقول

  . عادات التخلفن منا هي مإن فنشاهده يف بعض النساء اآل

علة التزويج للرجل و :ليهإفيما كتب ، )عليه السالم(عن الرضا ، وعن حممد بن سنان

تزوج أربع نسوة كان  إذا جلن الرأل، تتزوج املرأة أكثر من واحد أن حترمي وأربع نسوة

أكثر من ذلك مل يعرف الولد ملن هو ذا هم  أو املرأة لو كان هلا زوجان و،ليهإالولد منسوباً 

   .)٢(املعارف واملواريث ونسابويف ذلك فساد األ، مشتركون يف نكاحها

                                                







٣٨٨

جيري يف  أن ال حيل ملاء الرجل: قال، )عليه السالم(عن الصادق ، ويف جممع البيان

   .)١(أكثر من أربعة أرحام

ملك  ومنا جاز يف املتعةإ و،كما هو واضح  فهو كناية عنه،املراد النكاح الدائم: أقول

مكانه إ و،من قضايا اجلنس غالباً طاقة له ن الثالثة ال تكلف الزوج مبا الأل، التحليل واليمني

 كاملتعة اليت ليست هلا ،هاموالى احملللة نفقتها عل إىل ضافة باإل،رجاع حمللتهإ ومتهأنكاح إ

  . عليه نفقة

طلق  ومجع الرجل أربعاًإذا  : قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

ال : )عليه السالم(قال  و،عدة املرأة اليت طلق يتنقض هن فال يتزوج اخلامسة حىتاحدإ

   .)٢(ه يف مخسؤجيمع ما

وال جيوز  : قال،املأمون إىل يف كتابه، )السالمعليه (عن الرضا ، وعن فضل بن شاذان

   .)٣(اجلمع بني أكثر من أربع حرائر

   .)٤( يف حديث شرائع الدين مثله)عليه السالم(عن الصادق ، عمشوعن األ

 أن ال حيل ملاء الرجل:  قال،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، وعن املنصور بن حازم

   .)٥( احلرائررحام منأ يف أكثر من أربعة يجير

                                                













٣٨٩

   كان أو عبداًحراً

  

يف رجل كانت حتته  يقول )عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: قال، وعن حممد بن قيس

فليلحقها : قال، تستكمل املطلقة العدة أن قبل أخرىأربع نسوة فطلق واحدة مث نكح 

كان ن إ هلا صداقها و،أخرىعدة  خرىتستقبل األ وجلهاأتستكمل املطلقة  هلها حىتأب

هلها بعد انقضاء العدة أشاء  مث إن، مل يكن دخل ا فله ماله وال عدة عليها وإن ،دخل ا

  .)١(وا مل يزوجوهؤشا وإن ،زوجوه

  . بوابغريها من الروايات الكثرية يف خمتلف األإىل 

 فهي من خصائصه ، بأكثر من أربع)صلى اهللا عليه وآله وسلم(أما زواج رسول اهللا 

، ارتد أو ذلك حلكمة جرب خاطر بعضهن ممن قتل زوجها و،)يه وآله وسلمصلى اهللا عل(

صلى اهللا عليه وآله ( ألنه ، عليهايؤحلكمة التف و،لذلك ياملتعة ال تكف أن املعلومةومن 

مما ، عطاًء وحلكمة التناسب أخذاً و،مسلمة ودارة كل مسلمإاً عن يول أدبؤ كان املس)وسلم

ختفيف  و،نشره وسالم يف مهمته من تبليغ اإل)وآله وسلمصلى اهللا عليه (جانبه  ييقو

 حكامن بنفسه فيدرن النساء ببيان األرداإحلكمة  و،قواماأل وديانبني األ والعداوات بينه

صلى اهللا (نه إ لذا و،لغريها من احلكم و،اًقأخال وشريعةً و عقيدةً،توجيه حيان اجلديدةو

  . العمر مما هي مقاصد غالب الناسو البكارة واملال و مل يكن يأبه باجلمال)عليه وآله وسلم

  ، العبد حيق له تزويج أربع حرائر أن هذا ليس معىن} عبداً أو حراً كان{

                                                





٣٩٠

   وأما يف امللك والتحليل فيجوز ولو إىل ألف،والزوجة حرة أو أمة

  

  . يتزوج بأكثر من أربع أن حدال حيق أل أنه بل هو بصدد

 إطالقيقتضيه  و،ضرورةً واًإمجاعبل ،  وال خالفإشكال بال} أمة أو الزوجة حرةو{

  . دلةاأل

 بل ،ال خالف وإشكال بال ،أكثرو} ألف ىل إلو والتحليل فيجوز وأما يف امللكو{

  . اتفاق املسلمني عليهى كشف اللثام دعو واملسالكوعن  ،ات املتواترةمجاععليه اإل

   .)١(﴾مإمياُواِجِهم أَو ما ملَكَت  أَز ِإالَّ على﴿:  قوله تعالیإطالقيدل عليه و

  : متواتر الرواياتو

 ، عن املتعة)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،مساعيل بن الفضل اهلامشيإفعن خرب 

ليس  أنه كان فيما روي يل فيها ابن جريحو :قال أن إىل ألق عبد امللك بن جريح: فقال

   .)٢(ماء يتزوج منهن كم شاءة اإلمبرتل يمنا هإفيها وقت وال عدد 

:  قال،كم حيل من املتعة: قلت، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ذينةأصحيح ابن و

   .)٣(ماءهن مبرتلة اإل: )عليه السالم(فقال 

   يتزوج ،ماءمنا هن مثل اإلإ: قال ،)عليه السالم(عن الباقر ، ويف رواية زرارة

                                                





 



٣٩١

  وكذا يف العقد االنقطاعي

  

   .احلديث )١(هن ما شاءمن

  . غري ذلكإىل 

جواز التحليل بأكثر من ى مة دليالن علاملناط يف األ و التحليلأدلة  أن إطالقكما

  . أربع

 ولذا قال ،من ابن الرباج الّإبل وال خالف ، إشكالبال } كذا يف العقد االنقطاعيو{

  . عليهعمجا بل عن احللي اإل،بال خالف معتد به فيه بيننا: يف اجلواهر

ه إطالق فإن ،)٢(﴾فَما استمتعتم ِبِه ِمنهن فَآتوهن أُجورهن﴿: يدل عليه قوله تعاىلو

  . التمتعأدلةمطلقات  إىل ضافةباإل، ربعكثر من األشامل لأل

  . ماء منها ما تقدم يف اإل،أما الروايات اخلاصة فهي متواترة

 ،ربععن املتعة أهي من األ )عليه السالم(احلسن   أباسألت:  قال،رواية بكر بن حممدو

   .)٣(ال: )عليه السالم(قال 

ذكرت له املتعة : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، عن أبيه، وعن عبيد بن زرارة

   .)٤(ن مستأجراتإتزوج منهن ألفاً ف :قال ،ربعأهي من األ

كم : )عليه السالم(قال  ،ةما حيل من املتع: قلت:  قال،بن أعني وعن زرارة

   .)٥(شئت

                                                













٣٩٢

ألا  ،ربعيف املتعة ليست من األ :)عليه السالم(جعفر  أيب عن، وعن حممد بن مسلم

   .)١(منا هي مستأجرةإ وال تطلق وال ترث

:  فقال،ربعمن األ يعن املتعة أه )عليه السالم(عبد اهللا  أبو لئس:  قال،بصري أيب وعن

وال من السبعني، ال)٢(.   

 ،ربع من األ ـاملتعةأي ـ  يوهل ه: )عليه السالم( قال للصادق ،بصري أيب وعن

   .)٣(تزوج منهن ألفاً: فقال

: قال ،ربعمن األ ي يف املتعة ه)عليه السالم(ل الصادق ئس: قال، وعن محاد بن عثمان

وال من السبعني، ال)٤(.   

 يتمتع منهن مبا شاء أن  له،ماءإلسبيل املتعة سبيل ا: قال )عليه السالم(الرضوي و

  .)٥(أرادو

  . غريها من الرواياتإىل 

  للقرائن الداخلية،التقيةى فقد استدل له بروايات ال بد من محلها عل، أما ابن الرباج

  . اخلارجيةو

: فقال ،حيث سأله عن املتعة ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، كموثق عمار الساباطي

هي أحد األربعة)٦(.   

  . مثله غريهو

                                                















٣٩٣

 :)عليه السالم(جعفر  أبو قال، )عليه السالم(عن الرضا ، ففي صحيح البزنطي

ربعاجعلوها من األ ،عليه السالم(فقال  ،االحتياطى عل: فقال له صفوان بن حييی( :

نعم)١(.   

 ،هلديه مخساً عرفوا أمر أن رأوا إذا مإف، عداءنفسه من األى ن الظاهر االحتياط علإف

  . رموه خبالف الشرع يف التزويج بأكثر من أربع دائماتأو 

 ـ :قال أن إىل ـ سألته عن املتعة: قال، )عليه السالم(عنه ، خرويف صحيحه اآل

ن إ :قلت له و: قال،االحتياطى ربع علاجعلوها من األ: فقال ،ربع هيسألته من األو

هي : قال ،شاء ماء يتزوج منهن مااإل إمنا هن مثل )عليه السالم(جعفر  أيب عنى زرارة حك

   .)٢(ربعمن األ

: قال املفضل، الشنعة  بتركها خمافةاألمريؤيد ذلك مجلة من الروايات الصرحية يف و

يف ى ير أن أحدكم يأما يستحي ،دعوها :يف املتعة  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت

   .)٣(بهصحاإ وخوانهإصاحلي ى  فيحمل ذلك عل،موضع العورة

ال  :بعض مواليه إىل )عليه السالم(احلسن  أبو كتب:  قال،ويف رواية حسن بن مشون

فيكفرن  حرائركم و فال تشتغلوا ا عن فرشكم،قامة السنةإمنا عليكم إ ،املتعةى تلحوا عل

   .)٤(نايلعن و بذلكاألمرى يدعني عل ونأيتربو

  . غري ذلكإىل 

                                                











٣٩٤

  جيمع بني أزيد من حرتني أن  وال للعبد،يد من أمتنيجيمع بني أز أن وال جيوز للحر

  

 الذي مجاعوقد استدلوا لذلك باإل ،}يد من أمتنيجيمع بني أز أن وال جيوز للحر{

  . ببعض الروايات و،غريمها واجلواهر و الرياضهادعا

سألته عن رجل له امرأة :  قال،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، بصري أيب مثل صحيح

 ،مامأهل الكتاب مماليك لإلن إ :)عليه السالم(فقال  ،يتزوج عليها يهوديةأن  نصرانية له

ال : قال ،مةأيتزوج عليهما فإنه : قلت. يتزوج أن ذلك موسع منا عليكم خاصة فال بأسو

   .)١(ماءإيتزوج ثالث  أن يصلح له

  .  املستمسككما يف املنع نظرى  علال يصلحيف داللة  إذ ،لكن الرواية ال داللة فيها

 أحكاملذا ليس هلن  و،ماءالنصرانية احلرة ال حيسنب من اإل وتزوج باليهودية ذاإه مث إن

جيمع أربعاً من أهل نسان أن نه ال جيوز لإلأب يفيت أن ومن املستبعد جداً، ماء املزوجاتاإل

  . غري مقطوعةحجية مثله و، املنقول احملتمل االستنادمجاعاإل إالّ فلم يبق يف املسألة، الكتاب

 أن نه من املستبعد جداًأ و،ربع األأدلةات إطالقماء إ يف أربع شكاليؤيد عدم اإلو

ى كان الفتو وإن ،فاحلكم بذلك أشبه باالحتياط، ماءإجيوز مجع أربع حرائر دون أربع 

  . التأمل ومزيد من التتبع إىل املسألة حباجة و،خبالف املشهور مشكل

  بل يف ،  وال خالفإشكالبال } زيد من حرتنيجيمع بني أ أن وال للعبد{

                                                





٣٩٥

  . يدل عليه مستفيض النصوص و، عليه بقسميهمجاعاجلواهر اإل

، عن العبد يتزوج أربع حرائر، )عليهما السالم(حدمها أعن ، كصحيح حممد بن مسلم

   .)١(ماءإشاء أربع  وإن ،لكن يتزوج حرتني و،ال: قال

سألته عن اململوك ما حيل : قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،خرب احلسن بن زيادو

   .)٢(ماءإأربع أو ، حرتان: فقال ،له من النساء

ال جيمع العبد اململوك من النساء : قال، )عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب زرارةو

  . أكثر من حرتني

 ،ن النساء عن اململوك كم حيل له م)عليه السالم(عبد اهللا  سألت أبا ،خرب الكناينو

   .)٣(احلرتان: قال

ال جيمع اململوك : قال ،)عليه السالم(جعفر  أيب عن، خرب زرارة و،مثله خرب مساعةو

   .)٤(من النساء أكثر من امرأتني

عن اململوك كم حتل له من  )عليه السالم(احلسن  أبا  سألت: قال،خرب الفضيلو

   .)٥(ال حتل اثنتان: فقال ،النساء

  .مفصلهاى ذه الروايات حتمل علن جممل هإو

  احلرة الكتابية  أن ىوال خيف

                                                













٣٩٦

   أو حرتني وأمتني، أو ثالث وأمة،جيمع بني أربع حرائر أن وعلى هذا فيجوز للحر

  

 هذا وجه ضعف آخر يف داللة و،دلة األطالقكاحلرة املسلمة يف هذا احلكم إل

  . بصري السابقة أيب صحيحة

 كذا و،مةأ ويتزوج حرتني أن فهل له، ر من نصفه حراًأكث أو كان العبد نصفه إذا أما

دام فيه عبودية ليس له  ما أم ،مةأ ويتزوج ثالث حرائر أن فهل له حراً رباعهأكان ثالثة إذا 

  . كما سيأيت، احتماالن ،تزويج حرتني الإ

 حرتني أو ،أمة وثالث أو ،جيمع بني أربع حرائر أن هذا فيجوز للحرى علو{

 كل ذلك ،كان املشهور مينعون ذلك وإن ،ما تقدمى ماء علإثالث  ورةح وأ ،}أمتنيو

ى  علمجاعاإل ومتني للنصأجيمع بني ثالث حرائر و أن وال جيوز له،  املتقدمةدلة األطالقإل

  .  بقسميه عليهمجاعبل يف اجلواهر اإل، ربع مطلقاًاألى عدم جواز الزيادة عل

، متني مبرتلة احلرة الواحدة يف العبدرع نزل األالشان إ :يقال أن ال ميكن أنه منه يعلمو

 ،غري ذلك إىل ماءإست  وحرة أو ماءإيتزوج احلر مثان  أن عليه فيمكن و،وىلأففي احلر 

 كم )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سأل أنه ،ىعن محاد بن عيس،  لذلك مبا عن الفقيهمستدالً

ى ال يزيد عل: )عليه السالم(  علي قال)عليه السالم( أيب قال: قال ،يتزوج العبد

  .)١(امرأتني

  يتزوج : ويف حديث آخر: قال

                                                





٣٩٧

 ،جيمع بني أمتني وحرتني أن  وال جيوز له، أو حرتني، أو حرة وأمتني،جيمع بني أربع إماء أن وللعبد

  ، أو أربع حرائر،أو ثالث حرائر

  

   .)١(متني وحرةأأو  ماءإأربع  أو العبد حرتني

 إذا خبالف ما، ربعاألى ن العدد ال يزيد علمنا جاز للعبد ألإ ألنه ياسمنا ال ميكن القإو

  . ربعاألى يزيد العدد علفإنه ، به أردنا تنظري احلر

جيمع  أن :احلاصلو ،}حرتني أو ،أمتني وحرة أو ،ماءإربع جيمع بني األ أن للعبدو{

  . هلماما يعاد أو بني حرتني

 فإن ،}أربع حرائرأو ، ثالث حرائر أو ،حرتني وجيمع بني أمتني أن ال جيوز لهو{

 إىل ضافةباإل، ما ذكرناه یني يعطترواية الفقيه املتقدم واجلمع بني صحيح حممد بن مسلم

أن ال جيمع بني أكثر  ما استظهرناه امليزان يف احلرى فعل، ذلكى عل  من مجاعةمجاعاإلى دعو

  . باالختالف أو ماءإ أو  كن حرائر،من أربع مطلقاً

  :  العبد فعليه مالحظة أمرينأما

  . عدم اجلمع بني أكثر من أربع: ولاأل

متني ال حيق له أ وذا تزوج حرةإف، ما يعادهلما احلرتني أوى عدم الزيادة عل: الثاين

  . ماء ال حيق له حرة رابعةإتزوج ثالث وإذا  ،خريانتزوج حرتني ال حيق له األوإذا ، الثالثة

                                                





٣٩٨

  .جيمع بني ثالث إماء وحرة أن أيضاً جيوز للحر  كما ال،أو ثالث إماء وحرة

  

  . قد تقدم الكالم يف ذلك و،متنيأال حيق له أكثر من  املشهور فاحلرى أما عل

  . يزيد عن معادل حرتنيفإنه ، ملا عرفت} حرة وماءإأو ثالث {

 ،ما ذكره املشهورى عل} حرة وماءإجيمع بني ثالث  أن أيضاًكما ال جيوز للحر {

  . ستبعد جوازهمل نوإن 

  



٣٩٩

 ومقتضى ،إشكال أو األمة مبعضة ففي حلوقهما باحلر أو القن كان العبد مبعضاً إذا ):١ مسألة(

 وكالعبد القن ، فال جيوز له الزيادة على أمتني،يكون العبد املبعض كاحلر بالنسبة إىل اإلماء أن االحتياط

  ، فال جيوز له الزيادة على حرتني،بالنسبة إىل احلرائر

  

القن  أو مة مبعضة ففي حلوقهما باحلراأل أو ذا كان العبد مبعضاًإ {):١ مسألة(

  . ليس حبر كامل وليس بقن كامل أنه احلال وحلاقنياإل حدال وجه أل ألنه }إشكال

 ألنه  بالعبدحلاقهإ و،التغليبى احلرية عل ن مبىنأل حلاقه باحلرإ ف،أما وجه أحد التومهني

  . يتصرف تصرف احلر أن ق لهليس له شرافة احلر فال حي

مة يف حق كاأل املبعضة مةاأل أن صحابقد ذكر غري واحد من األ(: قال يف اجلواهر

كالعبد يف  و،متنيأماء فال يتجاوز املبعض كاحلر يف حق اإل و،يف حق العبد كاحلرة و،احلر

 أنه  ريب يفوال،  تغليباً جلانب احلرية يف اجلامع للوصفني،حق احلرائر فال يتجاوز حرتني

خصوصاً يف التبعيض الالحق يف ، اًإمجاعمل يكن ن إ كان ال خيلو من حبث وإن ،أحوط

  . ىانته ) فيه االحتياطرضاالتزويج الذي قد يتع

ما : كما يستفاد من بعض املعتربة، لعل ذلك تغليب جلانب احلرمة: وعن الرياض

  . غلب احلرام احلاللو إالّ احلرام واجتمع احلالل

يكون العبد املبعض كاحلر  أن االحتياطى مقتضو{: بقوله املصنف هذا بىنى علو

احلرائر فال جيوز  إىل كالعبد القن بالنسبة و،أمتنيى ماء فال جيوز له الزيادة علاإل إىل بالنسبة

  ما عن املشهور من عدم ى بناًء عل} حرتنيى عل له الزيادة
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نه إ :يقال أن  بل ميكن، وكاألمة بالنسبة إىل احلر، العبدإىلبالنسبة وأن تكون األمة املبعضة كاحلرة 

 ومن حيث ، فمن حيث حريته ال جيوز له أزيد من أمتني،املبعض حر وعبد أن مبقتضى القاعدة بدعوى

 األخبار الدالة علىن إ :يقال إالّ أن ، وكذا النسبة إىل األمة املبعضة،عبديته ال جيوز له أزيد من حرتني

  يد علىاحلر ال يزأن 

  

  .متنيأى احلر عل زيادة

تتزوج لعبد له  أن فال جيوز هلا} العبد إىل بالنسبة مة املبعضة كاحلرةن تكون األأو{

كما حيرم من جانب الرجل حيرم من جانب فإنه  ،مثال مةأ خرىاأل ومها حرةاحدإزوجتان 

  .  وال تكليفاًال وضعاً، تكون زوجة خامسة لرجل له أربع أن  ال يصح للمرأةمثالً، املرأة

ى عل متانأتتزوج حلر عنده زوجتان  أن فال جيوز هلا} احلرإىل  مة بالنسبةكاألو{

  . املشهور

 أن ىبدعو{ ،احتياط فحسب أنه ال} القاعدةى مقتضنه إ :يقال أن بل ميكن{

من حيث عبديته ال جيوز  و، فمن حيث حريته ال جيوز له أزيد من أمتني،عبد واملبعض حر

  . ضاءتاق دليل الالى دليل االقتضاء يقدم عل فإن ،}ن حرتنيله أزيد م

يف رد كون احلكم } يقال أن الإ{ ما ذكرى عل} مة املبعضةاأل إىل كذا بالنسبةو{

  ى احلر ال يزيد عل أن ىخبار الدالة علن األأ{ القاعدةى املذكور مقتض
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 وكذا يف األمة فاملبعض قسم ،الصني منصرفة إىل احلر والعبد اخل، والعبد ال يزيد على حرتني،أمتني

 عدم جواز الزيادة األمر غاية ، على جواز التزويجدلة فاملرجع عمومات األ،ثالث خارج عن األخبار

 لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أوىل من احلر ، أو أربع إماء، فيجوز له نكاح أربع حرائر،على األربع

  اخلالص

  

} مةكذا يف األ و،العبد اخلالصني واحلرإىل  نصرفةحرتني مى العبد ال يزيد عل و،أمتني

ما كله ذو لون  إىل منصرففإنه ، سودأ إنسان أو  أبيضإنسانجئين ب: فهو كما لو قال

  . منصرف من الدليلني نصفه أسود وفمن كان نصفه أبيض ،سودألون  أو بيضأ

 ، التزويججوازى  علدلةفاملرجع عمومات األ، خبارفاملبعض قسم ثالث خارج من األ{

املبعض ال يزيد  فإن ،مشترك بني اجلميع أمر ألنه }ربعاألى  عدم جواز الزيادة علاألمر غاية

  . ربعأكثر من أيتزوج  أن  فال جيوز له،احلر احملضى عل

لكنه بعيد من حيث { باالختالفأو } ماءإأربع  أو ،فيجوز له نكاح أربع حرائر{

فكيف جيوز ، ماءإحلر اخلالص ال جيوز له نكاح أربع ا إذ ،}من احلر اخلالص وىلألزوم كونه 

  .نقص من احلر اخلالصهلذا املبعض األ

  :حالً و مردود نقضاًشكاللكن هذا اإل

القاعدة ى مقتض و، لزم مثله فيما جعله احتياطاًإشكاالًنه لو كان هذا فأل :أما نقضاً

   من العبد أويكون أس أن بأنه يلزم، متنيأى علأو  حرتنيى من عدم زيادته عل
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   ومقتضاه إجراء حكم العبد واألمة عليهماحاب،املرجع االستصن إ :يقال أن وحينئذ فال يبعد

  

  .  فتأمل،متنيأى جيوز له الزيادة عل إذ ،اخلالص

يكون الوجه يف عدم تزويج احلر  أن من اجلائز أنه  فلما يف املستمسك من:حالًأما و

يكون الوجه يف عدم تزويج العبد بأربع ن أ و،ملبعضمفقودة يف ا يه و،تهمماء كراإبأربع 

  . أيضاًهو مفقود يف املبعض  و،حرائر نقصه

ذا كان إف، القاعدة مالحظة كلتا الصفتنيى مقتضن إ }:يقال أن حينئذ فال يبعدو{

لو كان ثالثة  و،متني مبالحظة كال نصفيهأ ونصفه قناً كان له تزويج حرتني ونصفه حراً

 رباعه قناً كان له تزويج ثالثةأ لو كان ثالثة و،مةأ و له تزويج ثالث حرائرأرباعه حراً كان

من انتسب ى عل و، دينارلليه بالذكر لكإمن ينتسب ى فيكون كما لو وقف عل، حرة وماءإ

  .  فتأمل،نصف هذا وليه ما له نصف هذاإفاملنتسب ، لكل درمهاً نثىاليه باأل

 ،}مة عليهمااأل وجراء حكم العبدإقتضاه م و،ن املرجع االستصحابإ{: أو يقال

كانت  و،ن كذلكاآل و،ماءإأربع  أو يتزوج حبرتني أن ما قبل عتق البعض كان العبد لهإف

  .ن هلا ذلكاآل و،تتزوج مبثل هذا العبد يف رابعته أن هلا مةاأل

ل حاله مة املبعضة حاله مثاألإىل  يكون العبد بالنسبة أن لكن قد يشكل الثاين بأنه يلزم

ماء حررت إذا كانت أربع إ ف،البعض فيها متنع من ذلك حرية أن مع وضوح ،مة القنةمع األ

  . بأمة والعبد تزوج مبا يعادل ثالث حرائر أن ذلك  كان معىنثالث أرباع كل منهن مثالً
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 واألقوى العمل ،األوىل االحتياط الذي ذكرنا أوالً أن  فتحصل،ودعوى تغري املوضوع كما ترى

  .ما وإجراء حكم العبيد واإلماء عليهاالستصحابب

  

،  مما مينع جريان االستصحاب فيه،يف اجلملة} تغري املوضوعى دعو{ ال أقل من} و{

 فال ،اً خاصةأحكامالعبد  ون لكل من احلرأل، البعض تغري للموضوع حريةن إ :بل رمبا يقال

  . جريان لالستصحاب مطلقاً

 أنه ماء حال الرقيةإأربع ى جواز عقده عل ن معىنأل، االستصحاب تعليقي أن أما توهم

 رضاحال حرية بعضه مع إىل فاستصحاب ذلك، لو عقد ترتب أثر الزوجية عليه

،  آخرن يكون دليالً أبدفاملرجع ال، ثرصالة عدم ترتب األأهو  وباالستصحاب التنجيزي

ذا ثبت إف، بعضهنأو  حترر بعضهمث ، ماءإنا نفرض عبداً حتته أربع إف ،}ىكما تر{ فهو

  . احلكم يف ذلك ثبت يف الزواج االبتدائي لعدم الفصل قطعاً

العمل ى قواأل{ كانن إ }و، والًأاالحتياط الذي ذكرنا  وىلاأل أن فتحصل{

  .يف غري صورة تبدل املوضوع عرفاً} ماء عليهمااإل وجراء حكم العبيدإ وباالستصحاب

  . كثر حوهلاأعرضنا عن حتقيق  أنا احلاضرالفائدة يف حال املسألة قليلة حيث إنو
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 مل جيز إبقاء اجلميع ألن لو كان عبد عنده ثالث أو أربع إماء فأعتق وصار حراً): ٢ مسألة(

 إسالم كما يف ، بينهما والظاهر كونه خمرياً، الواحدة أو االثنتنيإطالق فال بد من ،االستدامة كاالبتداء

  القرعة وحيتمل ،الكافر عن أزيد من أربع

  

بقاء إ مل جيز ،صار حراً وعتقأماء فإربع أ أو لو كان عبد عنده ثالث {):٢ مسألة(

  . دليل املنع مطلق يشمل املقام أن وجهه و،إشكالبال } ن االستدامة كاالبتداء أل،اجلميع

 ضاًكان عبداً مبع إذا كما، عقد جديد إىل الرق احتاج إىل لو رجع أنه منه يعلمو

غريها  و من داللة قصة بين ناجية،كتاب اجلهاد كما ذكرناه يف،  فاسترقهاماإلمى خرج علو

لو  و،ليس ارتداداً ألنه عقده خبروجه ال يبطل و،مام استرقاق اخلارجني عليهلإل أن ىعل

  . اإلمامى خرج الزوجان عل إذا يتصور عدم البطالن فيما فرض بطالنه

كانت عنده  إذا ولاأل} نههر كوالظا و،االثنتني أو  الواحدةإطالقفال بد من {

زيد من أ الكافر عن إسالم كما يف ،خمرياً بينهما{، ربعأكانت عنده  إذا الثاين و،ثالث

املناط يف روايات من  و،ربعأكثر من أ الكافر عن إسالمذلك للمناط يف روايات و ،}ربعأ

 سيأيت يف كما، غري ذلك إىل ،ختني يف عقد واحدأتزوج  أو تزوج مخساً يف عقد واحد

  . تلك املقامات وفرقاً بني مقامناى العرف ال ير فإن ،شاء اهللا تعاىل نإبواا أ

  .  هلالكن املناط املذكور ال يدع جماالً، مر مشكلألكل ألا } حيتمل القرعةو{
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العتق  حيث إناختارت الفسخ  فإن  ولو أعتقت أمة أو أمتان،خيتار هو القرعة بينهن أن واألحوط

  اختارت البقاء يكون الزوج خمرياً وإن ،يارها بني الفسخ والبقاء فهوموجب خل

  

 نإ أيضاًكما سيأيت ، قد تقدم يف بعض مباحث الكتاب شيء من الكالم يف القرعةو

  . شاء اهللا

خيري يف ترك اثنتني فإنه ، ربع حرائر فاسترقأكان الكافر له  إذا احلال فيما منه يعلمو

  . منهن

 نا حنتاط بذلك حىتأال ، احتياطاً يف العمل} بينهن ر هو القرعةخيتاأن حوط األو{

  . ىيكون احتياطاً يف مقام الفتو

ن إف{، ربع املوجودات عند العبداأل أو من الثالث} متانأ أو مةأعتقت أُلو و{

لك يف ذكما ذكر } البقاء والعتق موجب خليارها بني الفسخ حيث إن ،اختارت الفسخ

  .للعبد حينئذ الخيار إذ }فهو{، العتق والنكاح كتايب

  .كما يف الفرع السابق}  يكون الزوج خمرياً،ن اختارت البقاءإو{

اخترن البقاء  وإن ،اخترن الفسخ فهو وماء فعتقهن كلهنإربع أذا كانت عند العبد إف

اختارتا  فإن ،البقاء وعتقت ثنتان فهما املخريتان بني الفسخأ وإن ، اثنتني منهننيخمري ب

 أو ،متنيبقاء األإ وا البقاء ختري العبد بني فسخهماتاختار وإن ،متانخ بقيت عنده األالفس

  .  كل ذلك للمناط السابق ذكره،حرة ومتنيبقاء األإ وفسخ حرة أو ،متنيفسخ األ
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  .لصورة األوىلواألحوط اختياره القرعة كما يف ا

  

 مما تقدم يعلمو ،}وىلاأل اختيار القرعة كما يف الصورة{ استحباباً} حوطاألو{

كما يعلم سائر صور ، عبدين فتحرراأو  ،فاستعبداكان الزوجان حرين  إذا الكالم يف ما

  . كليهما أو حدمهاأتبعيض  و،حدمهاأاستعباد 
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 أو البعض املعني أو غري املعني ،اجلميع بالعقد الدائم أن كان عنده أربع وشك يف إذا ):٣ مسألة(

  .إشكال جواز نكاح اخلامسة دواماًي  فف،منهن بعقد االنقطاع

  

 البعض املعني أو ،اجلميع بالعقد الدائم أن شك يف وذا كان عنده أربعإ {):٣ مسألة(

هن بعقد االنقطاع احدإلو كان  أنه  فقد يعلم،يف البعض يف الكل أو} غري املعني منهنأو 

  . ما زينبإ وما هندإ هن بعقد االنقطاع فهياحدإلو كان  أنه قد يعلم و،فهي هند

ن أكان رمبا حيكم ب وإن }إشكال ففي جواز نكاح اخلامسة دواماً ،بعقد االنقطاع{

صالة أ و،املتيقنى السبب استصحاب عدم زيادة املدة عل و،العقد انقطاع فتصح اخلامسة

 ،صالة عدم نكاحها نكاحاً منقطعاًأ ذلك برضا وال يع،عدم نكاحه املشكوك نكاحاً دائماً

  . صل لألصحاب يف هذا الطرف مما ال يدع جماالًجلريان االست

 ،شهر منقطعة ملدة أو ا دائمةأشك يف  إذا مثالً، ثاركذا يكون احلكم يف سائر اآلو

يتزوج  أن كما يتمكن هو، تتزوج أن تتمكن هي و،فبعد الشهر ال يتمكن من مباشرا

  . غري ذلك إىل ، وال نفقة هلا وال طاعة عليها،ختهاأ

 احلرية وأمثاهلا من امللكية وعله املستمسك حتقيقاً يف املسألة بأن الزوجيةأما ما ج

 العقد موجباً حلدوثها منا يكونإ، يقاعاتاإل وغريها من مضامني العقود والبيعية والرقيةو

ها عند العقالء ال يكون ؤ فبقا،منا يكون باستعداد ذااإالبقاء  و،نشائهاإهو املقصود من و

فاالختالف ، متضمناً جلعل احلدوث ال غري الإليس العقد  و، استعداد ذاابل ه العقدؤمنش

   إىل الدوام يرجع وبني االنقطاع
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خبالف الثاين ، جعل احلدوثى ول قد جعل فيه االنقطاع زائداً علاأل أن االختالف يف

اع فقد شك يف جعل االنقط االنقطاع وذا شك يف الدوامإف، احلدوث إالّ مل جيعل فيهفإنه 

لو كان الدوام و (:قال أن إىل ،)صالة العدمأ إىل  فريجع فيه،عدمه وجعل احلدوثى زائداً عل

  ). يف الدائم كان الطالق خمالفة لوجوب الوفاء بالعقدجمعوالً

مور اعتبارية بيد املعترب أغريها  واحلرية وكل ما ذكر من امللكية إذ ،ىففيه ما ال خيف

  . جعلها وتقريرها

 جارةيف غريها كاإل أن كما، النكاح الدائم يعترب املعترب دوامها وات كالبيعويف الدائمي

 نه جعل دائماًأو، شك يف قدر زمانه وذا علم بأصلهإف، نكاح االنقطاع يعترب عدم دوامهاو

  . زائدة مؤنة ألنه ،صل عدم الدوام كان األ،موقتاًأو 

 ،يف عامل االعتبار إالّ موره األال ذات هلذ إذ ، مل يعرف وجهه)باستعداد ذاا(: قولهو

لو كان رئيس الدولة  أنه ىتر أال ،بقدر جعله وبل هو بيد املعترب، عامل االعتبار ال تأصل لهو

هذه العملة اعولة  أن مل يعلم و،مرة ذات اعتبار موقت ومرة ذات اعتبار دائم جيعل العملة

  . يثبت خالفه ىتمعاملة املوقت ح إالّ  ال يعاملها العقالء،يتهماأمن 

  :ففيه ،)أما لو كان الدوام جمعوال(: أما قوله

كان فإنه إذا  ،ن البقاء باستعداد الذاتأ منقوض مبا ذكره بنفسه مننه إ :أوالً

االستعداد موجوداً وقد جعل املعترب هذا الشيء املستعد كان الطالق خمالفاً هلذا الشيء 

  . قد فيكون خمالفاً لوجوب الوفاء بالع،املستعد

  بيع اململوك رفع  أن كما، الطالق رفع اليد عن هذا اجلعلن إ :ثانياًو



٤٠٩

ال يعد خالفاً  يمثل هذا الرفع لليد حبسب أمر عقالئ و،اليد عن جعل امللكية الدائمة

ى  هو ما كان ضداً لكل مقتضعقالً ومنا اخلالف احملظور شرعاًإ و،لوجوب الوفاء بالعقد

  . العقل و من الضد اجلزئي الذي قرره الشرع،ضهما كان ضداً لبع ال، العقد

املنايف  و،اخلصوصيات إىل  بالنسبةإطالق ودوام وأشياء ذات هناك ثالثة: احلاصلو

  . خريناآل ال ما ينايف ،ولالعقد ما ينايف األى ملقتض

 فال دليل يف ،ما ذكرناه جواز اشتراط الطالق يف عقد النكاحى مقتض أن من املعلومو

  .كالمهى ليستدل به عل، ما ذكره املستمسك ىجوازه عل

  . كالمهى فال يدل عل، مناهذا الزم أعم لكالمه ولكالن إ احلاصلو

  



٤١٠

 ال كان الطالق رجعياً فإن ،كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح اخلامسة إذا ):٤ مسألة(

  بعد خروجها عن العدة إالّ جيوز له ذلك

  

كان  فإن ،أراد نكاح اخلامسة وأربع فطلق واحدة منهنذا كان عنده إ {):٤ مسألة(

 ،ال خالف ظاهر وإشكالبال } بعد خروجها عن العدة إالّ الطالق رجعياً ال جيوز له ذلك

  . عليهمجاعبل يف اجلواهر ميكن حتصيل اإل

  :يدل عليه متواتر الرواياتو

مجع إذا  :قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، حممد بن مسلم وكصحيح زرارة

 ،عدة املرأة اليت طلقت يتنقض الرجل أربعاً فطلق واحدة منهن فال يتزوج اخلامسة حىت

   .)١(ه يف مخسءال جيمع ما: )عليه السالم(قال و

يف رجل كانت حتته   يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت: قال، خرب حممد بن قيسو

فليلحقها :  قال،ل املطلقة العدةتستكم أن قبل أخرىأربع نسوة فطلق واحدة مث نكح 

  . احلديث )٢(تستكمل املطلقة أجلها بأهلها حىت

عن الرجل تكون له  )عليه السالم(براهيم إ أبا سألت: قال، محزةعلي بن أيب موثق و

 يتنقض  حىت،ال: )عليه السالم(قال  ،خریأحداهن أيتزوج مكاا إأربع نسوة فيطلق 

   .)٣(عدا

  سألته عن رجل له أربع :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب وعن

                                                









٤١١

 املشهور على اجلواز النقطاع العصمة بينه ، ففي اجلواز قبل اخلروج عن العدة قوالنوإن كان بائناً

   مجلة من األخبارإطالق ب ورمبا قيل بوجوب الصرب إىل انقضاء عدا عمالً،وبينها

  

 يتنقض حىت، ال: )عليه السالم(قال  ،ریخأليهن إنسوة فطلق واحدة يضيف 

وإن  :قال ،كانت متعة وإن :قلت، هو: )عليه السالم(فقال  ،من يعتد: فقلت، العدة

   .)١(كان متعة

 أن طلق واحدة هل حيل له فإن ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ويف رواية عمار

   .)٢(عليها عدة املطلقة تأيت حىت، ال: قال ،يتزوج

سألته عن  و: قال،)عليه السالم(عن أخيه ، )عليهما السالم(جعفر  علي بن ويف رواية

 اليت تنقضي عدة أن قبل أخرىيتزوج  أن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له

   .)٣(عدة املطلقة يتنقض يتزوج حىت أن ال يصلح له: )عليه السالم(قال  ،طلق

  . غريهاإىل 

 ،اجلوازى  املشهور عل، اجلواز قبل اخلروج عن العدة قوالنن كان بائناً ففيإو{

جمرد العدة البائنة ال توجب  و،نليست زوجته اآلا إف} بينها والنقطاع العصمة بينه

  .  التزويج أربعاً تشملهأدلةات إطالق ف،الزوجية

  } خبار مجلة من األإطالقب عمالً ،انقضاء عدا إىل ل بوجوب الصربيرمبا قو{

                                                









٤١٢

   واألخبار حممولة،قوى املشهورواأل

  

  .البائنة و فيها تشمل الرجعية)العدة( لفظ فإن ،املتقدمة

  . خبارهو ظاهر األ وظاهر التهذيب احلرمة قبل االنقضاء و:قالنه إ وعن كشف اللثام

  : الرجعي بقرائنى عل} خبار حممولةاأل و،املشهورى قواأل{ لكن} و{

 ىمثله قرينة عل و،ياختصاصها بالرجعى علـ كما قيل   ـصحابتسامل األ: وىلاأل

 ليس كالم التهذيب دليالً و،ذهان العرفأكما هو املنصرف عند ، املنصرف منها ذلكأن 

  . هذا القول إىل ذهابهى عل

: املتقدمة ابن مسلم و يف رواية زرارة)عليه السالم(الظاهر من قول الصادق ن إ :الثاين

ه يف مخسءال جيمع ما فحيث ال يكون هذا احملذور فال ،ر جواز دخوله يف مخساحملذو أن 

  . منع

، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، ختني كحسنة احلليباملناط يف اجلمع بني األ: الثالث

برأت إذا  :فقال ،ختهاأيتزوج  أن  أله،بانت أو اختلعت منه أو يف الرجل طلق امرأته

   .)١(ختهاأ خيطب أن عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله

سألته عن رجل اختلعت منه امرأته :  قال)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، خرب الكناينو

له برأت عصمتها منه ومل يكن إذا  :قال ،تنقضي عدا أن ختها قبلأخيطب  أن أحيل له

   .)٢(ختهاأخيطب  أن فقد حل له، عليها رجعة

  . اغريمهومثلهما 

                                                







٤١٣

يف البائنة يف  من جعل الشارع املنع حىتى خر مبا نرول اآللكن رمبا يستدل للق و،هذا

  :مثل باب املتعة، بعض املوارد

 الرجل يتزوج املرأة متعة، )عليه السالم(احلسن أيب  إىل ت كتاب رجلأقر: قال يونس

 ،تنقضي عدا أن ختها من قبلأينكح  أن جل بينهما هل حيل لهفيقضي األى أجل مسمإىل 

  . تنقضي عدا يتزوجها حىت أن ال حيل له: فكتب

  . عدة املتعة بائنة أن مع، مثلها غريهاو

جعفر  أبا سألت:  قال،مثل ما رواه زرارة، م اشتباهاًاأل وختمثل باب نكاح األو

 يذا هإف أخرىالشام فتزوج امرأة  إىل بالعراق مث خرج عن رجل تزوج امرأة )عليه السالم(

، اليت تزوجها بالشام أةمراالبني  ويفرق بينه: )عليه السالم(قال  ،بالعراق اليت خت امرأتهأ

 مهاأمث تزوج  تزوج امرأة فإن :قلت، تنقضي عدة الشامية وال يقرب املرأة العراقية حىت

مها فال أا أعلم ن إ :مث قال، قد وضع اهللا عنه جهالته بذلك: قال ،مهاأا أهو ال يعلم و

م حل له نكاح ذا انقضت عدة األإف، م منهتنقضي عدة األ يقرا وال يقرب االبنة حىت

 فإن ،)١(خا امرأتهأ ويكون ابنه و،ولده هو: قال، م بولدت األءجا فإن :قلت، االبنة

  . مع ذلك رتب الشرع عليها احلكم و،كما هو ظاهر عدما بائنة

ى نة ما دل علبقري، التقية أو االستحبابى ا حممولة علأ رواية املتعةى لكن يرد عل

   أنه ماأل وخترواية األى  كما يرد عل،عدم لزوم عدة الرجل يف املتعة

                                                





٤١٤

 يف جواز نكاحها قبل اخلروج عن إشكال هذا ولو كانت اخلامسة أخت املطلقة فال ،على الكراهة

   لورود النص فيه معلال بانقطاع العصمة،العدة البائنة

  

  . املقام إىل منهاى يتعد قطع باملناط حىت

 حنو} ىعل{ دامت عدة البائنة باقية نعم ال بأس بالقول بعدم نكاح اخلامسة ما

  . بعض الكالم يف املسألة} هذا{ حنو االحتياطى عل أو ،طالقلإل} الكراهة{

كما هو ، يأيت فيه الكالم السابق أنه الظاهر} ـخت املطلقة فألو كانت اخلامسة و{

 يف جواز نكاحها قبل إشكالال {: ملصنففقول ا، احلكيم وين الربوجرديخمتار السيد

 فإن ،إشكالال خيلو من } ، بانقطاع العصمةاخلروج عن العدة البائنة لورود النص فيه معلالً

  . الكناين وليه هو ما تقدم من رواييت احلليبإشار أالنص الذي 

سألته عن رجل اختلعت : قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، بصري أيب صحيحةو

: )عليه السالم( قال ،تنقضي عدة املختلعة أن ختها من قبلأخيطب  أن  امرأته أحيل لهمنه

نعم قد برئت عصمتها منه ومل يكن له عليها رجعة)١(.   

منا اقتضت إ النصوص املذكورة( أن  ملا يف املستمسك من،ماذكرهى وال داللة فيها عل

ذا إ ف،ال من حيث اجلمع بني اخلمس ،ختني يف اجلواز من حيث اجلمع بني األشكالاإل ينف

  . ىانته ) يف املسألة السابقة حباهلاشكالختاً للمطلقة فاإلأاتفق كون اخلامسة 

  منا اخلرب إ و، للخرب من حيث ما ذكره املصنفإطالقال نه إ :احلاصلو

                                                





٤١٥

تت ما إذا  وكذا،كانت العدة لغري الطالق كالفسخ بعيب أو حنوه إذا شكالال ينبغي اإل أنه كما

   والنص الوارد بوجوب الصرب،الرابعة فال جيب الصرب إىل أربعة أشهر وعشر

  

  .أخرىمنصب لبيان جهة 

رجعت املختلعة يف البذل حق للرجل  إذا  أنه يف باب اخللع يفشكالاإل يأيته مث إن

 ا،ختهأزوج الرجل ت فكيف يكون احلكم يف املسألة وقد ،انقلب البائن رجعياً والرجوع

طلق أربعاً  إذا كذلك و،يف عدته الرجعية أخرىأخت  ومتزوج بأخت أنه تيجةتكون النو

عدة و يكون مجع بني مثان يف حبالةفإنه  ،مث رجعن يف بذهلن، أخرىتزوج بأربع  وخلعاً

  . رجعية

} ،حنوه أو  كالفسخ بعيب،كانت العدة لغري الطالق إذا شكالال ينبغي اإل أنه كما{

 جواز أدلة طالقذلك إل و،كانت املفسوخة يف العدة وإن خرىيتزوج باأل أن حيق لهفإنه 

  .  انتظار الرجل خاص بالطالقأدلة وما تقدم من ،ربعاختاذ األ

  . الفسخ باملناط إىل عنهى يتعد أن قيل بذلك يف الطالق ميكن إذا نعم

ليتزوج الزوج } عشر وأربعة أشهر إىل ماتت الرابعة فال جيب الصرب إذا كذاو{

عبد اهللا  أبو لئس:  قال،كموثق عمار} النص الوارد بوجوب الصربو{  اجلديدةبالرابعة

 أخرىيتزوج  أن هن فهل حيل لهاحدإعن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت  )عليه السالم(

طلق واحدة  فإن لئس ،عشر وتأيت عليها أربعة أشهر حىت، ال: )عليه السالم(قال  ،مكاا

   .)١(تأيت عليها عدة املطلقة حىت، ال :)عليه السالم(قال  ،يتزوج أن هل حيل له

                                                

 



٤١٦

كان الطالق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فال عدة  إذا  وأما، بغريه وحممول على الكراهةرضامع

  .حىت جيب الصرب أو ال جيب

  

عن ، )عليه السالم(جعفر  علي بن ففي خرب ،}الكراهةى حممول عل و بغريهرضامع{

هن هل يصلح احدإفماتت  سألته عن رجل كانت له أربع نسوة: قال، )معليه السال(أخيه 

ماتت إذا  :)عليه السالم( قال ،اةفعدة املتو يتنقض أن قبل أخرىيتزوج يف عدا  أن له

   .)١(أحب فليتزوج مىت

 ليس معه ويف الرجل ميوت، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يؤيده ما يف رواية زرارةو

ليس منها يف  ألنه ماتت مل يغسلهاوإذا  ،منه يف عدةألا تغسله امرأته : قال ،النساءإالّ 

   .)٢(عدة

خرب عمار  أن لذا ذكر الشيخ و،كتاب الطهارة كما تقدم يف، ويف حديث آخر مثله

  . عدم وجوب الصربى بل الظاهر تساملهم عل، االستحبابى حممول عل

 وال إشكالبال } قبل الدخول فال عدةالفراق بالفسخ  أو كان الطالق إذا ماأو{

  . كما يظهر من كلمام،  وال خالفإشكالبال } ال جيب أو جيب الصرب حىت{ خالف

ل عن رجل ئس: قال، )عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن، يدل عليه خرب سنان بن طريفو

   أن مث أراد، فلم يدخل ا أخرىكن له ثالث نسوة مث تزوج امرأة 

                                                







٤١٧

 أخرىيتزوج  أن مل يدخل ا فال بأس اليت هو طلقن إ :فقال ،زوجهايت ومةأيعتق 

يتزوج  أن طلق من الثالث النسوة الاليت دخل ن واحدة مل يكن له وإن ،من يومه ذلك

   .)١(عدة املطلقة يتنقض حىت أخرىامرأة 

ا  إذبعدم الدخولال عربة  أنه الظاهر أن كما، صل عدمهلو شك يف الدخول فاأله مث إن

مث تزوجها يف ، طلقها طالق بائن ودخل ا إذا كما، كان مسبوقاً بالدخول يف نكاح آخر

ا يف هذا مل يدخل  وإن ،حمكوم حبكم الدخولفإنه فسخ بدون الدخول  أو العدة مث طلقها

  .  لوضوح احلكمة،النكاح

أة مث وهبها متتع رجل بامر إذا نهأ ب)رمحه اهللا( صفهايناحلسن األ أبو السيد فىتألذا و

 مل حيق لغريه نكاحها ،انقضتأو  انقضت مث نكحها متعة فلم يدخل ا فوهبها املدة وأاملدة 

  .وىلدامت يف العدة األ ما

  . منه يعلم حال سائر الفروعو

 يأيت لذلك بعض ما لعله و،املرأة املوجب لفصلها أو مما تقدم يعلم حال ارتداد الرجلو

  . يرتبط باملقام

                                                





٤١٨
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  ١٨٥................................ ـ حرمة النظر بتلذذ وریبة٢٨مسألة 

  ١٩٢......................... ـ نظر الزوجین إلى جسد اآلخر٢٩مسألة 

  ١٩٥......................... ـ نظر الخنثى إلى الرجل والمرأة٣٠مسألة 

  ١٩٨......................... ـ عدم جواز النظر إلى األجنبیة٣١مسألة 

  ٢١٦............. علیه نكاحهن ـ النظر إلى المحارم التي یحرم٣٢مسألة 

  ٢٢٠..................................... ـ المملوكة كالزوجة٣٣مسألة 

  ٢٢٣.............................. ـ النظر إلى الزوجة المعتدة٣٤مسألة 

  ٢٢٦................................. ـ النظر في مقام العالج٣٥مسألة 

  ٢٤٨............................. ـ عدم قبلة ذات ست سنوات٣٦مسألة 

  ٢٥٢............................. ـ نظر الغالم إلى المالكة له٣٧مسألة 

  ٢٦٢..................... ـ األعمى كالبصیر في حرمة النظر٣٨مسألة 

  ٢٦٣.................................ـ سماع صوت األجنبیة ٣٩مسألة 



٤٢١

  ٢٧٢........................... ـ لمس المحارم من غیر شهوة٤٠مسألة 

  ٢٧٧............................ ـ كراهة ابتداء النساء بالسالم٤١مسألة 

  ٢٧٨........................ ـ كراهة الجلوس في مجلس المرأة٤٢مسألة 

  ٢٧٩..................ذنهإ ـ ال یدخل الولد على أبیه من دون ٤٣مسألة 

  ٢٨٨....................... ـ التفریق بین األوالد في المضاجع٤٤مسألة 

  ٢٨٩............... ال ینظر على العضو المبان من األجنبي ـ٤٥مسألة 

  ٢٩٢.................................... ـ جواز وصل الشعر٤٦مسألة 

  ٢٩٥.................. ـ التالزم بین جواز النظر وجواز اللمس٤٧مسألة 

  ٢٩٦.............................. ـ توقف العالج على النظر٤٨مسألة 

  ٢٩٧............................حكم اختالط النساء بالرجال ـ ٤٩مسألة 

  ٢٩٩............ ـ لو اشتبه من یجوز النظر إلیه بمن ال یجوز٥٠مسألة 

  ٣٠٥............................... ـ یجب على النساء التستر٥١ألة مس

  ٣١١......................... ـ هل یجوز النظر بدون التمییز؟٥٢مسألة 

  

  فصل

   الدخول على الزوجةأحكامفیما یتعلق ب

  ٣٥٤ ـ ٣١٥

  ٣١٥....................................... الزوجة دبراي ـ وط١مسألة 

  ٣٢٣...................................... الحائض دبراي ـ وط٢مسألة 

  ٣٢٤............................. ـ التمكین في كل ما هو جائز٣مسألة 

  ٣٢٦............................يلى الوط المترتبة عحكام ـ األ٤مسألة 

  ٣٣٠.......................... زوجتهي ـ لو حلف على ترك وط٥مسألة 

  ٣٣١....................................... ـ العزل عن الزوجة٦مسألة 

  ٣٤١...............................مساك بالمعروف ـ معنى اإل٧مسألة 



٤٢٢

  ٣٥٠.......... ـ لو لم تقدر الزوجة على الصبر إلى أربعة أشهر٨مسألة 

  ٣٥١................................ ـ هل یجب قضاء المواقعة٩مسألة 

  

  فصل

  ٣٨٤ ـ ٣٥٥

  ٣٥٥........................... التسعكمالإ الزوجة قبل ي ـ وط١مسألة 

  ٣٦١...................................ً ـ هل تحرم المفضاة أبدا٢مسألة 

  ٣٦٩.فضاء بین القبل والدبر ـ عدم الفرق في الدخول الموجب لإل٣مسألة 

  ٣٧١............................ ـ ال تحرم المفضاة بالزنا ونحوه٤مسألة 

  ٣٧٤....................................فضاها بعد التسعأ ـ لو ٥مسألة 

  ٣٧٥.................................ً صغیرايكان المفض إذا  ـ٦مسألة 

  ٣٧٦............................خر ـ لو حصل بالدخول عیب آ٧مسألة 

  ٣٧٧............................ ـ لو لم یحرز كونها قبل التسع٨مسألة 

  ٣٧٩........................... المترتبة على المفضاةحكام ـ األ٩مسألة 

  ٣٨١.............................نشزت هل تسقط النفقة إذا  ـ١٠مسألة 

  

  فصل

  ٤١٧ ـ ٣٨٥

  ٣٨٥.......................................دلتهأجواز التعدد في األربع و

  ٣٩٩.................................. ـ في المبعض والمبعضة١مسألة 

  ٤٠٤...........................................عتق العبدأ ـ لو ٢مسألة 

  ٤٠٧............................... ونحوها باالعتبار ـ الزوجیة٣مسألة 

  ٤١٠..................... ـ لم تجز الخامسة في الطالق الرجعي٤مسألة 

  

  ٤١٩........................................................المحتویات

  

  

  




