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   فصل

  الغري عدة يف التزويج جيوز ال

  

  فصل

 ،هيعل هيمسبق مجاعاإل اجلواهر يف بل ،خالف الو إشكال بال} ريالغ عدة يف جيالتزو وزجي ال{

 ةياآل داللة إىل ضافةباإل ،يوضع هو ماك يفيلكت مكاحل بأن ةيتاآل املنع اتيروا من هميف ملا كذلو

 ـ الذهن إىل تبادري ماك ـ املرادفإن  ،)١(جلهأ تابكال بلغي حىت احكالن عقدة تعزموا وال: ةكاملبار

  .فقط العزم ال العقد سنف

 مجاعاإل إالّ أن الوفاة عدة إىل بةسبالن انتكوإن  ةياآلو ،العدة انقضاء أجله تابكال ببلوغ املرادو

  .العدة امسأق نيب الفرق عدم ىعل دل

 نكي مل همسنفأ ىعل همأحكام طبقواي أن هلم مهكح حتت سالماإل قرهمي نيالذ فاركالحيث إن و

 ،)٢(به التزموا مبا لزموهمأ شملهمي بل ،سالماإل مكح من هميعل حمظوراً العدة يف جيالتزو كذل

   .جائزاً كذل ارأو إن عةيالش ريغ إىل بةسبالن كذلكو

   العدة يف جيالتزو حبرمة قدتعي ال ممن زوجة أخذي أن يعيالش أراد إذا أما
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 أو املعتدة كانت حرة ،الشبهة يوط عدة أو الوفاة عدة أو رجعية أو بائنة الطالق عدة كانت سواء ،متعةً أو دواماً

  أبداً عليه حرمت تزوجها ولو ،أمة

  

 طالقها نكي ملوإن  ،منهم املطلقة يعيالش جيتزو وزجي ماك لزموهمأ باب من كذل له فهل

 ،احتماالن ،صولباأل فهميلكتك بالفروع لفونكم همو يواقع مكاحل ألن ،ال مأ ،عةيالش بنظر حاًيصح

  .فتأمل ،لثاينا حوطاأل انكوإن  ،ولاأل الظاهرو

 أو ،بيقر عن زوجها طلقها ةيتابكب عتتمي أن رادأ لو ماك ،املنع أو اجلواز اهمذهب أن نعلم مل لوو

 ألةسامل يف تقدم قدو ،الفروج باب يفألنه  ،املنع القاعدة ىفمقتض ،الفحص نهكمي ملو كذلك مبخالفة

   .القاعدة هذه وجه ،وزجي ال من نيب النظر وزجي من اشتباه يف المكال عند نيساخلم

 ىري من هايعل العدة ذو الزوج انكو اجلواز مذهبها انك إذا أما ،باحةاإلصل األن إ :قالي فال

 لزموهمأ ليدل شملهي فهل ،ولاأل عدة يف تزوجهاي أن آخر يعيش أراد مث يعيش تزوجها إذا ماك ،املنع

 أيتي لعلهو ،التأملو التتبع إىل حباجة لةأسامل ،كذل مذهبها ألن نيالشاهد بدون يعيالش طلقها إذا ماك

   .تعاىل إن شاء اهللا الفروع هذه يف المكال ليتفص القاعدة هذه انيب عند

 ،الشبهة يطو عدة أو الوفاة عدة أو ،ةًيرجع أو بائنةً الطالق عدة انتك واءس ،متعةً أو ماًادو{

 يف بل ،كذل لك يف خالف الو شكالإ بال} أبداً هيعل حرمت تزوجها لوو ،أمة أو املتعدة انتك حرة

 مجاعاإل :قال ـ }أبداً هيعل حرمت عاملاً عدا يف امرأة تزوج من{ :املصنف قول عند ـ اجلواهر

   ،هيعل هيمسبق



٩

  .املنت يف ما ىعل هيمسبق مجاعاإل ىادع سكتمسامل يفو

   .متواترة اتيروا ركذ ما ىعل دليو

 هوو عدا يف املرأة تزوجي يالذ :قال ،)عليه السالم( الصادق عن ،ميأدو داودو زرارة أخبار يفف

   .)١(أبداً له حتل ال علمي

 ،أبداً له حتل مل ا دخلو عدا يف املرأة الرجل تزوجإذا  :قال ،)عليه السالم( عنه حيالصح يفو

   .)٢(خرلآل حتل ملو للجاهل حلت ا دخلي ملوإن  ،جاهالً أو انك عاملاً

 عدا يف املرأة تزوجي الرجل عن ألتهس ،)عليه السالم( إبراهيم أيب عن ،اجاحلج ابن حيصحو

 يتنقض ما بعد تزوجهايفل جبهالة انك ذاإ أما ،ال :)عليه السالم( قال ،أبداً له حتل ال ممن يأه جبهالة

 علمي أن جبهالته ،أعذر نياجلهالت يبأ :فقلت ،كذل من أعظم هو مبا اجلهالة يف سالنا ذرعي فقد ،عدا

 اهللا بأن اجلهالة ،خرىاأل من هونأ نياجلهالت إحدى :فقال ،عدة يف أا جبهالته أم هيعل حمرم كذلأن 

 إذا نعم :قال ر،معذو خرىاأل يف فهو :فقلت ،معها اطياالحت ىعل قدري الألنه  كذلو ،هيعل حرم

 :فقال ،هلجي خراآلو عمداًمت مها أحدانكفإن  :فقلت ،زوجهاتي أن يف رمعذو فهو عدا انتقضت

أبداً صاحبه إىل رجعي أن له لحي ال تعمد يالذ)٣(.   
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   .اخلرب هلذا حيتوض أيتيسو

 تزوجو فتضع زوجها وتمياحلبلى  املرأة عن ألتهس ،)عليه السالم( الصادق عن ،احلليب حيصحو

 اعتدتو ،أبداً له حتل ال مث ،نهمايب فرق ا دخل انكن إ :فقال ،عشراًو أشهر أربعة هلا يضمي أن قبل

 نهمايب قفر ا دخل نكي ملوإن  ،قروء ثالثة خراآل من أخرى عدة تقبلتساو ولاأل من هايعل يبق مبا

   .)١(اخلطاب من خاطب هوو ولاأل من هايعل يبق مبا اعتدتو

   .)٢()عليه السالم( جعفر أيب عن ،لمسم ابن موثق حنوهو

 انكوإن  ،نهمايب فرقي :قال ،عدا يف امرأة تزوج رجل عن هألتس ،املضمر خراآل املوثق يفو

 ءيش فال ا دخل نكي ملوإن  ،أبداً له حتل فال نهمايب فرقيو فرجها من تحلسا مبا املهر فلها ا دخل

   .)٣(اهمهر من هلا

 املرأة تزوج إذا الرجل أن كيأب عن بلغنا :)عليه السالم( إبراهيم يبأل قلت ،املوثق أو نسحلا يفو

 مث تعتدو فارقها جاهالً انك فإذا ،عاملاً انك إذا هذا :)عليه السالم( فقال ،أبداً له حتل مل عدا يف

   .)٤(داًيجد احاًكن تزوجي

 ،كبذل منها جبهالة عدا يف تزوجت امرأة عن )عليه السالم( جعفر أبا ألتس ،محران خرب يفو

   حتل الو ،ا تزوج يالذ نيبو نهايب فرقيو ،ئاًيش هايعل ىأر ال :فقال
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عليه ( فقال ،كذل ىعل تقدمت مث ،هايعل حمرم كذل أن رفتع دق انتكفإن  :قلت ،أبداً له

 ،الرجم هايعل ىأر ينإف الرجعة هايف هايعل طلقها يالذ هالزوج عدة يف تزوجت قد انتكن إ :)السالم

 ها الرجعة، فإن أرى عليها حد الزاين،وإن كانت تزوجت يف عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها في

   .)١(أبداً له حتل الو تزوجها يالذ نيبو نهايب فرقيو

 فتضع زوجها عنها توىفي املرأة :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،لمسم بن حممد عنو

 ما تعتداو له حتل مل ا دخل تزوجها يالذ انكن إ :قال ،عشراًو أشهر أربعة تبلغ أن قبل تتزوجو

 عدا من يبق ما متتأو نهمايب فرق ا دخل نكي ملوإن  ،خرياأل من أخرى عدةو وىلاأل من هايعل يبق

   .)٢(اخلطاب من خاطب هوو

 هوو عدا يف ةاملرأ تزوجي يالذو :ثيحد يف قال أنه )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ميأد عنو

   .)٣(أبداً له حتل ال علمي

 له حتل مل ا لدخ مث عدا يف املرأة تزوجإذا  :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب نع ،احلليب عنو

   .)٤(لآلخر حتل ملو ،للجاهل حلت ا دخلي ملوإن  ،جاهالً أوكان  عاملاً ،أبداً
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 :قال ،عدا يتنقض أن قبل املرأة تزوجي الرجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،نانس ابن عنو

ييف واًءس هذا يف اجلاهلو العامل سيلو ،واقعها مث بعلم كذل فعل انكن إأبداً  له حتل ال مث نهمايب قفر 

   .)١(ءيش فال واقعها نكي ملوإن  ،واقعها انكن إ صداقها هلا ونكيو :قال مث ،مثاإل

 تزوجتف ىحبل يهو زوجها تويف امرأة يف ىقضنه إ ،)عليه السالم( علي عن ،سالماإل دعائم عنو

 جعفر قال ،نيجلاأل خرآ حىت بطهاخي الو نهمايب قفري :قال ،العشرو شهراأل ربعةاأل يتنقض أن قبل

 دخل قد انكو عدا يف املرأة الرجل تزوج إذا أماو ،ا دخل نكي مل إذا هذا :)عليه السالم( حممد بن

 ،نهمايب فرق ا دخل نكي ملوإن  ،هافرج من تحلسا مبا صداقها هلاو ،أبداً له حتل ملو نهمايب فرق ا

 كذل جهالوإن  ،لحيال  كذل بأن نيعامل اناك إذا هذا ءت،شاو شاءن إ تزوجها عدا انقضت فإذا

 :)عليه السالم( له ليق ،تءشاشاء ون إ تزوجهاي مث عدا يتنقض حىت نهمايب فرق ا دخل قد انكو

 عذري قدو صاحبه إىل رجعي أن له لحي ال تعمد يالذ :قال ،جهله خراآلو كذل تعمدي مها أحدانكفإن 

   .)٢(هذا من أعظم هو مبا اجلهالة يف سالنا

 يف صداقها وجعل نهمايب ففرق عدا يف حتكنأ بامرأة عمر ىأت :آشوب شهر ابن ةيروا يفو

   تمعانجي ال :قالو ،احهكن رد مهراً جربأ وقد ،املال تيب
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  ما عاملاً مها أحدكان أو ،عواملوضو باحلكم عاملني كانا إذا

  

 فرقيو فرجها من تحلسا مبا املهر هلا نةسال لواجه انواكن إ :فقال ،)عليه السالم( اًيعل فبلغ ،أبداً

 إىل اجلهاالت اردو :فقال سالنا عمر فخطب ،اخلطاب من خاطب فهو عدا انقضت فإذا ،نهمايب

   .)١()عليه السالم( علي قول إىل رجعو ،نةسال

 مل عاملاً انكو تزوجهاو رجعة ىعل للزوج عدة يف امرأة خطب ومن :)عليه السالم( يلرضواو

 مث زوجها من عدا تويفسي حىت هاكتر ا دخلي أن قبل من علمو جاهالً انكفإن  ،أبداً له حتل

 مل عدة هايعل أن تعلم مل أا املرأة ادعتفإن  ،جاهالً أوكان  عاملاً ،أبداً له حتل مل ا دخلفإن  ،تزوجها

   .)٢(كذل ىعل تصدق

   .نياملضام ذه اتيالروا من هاريغ ىلإ

 اجلمع أن ماك ،املصنف رهاكذ اليت العدة امسأق لك شملي اتيالروا  أن إطالقالواضح منو

   .الدخولو العلم من لك ةيبداأل احلرمة ببس أن يقتضي ورةكاملذ اتيالروا نيب العريف

   .أهله إىل علمه رد فالالزم كذل الفخي اهرهظ مما مالدعائ ةيروا يف ما أما

 ماك ،العدة يف اأو} املوضوعو {،حترم اأو} مكباحل نيعامل اناك اإذ {ةيبداأل احلرمةمث إن 

   .املتقدمة خباراأل بعض ظاهر هوو ،مجاعة كبذل صرح

   احلجاج بن الرمحان عبد حيصح هيقتضي ماك} ما عاملاً مها أحدانكأو{
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 طرافاأل افئةكاملت ضافاتاإل من ةيالزوج ألن كذلو ،الفقهاء من واحد ريغ صرحو ،هريوغ تقدمامل

 من احلل تحققي مل ةيالزوج حتقق مل ذإو ،طرف دون طرف من ضافةاإل حتقق عقلي ال هايفو ،خوةاألك

   .جانب أي

 ىري انك أو ،خراآل ىري الو ةيسبالفار العقد صحة مها أحدىري إذا ماك ،املقام أمثال يف ذاكو

 نهإف ،الزواج صحة عن مانع وجود أو شرط حتقق يف تنازعا أو ،خراآل دون احملرم الرضاع حتقق مهاأحد

   .طرف دون طرف إىل بةسبالن الزواج حتقق قبلي ال

 ةياحلل من مرادهم هو هذاو ،كذلك خراآل ونكيال نمايب ،جلهله معذوراً مها أحدونكي رمبا نعم

   .ةيالظاهر

 حل فال ال أو ،هلما فاحلل ائنك ماإ فهو ،االعتبار عامل يف يواقع أمر ةيالزوجن إ :لاحلاصو

   .حدمهاأل

 يف األ ،الواقع يف الصحة ضيتبع االلتزام من مانع ال نهأب القول يالبغداد سقدامل عن يكح نعم

 رهكذ ما صحة ديؤي ارمبو ،خراآل دون شخص إىل بةسبالن اايجر يف سبأ فال ،ثاراآل ترتب جمرد املعاملة

 بعض يف )رمحه اهللا(رتضى امل خيالش رهاكذ ماك ةيفيلكالت حكاماأل إالّ ةيالوضع حكاملأل قةيحق ال نهأب

   .مباحثه

وغريها، وذلك  رثاإلو النفقةو الدخول ةيحل فمعناها ةيالوضع حكاماأل من ةيالزوجحيث إن و

 هذا ىعل بجي ماك ،االمتناع خراآلم على يصح من جانب دون جانب، فيصح هلذا أن يدخل ا ويلز

  ن اوبعن خذاأل خراآل ىعل رمحيو عطاءاإل
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   .ماله من خذاآل له تمات إذا ماأ ،ماله من خذاأل هلا زجي مل ماتوإذا  ،النفقة

 ،هلجي خراآلو متعمداً مها أحدانكفإن  :فقلت ،احلجاج بنا حيصح من الظاهر هو هذا لعلو

   .)١(أبداًصاحبه  إىل رجعي أن له لحي ال تعمد يذال :)عليه السالم( فقال

 اخلاص يالظاهر يفيلكالت مكاحل حيالصح من الظاهرن إ :سكتمسامل لقول نئذيح وجه الو

   .باجلاهل

 ،ةيقياحلق املقولةو ةياالعتبار املقولة نيب خلطنه إ :هيفف ،ضافاتاإل من ةيالزوج أن من تقدم ما أما

   .طرف دون طرف من حتققها نكمي ال ةيقيحق مقولة خوةاألفإن 

 ،ةيفيلكالت حكاماأل ا املراد بأن ليق إذا كذلك حتققها نكميف يشرع مكح يه اليت ةيالزوج أما

 هذهو ذه الدخول لههذا : زوج وهذه ليست بزوجة، أو أن يقول هذا: املوىل قولي أن نيب فرق فال

 أخذ وللأل قحي ال ماك ،أشبه ما أو نومه أو اينالث غفلة حال يف الثمرة تظهرو ،نيكالتم هلا قحيال

 من ةيالزوج وحيق هلا أخذ الزوج، إىل آخر األحكام املترتبة على الزوجية من جانبه، وعلى عدم ةساخلام

  .جانبها

 يف تبعدهسن مل ماك ،)رمحه اهللا(رتضى امل خيالش مبقالة قلنان إ تام ضيالتبع إىل بةسبالن المكال هذاو

   .صولاأل
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 وال فرق يف التزويج بني الدوام ، وكذا مع جهلهما ما لكن بشرط الدخول ا، الم سواء دخل ا أ،لقاًمط

  واملتعة

  

   .ضيالتبع عن املانع مع فاحلق به نقل مل إذا أما

 حصل أنه يف االختالف ألةسم نيبو ،حنومهاو الرضاع ألةسمو هيف حنن ما نيب فرق أنه ىفخي الو

 ،ال أم قدعال وقع أنه يف اختالفهما صورة أما، واقعاً كيكالتف يف هيف حنن مايف المكالفإن ، ال أم قدعال

   .طرف أي من حتققها عدم أو ،نيطرفال من ةيالزوج حتقق ماإ فالواقع ،حنوهو

 النص ىمقتض أنه من عرفت ملا} ال أم ا دخل واءس ،مطلقاً {حترم العلم صورة يف إن مث

 املراد بل ،ال الظاهر ،سنا عامل أو غافل عاملألنه  ،انيسالنو الغفلة نايفي ال ما علمبال املراد هلو ،ىالفتوو

   .منه املنصرفألنه  احلضور

 تقدم ماك} ا الدخول بشرط نكل {مكواحل باملوضوع} ما جهلهما مع {أبداً حترم} ذاكو{

  .ىالفتوو النص ىمقتضأنه 

 يف كش لو ذاكو ،عدمهصل فاأل العلم يف كش لو أنه ماك ،عدمهصل فاأل الدخول يف كش لوو

  .ما علمه عدمصل فاأل ،فقط مها أحدعلمي انك أو، مكاحلو املوضوع علمي انكأنه 

  .يشرع بثبوت انك لوو ،احلجة اميق من أعم ملبالع املرادو

   .تعلمه عدم يف مقصراً انكوإن  ،اجلاهلك انك ظن أو كش لوو

 إطالق هيقتضي ماك} املتعةو الدوام نيب {العامل يف بداأل حلرمة املوجب} جيالتزو يف فرق الو{

   كش فال به ليق لو الدوام إىل االنصرافو ،ىالفتوو النص
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ية أبدفال يوجب التزويج فيها حرمة  ،مة استرباء األأيام وال يلحق بالعدة ،كما ال فرق يف الدخول بني القبل والدبر

  ولو مع العلم والدخول

  

   .مجاعاإل معقد الفرق عدم جعل جلواهرا يف بل ،يبدو نهأ

 اتيالروا بعض يف تقدم قدو ،ىالفتوو النص طالقإل} الدبرو القبل نيب الدخول يف فرق ال ماك{

 بدوي فهو القبل إىل باالنصراف ليق لوو ،الفرق بعدم هريغو اجلواهر يف صرح لذاو، نيياملأت أنه أحد

  .ىفخي ال ماك

  .ءيهذالش حصول ىالفتوو النص من الظاهر ألن ،هيف تدخل أو هايف دخلي أن نيب فرق الو

 وما إذا صدر يف حال النوم أو االضطرار أو الطفولة حالو اجلنون حال يف الدخول شملي وهل

 لرفع ،شملي ال أو ،دلةاأل طالقإل ،ارياالخت بدون فدخل املالعبة أراد إذا ماك ،اإلكراه أو عدم االختيار

 الثالثةو ،احلرمة فعدم ولاأل الثالثة نيب فصلي أو ،منه يارياالخت إىل لةداأل انصرافو رمواأل هذه

   .احتماالت ،اجلملة يف ارهيباخت هو فعلي ةخرياأل يفو ،ولاأل يف فيلكالت لعدم ،فاحلرمة ةخرياأل

 دخلهأ أو ،املرقد شارب أو رانسكال أو زياملم ريغ الزوج من هايف دخلتأ لو ما حال علمي منهو

  .جلاًءإ آخر انسنإ هايف

 إىل دلةاأل النصراف عدمها بعدي ال انكوإن  ،احلرمة آثار بيترت عياجلم يف حوطاأل أن كش الو

   .املختار

 العلم مع لوو ةيأبد حرمة هايف جيالتزو وجبي فال ،مةاأل ترباءسا أيام بالعدة لحقي الو{

   للوقوف ،اجلواهرو اللثام شفكو كالسامل كبذل أفىت ماك} الدخولو
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  احملرم فيها هو الوطي دون سائر االستمتاعاتفإن  ، قبل انقضائهايحرم الوطوإن  ،بل ال يبعد جواز تزوجيها فيها

  

   .احلل أدلة اتإطالق بل ،احلل تصحابساو النص موضع ىعل

 خصوصاً ،باملناط قطع النه إ :هيفو ،املناط لوحدة هنأكو ،)إشكال هيف(: قال أنه القواعد عن نعم

 ،همريغو اجلمالو العم ابنو يالربوجرد ادةسالو سكتمسامل املنت ديأ لذاو ،غالباً أخفمة ألا أحكامو

   .املنت ىعل تواسك ثيح

فإن  {،العدة انقضاء قبل أي} انقضائها قبل يالوط حرموإن  ،هايف هاجيتزو جواز بعدي ال بل{

 عدا جوازها اشتهر لذاو ،اتيالروا من مجلةوصل لأل} تمتاعاتساال ائرس دون يالوط هو هايف احملرم

 جلملة املشهور هو قوىاألو ،تمتاعاتساال ائرس فحرما همايكحم يف رائرسالو وطسللمب خالفاً ،يالوط

   .اتيالروا من

 رجل من يتشتر ةياجلار عن )عليه السالم( نساحل أبا ألتس :قال ،إمساعيل نب حممد حيصحك

حيل : ، قلتيستربؤها حبيضتني:  من استربائها، قالذلك أم ال بد يزجيأ هاأتربسا قد أنه زعمي لمسم

  .)١(فرجها قربي الو نعم :قال ،تهاسمالمللمشتري 

 ةياجلار عيبي يالذ ىعل ترباءساال :قال ،)عليه السالم( الصادق عن ،ياباطسال عمار موثقو

 :قال ،الفرج دون اهيأتي أن له حليف :قلت ،أيضاً ترباءساال هايشتري يالذ ىعلو هاؤطي انكن إ واجب

هاأتربسي أن قبل نعم)٢(.   
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 حىت هلا ذيبالتفخ سبأ ال :له قالنه إ ،)عليه السالم( الصادق عن ،حممد بن اهللا عبد خرب يفو

   .)١(كل ريخ فهو صربتوإن  ،هاأتربست

 دون منها بيصي هلأمة  ىاشتر رجل عن )عليه السالم( جعفر أبا ألتس :قال ،محران وخرب

   .ثياحلد )٢(ماله من وصارت توجبهاسا إذا نعم :قال ،تربئهاسي ملو انيالغش

   .اتيالروا من كذل ريغ إىل

 إذا اعتباره اتيالروا بعض يف ورد فقد ،البائع قول اعتبار عدم من إمساعيل بن حممد ةيروا يف أماو

 مل ينإ :قوليف رجل منمة األ يشتري الرجل يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،حفص خربك ،ثقة انك

   .)٣(هايأتي أن سبأ فال به وثقن إ :)عليه السالم( فقال ،طأهاأ

عليه ( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،دياحلم عبد بن إبراهيم خبرب هلما تدلسا فقد ،وطساملبو رائرسال ماأ

 ،الفرج فدون :قلت ،ال :)عليه السالم( قال ،طأهايأ ىحبل يهو ةياجلار يشتري الرجل عن )السالم

   .)٤(قراي ال :قال

  : اتيالروا من جبملة معارضة، هايف ترباءسا ال اليت احللىب يف واردة أا إىل ضافةباإل ةيالروا هذهو

   :قال أن إىل، )عليه السالم( سىمو نساحل أبا ألتس :قال ،رفاعة حةيصحك
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   .هاريغ مثلهاو ،)١(الفرج دون ما :قال ،ردتأ إذا منها يل فما ىحبل انتكفإن  :قلت

 العلم مع جيالتزون أو ،جيالتزو جواز عدم يف العدة أيامك ترباءساال  بأن أيام:قالي رمبا نكلو هذا

 لةدأ فتشمل ،ترباءساال أيام ىعل العدة طلقتأ اليت اتيللروا كذلو ،ةيبداأل احلرمة وجبي الدخول أو

   .ياماأل هذه العدة

عليه ( قال ،تطمث ملو ةيجار ابتاع رجل يف قال أنه ،) السالمعليه( اهللا عبد أيب عن ،احلليب فعن

 قد انتكوإن  ،شاء إن هاطأيلو ،عدة هايعل له سيفل احلبل هايعل تخوفي ال ةريصغ انتكن إ :)السالم

   .)٢(العدة هايعلفإن  ثتطم ملو بلغت

 ال خياف عليها عن اجلارية اليت) عليه السالم(سألت أبا عبد اهللا : وعن منصور بن حازم، قال

  .)٣(ليس عليها عدة: احلبل، قال

 احلبل تبلغ ملو تطمث مل اليت ةياجلار يف قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عفوري أيب ابن وعن

    .)٤(هايعل قعي عدة هايعل سيل :قال ،الرجل اشتراهاإذا 

عن الرجل يشتري اجلارية اليت مل  )عليه السالم( أيب ألتس :قال ،اهللا عبد أيب بن الرمحن عبد عنو

 ،ضيحت أن قبل هاأتربسي حىتمة األ من للرجل لحيتبلغ احمليض، وإذا قعدت عن احمليض عن عدا، وما 

   حتض مل أو ضياحمل عن قعدتإذا  :قال
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وز كان ال جيوإن  ، فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها، بامللك أو التحليليوكذا ال يلحق بالتزويج الوط

 أبداًها مل حترم أها أو حللها للغري فوطأ لكن لو وط، عدا وال حتليلها للغريأيامها وال االستمتاع ا يف يملالكها وط

  عليه

  

  .)١(وتطهر ضيحت حىت قراي فال ضيحت اليتو ،هلا عدة فال

   .اتيالروا من هاريغ إىل

 ال لذاو ،احكالن جواز نيبو االشتراء جواز نيب مزتال الو ،أيضاً هاجيتزو زجي مل كذل حتققوإذا 

   .ماءاإل باب يف ورةكاملذ حكاماأل من كذل ريغ إىل ،هاؤاشترا وزجيو احلامل احكن صحي

 ،اجلواهر هيعل نصو ي،كركال عن ماك ،}ليالتحل أو كباملل يالوط جيبالتزو لحقي ال اذكو{

   .ملهتش ال العدة  أن أدلةبعد ميرالتح عدم أصالة هيتقتضو ،نياملعلق من مجلةو سكتمسامل تبعهماو

 ا تمتاعساال الو هايوط هاكملال وزجي ال انكوإن  ،طلقها أو زوجها فمات مزوجة انتك فلو{

   .املتعة مدة انقضاء أو ارتداد أو خسبف حبالته عن لوخرجت ذاكو ،}عدا أيام يف

 أحكام باب يف وركمذ المك هيفف كذل دون اليحتل أما ،يالوط وجبي الًيحتل} ريللغ لهايحتل الو{

   .ماءاإل

   يف} هيعل {ةيأبد حرمة} أبداً حترم مل هاأفوط ريللغ حللها أو هاأوط لو نكل{
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  .احلكماملوضوع وأو على ذلك الغري ولو مع العلم ب

  

  .}مكاحلو باملوضوع العلم مع لوو {هلا يالواط له احمللل} ريالغ كذل ىعل أو {كاملال يوط

   .عاملن أدلة فتشملها ،املقام ىعل العدة لفظ إطالق من تقدم ما مثل كذل ىعل وردي رمبا نكل

 من تهيجار زوجي الرجل عن ألتهس :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سىمو بن عمار فعن

 ي،فاعتد ماكنيب فرقت فقد اعتزيل :هلا لوقي :قال ،صنعي فيك العبد فريف نهمايب فرقي أن ديريو عبده

 انكفإن  :قلت ،كذل مثل له قال فري ملوإن  ،شاءن إ موالها امعهاجي مث وماًي نيأربعو ةسمخ فتعتد

 الو شاءن إ اعتهس من موالها امعهاجي مث ،ماكنيب فرقت فقد اعتزيل :هلا قولي :قال ،امعهاجي مل كواململ

   .)١(هايعل عدة

 الشارع رمهاحي مل كذل معو ،أشد عامداً عاملاً زواجها حال يف املوىل يوطن إ :قالي أن نكمي نكل

 غالمه جزو ةيجارو غالم له رجل ،)عليه السالم( هيلإ تبتك :قال ،مانيلس علي بن رواه ماك ،كلبذ

 طلقهاي إالّ أن هاسمي أن له ينبغي ال :قال ،ءيش كذل يف بجي هل ،دهايس هايعل وقع مث ،تهيجار

  .)٢(الغالم

 ال ةيالروان إ :قالي إالّ أن ،هاسم الطالق بعد له حقيف ،هيعل حرمتها عدم ظاهرها أن ىبدعو

 ةيالروا تتعرض فال هاسم إذا أما ،زواجها حال يف هاسم جواز عدم مكحل تعرضت بل ،كلذل تتعرض

   .فتأمل ،كذل بعد مهاكحل
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لعدة رجعية كانت ا إالّ إذا بل وال زنا ، املعتدة شبهة من غري عقديال يلحق بالتزويج يف العدة وط): ١ مسألة(

  .كان بعقد فاسد لعدم متامية أركانه إذا  وكذا،كما سيأيت

  

 عدة يف املرأة انك بأن }عقد ريغ من شبهة املعتدة يوطالعدة  يف جيبالتزو لحقي ال {):١ مسألة(

   .يالواط ذاه ىعل حترم ال اإف ،شبهة انسنإ هاؤطيف حنوهو طالق من

   .هيعل اًميحتر وجبي ال زناهفإن  ،العدة يف مبن زان زىنن بأ} زنا الو بل{

  .}أيتيس ماك ةيرجع العدة انتك إذا الإ{

 خاصة ميللتحر املوجب املعتدة يوط أدلةو ،احكالن جواز شملهيف ،صلفلأل ،منه تثىنسامل أما

 شبهةو زنا يالوط إىل عقد عن يالوط مكح حابسانو ،شبهة يالوط شملي فال ،عقد عن يبالوط

 خرةاآل يف عقابه انك فرمبا ،الزنا يف خصوصاً به مقطوع ريغ هوو ،املناط إالّ هيعل ليدل ال أوىل قيبطر

   .منه اهللا نتقميف عاد منو ليقب من ،ايالدن يف له عقاب عدم وجبي

   .أيتيس ماك يبداأل ميالتحر بابسأ من هو ةيالرجع العدة بذات الزنا نفأل ،تثىنسامل ماأو

 يف رجعت مث ،بائنة فصارت اختلعها إذا ماك ،ةيرجع بعضهاو بائنة بعضها العدة انتك إذا ماأ

 وجبي ال ةنونيالب حال يف فالزنا ،مهكح حال لكل ونكي أن القاعدة ىفمقتض ،ةيرجع فصارت البذل

   .ةيالرجع حال خبالفه اًميحتر

 عند عقداً ىمسي ال مبا} دسفا بعقد {جيالتزو} انك ذاإ {العدة يف جيبالتزو لحقي ال} ذاكو{

   تحققي فال ،اًجيتزوو عقداً ىمسي ال نئذيح نهإف} انهكأر ةيمتام لعدم {العرف
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تزوج أخت زوجته يف عدا أو أمها أو بنتها  إذا  كما،كان بعقد تام األركان وكان فساده لتعبد شرعي إذا وأما

من جهة كونه يف  إالّ  ففي كونه كالتزويج الصحيح، شرعاًكان فاسداًوإن  ،أو حنو ذلك مما يصدق عليه التزويج

  العدة

  

 تعرض من نيب هيف خالفاً جدأ ملو بل ،هيف شكالاإل ينبغي ال مما هذاو ،ميالتحر نصوص موضوع

  .له

   .عقدي مل أنه نيتب مث عقد أنه فزعم خاص وقت يف بالعقد اناًسنإ مرأ انك إذا ما ليالقب هذا منو

 زوجته ختأ تزوج إذا ماك ،يشرع لتعبد هادسف انكو {عرفاً} انكراأل تام بعقد انك ذاإ أماو{

 باطل عقد جلأل شبهة البنت يوط انك إذا مبا نظره لعل ،}مها أأو {املطلقة ختاأل عدة أي} عدا يف

 ىعل أثر ترتبي أن عقلي ال هاسبنف ةيبداأل احملرمات من واكل الزوجة مأف الإو ،مهاأب تزوج عدا يف مث

   .همريغو صطهبانايتاالو اجلمالو سكتمسامل املاتن ىعل كبذل لكشأ ماك ،عدا يف هايعل العقد

 هيعل صدقي مما كذل حنووأ {،أبداً ماأل حترم مباأل الدخول مع إذ ،مهاأب دخلي مل إذا }بنتها أو{

 جيالتزو ألن }العدة يف ونهك جهة من إالّ حيالصح جيالتزوك ونهك ففي ،شرعاً داًسفا انكوإن  ،جيالتزو

 أن ماكف ،جيبالتزو عرفاً ىمسي انك إذا ،دسالفاو حيالصح من عملأل مسا خباراأل يف ردالوا احملرم

 داًسفا انكوإن  ـ العريف جيالتزو كذلك ،العدة يف انك إذا ةيبداأل احلرمة وجبي حيالصح جيالتزو

   .العدة يف انك إذا ةيبداأل احلرمة وجبي ـ شرعاً
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 حوط واأل،إشكال ،كونه يف العدةعدم  عالصحيح م التزويج خباراملتبادر من األ ألن وعدمه

  . ومع الدخول يف صورة اجلهل، فيوجب احلرمة مع العلم مطلقاً،يبداإلحلاق يف التحرمي األ

  

 من املتبادر نأل{، عدمهك وجوده بل ،اًيأبد اًميحتر وجبي ال شرعاً دسالفا جيالتزون أو} عدمهو{

  .}العدة يف ونهك عدم مع حيالصح جيالتزو خباراأل

 ثيح ريالتحر عن يكح ملا خالفاً ،عملأل احكالنو جيالتزو لفظن إ :اجلواهر يف قال لذا أنهكو

 املانع لوال يالذ حيالصح العقد هو العدة ذات يف العقدو احملرم يف بالعقد علمائنا مراد أن الظاهرن إ :قال

  .أثره هيعل ترتب

 فتاواهو املقام نصوص من اقساملنن إ :قال ،ريرالتح يف ما ىعل وافق حراماإل باب يف اجلواهر بل

 هو ما لكب املراد بل ،العلماء من واحد ريغو سكتمسامل اختاره يالذ هو هذاو ،هسنف يف حيالصح العقد

 الشارع راهي يالذ هاريغو الطالقو احكالنو الرهنو عيالبو احلجو الصومو الصالةك ليالقب هذا من

  .حاًيصح

   .املقام يف} إشكال {فال

 العلم مع احلرمة وجبيف ي،بداأل ميالتحر يف حلاقاإل {تحباباًسا} حوطاأل {انكن إ }و{

   .}اجلهل صورة يف الدخول معو {دخلي مل أو دخل} مطلقاً

 فإن إطالق ،مهاريغ أو املرأة جهة من أو اللفظ جهة من كذل ونك العقد ادسف يف فرق النه إ مث

  .منها أياً شملي ال ملنعا ليدلو ،لكال شملي احكالن جواز أدلة

  .صار عقده جازتهإبألنه  ،أبداً هيعلحرم  فأجازفعلم  العدة يف الفضويل عقده لونه إمث 



٢٦

  .العدة يف العقد من ونكي حىت له عقد فال زجي مل إذا أما

 ،العدة حال يف العقدكألنه  ،أبداً حرمت اشفةك جازةاإل انتكفإن  ،العدة انقضاء بعد جازهأوإن 

  .العدة بعد العقد منألنه  حترم مل ناقلة جازةاإل نتاكوإن 

   .التأمل من ديمز إىل حباجة ةيبداأل احلرمة شفكال ىعل ةزجااإل ابجيإ ألةسم نكل

  



٢٧

  مع علمه باحلكم واملوضوع زوجه الويل يف عدة الغري إذا ):٢ مسألة(

  

 العدة يف احكالنن أو} مكباحل {الويل أي} علمه مع ريالغ عدة يف الويل زوجه ذاإ{ ):٢ مسألة(

 علم دلةاأل الظاهر ألن ،ةيبدألا احلرمة كذل وجبي ال ،العدة يف املرأة هذهن أو} املوضوعو {باطل

  .الويل ال الزوج

 ـ الصيب عبارة باعتبار قلنان إ ـ هسبنف جهازوو العدة يف اأب علمو ،زاًيمم طفالً الزوج انك لوو

 فالظاهر ،املوضوعو مكباحل الصيب علم مع الويل و زوجهأ ،الزواج هذا يف الويل قبل من مأذوناً انكو

   .)١(القلم رفع ثيحلدو ،خطأ الصيب عمد ألن ،للصيب ةيبداأل احلرمة عدم

  .باطل احكفالن نيريالتقد الك ىعلو

 أما، فقط العدة ذات احكن بطالن فالظاهر ،العمدو العلم مع العدة يف مهااحدإ نياثنت زوج لو مث

 ،)هماكزوجت(: همايلكو قال بأن ،احكالن لفظ وحدة إالّ للبطالن وجه ال إذ ،بطلي فال هاريغ احكن

  .احملذور من خال آخر بعض إىل البطالن ةيراس وجبي ال الصفقة بعض بطالنو

 فهل ،العدة يف اليت يه أا ظهرتو نبيز فزوج ،العدة يف نبيز أو فاطمة بأن مجاالًإ علم لوو

 يليالتفص العلم ىالفتوو النص من املنصرف أن منو ،عاملاً العدة يف جيتزو أنه من ،ماالناحت ،أبداً حترم

   .أحوط ولاأل انكوإن  ،أظهر الثاينو ،مجايلاإل ال

   العدة يف نةياملد اءسن  أن إحدىعلم لو أنه يف شكالاإل ينبغي ال نعم

                                                





٢٨

املناط علم الزوج ال وليه أو  ألن ،يةبدحلرمة األأو زوجه الوكيل يف التزويج بدون تعيني الزوجة كذلك ال يوجب ا

   فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه، يف تزويج امرأة معينة وهي يف العدة نعم لو كان وكيالً،وكيله

  

   .قطعاً كذل ملثل النص مشول لعدم حترم مل ،العدة يف انتكاليت  هي أا فعلم فاطمة زوجو ،مثالً

 سنف ىعل حترم ال أا يف إشكال فال العدة يف أا علمي هوو ديلز هنداً ليكالو جوز لونه إمث 

 هو املتزوج انك اإذ مايف احلرمة ىعل دل ليالدل إذ ،هسلنف تقبلسامل يف تزوجهاي أن أراد إذا ليكالو

  .العامل

 بال أبداً هيعل حترم ممن ىاملغر نكي مل ،فزوجها اناًسنإ العدة يف اأب عامل انسنإ ىأغر لو أنه ماك

   .إشكال

 عاملاً ليكالو انك بأن }كذلك الزوجة {الزوج} ينيتع بدون جيالتزو يف ليكالو زوجه أو{

 احلرمة وجبي ال {الزوجة نيع اجلاهل الزوج انكلو ما مثلهو ،جاهل الزوجو املوضوعو مكباحل

  .}ه أو وكيلهال ولي{كما هو الظاهر من النص والفتوى } الزوج علم {ميالتحر يف} املناط ألن ،ةيبداأل

   .ابقةسال ألةسامل يف تقدم ماكومثلهما الفضويل 

 ،فاطمة يل جزو :الزوج قال بأن }العدة يف يهو نةيمع امرأة جيتزو يف الًيكو انكلو نعم{

 العدة يف أا الزوج علم أنه إذا يف} هسبنف مباشرتهك ونهك فالظاهر {،العدة يف ةفاطم أن علمي الزوجو

 واءس صدقي هوو ،حنوهو )تزوج من( أن ىعل دلت دلةاألألن  كذلو ،أبداً هيعلحرمت  باحلرمة علمو

   زوج



٢٩

  .لكن املدار علم املوكل ال الوكيل

  

   .لكاملوو املباشر شملي حنوهو )جداًسم بىن من( ليدل ظاهر أن ماك ،لهيكبوأو  هسبنف

 عوالفر هذه أن وهمت رفع جلأل كتدراساال هذه ركذ لعله} ليكالو ال لكاملو علم املدار نكل{

   .ليكالوو الويل علم همايف املفروض نيابقسال نيالفرع ىعل ةفمعطو

أو معينة  ،هيلد نةيمع ريغ واحدة أن علمي هوو ،ديز بنات  إحدىيل زوج: ليكللو قال لونه إمث 

 مةاحلر سكتمسامل ظاهر ،ال أم هيعل حترم فهل ،املعتدة ليكالو فزوج ،العدة يف مثالً فاطمةك ،لديه

   .عامل هوو عدا يف امرأة تزوج أنه صدقيألنه  ،ةيبدألا

 بعض يف موجوداً سيل االنصراف هذا مثل انكلوو ،مثله عن منصرف النص ألن ،خفاء هيف نكل

 ربعةاألو ،الدم حمقون لمسم هم أحدةسمخ انواكو ،هؤالء  أحداقتل :له قال إذا ماك ،خراأل نكمااأل

   .فتأمل ،فقط آلة املأمور انك مايف القاتل هو مراآل أن صدق لمسامل تلق إذا نهإف ،الدم مهدور فارك

  



٣٠

 أو عدة ة سواء كانت عدة الطالق أو الوطي شبه، يف جواز تزويج من يف العدة لنفسهإشكالال ): ٣ مسألة(

 لكوا ،فيها باطلالتزويج فإن يف العدة الرجعية  إالّ  والعقد صحيح،املتعة أو الفسخ بأحد املوجبات أو اوزات له

  مبرتلة الزوجة

  

 كهنا نكي مل إذا خالف ال ماك} هسلنف العدة يف من جيتزو جواز يف إشكال ال{ ):٣ مسألة(

 عدة يف ناك ما إىل منصرفة املنع  ألن أدلةكذلو ،كذل أشبه ما أو الزوج ارتد إذا ماك ،يخارج حمذور

 العدة يلذ احتراماً شرعت مناإ العدة أن من هريغو سكتمسامل رهكذ ما الذهن إىل اقساملن أن ماك ،ريالغ

   .العدة يذ سبنف جيالتزو من متنع فال

 أما ،ةيخلل} شبهة يالوط أو {،هيف الزوج احكلن القابل الطالق} الطالق عدة انتك واءس{

إذا  ماك ،حمذور نكي مل إذا }املتعة عدة أو {،احهاكن شبهة يللواط قحي ال أنه فواضح حنوهاو املتزوجة

   .احهاكبن موالها رضي ملوأمة  انتك

 وزجي نهإف ،وبيبالع خسالفك} له اوزات أو {فركالك خسللف} املوجبات بأحد خسالف أو{

   .وجبهي أنه ال خسالف

 العدة يف الإ {عرفت ماك إشكال بال} حيصح العقد {ـف هسنف عدة حال يف عقد إذا }و{

 هايعل العقد ألن ةيثان مرة هايعل تعقد ال الزوجةو ،}الزوجة لةمبرت واك باطل هايف جيالتزوفإن  ةيالرجع

   .لغو

 عند إالّ نونتهايب يف الطالق ؤثري ال اًيرجع طالقاً املطلقة أن ىالفتوو النص من تفادساملمث إن 

   لذاو ،رجاعإ بال تيبق إذا كاكلالنف قابلة زوجة يفه ،العدة انقضاء



٣١

 باطل بل حرام ولكن مع ذلك ال يوجب أيضاً إىل احمللل فإنه وإال يف الطالق الثالث الذي حيتاج

  يةبداحلرمة األ

  

 ،يه يه بل ةيالزوج نفقةك هافقتنن إ ةيالثان ألةساملو :الطالق تابك لواحق يف ،اجلواهر يف قال

 كذل بعد دثحي اهللا لعل ،للرجل نيتتز أن تحبابسا اتيالروا من اجلملة يفو ،قطهاسي مل الطالقألن 

   .)١(اًأمر

 ىعل ترتبيو ةيالرجع العدة حال يف ديجد من هاكاحكن بصحة سكتمسامل قول أن ظري ذاو

   .منع حمل ،ثةياحلد ةيالزوج أحكام من كذل ريغو بالدخول تحقاقهساو املهر ثبوت العقد صحة

 الشارع قرهي مل} باطل أيضاً {لاحملل بدون} نهإف لاحملل إىل تاجحي يالذ الثالث طالقال يف الإو{

 الوضعو فيلكالت نيب منافاة ال نهإف ،ىالفتوو النص يف الوارد يالنه من حرمته ديتفسا لعله} حرام بل{

   .هريغو حراماإل حال عقد يف ماك

   .نظر حمل احلرمة هذه ىعل قفي مل أنه من سكتمسامل رهكذ ما أن علمي منهو

  } ةيبداأل احلرمة وجبيال {حرام باطل أنه رناكذ يالذ} كذل مع نكلو{

                                                





٣٢

 لكن ال من حيث ة وإال يف العدة لوطئه زوجة الغري شبه،أبداًوإال يف عدة الطالق التاسع يف الصورة اليت حترم 

 على عدم تداخل محلت منه بناًء إذا ة وكذا يف العدة لوطئه يف العدة شبه، بل لكوا ذات بعل،كوا يف العدة

  ،العدتني

  

 أيتيس نهإف} أبداً حترم اليت الصورة يف عسالتا الطالق عدة يف الإو {،هايعل ليالدل عدم بعدصل لأل

 الشروط هيف تتوفر مل إذا ةيبداأل للحرمة موجباً ونكي ال عسالتا الطالق حول المكال الطالق تابك يف

   .كهنا ورةكاملذ

  .دالعق صحة يف ؤثري ال العدة يف املطلقة لزوجته عاًستا طالقاً املطلق احكنفإن  ،انك فيكو

   .العدة يف هحاكنفإنه ال يصح } شبهة{أو امرأة حترم عليه } وإال يف العدة لوطئه زوجة الغري{

 حترم واك أو} بغل ذات واكل بل ،العدة يف واك ثيح من ال {احكالن صحة عدم} نكل{

   .كذل شبهأ ما أو ريالغأمة  األ احلرمةك أو رضاعاً أو باًسن احملارمك آخر ببسل هيعل

 تمحل إذا شبهة العدة يف لوطئه {يالواط ريغ عن العدة} العدة يف {حاًيصح العقد سيل} ذاكو{

فإن  ،منه لتمفح شبهة اًيوط مثالً عمرو طالق عدة يف واكل ،هيعل حمرمة امرأة ديز أوط نأك} منه

 له عقدها صحي ال ماك ،للحمل وىلاأل العدة هذه يف له عقدها صحي ال أن توجب هلا احلمل من العدة

   .الطالق عدة، ةيالثان العدة يف

 الرجل من الشبهة يوط عدةو ،املطلق زواجها من الطالق عدة} نيالعدت تداخل عدم ىعل بناًء{

   .شبهة هاأوط يالذ



٣٣

 وبعد وضعه ، الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة اليت هي عدة الطالق أو حنوه ملكان احلمليعدة وطفإن 

 فلو تزوجها ،كانت لنفسهوإن  الشبهة يأعين عدة وط ، فال جيوز له تزوجيها يف هذه العدة،دة السابقةتأيت بتتمة الع

   بطل أو جاهالًفيها عاملاً

  

 ائرس من} حنوه أو الطالق عدة يه اليت ابقةسال العدة ىعل مقدمة ذئنيح الشبهة يوط عدةفإن {

 اإف} احلمل انكمل {الطالق عدة ىعل الشبهة يوط عدة تقدم مناإو ،خسالف عدةو الوفاة عدةك ،العدد

   .يالوط نيح من أتبد احلمل مدةو ،احلمل مدة الشبهة يوط عدة انتك الشبهة يوط من محلت ملا

 فال {الطالق عدةك} ابقةسال العدة بتتمة تأيت {)احلمل (الطفل املرأة وضع أي} وضعه بعدو{

 زوجته طلق وعمر مثالً ،شبهة يالواط سنف} هسلنف {)احلمل عدة( العدة ههذ يف هاجيتزو له وزجي

 ،الشبهة يلوط ديز عدة يف يه احلمل مدةفإن  ،منه فحملت شبهة ديز هاأفوط قرء كذل ىعل ىانقضو

فإن  ،نيآخر نيقرئ يأ، الطالق عدة ةيبق تتم ،للولد اهوضعو مثالً شهرأ عةستك احلمل ةمد انقضاء عدبو

 احلمل عدة أن مع ،احلمل عدة يف املرأة جيتزو له قحي ال شبهة ىالواطفإن  ،قروء ثالثة الطالق عدة

 أو ما} جاهالً أو {مكاحلو باملوضوع} عاملاً هايف تزوجها فلو {،شبهة يالواط هذا سنف من ونكت

 ريالغ عدة يف نكت ملوإن  ناآل اإف ،ريالغ عدة يف العقد جواز عدم يف للمناط ،العقد} بطل {حدمهاأب

 حرمة ليدل هيلإ ىامللق العرفو ،ريالغ عدة يف احلمل وضع دبع ونكت ثيح ةيتقبلسم حالة هلا نكل

   أن أو ،العدة حال يف العقد ونكي أن نيب فرقاً ىري ال ريالغ عدة يف احكالن



٣٤

  .إشكالي بد يف إجيابه التحرمي األولكن

  

 جواز عدم عرفاً دلةألا من تفادساملفإن  ،العدة يف تقبلسامل يف الزوجة تدخل حال يف العقد ونكي

   .العدة انتهاء بعد إالّ جيالتزو

 مكاحلو املوضوعب العلم صورة يف} يبداأل ميحرتال {احلامل املرأة هذه عقد} ابهجيإ يف نكلو{

 يف املرأة ونكت وقت يف ال ،العدة سنف يف العقد إالّ تشمل ال ميالتحر  أن أدلةجهة من ،}إشكال{

   .العدة يف تقبلسامل

 للزوج قحي ال كذلك ،احلمل عدة مدة يف املرأة احكن شبهةً يللواط قحي ال ماك أنه ىفخي ال مث

 ،املرأة وضع بعد ةيتاآل الطالق عدة هذه املرأة يف عدة احلمل، وإن جاز له أن ينكحها يف حكني أن طلقامل

 ألةسامل يف ألةسامل تتمة أيتيسو ،واضح هو ماك هةًشب يللواط بل ،قاملطلّ للزوج تسيل احلمل عدةإذ 

  .العاشرة

 إن شاء اهللا الطالق مبحث يف هيف المكال أيتيسف الطالق عدة ىعل الشبهة يوط عدة تقدم أما

   .تعاىل

  



٣٥

أو يكفي  ،يكون يف العدة أن ية يف صورة اجلهلبدهل يعترب يف الدخول الذي هو شرط يف احلرمة األ): ٤ مسألة(

  ، قوالن،ضائهاكون التزويج يف العدة مع الدخول بعد انق

  

 أو باملوضوع} اجلهل صورة يف ةيبداأل احلرمةيف  شرط هو يالذ الدخول يف عتربي هل ):٤ مسألة(

 الدخول نكي مل العدة خرج أن بعد دخل مث جاهالً العدة يف عقد فإذا} العدة يف ونكي أن {مكاحل

   .ةيبداأل للحرمة موجباً

 بعد {الدخول كذل ائنكال} الدخول مع العدة يف جيالتزو ونك {ةيبداأل احلرمة يف} يفكي أو{

   .}انقضائها

بعد عدم إمكان  ةيبدألا احلرمة عدم صالةأل كذلو ،اجلواهر تبعهو كالسامل ماأوهل اختار ،}قوالن{

 مبا الحتفافها هاإطالقب العمل نكمي ال مناإو ،بالدخولالعمل بإطالق األخبار الدالة على احلرمة األبدية 

 يبق ما اعتدتو أبداً له حتل ملو نهمايب فرق ا دخل انك نإ: حةيصح يف مثالً ،نةيقر ونكت أن نكمي

   .العدة يف انك الدخول أن يف نص نهإف ولاأل من هايعل

 هايعل طلقها يالذ لزوجها عدا يف تهتزوج انتك نإ: محران عن ،رئاب علي بن حةيصح يفو

  .العدة يف بالدخول إالّ ونكي ال مالرجفإن  ،الرجم هايعل أن ىرأ ينإف الرجعة

   .كبذل املشعرة اتيالروا من كذل ريغ إىل

 املطلق دييتق ىعل ىويت ال دياملق نإ: قالي حىت ،خباراأل ذ املطلق دييتق إىل حنتاج ال ناأ علمي منهو

 ضافةاإلب ،صلاح هوو نةيقر ونكي أن صلحي مبا المكال تنافكا يفكي بل ،نهمايب مكاحل يف التنايف لعدم

 بل ،احللصل فاأل يموضوعأصل  رجي ملو مكاحل يف كش لوو ،العدة حال يف الدخول إىل االنصراف إىل

   مطلقة النصوصك ىالفتاون إ اضيالر ، فقولأيضاً الفقهاء مطلقات يف آت االنصراف



٣٦

  .العدة بعد منع االنصراف إىل الدخول يف خبار األطالق إل، بل ال خيلو عن قوة، الثاينحوطاألن إ

  

   .الوجه ظاهر ريغ العدة بعد الدخول انكوإن  ،بالدخول ميالتحر فادةإ يف

   .يبداأل ميالتحر أي} الثاين حوطاأل نأ {يف إشكال ال نعم

 إىل االنصراف منع بعد خباراأل طالقإل ،قوة عن لوخي ال بل {:بقوله املصنف اختاره ما أما

 منع ماك ،ةيبداأل احلرمة عدم اجلمالو ميكاحل دانيسال اختار لذاو ،تقدم ما هيفف} العدة يف الدخول

   .صطهبانايتاالو العم ابن دانيسال سألةامل يف احتاطو ة،القو

  .احلادث تأخرصل األ انك العدة يف صار الدخول أن يف كش لوو

   .خيالتار جمهويل ألةسم املقام يف أيتيو

  



٣٧

  أخربت بالعدم إذا  جاز التزويج خصوصاً،م سابقاًمع عدم العل ،يف العدة أم الأا لو شك ): ٥ مسألة(

  

 علم لو إذ ،نيمراأل بأحد} ابقاًس العلم عدم مع ،ال أم العدة يف أا كش لو{ ):٥ مسألة(

   .العدة يف واك عدم صالةأل} جيالتزو جاز {،املعلوم تصحبسا حدمهاأب

 تكش أو ،الرابعة ةعد أو ختاأل عدة يف أنه يف الرجل كش لو ذاكهو ،يه تكش لو ذاكو

   .قيالتحق إىل تاجحي فال ،حيالصح ىعل لمسامل فعل محل العاقد كشوإذا  ،يه

 حمل المهاك انكو ،العدة يف ـ يف عقدين ـ هذههذا أو  أو مها أحدأو مهااحدإ بأن علم لوو

يف األصول من ، وإن كان العقدان يف زمانني، ملا حقق مجايلاإل العلم انكمل ،مها أحدعقد زجي مل االبتالء

   .ةيجيالتدرو يةالدفع نيبعدم الفرق يف العلم اإلمجايل 

 علم إذا الرجل أن ماك ،اجلواز بعدم يليتفص علم فهو ،العدة يف الزوجةالزوج أو  بأن علم ذاإ ماأ

ألنه  الزواج زجي مل ،العدة يف الزوج أو اأب علمت إذا املرأة كذلكو ،العدة يف زواجها ديري من أو نهأب

   .يليتفص علم

 انك أو ،االبتالء حمل مها أحدنكي مل نكل ،العدة يف ـ نيعقد يف ـ مها بأن أحدالعاقد علم لوو

  .بعقده سبأ فال حمصور ريغ العلم طرافأ

 سيل :قالي أن نكميف اللفظ جراءإ جمرد أما، ثراأل بيترت عدم اجلواز بعدم املراد أن ىفخي الو

 وجبي أنه ماك ،فاًيلكت العدة يف العقد جواز عدم من تقدم ماك ،تهحرم علم مايفصل إالّ لأل ،حرممب

  .وضعاً ةيبداأل احلرمة

   بل ،قبوهلا قبول يف إشكال ال نهإف} بالعدم أخربت إذا خصوصاً{



٣٨

  أخربت باالنقضاء إذا  وشك يف بقائهاعلم كوا يف العدة سابقاً إذا وكذا

  

 ةسالنجاو الطهارة يف قوهلا قبلي ماكف ،هاسنف ىعل ديال ذات أا كذل ىعل دليو ،املشهور هو

  .ال أو العدة يف أا يف قوهلا قبلي ،كذل أشبه ما أو  أو ثوالبدا

 ضياحلو العدة :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة حيصحو ،ةيالقطع ةريسال هيعل دليو

  .دقتص دعتا إذا اءسللن

 خباراأل مثل ،خراأل املقامات من مجلة يف الواردة ةريثكال اتيالروا ،باملناط هيعل دلي أو دهيؤيو بل

   .املتعة يف الواردة

 أن قلبهيف  قعيف املرأة تزوجي الرجل :)عليه السالم( للرضا قلت ي،شعراأل اهللا عبد بن حممد خربك

  .)١(زوج اهل سيل أن شهدي من دجي انك نةيالب أهلاس لو تيأر ،هيعل ما :)عليه السالم( قال ،زوجاً هلا

 أن يسنف يف فوقع متعة املرأة تزوجت ينإ :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :راشد بن حممد قالو

   .)٢(فتشت ملو :قل ،زوجاً هلا فوجدت كذل عن ففتشت زوجاً هلا

 املرأة ىفأر الطرقات بعض يف ونكأ ينإ :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت ،تغلب بن أبان خربو

 يف تصدقها أن كيعل مناإ ،كيعل هذا سيل :قال ،العواهر من أو بعل ذات ونكت أن آمن الو ناءساحل

  .)٣(هاسنف

   .اتيالروا من هاريغ إىل

 قوهلا قبول ألن }باالنقضاء أخربت إذا بقائها يف كشو ،ابقاًس العدة يف واك علم إذا ذاكو{

   .كذل يقتضي ابقاًس رناهكذ ما بسح

                                                









٣٩

تزوجها مع أبداً إذا  وهل حترم ،ها باالنقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزوجيهاخبارإوأما مع عدم 

   الظاهر ذلك،ذلك

  

 عدة يف انتكوإن  ،ةيباق انتك ةريبكفإن كانت يف عدة  ،عدة يف انتك اأب علم إذا ذاكو

   .ةريصغ عدة يف انتك أا خربتأف ،العدة من تجخر فقد ةريصغ

 جواز عدم {العدة بقاء أي} بقائها تصحابسا ىفمقتض نقضاءالبا هاخبارإ عدم مع ماأو{

 العدة بانقضاء أخربن إ الرابعة الرجل طالق بعد ةساخلامو الزوجة ختأ إىل بةسبالن كذلكو ،}هاجيتزو

   .العدة من الرجل خروج عدم تصحابساال ىمقتض ناك الإو ،هايف

 مقام قائم تصحابساال ألن }كذل الظاهر {تصحابساال} كذل مع تزوجهاأبداً إذا  حترم هلو{

 ما أو مارةأ امتق أو تصحبسا إذا كذلك ،تزوجهاو العدة يف واكب علم إذا حترم أا ماكف ،العلم

  .كذل شبهأ

 انك إذا مبا كذل ديقي أن ينبغي نكل ،نياملعلق من مجلة املنت ىعل تسكو ،سكتمسامل أفىت ذاو

  .ةيبداأل احلرمة عن عذرهي وجهله ،صولاأل يف حقق ماك حابصتساال رجي مل الإو ،تصحبساو ملتفتاً

  ).ا دخل إالّ إذا ،إشكال هيف( ):كذل الظاهر(: املصنف قول عند قال العم ابن قهيتعل يف نكل

 ،حترم فال شافكاالن مع أماو ،اخلالف شفكني ملو ا دخلإذا ( :يالربوجرد ديسال قةيتعل يفو

   .)شكالاإل من لوخي ال الدخول معو

 ال ةيالواقع عيللمواض تابعة حكاماأل إذ ،احلرمة عدم يف إشكال فال اخلالف شافكان مع أما :أقول

   .ةيالومه

   العدة تصحابسا أن جلأل أنهكف ،دخل إذا احلرمةو ،دخلي ملشكال إذا اإل أماو



٤٠

 فالظاهر قبول ،ا كانت يف العدة مث أخربت بأ، أو من غري التفات إليها،تزوجها باعتقاد خروجها عن العدةوإذا 

  .أبداً فمع الدخول ا حترم ،قوهلا وإجراء حكم التزويج يف العدة

  

 الك يف نكل ،الدخول حرمةصل فاأل دخل إذا أما ،املثبتصل األ ىعل الّإ احكالن حرمة ثبتي ال

   .تأمل نياالمر

 أا احتمال إىل لتفتي ملبأن  }هايلإ التفات ريغ من أو ،العدة عن خروجها باعتقاد تزوجهاوإذا {

 جماالً تدع ال الصحة فإن أصالة ،}قبوهلا {عدم} فالظاهر ،العدة يف انتك بأا أخربت مث {العدة يف

 طلقها ولاأل زوجها أن ادعت أو ،العقد عند ةيراض نكت مل أا جيالتزو بعد ادعت إذا ماك ،قوهلا لقبول

   .المهاك صحة حتقق إالّ إذا ،أشبه ما أو املواقعة طهر يف أو ضياحل حال يف

 ديسال قال رناكذ ملا أنهكو ،ادعائها مبجرد} العدة يف جيالتزو مكح {ـل} جراءإ {ال هيعل} و{

  ).أحوط فناملص رناهكذ مان إ( :ىخرأ قةيتعل يفو ،)تأمل حمل وركاملذ الظهورن إ( :يالربوجرد

   .المهاكل ثرأ فال هذا ىعلو

 تقدم ظهريو ،صدقها حول قيالتحق إىل الزوج تاجحي الو} أبداً رمحت {مل} ا الدخول فمع{

 أبواب يف روهاكذ اليت ائلسامل خمتلف يف بنائهم من العقد وقوع بعد ىالدعو ىعل الصحةأصل 

 بعد فادعت زوجته املطلق راجع لو( أنه من الشرائع رهكذ ما مثل ،هاريغو الطالقو احكالنو املعامالت

   .ىانته )الرجوع صحةصل األ إذ ،الزوج فالقول ،الرجعة قبل العدة انقضاء الرجعة



٤١

   .ائلسامل من هاريغ إىل ،الرجوع صحة عدم يقتضي مصدقة واك  أن إطالقمع

 املتقدم زرارة ملصحح( :بقوله )قوهلا قبول فالظاهر(: قوله ىعل سكتمسامل قيتعل أن علمي منهو

   .الوجه اهرظ ريغ .ىانته )املصحح من قنياملت هو بل هريغو

   .العدة يف دخولألنه  ،أبداً حرمت ،قوهلا صحة فثبت ،دخل قد انكو الزوج حقق لو نعم

  



٤٢

دخل ا حىت  أنه ولكن شك يف،  أو موضوعاًالتزويج كان يف العدة مع اجلهل ا حكماً أن علم إذا ):٦ مسألة(

 فإنه ،كانت عاملة أو جاهلة أا  وشك يف،ل اعلم بعدم الدخو إذا  وكذا، على عدم الدخول يبين، أو الأبداًحترم 

  .يةبد فال حيكم باحلرمة األ، على عدم علمهايبين

  

 يف كش نكلو ،موضوعاً أو ماًكح ا اجلهل مع العدة يف انك جيالتزو أن علم ذاإ{ ):٦ مسألة(

 مجاالًإ علم فلو ،الدخول عدمصل األ ألن ،}الدخول عدم ىعل بيني، ال أو أبداً حترم حىت ا دخلأنه 

 ال مجايلاإل العلم طريف  ألن أحد،ةيبداأل احلرمة يف نفعي مل ،خرىاأل بزوجته أو الزوجة ذه ماإ بالدخول

   .له أثر

 الكل ثراأل لوجود االجتناب جبو ،ضياحل حال يف خرىباأل أو ذه بالدخول علم لو نعم

   .العدة يف حهاكن أيضاً يه اليت خرىباأل أو ذه دخل نهأب علم إذا ذاكو ،نيالطرف

 بيني نهإف ،جاهلة أو عاملة انتك {العقد حال} اأ يف كشو ،ا الدخول بعدم علم إذا ذاكو{

  .}ةيبداأل باحلرمة مكحي فال {علمها عدم صالةأل} علمها عدم ىعل

  .ال أم عاملاً انك هل جيالتزو حال أنه يف كش إذا ةيبداأل باحلرمة مكحي ال كذلك أنه ماك

   .أبداً فتحرم ،الصحةصل فاأل ،ال أم هازالً انك هل علمهما مع العقد حال أنه يف كش ولو

  



٤٣

 ،وجب عليه ترك تزوجيهما ، االمرأتني املعينتني يف العدة ومل يعلمها بعينها إحدى بكونعلم إمجاالً إذا ):٧ مسألة(

  ون هذا التزويج يف العدة لعدم إحراز ك،يةبد ولكن ال يوجب احلرمة األ،امها بطلحدإ ولو تزوج

  

 وجب ،نهايبع علمهاي ملو العدة يف نينتياملع نياالمرأت ىحدإ ونكب مجاالًإ علم ذاإ{ ):٧ مسألة(

 ،ءاللالبت حمالً ةيالثان ونكت أن بشرط نكل مهااحدإ اجتناب بوجوب مجايلاإل للعلم} هماجيتزو كتر هيعل

 نهإف ،العدة يف زواجها ديري اليت املرأة هذه أو قطعاً له ىتعط ال اليت كاملل بنت ماإ أنه ريالفق علم إذا ما ال

   .مجايلإلا العلم زيتنج لعدم ،ا الزواج له وزجي

 مورد لك يف ثراأل ترتب عدم صالةأل ثراأل هيعل ترتبي مل أي ،ظاهراً} بطل مهااحدإ تزوج ولو{

   .الشروط توفر علمي ال

 احلرمة عدم صالةأل} العدة يف جيالتزو هذا ونك رازحإ لعدم ،ةيبداأل احلرمة وجبي ال نكلو{

 عمالً ثراأل ترتب عدم ىعل هيف بىني نهإف ،مها أحدةسجنا املعلوم نينائاإل بأحد أتوض لو ما رينظ ،ةيبداأل

   .احلدث تصحابسبا

 علمو ،العدة يف ماأ معاً نياملرأت يف ابقةسال احلال انك إذا ما تثناءسا من سكتمسامل رهكذ ما أما

 ،عمالً العلم اينافيملا مل  ،معاً همايف تصحابساال انيجر جوزيف ،هايف خرىاأل بقاءو منها مهااحدإ خروج

   .ةيبداأل حرمتها ومقتضاه

   .العلم لوجود ،مجايلاإل العلم طريف يف يرجي الصل األ أن من ،صولاأل يف قررناه ما :هيفف



٤٤

  . بالعلم اإلمجايلمالً ع، يف الظاهر حرمتا عليهنعم لو تزوجهما معاً

  

 ملوإن } مجايلاإل بالعلم عمالً ،الظاهر يف هيعل حرمتا {نيزمان يف لوو} معاً تزوجهما لو نعم{

 أن علميألنه  ،همايلتك زواج ىعل قدري ال آخر اناًسنإ أن كذل ثمريو ،واقعاً هيعل العدة ذات ريغ حترم

   .زوج ذات مهااحدإ

 مثلو ،خرىاأل أو مزوجة يه أا تعلم األ ،شائت ممن همايأ بزواج سبأ فال املرأة إىل بةسبالن أما

   .املين يواجد ليقب من هو بل ،مؤثر ريغ العلم هذا

  



٤٥

 جاز له ،يف عدة نفسه أو يف عدة لغريه أا  لكن ال يدري،هذه االمرأة املعينة يف العدة أن علم إذا ):٨ مسألة(

  . فحاله حال الشك البدوي،عدة الغري عدم كوا يف صالة أل،تزوجيها

  

 عدة يف أو هسنف عدة يف أا ىدري ال نكل ،العدة يف نةياملع االمرأة هذه أن علم ذاإ{ ):٨ مسألة(

، وال يعارضها أصالة عدم كوا يف عدة نفسه، }ريالغ عدة يف واك عدم صالةأل ،هاجيتزو له جاز ،هريلغ

   .لعدم األثر هلذا األصل

العدة، لكن شك يف أا عدة  يف أا علم لوو ،صلاأل هيف ياجلار} يلبدوا كالش حال فحاله{

 عارضهي الو ،ريالقص الزمان انقضاء بعد احلرمة عدم فاألصل ،ةريالقص الطالق دةالوفاة الطويلة، أو ع

   .هيعل مقدم بيبسالصل األو ،بيبسامل ليقب منألنه  ،العدة يف واك بقاءأصل 

  



٤٦

  ):٩ مسألة(

  

 أن أما حال لك ىعلو ،جاهل أو ،عامل ماإألنه  :صور أربع فله البعل بذات تزوج لو ):٩ مسألة(

  .ال أو ،ا دخلي

   .صورةال هذه يف ةيبداأل احلرمة يف خالف الو إشكال الو ،ا دخلو عاملاً ونكي أن :وىلاأل

   :النصوص من مجلة هيعل دليو

 الو نهمايب فرقي زوج هلاو تتزوج اليت :)معليه السال( اهللا عبد أبو قال ،احلر بن ميدأ موثقك

   .)١(أبداً تعاوداني

 قدم مث ،فتزوجت هايلإ ينع أو زوجها قدفُ امرأة يف ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة موثقو

 خرلآل سيلو ،واحدة عدة أشهر ثالثة عاًيمج منهما تعتد :)عليه السالم( قال ،فطلقها كذل بعد زوجها

   .)٢(بداًأ تزوجهايأن 

 طلقها قد أنه خربوهاأ أو أهله إىل الرجل ينعإذا  :قال ،)عليه السالم( عنه ،خراآل هوموثق

 ،ا دخلي مل أو ا دخل ،خرياأل هذا من ا أحق ولاألفإن  ،ولاأل زوجها فجاء ،تزوجتو فاعتدت

   .)٣(فرجها من تحلسا مبا املهر هلاو ،أبداً تزوجهاي أن خرلآل سيلو

 له حتل ملو نهمايب فرق ،زوجاً هلا أن علمو امرأة تزوج إذا الرجلن إ :حممد بن أمحد وعمرفو

   .)٤(أبداً

                                                











٤٧

 مل ا زىن أو ،ا دخلي مل أو ا دخلو زوج هلا امرأة تزوج من :)عليه السالم( قال ،يالرضوو

   .)١(أبداً لحي

 واك يف كش فال اليدل نكت ملن إ اإف ،املتقدمة العدة ذات أخبار يف املناط إىل ضافةباإل هذا

  .دةيمؤ

 ،فيلكالت يف ةكاملشار دةعاقل ،كذل بعدي ال ،الرجل علمك ـ الرجل دون ـ املرأة علم هلو

   .العدة ذات أخبار يف املناط إىل ضافةباإل

وثق وهذا موجب للحرمة األبدية أيضاً، ويدل عليه إطالق امل ،ا دخلعاملاً ومل ي ونكي أن :ةيالثان

  .وغريه

 اتيالروا بعض هيعل دليو ،أيضاً ةيبداأل احلرمة وجبي هذاو ،ا دخلو جاهالً ونكي أن :الثالثة

   .ابقةسال

 رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،احلجاج بن الرمحان عبد حيصح عارضهاي نعم

 مات وأ فطلقها قدم لزوجامث إن  ،هاكفتر غائباً زوجاً هلا أن ا دخل ما بعد له تبانسا مث امرأة تزوج

 أن له أحب ما :)عليه السالم( قال ،زوجاً هلا أن علمي ملو تزوجها انك يالذ هذا بعد تزوجهايأ عنها

   .)٢(هريغ زوجاً حكتن حىت تزوجهاي

   نكميو ،تقدم ملااخللوة  مبعىن هنا الدخول لعل( :ائلسالو يف قال

                                                







٤٨

 حيبصر سيل إذ ،كذل بعد له حتلال  انتكوإن  ،هريغ زوجاً وجتتز حىت هاكتريأنه  منه رادي نأ

   .ىانته )هيف

نه إ :ولاأل ههيتوج ائلسالو عن نقله بعد سكتمسامل يف قال لذاو ،نيهيالتوج الك عدب ىفخي الو

   .قةباسال النصوص يف التصرف من أوىل نهكل ،ديبع

 دييبتأو ،احملققة بالشهرة ةيالثان ىلع وىلاأل تقدم نيالطائفت نيب ظاهر التعارضحيث إن  :أقول

 تعارفي ثيح ،العدة يف املنع ةيأشد الحتمال دييالتأ بعدم :قالي إالّ أن اللهم ،العدة يف الدخول اتيروا

 ال الزوج ذات احكن بل ،الزوج ذات كذلك سيول ،ا تهميأمه لعدم العدة يف الزواج نياملبال ريغ عند

 ذات يف مثله شددي مل مبا العدة ذات إىل بةسبالن رعالشا ديتشد نكمامل فمن ،جداً نادراً إالّ ونكي

   .الزوج

 عن بل ،املشهور ىعل ةيبداأل احلرمة وجبي ال وهذا ،ا دخلي ملو جاهالً ونكي أن :الرابعة

 عمجااإل ىدعو اضيالر عنو ،عرفي خالف هيف سيل احلدائق عنو ،احلل يف إشكال النه إ كالسامل

   .هيعل

 :قال ،احلجاج بن الرمحان عبد حيصح ،العدة ذات جيتزو أخبار يف املناط إىل ضافةباإل هيعل دليو

 مات أو ولاأل فطلقها ،علمي ال هوو زوج هلاو امرأة تزوج رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس

  .)١(عدا يتنقض حىت ،ال :)عليه السالم( قال ،راجعهايأ خرياأل علم مث عنها

   احلرمة ىعل دل مبا دةيمق أا ماك ،املنع اتإطالق ديتق فاا

                                                





٤٩

  ية تزويج ذات البعلبديلحق بالتزويج يف العدة يف إجياب احلرمة األ

  

   .الدخول مع ةيبداأل

  .قهيتعل يف يالربوجردو اللثام اشفكو القواعد المك يف النظر وجه تعرف تقدم اممو

 منو النصوص عدم من نشأي ،إشكال باملعتدة حلاقهإ ففي البعل بذات تزوج لوو( :ولاأل قال

   .ىانته )ميالتحر ةيوأول

   .ةيوولباأل القطع عدمو ،النص وجود :هيفو

 معو ،العلمو اجلهل مع مطلقاً ميبالتحر مكاحل نكمأ ميالتحر أخبارب عمل لونه إ :الثاين قالو

  .هاطالقإل بدونهو الدخول

   .ببعض بعضها دييتق يتقتض ةالصناع بل ،طالقاإل عدم من عرفت قد ما :هيفو

  ).إشكال ىعل( :)جيبالتزو لحقي(: املاتن قول عند الثالث قالو

 هايعل دلي ألةسامل صور بعض أن وضوح مع ،ألةسامل صور لك إىل عودي هإشكال ظاهرن إ :هيفو

   .عرفت ماك مجاعاإلو النص

 ابجيإ يف العدة يف جيبالتزو لحقي {:قال ،بالقواعد وفقاأل هو املصنف رهكذ فما هذا ىعلو

 ،تابكال هلأك لمةسم نكت مل لوو ،زواجه صحة سالماإل أقر ممن} البعل ذات جيتزو ةيبداأل احلرمة

   .دلةاأل طالقإل كذلو

 فهل ،اًسبأ ىري ال يإسالم مذهب ذات انتك أو ،كبذل اًسبأ ىتر ال نهايد يف يه انتكلو نعم

 عدم بعدي ال انكوإن  ،احتماالن ،لزموهمأ قاعدة ةجه من حترم ال أم ،دلةاأل إطالق جهة من حترم

   من كذل تثينسي خاص ليدل دل مايف إالّ ،احلرمة



٥٠

  ولو تزوجها مع اجلهل مل حترم، الو سواء دخل ا أ، مطلقاًأبداًفلو تزوجها مع العلم بأا ذات بعل حرمت عليه 

  الالحق وأ يف العقد السابق ، وبني الدوام واملتعة،زوجةم أمةً أو  من غري فرق بني كوا حرةً،مع الدخول اإالّ 

  

 ،فتأمل ،البعل لذات جيالتزو مكح منها اليت ةيولاأل دلةاأل ىعل واردة القاعدة أن لوضوح ،القاعدة

   .القاعدة هذه يف المكال بعض بقس قدو

 الزوج انكإذا  ما حول المكال بقس قدو} أبداً هيعل حرمت بعل ذات بأا العلم مع تزوجها فلو{

   .أشبه ماو زاًيمم طفالً

 أوجبت فلو ،القبولو ابجياإل يف قةيحق الزواج أن ىفخي الو ،}ال أو ا لدخ واءس ،مطلقاً{

 عازماً انك إذا ماك ،ضري مل ،القبول بعد ابجياإل بلزوم القول ىعل ابجياإل قبل قبل أو ،القبول بدون

   .لهمكي لمف هيرأ ريتغ العقد طسو يف مث احكالن ىعل

 تقدم ماك ،دبراً أو قبالً} ا الدخول مع إالّ حترم مل {بعل ذات اأب} اجلهل مع تزوجها ولو{

   .املعتدة يف

 العقد يف {مها أحدانك واءس} املتعةو الدوام نيبو ة،مزوجأمة  أو حرة واك نيب فرق ريغ من{

   .النص طالقإل كذل لك ،}الالحق أو ابقسال

 مل إذا هسنف يف حاًيصح الالحق العقد ونك ،االنصراف نةيبقر لوو ىالفتوو نصال الظاهرمث إن 

 ةساخلام تانك أو ،زوجته ختأ يه اليت البعل ذات ىعل عقد فلو ،البعل ذات واك حمذور نكي

   وجبي مل ،كذل أشبه ما أو ،هيلإ بةسبالن



٥١

  .كان مع الدخول والعلموإن  ،يةبدألحلرمة افال يوجب ا الغري بدون إذنه مع عدم كوا مزوجةًأمة وأما تزويج 

  

   .البعل بذات الزنا ألةسم يف دخل هذه احلالو دخل أنه إذا ماك ،ةيأبد حرمة العقد

 بعدصل لأل} ةيبداأل احلرمة وجبي فال ،مزوجة واك عدم مع ذنهإ بدون ريالغأمة  جيتزو أماو{

 الزوجة فمناط كباملل املوىل ةءموطو األ هايلإ الزوجة مكح يتعد احتمالو ،النص مورد عن خروجه

   .باملناط القطع لعدم ،تام ريغ شلمهاي

   .احملللةمة األ يف مكاحل ذاكو} العلمو الدخول مع انكوإن {

  



٥٢

عدا من فإن  ،مات زوجها ومل يبلغها اخلرب إذا كما تزوج امرأة عليها عدة ومل تشرع فيها إذا ):١٠ مسألة(

   بل،ولهما األأحوط ، قوالن،ية أم البديوجب احلرمة األ فهل ،حني بلوغ اخلرب

  

 ملو زوجها مات إذا ماك {شرعاً} هايف تشرع ملو عدة هايعل امرأة تزوج ذاإ{ ):١٠ مسألة(

 حوهلا المكال ىأتيسو ،ىالفتوو النص كذل ىعل دل ماك ،}اخلرب بلوغ نيح من عدافإن  ،اخلرب بلغهاي

   .تعاىل إن شاء اهللا قالطال تابك من ددالِع مبحث يف

 الزمان هذا بعد تزوجها لو نهأب كذل معلالً ،اضيالر اختاره ماك ،}ةيبداأل احلرمة وجبي فهل{

  .ةيالزوج زمان إىل أقربألنه  ،أوىل هيفف هيلإ ميالتحر ىالقتض العدة زمان يف

 الو زوجة تسيل اأب اجلواهرو اللثام شفك يف عللهو ،كالساملو القواعد اختاره ماك} ال أم{

 صرف اضيالر رهكذ ماو ،احلل أصالة إىل هايف جعريف ،بالوفاة العلم قبل هايعل االعتداد لعدم ،ةمعتد

   .به القطع ثبتي مل مناط أو انستحسا

 بيشع قال ،الفروج باب يف أشد هو} بل {،النجاة ليبس اطياالحتفإن } ولاأل هماأحوط{

 ،امرأة تزوجي أن أراد قدو ،المسال كؤقري كيموال من رجل :)معليه السال( اهللا عبد يبأل قلت :احلداد

 ىعل قدمي أن رهك قدو ،نةسال ريغ ىعل فطلقها زوج هلا انك قدو ،شأا بعض عجبهأو وافقته قدو

 الفرج مرأو ،الفرج هو :)عليه السالم( اهللا عبد أبو فقال ،تأمره نتأ ونكفت كتأمرسي حىت هاجيتزو

   .)١(تزوجهاي فال حنتاط حننو دالول ونكي منهو ،ديشد

                                                





٥٣

  .ال خيلو عن قوة

  

صلى اهللا ( النيب عن ،)المسال هميعل( آبائه عن ،)عليه السالم( جعفر عن ،اديز بن عدةسم عنو

 قد كنأ كبلغ إذا :قولي ،الشبهة عند قفواو ،الشبهة ىعل احكالن يف جتامعوا ال :قال )عليه وآله وسلم

 عند االقتحام من ريخ الشبهة عند الوقوففإن  ،كذل أشبه ماو محمر كل اأو لبنها من رضعت

   .)١(ةكاملهل

 زوجهاي بأن رجالً لتكو امرأة عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،ابةيس بن عالء عنو

 ،فرج هوو هيف تاطحي أن ىحرأو ىحرأ احكالنن إ :)عليه السالم( فقالـ  :قال أن إىل، ـ رجل من

   .)٢(الولد ونكي منهو

 ماك ،عرفت ماك القاعدة ىمقتض هو نهإف} قوة عن لوخي ال {ةيبداأل احلرمة عدمو اجلواز نكل

   .نياملعلق من مجلةو سكتمسامل كلبذ فىتأ

 ما أنه ىالفتوو النص من املفهوم ألن ،واحد ريغ به صرح ماك ،العقد بطالن يف إشكال ال نعم

 امرأة إىل بةسبالن شرعاً نيعلقت حتقق المتناع ،خراآل العقد صحي ال ةيباق وللأل ةيالزوج عالقة دامت

   .واحدة

  

                                                







٥٤

  تزوج امرأة يف عدا ودخل ا إذا ):١١ مسألة(

 الولد وجاء محلتو عمدو علم عن انكفإن } ا دخلو عدا يف امرأة تزوج ذاإ{ ):١١ مسألة(

  .للفراش الوالد لقاعدة ،كالإش بال للزوج فالولد ،املتزوج منو الزوج من ونهك تملحي ثيحب

 زنا ريغو ،نيالزوج من العامل من زنا ولد فهو ،الزوج من سيل ونهك قطعي ثيحب الولد جاءوإن 

 بل ،مطلقاً سيل للفراش الولد ألن كذلو ،هيأبو من للزنا الولد انك نيملاع اناكوإن  ،منهما اجلاهل من

  .الزوج من ونهك احملتمل الولد إىل منصرف

   .إشكال بال للزوج فهو املمتزوج من سيل ونهك قطعي ثيحب الولد جاءوإن 

 ماإ ،مهاريغ من فهو ،طوله أو الزمان لقصر ،منهما سيل أنه قطعي حبث الولد ءيجم فرض لو أما

  .الرحم جبذب أو ،يطبالو

 خلوقامل يف قرر ماك ،بنتاً انتكإن  حراماً هيعل ونكي املمتزوج من ونهكب مكحن إ أنه ىفخي الو

  .الزنا باب يف روهكذ ما آخر إىل ،ولداً انكن إ هجيتزو الوالدة ىعل رمحيو ،الزاين ماء من

 ريالغأمة  زواج أو الزناو ،البعل بذات الزواجو الزنا ،رناكذ ما جهة من العدة يف الزواج مثلو

   .لكال يف دلةاأل لوحدة ،هايعل غدويو روحي للموىل يهو زواجاً

 ،للزوج فهو ناًكمم الزوج احتمال انكو ،واحد من ثركأ زوج ذات يه أو ةالعد يف تزوجها ولو

   .احملتمالت نيب عقرأ ثركأ انكوإن  ،له انك واحداً انكن إ ،منه ونهك احتمل ملن فهو الإو

 حىت همايأ من أنه ظهور نئذيح القرعة فائدةو ،نهمايب عقرأ الولد جاءو نفران ا زىن إذا اذكو

   زوجهاتي ال الزاين بنت إذ ،احكالن أحكام هيعل ترتبي



٥٥

 الثاين أقل من ستة أشهر ومل يمضى من وطفإن  فجاءت بولد ولمع كوا مدخولة للزوج األ مع اجلهل فحملت

 ي أقصى املدة ومن وطول األيمضى من وطوإن  ،ول حلق الولد باأل، أقصى مدة احلملول الزوج األيميض من وط

  الثاين ستة أشهر

  

  .لكمش أمر لكلألا  بالقرعة نقول مناإو ،عرفت ماك الزاين

   .عمدو علم عن الدخول انك إذا هذا

 أو} ولاأل للزوج مدخولة واك مع فحملت اجلهل مع {ا دخلو العدة بذات تزوج إذا أما

فإن  ،بولد تءفجا {،املاء جتذب الرحم إذ ،منه فحملت فرجها ىعل املاء فرغأ الزوج ونك احتمل

 ،أشهر تةس من بأقل جاء إذا ىبقي ال الولد أن املعروف ألن }شهرأ نةس من أقل الثاين يوط من ىمض

   .تعاىل إن شاء اهللا ااكم يف ألةسامل هذه يف المكال أيتيسو

 كالسامل يف ماك} ولباأل الولد حلق ،احلمل مدة ىأقص ولاأل الزوج يوط من ضمي ملو{

  .هيعل املسالت منهم ظهري سكتمسامل يفو ،القطع هيعل يادع بل ،اجلواهرو

   .له الولد ونكيف النطفة انعقاد حال ولاأل للزوج الفراش إذ ،الفراش قاعدة هيتقتضو

 يف تزوج املرأة يف )إسالم همايعل( مها أحدعن ،هأصحاب بعض عن ،ليمج لسمر إىل ضافةباإل

 فهو ثركأ أو شهرأ تةسل دبول تءجا وإذا ،عاًيمج منهما واحدة عدة تعتدو نهمايب فرقي :قال ،عدا

   .ولألل وهف أشهر تةس من قلأل بولد تءجاوإن  ،خريلأل

   أو أشهر تةس الثاىن يوط منو املدة ىأقص ولاأل يوط من ىمضوإن {



٥٦

 أقصى املدة ومن الثاين أقل من ستة أشهر ولمضى من األوإن  ،زيد إىل ما قبل األقصى فهو ملحق بالثاينأأو 

   أو الثاينول ستة فما فوق وكذا من الثاين فهل يلحق باألولمضى من األوإن  ،نهما بواحد مفليس ملحقاً

  

 ،إشكال بال اضيالر وعن ،اجلواهرو كالسامل يف ماك} بالثاين ملحق فهو ىقصاأل قبل ما إىل ديأز

 إىل فاًمضا ،فراش وهف عاهر ريغ شبهة يالواط ألن ،هيف خالف ال أنه لمامك من ظهري سكتمسامل يفو

   .ليمج لسمر

} منهما بواحد ملحقاً سيفل ،أشهر تةس من أقل الثاىن منو ،املدة ىأقص ولاأل من ىمضوإن {

   .حدمهاأل ونكي أن صلحي ال زمان يف لتولده ،عنهما بانتفائه للعلم

   .منهما املدة ثركأ يمض بعد أو ،منهما املدة أقل يمض قبل تولد لو ما علمي منهو

}  فهل يلحق باألولالثاين من ذاكو{، احلمل ىقصأ دون} فوق فما تةس ولاأل من ىمضوإن {

 ،منه حيالصح الفراش من املنصرفو بشبهة يوطألنه أصح الفراشني، بل هو الفراش الصحيح، إذ الثاين 

   .بعض هذا اختارو

 إىل بتهسن كالسامل عن بل ،هاريغو اللثام شفكو كالسوامل القواعدو عيالشرا عن ماك }الثاين أو{

   .املتقدم لياجلم لسمر إطالقك ،املقام يف الواردة للنصوص كذلو ،ثركاأل



٥٧

  أو يقرع

  

 ،طأهاي ةياجلار مكمن للرجل انكإذا  :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصحو

 ما بعد وضعتوإن  ،عتقهاأ يالذ ملوالها نهإف أشهر ةسخلم وضعتفإن  ،حتكنو دتتفاع عتقهايف

  .)١(خرياأل لزوجها نهإف أشهر ةتسل تزوجت

 إذا الرجل عن ،)عليه السالم( جعفر أبا ألتس :قال ،ةزرار عن ،رواه عمن ،يالبزنط حيصحو

 تةس من نقصأ ولدت انكوإن  ،وللأل فهو أشهر ةسخلم وضعتو اعتدت قدو حتكن مث امرأته طلق

   .)٢( ريخلأل فهو شهرأ تةسل ولدتوإن  ،ولاأل هيبأو ألمهف شهرأ

 انكوإن  ،خريلأل فهو أشهر تةسل بولد تءجاإذا  :)عليه السالم( قال :قال ،سالعبا أيب موثقو

   .)٣(ولألل فهو شهرأ تةس من قلأل

 إالّ إذا هيف ما ةيحج منا رركت قدو ،هيالفق يف الصدوق رواه أن بعد االعتماد يف يفكي لساملرمث إن 

  .افك هضمانو ،ضمن )رمحه اهللا(ألنه  ،ةياحلج عدم علم

 من يالتعد وجبي مما ،املوارد نيب الفصل عدم صحاباأل فهمو ،املناط وحدة إىل ضافةباإل هذا

   .هيف حنن ما إىل الثالث اتيالروا مورد

 لكل ألن ،منه املقامو ،)٤(لكمش أمر لكل األ ،سالماإل فخرو وطساملب عن ماك} قرعي أو{

   حيترج ال ثيحوفيهما،  الفراش قاعدة فتتعارض ،فراشاً منهما

                                                











٥٨

  . واشتبه حال الولدولتزوجها الثاين بعد متام العدة لأل إذا  وكذا،خبار حلوقه بالثاين جلملة من األقوىواأل

  

   .القرعة املرجع ونكيو اقطانستي

   .تهايروا تقدمت اليت} خباراأل من جلملة بالثاين حلوقه قوىاأل{ أن رناهكذ مما كل ظهر قد} و{

 ،ىوقأ بالثاين هنا حلوقه بل} الولد حال شتبهاو وللأل العدة متام بعد لثاينا تزوجها إذا ذاكو{

   .فراشاً ىمسي ال ىانته قد زواجاًفإن  ،الفراش من املنصرفنه إحيث 

   .للثاين الولدفإن  ،اشتباهاً زوج ذات واك حال يف املرأة تزوج إذا ما مكح علمي تقدم مماو

 انك إذا أما ،اًيثان املشتبه يالواط أوطو ،أوالً الزوج أوط إذا ما املصنف ألةسم مفروضمث إن 

 مث ،هاأفوط اشتباهاً العدة يف الثاين تزوجهاو طلقها مث العدة وجبي مما هاأفوط الزوج تزوجها بأن كسالع

يف العدة فوطأها، وكان الولد حمتمالً ألحد الوطيني، وطي الزوج يف العدة  أا لفرض ،الزوج راجعها

 ،القرعة أو ،للزوج أو ،للمشتبه الولد ونكي فهل ،قطعاً للزوج ولاأل يطالو من نكي ومل، شتبهامل يوطو

   .ينيالواط ثاينألنه  ،للزوج هنا أنه اتيالروا مناط من تفادةسامل القاعدة ىمقتض انكوإن  ،احتماالت

 ،بأحدمها حلاقلإل ليلد لعدم ،للقرعة مفاملقا أوالً أوط املشتبهو الزوج من اًيأأن  علمي مل إذا نعم

   .العامل اهللاو ،لكمش أمر لكل القرعةو

  



٥٩

فهل  ، معه وعدة الطالق أو الوفاة أو حنومهاال أو الشبهة مع التزويج ياجتمعت عدة وط إذا ):١٢ مسألة(

  ،أحوط املشهور على الثاين وهو ، قوالن، أو جيب التعدد،تتداخل العدتان

  

 للشرائط فاقداً زواجاً زوج بأن ،الباطل} جيالتزو مع هةالشب يوط اجتمعت ذاإ{ ):١٢ مسألة(

   .شبهة وطي ونكي هذا يالوطفإن  أ،فوط صحته فزعم

 عدةو {،أصالً نهمايب اًزواج ونكي أن بدون هاأفوط زوجته فالنة أن زعم نأك} معه ال أو{

 ابنو الصدوق عن ماك} العدتان تتداخل فهل {املتعةالفسخ وعدة  عدةك} حنومها أو الوفاة أو الطالق

 حتت قلاأل اندراج بالتداخل املرادو ،نيأخراملت يمتأخر من مجاعة هيلإ مال أنه اجلواهر يف بل ،دياجلن

   .ىفك ثركاأل اعتدت فإذا ،ثركأو أقل نهمايب انك إذا ثركاأل

 عن بل ،هيعل مجاعاإل ىودع نكمي اجلواهر يفو} الثاين ىعل املشهور ،قوالن ،التعدد ب جيأو{

   :خباراأل بعض هيعل دليو} أحوط هوو {،هيعل مجاعاإل اخلالف يف خيشال

 زوجها عنها توىفي ىلباحل املرأة :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،لمسم بن حممد حيصحك

 ا دخل تزوجها يالذ انكن إ :)عليه السالم( فقال ،عشراًو أشهر أربعة تعتد أن قبل تتزوجو فتضع

خراآل من أخرى عدة تقبلتساو ،ولاأل عدة من هايعل يبق مبا اعتدتو ،أبداً له حتل ملو نهمايب قفر 

   ،قروء ثالثة



٦٠

   .)١(اخلطاب من خاطب هوو اعد من يبق ما متتأو نهمايب قفر ا دخل نكي ملوإن 

   .)٢(مثله )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصحو

 يف املرأة تزوجي الرجل عن ألتهس :قال ،) السالمعليه( جعفر أيب عن ،لمسم بن حممد موثقو

 ،خراآل من أخرى عدة ولاأل من عدا متتأو أبداً له حتل ملو نهمايب قفر ا دخل انكن إ :قال ،عدا

   .)٣(اخلطاب من خاطباً انكو ولاأل من عدا متتأو نهمايب قفر ا دخل نكي ملوإن 

 مث منها جبهالة كذل فعلتوإن  :هيفو ،)عليه السالم( اهللا دعب أيب عن ،النبال ريبش علي بن خربو

 عدة كذل بعد تعتدو ،وىلاأل عدا من يبق مبا تعتدو نهمايب فرقو ،احلد قاذفها ضرب بالزنا قذفها

   .)٤(املةك

عليه ( نياملؤمن ريمأ نهمايب ففرق العدة يف حتكن امرأةن إ :اتيسالطرب يف ىاملرتض ديسال ىروو

 ،ولاأل من تعتد اإف تزوجها يالذ زوجها ا دخلي ملفإن  ،عدا يف حتكن امرأة اميأ :قالو )السالم

 من العدة ةيببق تأيتو ،نهمايب فرق ا دخل انكوإن  ،اخلطاب من خاطباً انكو للثاين هايعل عدة الو

  تأيت مث ولاأل

                                                











٦١

   على التقيةالدالة على التعدد خبار لأل ال خيلو عن قوة محالًولكان األوإن 

  

   .)١(تقبلةسم قروء بثالثة الثاين من

 ىعل الدالة خبارلأل محالً {كبذل خباراأل من مجلة لورود} قوة عن لوخي ال ولاأل انكوإن {

   .}ةيالتق ىعل التعدد

 قبل تزوجت امرأة يف ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة حيصح يفه ،عددتال عدم ىعل دلي ماأ

   .)٢(عاًيمج منهما واحدة عدة تعتدو نهمايب فرقي :قال ،عدا يتنقضأن 

 نهمايب فرقي :قال ،عدا يف تتزوج املرأة يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سالعبا أيب خربو

   .)٣(عاًيمج عنهما واحدة عدة تعتدو

 فرقي :)سالمعليه ال( قال ،عدا يف تتزوج املرأة يف ،)المسال همايعل( مها أحدعن ليمج لسمرو

   .)٤(عاًيمج منهما واحدة عدة تعتدو نهمايب

 قدم مث فتزوجت هايلإ ينع أو زوجها فقدت امرأة يف ،)عليه السالم( الباقر عن ،ةرزرا وخرب

 تزوجهاي ن أخرلآل سيلو ،واحدة عدة أشهر ةثالث عاًيمج منهما تعتد :قال ،فطلقها كذل بعد زوجها

   .)٥(أبداً

                                                













٦٢

  رة وخرب يونسبشهادة خرب زرا

  

 لعدم أو لالحترام ماإ العدة بأن كذل دوايأو ،الندب ىعل ابقةسال خباراأل مجاعة محل قدو

  .الواحدة العدة من حاصالن المهاكو ،االختالط

   .}سوني وخرب زرارة ربخ ةبشهاد {ةيالتق ىعل التعدد أخبار محلوا آخرونو

 فاعتدت زوجها هايلإ ينع امرأة عن ألتهس :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،ارةرز فعن

 مناإو ،قروء ثالثة :)عليه السالم( قال ،للثاين تعتد مك، خراآل ففارقها ولاأل زوجها فجاء ،تزوجتو

 لك من نيعدت تعتد :قالوا اًسناإ أن كذلو :زرارة قال ،لهمك سللنا حتلو قروء بثالثة رحهما ؤتربسي

   .)١(للرجال حتلو ،قروء ثالثة تعتد :)السالمعليه ( قالو جعفر أبو فأىب ،عدة واحدة

 قدم مث فتزوجت زوجها هايلإ ينع امرأة يف ،هأصحاب بعض عن ،ايفكال رواه مايف سوني عنو

 زرارة فحملها ،نيعدت تعتد أن هايعل :يالنخع إبراهيم فقال :قال ،خراآل طلقهاو فطلقها ولاأل الزوج

   .)٢(واحدة عدة هايعل :فقال ،)عليه السالم( جعفر أيب إىل

 ،عدا آخر يف حتكفن البتة فطلقها يالثقف ديرش حتت انتك حةيطل أن يكح( :اجلواهر يفو

 ،عدا يف امرأة تزوج رجل اميأ :قال مث ،نهمايب فرقو زوجها بضرو مبخفقة ضراو نهمايب عمر ففرق

وإن  ،تزوجها شاءفإن  ،ولاأل ةعد ةيببق تأيتو ،امنهيب فرق تزوجها يالذ زوجها ا دخل نكي ملفإن 

   فرق ا دخل انك

                                                







٦٣

  وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه

  

   .)١()أبداً له حتل ال مث للثاين عدة تأنفست مث ولاأل عدة ةيببقوتأيت  نهمايب

 المهك تناىف الصدوق أن حىت ،عنها املشهور عراضإب ،العدة وحدة اتيروا ىعل لكأش رمبانه إمث 

 يالمك نقل إىل بقهسو ،كذل سكتمسامل تغربسا قدو ،التعدد يف له آخر المك عدةال وحدة يف ولاأل

   .اجلواهر الصدوق

 ،هايعل االعتماد منهم ظهري مبا وجهوها مأل ،ةياحلج عن قطسامل عراضاإل علمي ملنه إ :هيف نكل

  .التداخل عدم صالةأل الوحدة أخبار ملخالفة كذل فعلوا لعلهمو

 احتاط أو ىقووإن  ،نصافاإل ىمقتض ميكاحل ديسال جعله ماك ،قرباأل هو املصنف قربه ماو

   . أنه أحوطبير الو ،املشهور موافقة يف يالربوجردو اجلمالو العم ابن ادةسال

 يف ،}ببهس تقدم ما قدمي {تقالًسم ببس لكل العدة أخذ لزمي نهأو} التعدد ىعل {بناًء} و{

   .ىانته )النصوصوصل لأل إشكال الو ،اجلملة يف هيف خالف بال( :سكتمسامل

   .ىالفتوو النص من املنصرفألنه  ،ببهاس بعد العدة ةيفور صل أصالةباأل املرادو

   .مباشرة وىلاأل العدة بعد ونكت اليت ةيالثان العدة إىل بةسبالن هذا نكمي ال نعم

 زوجها مبوت علمت مث الشبهة يوط عدة فأخذت مشتبه هاأوطو زوجها مبوت تعلم مل إذا نعم

   انتك لوو ،املتقدم عدة ىعل مقدمة املتأخر عدة ونكت

                                                





٦٤

 يهو للزوج واكل الوفاة عدة ميتقد احتمال كالسامل عن يكح فقد ،زوجها فمات للشبهة معتدة

 تنادهاساو ،تقدمها الزمي ال للزوج العدة ونك إذ ،انستحسباال أشبه هذا نكل ،الالزم العقد إىل تندةسم

 الشبهة يوط عدة بقاء أصالةف ،العقد عدة ةيأحق وجبي ال الشبهة يطو عدة نادتسا دون العقد إىل

   .مةكحم

 واكل الطالق عدة ميتقد احتمل فقد ،زوجها فطلقها للشبهة معتدة انتك لو أنه احتمل ذاكو

  .صلاأل خالف ىتر ماك نهأب سكتمسامل يف ورده ،بباًس أقوى

 دلي ،زوجة رجعة املطلقة أن ىعل دل ما أن ،اًيجعر انكإذا  الطالق عدة تقدم ديؤي رمبا نكل

   .يوطلبا الشبهة يوط عدة اتصال داللة من أقوى هوو ،بالطالق عدته اتصال ىعل

 فهل ،املوتن آ يف أو الطالق انيجر حال يف الشبهة يوط انك إذا ماك ،ببانسال اقترننه إذا إمث 

 أقوى ماأل الشبهة عدة ىعل الطالقو الوفاة عدة متقد أو ،تءشا نيالعدت ةيأ ميتقد يف ارياخل هلا ونكي

 قالوإن  ،أحوط خرياأل لعلو ،احتماالت ،لكمش أمر لكل األ تقرع أو ،وجهه تقدم ماك ،منها

   .املرجح لعدم ،ولباأل سكتمسامل

 المكفال ،طلقتو شبهة اثنان هاأوط إذا ماك ،ددِع ثالث هايعل اجتمعت لو التعدد ىعل بناًءنه إمث 

 واحدة عدة إىل إالّ حاجة فال ،وجهه بقس ماك االجتماع قوىاألو ،نيالعدت يف تقدم ماك كذل يف

   .متداخلة

 لتداخل وجه انكوإن  ،ثاراآل لتداخل وجه الألنه  ،نيمكح ذات العدة ونكت التداخل ىعلنه إمث 

   .العدد ذوات



٦٥

 ولو كان ، حينئذأخري لعدم إمكان الت،تأخراًكان سببها موإن  ، العدتني بوضع احلمل فتقدم إحدىكان إذا إال

   الشبهة واملتأخرة عدة الطالق الرجعي فهل جيوز الرجوع قبل جميء زمان عدته ياملتقدمة عدة وط

  

 يف كبذل صرح ماك ،}متأخراً ببهاس انكوإن  ،فتقدم احلمل بوضع نيالعدت  إحدىانك إذا الإ{

 املنت وافقو ،هيف شكالاإلو اخلالف ينف اجلواهر من موضع ريغ يفو ،مهاريغو القواعدو الشرائع

} نئذيح أخريالت انكمإ لعدم {كذلو ،املنت ىعل تواسك إذ ،م ظفرت نيالذ نياملعلق لكو سكتمسامل

   .عقالً ال شرعاً انكماإل عدم مراده أن وواضح

 يواط وجةالز أوط لو ماك} يالرجع الطالق عدة املتأخرةو الشبهة يوط عدة املتقدمة انتكلوو{

  .تقدم ماك ،املشهور ىعل عدتان هايفعل الزوج طلقها مث اشتباهاً

 تنقض مل ما الرجوع للزوجدلة أن األ ظاهرحيث إن  ،}عدته زمان ءيجم قبل الرجوع وزجي فهل{

 عدة زمان يف الرجوع للزوج حق فال ،ال مأ ،مهاريغو اجلواهرو اللثام شفك اختارهو ،الطالق عدة

 يوط عدة حال يف األ ،الشبهة عدة انتهاء بعد الطالق عدة تءجا إذا الرجوع له بل ،الشبهة يوط

 القواعد عن ماك ،الطالق عدة حال يف الرجوع جواز ىعل دلت دلةاألو ،ةيرجع عدة يف تسيلالشبهة 

 يف تسيل نئذيح األ ،احلمل زمان ال ،احلمل بعد ماهلاكإ زمان يف الرجعة له همايانث( :قال كالساملو

   .ىانته )ةيرجع عدة

   .ولاأل ىعل اتيالروا من مجلة ةللدال ،ولاأل قرباألو ،قوالن



٦٦

  ، بل قوالن، وجهان، الشبهةيمات قبله يف زمان عدة وط إذا وهل ترث الزوج

  

 امرأته طلق رجل عن ألتهس :قال ،)المسال همايعل( مها أحدعن ،لمسم بن حممد حيصح يفف

   .)١(العدة تنقض مل ما برجعتها كملأ هو :قال ،واحدة

 رجعتها ىعل أشهد اهراجعي أن أرادوإذا  :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،خراآل هحيصحو

   .)٢(هاؤقراأ يتنقض أن قبل

  .)٣(وهو أحق برجعتها ما مل تنقض ثالثة قروء: )عليه السالم( جعفر أيب عن ،خربه يفو

 أن شاء أيضاً ةيالثان طلقهافإن  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،نانس بن اهللا عبد موثق يفو

 فعلفإن  ،أجلها ينقضي أن قبل راجعها شاءفإن  ،جلهاأ لوخي حىت هاكتر انكن إ اخلطاب مع طبهاخي

   .)٤(نيقتيتطل ىعل عنده يفه

 املختلعة ترث ال :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،يسناكال ديزي عن ،رئاب علي بن حيصحو

 قد العصمة ألن ،عدن يف ئاًيش أزواجهن من رثني ال هؤالء ،طالقها يف تأمرةساملو راتاملباو ةرياملخو

   .)٥(نهميب اثريم الو زواجهنأل رجعة فال ،اعتهنس من زواجهنأ نيبو نهنيب مايف انقطعت

   قوالن بل ،وجهان ،الشبهة يوط عدة زمان يف قبله مات إذا الزوج ترث هلو{

                                                













٦٧

ق هلا يف زمان عدة  ولو كانت املتأخرة عدة الطالق البائن فهل جيوز تزويج املطل،منهما من قوة ولال خيلو األ

   وجهان،ء زمان عدة الطالقالوطي قبل جمي

  

 تثناءسبا حكاماأل ائرس كذل ىعل ترتبيو ،وجهه عرفت ماك} قوة من منهما ولاأل لوخي ال

 عدة يف تيالب من خترج ال اأو ،الرجوع بعد ا تمتاعاتساال جوازو ،للزوج الزوجة ينيتزك ،يالوط

  .كذل ريغ إىل ،املدة هذه يف ةساخلامو ختهاأ جيتزو جواز عدمو ،الشبهة يوط

 سكتمسامل تظهرهسا ماك ،يالربوجردو اجلمالو العم ابن ادةسال قرره يالذ هو ولاأل الوجه هذاو

  .أيضاً

 عدة تيبقو الزوج عدة انقضت إذا رجوعال وزجي ال أنه يف شكالاإل ينبغي ال التداخل ىعل مث

 يوط عدة انقضاء قبل يتنقض الطالق عدةفإن  زوجها طلقهاو الشبهة من محلت لو ماك ،الشبهة يوط

   .الشبهة يوط انقضاء بعد الرجوع للزوج وزجي ال هيعلو ،الشبهة

ها الزوج كما لو وطأها املشتبه وهي زوجة، مث طلق}  البائنالطالق عدة املتأخرة انتك ولو{

   .اخللع طالق عدة تعتد مث الشبهة يوط عدة تقدم اإف ،اًيخلع اًطالق

 بل} وجهان ،الطالق عدة زمان ءيجم قبل يالوط عدة زمان يف هلا املطلق جيتزو وزجي فهل{

  :قوالن

 جيالتزو وزجي ال أنه املصنف من تقدم قدو ،معتدة لك ىعل احكالن منع ليدل طالقإل ،املنع :ولاأل

 احكن لكو ،الشبهة يبوط باملعتدة تمتاعساال صحي الألنه و ،الشبهة يوط عدة انتكوإن  ،العدة تبذا

 اهكح يالذ فاقتلالو ،عنه اجلواهر اهكح مايفمة العال قاله ماك ،باطالً انك تمتاعساال حل تعقبهي مل

 اليت الثالثة لةداأل يه هذه ،شبهة عدة يف امرأة حكني أن جنيبلأل سيل أنه من ،عنهم اللثام شفك

  .باملنع للقول روهاكذ

   ألةسامل يف لكشأو



٦٨

 ال سائر االستمتاعات ا كما هو ، الزوج هلاي الشبهة وطياملمنوع يف عدة وط أن  على بناًء،ال يبعد اجلواز

  ظهراأل

  

 احكالن جواز سكتمسامل بىنو ،املنع يالربوجرد ديسال ىقوو ،العم ابن احتاطو ،االصطهبانايت

 ىقونه إحيث و ،زجي مل الإو احكالن جاز باجلواز ليقفإن  ،يالوط ريغ تمتاعاتساال ائرس ازجو ىعل

   .احكالن حبرمة قال تمتاعاتساال جواز عدم

 الزوج يوط الشبهة يوط عدة يف املمنوع أن ىعل بناًء {الظاهر هو بل} اجلواز بعدي ال{: والثاين

 تقدم ما إالّ ،املنع ىعل ليدل الألنه  باجلواز نقول مناإو ،}ظهراأل هو ماك ،ا تمتاعاتساال ائرس ال ،هلا

   .نظر لكال يفو ،الثالثة دلتهمأ من

 انك لذاو ،ألةسامل فرض مثل حىت شملي ثيحب طالقاإل هذا مثل لمسن ال ناإ :ولاأل ىعل ردي ذإ

 التهافت إشكال نم سكتمسامل من ظهري فما ،املقام يف المهكل مناف ريغ املنع يف ابقسال املصنف المك

   .الوجه ظاهر ريغ املصنف يالمك نيب

 جواز عدم دلةاأل ظاهر بل ،تمتاعاتساال ائرس حلّ عدم ىعل ليدل النه إ :الثاين ىعل رديألنه و

   .فقط يالوط

 غائب رجل ىعل شهدا نيرجل عن ألتهس :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،لمسم بن حممد فعن

 ذبكأف ،طلقهاي مل أنه فزعم قدم الغائب الزوجمث إن  ،تزوجتو املرأة اعتدتف ،طلقها أنه امرأته عند

   ،شهد يالذ من الصداق ؤخذيو ،هايعل ريخلأل ليبس ال :)عليه السالم( فقال ،نيالشاهد  أحدهسنف



٦٩

  .)١(عدا يتنقض حىت ولاأل قراي الو ،خرياأل من تعتدو ،ا كملأ ولاألو ،خرياأل ىعل رديف

  .يالوط )قراي ال( اهرظفإن 

 رمحي ال :)عليه السالم( قوله شملهاي بل ،اجلوازصل فاأل تمتاعاتساال ائرس عن املنع يف كش لوو

 ةءاملوطو املتزوجة يف النفقة يف هلا حق عدم الالزم انك تمتاعاتساال عن باملنع ليق لو بل ،احلالل احلرام

   .دلةاأل اتإطالق خالف كذل لكو ،الدار عن اخلروج عن املنع يف هلا للزوج حق عدمو ،شبهة

 الوجه ظاهر ريغ ،تمتاعسا لك عن املنع العدة معىن أن ميكاحل ديسال تظهارسا أن علمي منهو

   .ةيالرجع عدة نقضهيو خصوصاً

 حنن ما ريغ إىل منصرف فمقعده تنادساال حمتمل نكي ملو مت ول االتفاقن إ :الثالث ىعل رديألنه و

   .هيف

 نيبو ثنائهاأ يف يالوط وقع اليت ةيالزوج بقاء نيب العريف التالزم ،العقد جواز من رناهكذ ما دهيؤيو

 مث شبهة املزوجة وطئت أنه إذا يف شكالاإل ينبغي ال لذاو ،زواهلا بعد اًيثان الزوج سلنف اثهاحدإ جواز

 جواز عدم نيبو شبهةال يوط نيب تالزم انك لوو ،العدة يف الرجوع للزوج زجا اًيرجع طالقاً طلقها

 الشبهة يوط انك أنه إذا ماك ،الرجوع للزوج وزجي ال أن مقتضاه انك ،للزوج حىت أي مطلقاً العقد

   .اجلواهر نقله مايفمة العال عن تقدم ملا الرجوع جواز عدم ينبغي انك تمتاعاتساال نعمي

   اجتماعو( :بقوله قهيتعل يف يالربوجرد ديسال رهكذ ما يف شكالاإل علمي منهو

                                                





٧٠

 لصدق التزويج يف عدة ،أيضاًية بد للحرمة األق فيحتمل كونه موجباًولو قلنا بعدم جواز التزويج حينئذ للمطلّ

   التحرمي املؤبد عن هذه الصورةأخبار لكنه بعيد النصراف ،الغري

  

 بعد اًيثان اثهاحدإ جلواز تلزمسم ريغ ثنائهاأ يف يالوط وقع اليت ةيالزوج بقاء مع الشبهة يوط

   .)زواهلا

 ونك} ونهك حتمليف {الشبهة يوط عدة يف األ} للمطلق نئذيح جيالتزو جواز بعدم قلنا ولو{

 لصدق {،ةيفيلكالت احلرمة إىل ضافةباإل ،}أيضاً ةيبداأل للحرمة موجباً {املوضوعو مكباحل عاملاً هجيتزو

 هيعل حرمت ريالغ عدة يف تزوج من أن ىعل الدالة اتيالروا من تقدم ما شملهيف} ريالغ عدة يف جيالتزو

   .أبداً

رمحه ( ىاملرتض خيالش أن ماك ،}الصورة هذه عن املؤبد ميالتحر أخبار النصراف ،ديبع نهكل{

 نيب نكي مل إذا ما ريالغ عدة يف الزواج من املنصرف إذ ،جداً بيقر هوو ،االنصراف هذا ىادع )اهللا

 تعرضواي مل مأ من االنصراف لعدم داًيمؤ سكتمسامل جعله ماو ،ةيالزوج بقس علقة الزوجةو العاقد

   .هيلإ االلتفات ليقل الفرع هذا إذ ،نظر حمل هلا العموم ىعل لبنائهم إالّ كذل سيفل الشبهة يوط لعدة

 مل مأ مع ،مقدمة البائن طالق عدة انتك لو مايف ألةسامل فرضوا هاريغو القواعد أن ىنر لذاو

 زنا من محلت لو ما ألةسم يف اجلواهر فراجع ،متأخرة الطالق عدة هيف ونكي يالذ الفرع هلذا تعرضواي

   .الزوج طلقها مث

   االصطهبانايتو اجلمالو العم ابن ادةسال تسك االنصراف من رناكذ يالذ لذاو



٧١

بغي  يف أثناء العدة فال ينةها شبهأ مث وططلق زوجته بائناً إذا  كما،واحدلشخص هذا ولو كانت العدتان 

.أيضاً بعض العلماء التعدد يف هذه الصورة إطالقكان مقتضى وإن  ، يف التداخلشكالاإل

  

 يف االنصراف ونكو ،دلةاأل مشوله بعد هيف بعد ال :يالربوجرد ديسال قالوإن  ،املنت ىعل همريغو

   .النجاة قيطر نهإف اطياالحت نسح يف كش ال نعم ،هذا املنع حمل

 هاأوط مث {اخللع طالقك} بائناً زوجته طلق إذا ماك ،واحد لشخص العدتان انتك ولو هذا{

 كذلو ،اجلواهر تبعهماو الفاضالن رهكذ ماك ،}التداخل يف شكالاإل ينبغي فال ،العدة أثناء يف شبهة

 ،ناماء ال نهإف ،املقام يف متعددة ونكت ال اإف ،اهيامل اختالط خمافة أو لالحترام انتك واءس العدةألن 

   .الواحدة بالعدة االحترام صلحيو

 الصورة هذه يف التعدد {،اجلواهر يف ماك ثركاأل بل} العلماء بعض إطالق ىمقتض انكوإن {

 همإطالق مشول أن هيعل ردي نكل ،أحوط العم ابن جعله بل ،بباًسم ببس لكل أن جلأل هنأكو ،}أيضاً

   .باالنصراف القول نكمي بل ،تأمل حمل الصورة هذه ملثل

   .العامل اهللاو ،تحبايبساال اطيباالحت سبأ ال نعم

  



٧٢

كانت املوطوءة مشتبهة  إذا ، يف ثبوت مهر املثل يف الوطي بالشبهة اردة عن التزويجإشكالال ): ١٣ مسألة(

  كان بالتزويج ففي ثبوت املسمى إذا  وأما، عاملاًيكان الواطوإن 

  

 نصاً} جيالتزو عن اردة بالشبهة يالوط يف املثل مهر ثبوت يف إشكال ال{ ):١٣ مسألة(

   .املقام شملي عموم له اتيالروا من مجلة يف ليالتعلفإن  ،اًإمجاعو

  .)١(فرجها من تحلسا مبا املهر هلاو :هايفو )عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة ةيروا مثل

   .)٢(فرجها من تحلسا مبا املهر فلها :)عليه السالم( عنه ،ريبص أيب ةيروا يفو

   .)٣(فرجها من تحلسا مبا صداقها هلا ونكيو :)عليه السالم( عنه ،نانس بن اهللا عبد ةيروا يفو

   .اتيالروا من هاريغ إىل

 أنه من املهور باب يف أيتيس ملا ،هلا مهر فال عاملة انتك إذا أما ،}مشتبهة ةءاملوطو انتك ذاإ{

يلبغ مهر ال.   

   .آخر انسنإ انيبعص قطسي ال انسناإل حقو ،املرأة حق هراملفإن } عاملاً يالواط انكوإن {

 ،وطساملب يف خيالش عن ماك} ىمسامل ثبوت يفف {املهر هيف نيع قدو} جيبالتزو انك إذا أماو{

 يف الوجه هو العقد إذ ،املهر ثبوت يف ببسال هو العقد فإذا ،دهسبفا ضمني هحيبصح ضمني ماألن 

   طالقإلو ،حيالصحك انكف الشبهة

                                                









٧٣

   أقوامها الثاين، قوالن،أو مهر املثل

  

   .ىمسامل إىل فةراملنص املتقدمة اتيالروا

 يالذ العقد إذ ،له وجه ال ىمساملو ،املتقدمة اتيالروا بسح مضمون الفرج ألن }املثل مهر أو{

 إىل الرجوع الالزم مناإو ،ةديمصط قاعدة يه إذ ،له ةيلك ال ضمني ماو ،باطال انك ىمسامل هيلإ تندسا

  .باملثل الضمان يتقتض يهو ،دلةاأل ىمقتض

 ،تحاللساال ببسال أن تحلسا مبا :)المسال هميعل( قوهلم ظاهر بل ،ممنوع خباراأل انصرافو

 إالّ منه فهمي مل ،متهيق كيفعل ديز مال تحللتسا ثيح ليق لو أنه ىترأال  ،ىمسامل ال املثل بسناي هوو

   .دسالفا بالعقد بوضملقا ضمان رينظ فهو ،ةياملثل مةيالق

 انك نمايبو ،قلفاأل املثل من أقل ىمسامل انك إذا ما نيب ألةسامل يف فصلي أن ينبغيو ،}قوالن{

 حقها هدرتأ قد يفه ،املقدار هذا ىعل املرأة دخلت فقد أقل انكألنه إذا  كذلو ،فاملثل ثركأ

 املثل نيب بالتفاوت له حق ال نهإف ،العقد بطالن ظهر مث ،مةيالق من بأقل باع إذا ماك ،ارهايباخت

 ال العقد قوطس إذ ،املثل فالالزم فرضاً اقطسال العقد إىل تنداًسم انك قلاأل أن هنا ردي الو ،ىمساملو

   .فتأمل ،التفاوت من هاسبنف قطتهسأ ما رجاعإ يف ؤثري

 ،املهر هيف نيع قدو :بقولنا املنت دنايق مناإو ،نظر حمل هإطالق ىعل} الثاين أقوامها {:املصنف فقول

   .نئذيح للمثل مزاحم ال نهإف ،املثل يف المك نكي مل املهر نيعي ملألنه إذا 

 هلا نكي مل ،العقد بطالن تعلم انتك نهاكلو جيتزو انك أنه إذا ،ابقسال الفرع من نيتب قدنه إمث 

   يف فرق الو ،عدمهو العقد وجود يف أثر فال ي،بغ األ ،مهر

  



٧٤

  . عن الوطي فال مهر أصالزويج جمرداًكان التوإذا 

  

   .فرجها من تحلسا ملا الزم املهر ألن ،عدمهو العقد بطالن الزوج علمي أن نيب بالعقد املهر وجوب

 مثل هلا انك البطالن ظهرو املتعة قصدافإن  ،اللفظو بالقصد احلال تلفخي املثل مهر مورد يف مث

   .الدوام مهر مثل هلا انك البطالن ظهرو الدوام قصداوإن  ،املتعة مهر

 عقدي فلم متعة قصدا إذا مثالً ،فصلي أو ،مطلقاً تلفخي ال أو ،مطلقاً تلفخي فهل الشبهة يف أما

 فلها الدوام شبهة انك ،دواماً عقدمهاي له قاالوإذا  ،املتعة مهر فلها املتعة شبهة انك بالعقد ظناً هاأفوط

   .الدوام مهر

 ما خبالف ،املتعة مهر فلها اشتباهاً خرىاأل زوجة إىل لك فجاء ،متعةً نيثنتاب اثنان تزوج إذا ذاكو

  .الدوام مهر فلها اشتباهاً خرىاأل زوجة إىل واحد لك فجاء دواماً زوجاإذا 

  .الدوام مهر فلها ،املشتبه هاءفجا نائمة املرأة انتك أو ،دواماً زوجان ماأ ظنا إذا ذاكو

   .قرب عن لوخي ال ليالتفص انكوإن  ،احتماالت

 ماإ ببسال إذ ،ببسال انتفاء بعدصل لأل} صالًأ مهر فال يالوط عن جمرداً جيالتزو انكوإذا {

  .منتف المهاكو ،يالوط ماإو العقد

 خصوصاً ،لمسم ئامر حق ىتوي الألنه  ،ديبع ريغ تمتاعاتساال ائرسل هلا ءيش ثبوت احتمالو

 أن ألةسمو ،له وجه ال يبالوط إالّ احلق عدم احتمالو ،يالوط عدم شرطت بأن ردها العقد انكإذا 

   .الغصب باب يف رناهكذ ماك ،معلومة ريغ تضمن ال احلر منافع



٧٥

 انك ،الدخول طسو يف علماو هأول يف نيمشتبه اناك بأن ،نياحلالت ىعل مشتمالً يالوط انك إذا مث

 إذا كذلك أنه ماك ،ابقسال احلق قطسي ال الدخول حالة ثناءأ يف باحلرمة العلم إذ ،ولاأل باعتبار املهر هلا

 قوطس يف تؤثر ال وىلاأل احلرمةفإن  ،الدخول حالة طسو يف العقد ايأجر نكل ،الزنا حالة يف يالوط انك

   .حيالصح العقد عن ببسامل املهر

 ،علمها عدمو ةًيبغ واكب املرأة علم ،قوطهسو املهر ثبوت يف االعتبار أن تقدم ما من نيتبنه إمث 

 فلهابغية  نكت ملإن و ،الصحة الرجل ظنوإن  مهر فال ةيبغ املرأة انتك فلو ،الرجل بعلم اعتبار الو

 ىعل لمسامل لفعل محالً ،العدمصل فاأل ةيبغ واك يف كش لوو ،الصحة عدم علمي الرجل انكوإن  املهر

   .حيالصح

   :تس الصورن إ :احلاصلو

 ماإف حال لك ىعلو ،كذل يف كتش أو ،ةيبغ ريغ واكب تقطع أو ،ةيبغ واكب تقطع أن ماإ األ

  .ال أم ،الرجل ىعل حمرمة الواقع يف ونكتأن 

   .كبذل علمتو ةيبغ الواقع يف انتك إذا املهر قطسيو

  .فرجها من تحلسا مبا مهرها فلها له حمللة انتك إذا أما

  .ئنذيح ةيبغ تسيل األ ،ةيباحلل تقطع نهاكل هيعل حمرمة انتك إذا ذاكو

صل األ ألن عدمهو ،ةيبغ ىمست ال األ ،املهر ثبوت ففي ،الواقع يف حمرمة انتكو تكش إذا أما

 ،ةيالبغ مكح يف يفه ،ةيباحلل علمها عدم مع يالوط ىعل قدامهاإل جهو فال ،احلرمة كالش صورة يف

   .فتأمل ،الثاين قرباأل انكوإن  ،ولاأل حوطاأل ،وجهان

  



٧٦

كان مع التزويج  إذا وأما ، الشبهة اردة عن التزويج حني الفراغ من الوطيي العدة يف وطأمبد): ١٤ مسألة(

  .خبار بل لعله الظاهر من األ، الثاينحوط واأل، وجهان، أو من حني تبني احلال،فهل هو كذلك

  

 ،خرياأل} يالوط من الفراغ نيح جيالتزو من اردة الشبهة يوط يف العدة أمبد{ ):١٤ مسألة(

 العدة أن لوضوح ،به دييالتق من بدال إالّ أنه ،خرياأل رواكذي ملوإن  همو ،هريغو اجلواهر رهكذ ماك

   .مةًكح الرحم ةئبرا يف زانيامل هو ثيح خرياأل يالوط جلأل

 ،املكال خراجاإل يبالوط واملراد ،نزالاإل بدون خرياأل يالوط انك مايف كذلك سيل :قالي فال

 متصلة العدة ونك يف دلةاأل لظهور ،ةيالثان قةيالدق أمبد العدة أول بسحي مثالً قةًيدق يالوط طال فإذا

   .ببسبال

   .الشبهة يوط اتيروا من الذهن إىل املتبادر أنه رناهكذ ما ىعل دليو

 هذا ىفأت نيامرأت حاكن نيرجل عن ألتهس :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصحك

   .)١(زوجها إىل واحدةكل  ترجع مث ،هذا من هذهو ،هذا من هذه تعتد :قال ،ذا بامرأة اهذو ،ذا بأمرة

 ،به اعتبار ال الباطل الزواج نأل يالوط نيح من} كذلك هو فهل جيالتزو مع انك إذا أماو{

} وجهان {باطل الزواج أن نيتب أي} احلال نيتب نيح من أو {يالوط نيح من أاملبد ونكي ن ألالزماف

   .مهاريغو سكتمساملو اجلواهر همايثان ختارا

   يفف ،}خباراأل من الظاهر لعله بل ،الثاين حوطاأل {:مصنف قال لذا} و{

                                                





٧٧

 أن امرأة عند شهدا نيشاهد يف قال )عليه السالم( اهللا عبد أبان إ :دياحلم عبد بن إبراهيم حيصح

 مث ،للزوج الصداق ضمنانيو احلد انضربي :)عليه السالم( قال ،زوجها جاء مث فتزوجت طلقها زوجها

  . ولاأل زوجها إىل ترجعو تعتد

 من الظاهرفإن  ،اهيإ انهيعطي ماإف ،الثاين الزوج هرسخ يالذ الشبهة يوطصداق  بالصداق املرادو

   .التفرق بعد االعتداد أن ثياحلد هذا

 زوجهماي فلم ،ذاك موي يف زوجهماي من الكو لو ماك ،جيالتزو بظن الشبهة يوط انك لونه إمث 

 من العدة ونكي فهل ،الزواج عدم فظهر ،نةس إىل وميال كذل من البعض ضهماعب عاشو ،مثالً اناًيسن

 املتقدم الفرع يف سكتمسامل تظهرهسا ملا ،العلم نيح من أو ،يالوط اريفاملع زواج الألنه  ،خرياأل يالوط

 تمتعسي حباله يفو يالواط لطانس حتت ةءاملوطو هايف ونكت اليت املدة أن النصوص من تفادسامل( أن من

 )يالوط نيح ال االشتباه ارتفاع الصور عيمج يف العدة أمبد ونكيف ،العدة من جزءاً تسيل ضاجعهايو ا

 تمتاعاتساال ائرس أما، العدة وجبي شبهة يوط إالّ املقام يف سيل إذ ،ولاأل بعدي ال ،احتماالن .ىانته

  .العدة إىل حتتاج فال

 نياملشتبه عند تايبق إذا ماك ،للمصنف ولاأل الفرع يف حوطاأل هو بل ،الثاين حوطاأل انكوإن 

   .سكتمسامل رهكذ مايف احلليب حيصح ظهور احتمال ىبدعو ،الزمن من مدة

وإن  ،املرأة عند احلال نيتب اريفاملع ،احلال نيتب نيح من جيالتزو صورة يف العدة بأن قلنانه إذا إمث 

   الفرع يفو ،بالعدة لفةكامل األ ،الرجل عند نيتبي مل



٧٨

 من بساحت يالوط طسو يف علمت فإذا ،يالوط نيح من الشبهة يوط يف العدةحيث إن  ابقسال

 انتكن إ أا ماك ،له احترام الو ارهايباخت انكن إ زنا يالوط يباق ألن ،متامه بعد من ال ،نياحل كذل

 بعدصل لأل ،ملثله عدة الو ـ ةيعاص نكت ملوإن  ـ الشبهة حتراما له نكي مل يالوط متامإ يف جمبورة

   .ليالدل عدم

  



٧٩

كانت  إذا  فال مهر هلا، فقطيكان االشتباه من طرف الواط بأن ،كانت املوطوءة بالشبهة عاملةً إذا ):١٥ مسألة(

 ال خيلو ، وجهان،يدحق السألنه  أو يثبت املهر ،ففي كون احلكم كذلكأمة  ولو كانت ،ال مهر لبغي إذ ،حرة

  . منهما من قوةولاأل

  

 نهأب} عاملة {يهو بالشبهة واطئاً الرجل انك بأن }بالشبهة ةءاملوطو انتك ذاإ{ ):١٥ مسألة(

 نكت ملو} حرة انتك إذا هلا مهر فال ،فقط يالواط طرف من االشتباه انك بأن {جائز ريغ يوط

   .فرجها من تحلسا مبا املهر لهاف جمبورة انتك إذا أما ،}يلبغ مهر ال ذإ {جمبورة

ألنه  املهر ثبتي أو {ةيبغ األ هلا مهر ال} كذلك مكاحل ونك يفف ،أمة {ةيالبغ} انتك لوو{

   .لمسم ئامر حق ىتوي الو} ديسال حق

 وارد يلبغ مهر الفإن  ،هريغو الشرائع اختاره ماك ،}قوة من منهما ولاأل لوخي ال ،وجهان{

 يف الًيدخ املوىل انك إذا صوصاًخ ،املوىل حق ىعل تهيجنا يف العبد ترقاقسا رودوك ،املوىل حق ىعل

   .آخر مقام يف رهكنذ لعلنا ليطو ليتفص المكللو ،نياملعلق بعض هركذ ماك ،مراأل

   .اجلهل من انك غفل أو يسنو علم فلو ،منهما احلايل اجلهلو العلم يف املناطمث إن 

  



٨٠

  . نعم لو كان مع تعدد االشتباه تعدد، بتعدد الوطي مع استمرار االشتباهال يتعدد املهر): ١٦ مسألة(

  

 ،اجلواهر تظهرهساو ،كذل يف شكالاإل ىنبغي ال ،}يالوط بتعدد املهر تعددي ال{ ):١٦ مسألة(

 ،ىالفتاو ظاهر هو بل ،املتقدم النص هيعل دليو ،واحداً احاًكن ونكي} االشتباه تمرارسا مع {نهإف

   .هيف املهر تعددي ال ثيح الزواج حال اهبتاالش فحال

 نيتب مث ،هاأفوط زوجته فظنها تهيب إىل الًيل ذهب إذا ماك} تعدد االشتباه تعدد مع انكلو نعم{

 ،ديجد ببسم إىل تاجحي ببس لك أن كذلو ،ذاكهو االشتباه سنف وقع مدة بعدو ،بزوجة له سيلأا 

   .هذا عنن افمنصر ىالفتوو النصو ،التداخل عدمصل األو

 حق من يالوط انكوإن  ،للزوج ءيش يالواط ىعل لزمي مل زوج ذات شبهةً ةءاملوطو انتكلوو

   .العدمصل األو ،ليالدل لعدم ،الزوج

 طالقإل ،ال أم وحنوه برضاع أبداً هيعل حمرمة ،ال أم حمرماً املرأة ونك نيب ركذ ما يف فرق الو

   .ىالفتوو النص

 ،اجلواز بظن هاأفوط ارتدت أو ارتد لو ما للمهر املوجبالشبهة  يوط امسقأ من أنه ىفخي ال مث

 األ حمرماً يالوط انك لماكو ،حمرم نئذيح يالوط إذ ،اجلواز بظن ئنةالبا عدة يف هاأوطو طلقها إذا ذاكو

  .فرجها من تحلسا مبا املهر أوجب جاهلة يه انتك أو نيجاهل اناكو زوجة تسيل

  وإن  ،اجلواهر تبعهو ،يللوط مهراًو للعقد مهراً ،نيمهر أوجبو ،خيالش الفرع هذا ركذ قدو



٨١

 مكح يف اأب لكشيو( :خيالش المك بعد فقال ،ملة املرتدو فطرة املرتد يوط نيب عيالشرا فرق

   .)فطرة عن نكي مل إذا الزوجة

  .الزوجة مكحب أا ىعل ليدل النه إ :هيفو

 ،املهر ىري ال ممن املذهب ريغ ىعل أو ،سالماإل نيد ريغ ىعل هايواطو الشبهة ةءموطو انتكلوو

   .به التزمت مبا لزمتأ

  .املخالفة إىل بةسبالن ذاكهو ،املهر ىتر ال يهو ةيتابك املرأةو لماًسم الرجل انكلو ذاكو

 ال لقاعدة املهر فالظاهر ،املهر ىري ال هوو عارفة الزوجةو خمالفاً الزوج انك بأن كسانع إذا أما

   .)١(ىتوي

  

                                                





٨٢

  ال بأس بتزويج املرأة الزانية غري ذات البعل للزاين وغريه): ١٧ مسألة(

  

 ما أو برضاع أو بسبن احملرمة ريغو} البعل ذات ريغ ةيالزان املرأة جيبتزو سبأ ال {):١٧ مسألة(

  .به معتد وجه فقط البعل ذات تثاءسال نكي مل لذاو ،الزنا ثيح من ألةسامل يف المكال أن لوضوح ،أشبه

 مجاعاإل ىدعو ةيالغنو اخلالف عن بل ،مةيعظ شهرة املشهور فهو للزاين أما} هريغو للزاين{

  .التوبة مع إالّ املنع نيآخرو نيخيالش عن يكاحمل انكوإن  ،هيعل

 ،احلالل رمحي ال احلرام عمومو ،احلل أدلة عموم إىل ضافةباإل ،اتيالروا متواتر هيعل دليو

 له بدا مث ،ةأمراب فجر رجل اميأ :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،حلليبا بن علي اهللا ديعب حيصحك

 من الرجل أصاب النخلة مثل مثلهو ،احكن آخرهو فاحس هأول :)عليه السالم( قال ،حالالً تزوجهايأن 

   .)١(حالال له انتكف بعد اشتراها مث ،حراماً مثرها

   .ال أم منه لتمح أن نيب لفرقا عدم هريغو حيالصح هذا إطالق ظاهرمث إن 

 أن له بدا مث بامرأة فجر رجل عن ألتهس :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب حيصحو

   .)٢(حالل آخرهو حرام هأول ،احكن آخرهو فاحس هأول ،حالل :)عليه السالم( فقال ،تزوجهاي

   بامرأة رجل زىنذا  إسبأ ال :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة وخرب

                                                







٨٣

   .)١(بعد اشتراها مث خنلة مثرة رقس رجل مثل كذل مثل ،بعد ا تزوجي نأ

 عن ألهسف رجل هيعل فدخل اًسجال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عند نتك :قال ،املثىن هاشم خربو

   .)٢(ابنتهاو أمهاو نعم :قال ،تزوجهايأ حراماً املرأة أيتي الرجل

 أله نيمرأتاب زىن رجل ألتهس :قال ،)عليه السالم( هيأخ عن ،)المسال همايعل( فرجع علي بن خربو

   .)٣(حرام حالالً رمحي ال ،نعم :)عليه السالم( قال ،منهما بواحدة تزوجيأن 

 ،تهاناب له أحتل ،فجور مرأةا نيبو نهيب انك رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،منصور عنو

   .)٤(شاءن إ تزوجهاي فال جامعها انك فإن :قال أن إىل

   :اتيالروا من مجلة يهف نيخيالش ليدل أما

إذا  :له فقال ،تزوجهاي أن بعد رادأ مث بأمرة فجر رجل عن )عليه السالم( ألتهس ،ريبص أيب خربك

فإن  ،احلرام من هيعل انك ما إىل دعوهاي :قال ،توبتها عرفي فيك :قلت ،احهاكن له حل تابت

   .)٥(توبتها عرف را تعفرتسفا تنعتام

                                                













٨٤

الرجل يفجر باملرأة مث يبدو له يف : ، قلت له)عليه السالم( بن حريز، عن أيب عبد اهللا إسحاقوخرب 

هو اجتنبها حىت تنقضي عدا باسترباء فرجها من ماء الفجور  إذا نعم:  قال،تزوجيها هل حيل له ذلك

  .)١(على توبتهايقف  أن تزوجها بعدي أن منا جيوز لهإيتزوجها، و أن فله

نس أن إ : فقال،يتزوج امرأة كان يفجر ا أن ، يف الرجل حيل له)عليه السالم(ويف املوثقة، عنه 

  .)٢(أبت فليتزوجهاوإن تابعته فهي عليه حرام، فإن ال فلرياودها على احلرام إمنها رشداً فنعم، و

مرأة مث تابا فتزوجها مل يكن ا فجر برجالً أن لو: ال، ق)عليهما السالم(مها  أحدوخرب حممد، عن

  .)٣(عليه شيء من ذلك

 أن  باملرأة مث يتوب الرجل فرييد، يف الرجل يزين)عليه السالم( بسنده إىل علي ،وخرب اجلعفريات

من هذا الرجل قد تاب وعلم : ، فقيليتزوجها أن  فال بأستابا مجيعاًإذا  :)عليه السالم( قال ،يتزوجها

يدعوها إىل الفجور، كما كان يدعوها إليه :  قال،املرأة تابت أن لمعي أن  فكيف له،قد تاب أنه نفسه

  .)٤(جابته إىل الفجور حرم نكاحهاأفإن  ،يتزوجها أن  ال بأس،اعيت عليه فقد تابتفإن  ،قبل ذلك

                                                

 

 

 

 



٨٥

ينكحها بعد  أن أة مث يريد باملرقال يف الرجل يزين أنه ،)عليه السالم(وخرب الدعائم، عن أيب جعفر 

  .)١(تابا فال بأسن إ :)عليه السالم( قال ، صحيحاًذلك نكاحاً

 بالتمثيل فيها ، بقرينة قوة الروايات السابقة،جيب عن هذه الروايات باحلمل على الكراهةأوقد 

ىن بنفسه ا وبقرينة ما سيأيت من جواز تزويج الزانية اليت زىن ا غريه، فجواز تزويج من ز، بالنخلة

، وهذا أيضاً للمناط القطعي يف نظر العرف، وبقرينة اشتراط تزوجيها يف بعض الروايات بتوبته ،أقرب

  .إشكال بال توبته ليست شرطاً إذ قرينة الترتيه،

، فالالزم تقييد وىل من الروايات األالروايات الثانية أخص مطلقاً بأن ال جمال للقول أنه ومنه يعلم

محد بن حنبل وقتادة، فهي الثانية ساقطة ملوافقتها أل بأن لثانية، كما ال حاجة إىل القولابالروايات 

، الذين ذكرا )عليهما السالم(ابن حنبل كان بعد زمان الصادقني  بأن  حىت يرد ذلك،حممولة على التقية

 )عليهما السالم(تهما من الروايات من حماج ملا ورد من مجلة ،أما قتادة فلم يكن يأبه به، روايات التقييد

  .مهية لهألقتادة مما يظهر منه عدم 

  بعد التوبة، كما  إالّ نكاحها عدم  أكيداًحوطاأل أن  يفإشكالنعم، ال 

                                                

 



٨٦

  .كذل إىل بةسبالن املصنف من اطياالحت أيتيس

 أنه عرفت قد بل ،اجلواز إىل املشهور ذهب ةيالزان جيتزو يف راهةكال قرائن من رناهكذ ملا أنهكو

  .كذل ىعل مجاعاإل يدعا

  .املتعةو الدوام نيب راهةكال يف فرق الو

 لقاعدة ،ةيباحلل وماًكحم انك ،نياملائ أي من أنه علمي مل بولد تءجاو الزنا بعد حهاكنمث إن 

 كسالع يفأنه كما  ،هأحكام له ،زنا ولد فهو ةياحلل قبل ونهك الظاهر بالولد تءجا أنه إذا ماك ،الفراش

  .به وعمقط حالل ولد

 شهرة فاملشهور ،حهاكني أن الزاين ريغ رادأ إذا أما ،حهاكني أن الزاين أراد إذا ما يف لهك هذا

  .فحرماه املقنعو احلليب عن يكللمح خالفاً ،جوازه اًإمجاع ونكت أن ادتك بل ،مةيعظ

   :اتيالروا من جبملة للمشهور تدلساو

 تزوجهاي الفاجرة املرأة عن ،)يه السالمعل( اهللا عبدأبا  ألتس :قال ،رئاب علي بن حةيصحك

   .)١(الولد خمافة بابه حصنيفل فعل إذا نكلو ،نعهمي ماو نعم :)عليه السالم( قال ،لمسامل الرجل

 فإذا ،عنها ألسف امرأة عجبتهأ رجل عن لئس :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة وخربه

   .)٢(صنهاحيو تزوجهاي بأن سبأ ال :) السالمعليه( فقال ،الفجور من ءيش يف هايعل الثناء

   ،نةياملد أهل اءسن :)عليه السالم( نساحل يبأل :قلت ،نيقطي علي بن خربو

                                                







٨٧

   .)١(نعم :)عليه السالم( قال ،منهن فأتزوج :قلت ،قسفوا :قال

 :قال ،متعة الفاجرة تزوجي الرجل عن ،حاضر ناأو عمار )عليه السالم( ألهس: أيضاً زرارة خربو

بابه حصنيفل خراآل جيالتزو انكوإن  ،سبأ ال)٢(.  

   .هاريغ إىل

 ةيالزانو ةكمشر أو ةيزان إالّ حكني ال الزاين :ةميركال ةيآلبا تدلسا فقد ،اجلواز بعدم قال من ماأ

   .)٣(نياملؤمن ىعل كذل مرحو كمشر أو زان إالّ حهاكني ال

   .أوىل قيبطر املنع املقام يفف ،ةيالزان سنف الزاين جيتزو عن املانعة اتيالرواك ،اتيالروا من جبملةو

 نياملؤمن زنا لعدم ضيحتر يهو ،تزين وال زيني ال أي ،يالوط فظاهرها ةكاملبار ةياآل أما :هيفو

   .ابيطاأل نياملؤمن ال نيكاملشرو الزناة شأن الزنافإن  ،املؤمناتو

 جواز مقتضاه انك ميالتحرو ليالتحل عيتشر ىعل محل لو اأب داللتها ىعل سكتمسامل إشكال أما

 ال اللقبن إ :هيفف ، أحدبه قلي ملو ،لمةسامل ةيالزان كاملشر جيتزو جوازو ،ةكاملشر الزاين لمسامل جيتزو

   .له مفهوم

   جيالتزو مبعىن احكالن رادةإ ظاهره مما اتيالروا من مجلة يف ورد ما أما

                                                









٨٨

  حوطواأل

  

   .راهةكال ىعل حممولة يفه ،ةياآل من

 ،بالزنا معروفات ةكمب نك اءسن يف ةياآل هذه نزلت :قال ،ةياآل ريستف يف )عليه السالم( علي فعن

  .)١(مثلهن اءسالنمن  انك من لك يف ةيجار ةيفاآل ،احهنكن اهللا حرم ربابو ثمةيخو ارةس منهن

 اهللا عبد أبا ألتس :قال ،زرارة إىل ندهسب ،سىيع بن حممد بن محدأ نوادر عن ما :راهةكال ديؤيو

 أو زان إالّ حهاكني ال ةيالزانو ةكمشر أو ةيزان إالّ حكني ال الزاين :وجل عز قول عن )عليه السالم(

 هيعل ميقأ من ،املرتل كبذل وميال سالناو ،عرفواو شهرواو بالزنا مشهورات اءسن هن :قال كمشر

 يف ظاهر )ينبغي ال( :لفظفإن  .)٢(توبة منه عرفي حىت حهكني أن حدأل ينبغي ال به شهرو بالزنا احلد

   .راهةكال

 الزاين جيتزو أن كذل ديؤيو ،بالزنا يالوط ىعل حممولة أو ،راهةكال ىعل حممولة ماإ ةياآل :احلاصلو

 املمنوع يف تعملسي احلرامفإن  ،راهةكال شدة به فاملراد ،ةياآل يف )محر( لفظ أما ،حبرمته  أحدقلي مل

   .رجعوني ال نايلإ مأ ناهاكهلأ ةيقر ىعل حرام :تعاىل قال ،راهةًك أو لزوماً ،راعاًش أو عقالً

 انك واءس ،الفجور ماء من رمحها ةءبربا العلم بعد إالّ تزوجهاي ال أن مطلقاً اطاًياحت} حوطاألو{

   .العلم قامم ضةيحب رمحها رباءتسا قام الرحم ةءبرا علمي ملوإذا  ،هريغ أو حكالنا هو ا الفاجر

                                                







٨٩

 لحي له هاجيتزو يف له بدوي مث باملرأة فجري الرجل :له قلت ،املتقدم زيحر بن إسحاق ملوثق كذلو

 فله الفجور ماء من رمحها ترباءسبا عدا يتنقض حىت اجتنبها هو إذا نعم :)عليه السالم( قال ،كذل له

  .)١(اتوبته ىعل قفي أن بعد تزوجهاي أن له وزجي مناإو ،تزوجهايأن 

   .همريغو ائلسالوو احلدائقو كالسوامل ريالتحرك ،واحد ريغ به عمل قدو ،حجة اخلربو

   .املشهور عمل عدم نعلم ال :إذ أوالً ،تام ريغ املشهور عمل بعدم ورده

 ضعف لنا ظهر ا إذ،ةياحلج عن اخلرب قطست ال ةياالعتبار دلةاأل إىل تندةسامل الشهرةن إ :اًيثانو

   .هريغو اجلواهر المك يف نراه ماك ،تندسامل

 بدون ميالتحر إىل مال لذاو ،ةياملوضوع ال ةيقيالطر اخلرب ظاهر نفأل ،العلم ةيفاك من رناهكذ ما أما

   .سكتمسامل ترباءساال

 أنه ،)عليه السالم( اجلواد جعفر أيب عن ،العقول حتف يف ،شعبة علي بن بن نساحل رواه ما دهيؤيو

 من هاءتربسي حىت دعهاي :)عليه السالم( قال ،تزوجهاي أن له لحيأ زنا ىعل امرأة حكن رجل عن لئس

 ا تزوجي مث ،معه ثت أحدماك حدثاً هريغ مع ثت أحدقد ونكت أن منها ؤمني ال إذ ،هريغ نطفةو نطفته

   .)٢(حالالً منها لكفأ اشتراها مث حراماً رجل منها لكأ خنلة مثل مثلها مناإف أرادن إ

   املرأة يف ،)عليه السالم( الصادق عن ،نساحل عن ،دياملف خيالش ىروو

                                                







٩٠

وأما احلامل فال حاجة فيها إىل ، مل تكن حامالًن إ ، أو ماء غريهيكون بعد استرباء رمحها حبيضة من مائه أن وىلاأل

  ها بال فصلي بل جيوز تزوجيها ووط،االسترباء

  

 رباءتسبا عدا يتنقض حىت اجتنبها هوذا  إنعم :)عليه السالم( قال ،هاجيتزو لحي هل الفاجرة

   .)١(توبتها ىعل قفي أن بعد تزوجهاي أن فله ،الفجور ماء من رمحها

 ماء أو ،مائه من ضةيحب رمحها ترباءسا بعد ونكي أن وىلاأل {املصنف جعل وجه ظهري منهو

   .}هريغ

 ،نزالإ بدون اًيوط الزنا انك أو ،ةريصغ انتكذاإ العدة إىل اجياالحت عدم يف شكالاإل ينبغي ال مث

 دبرها من ةياملزنك ،كذل أشبه ما أو ،احلمل عدم مقطوعة أو ،الرحم مقلوعة انتك أو ،ةسائي انتك أو

   .قطعاً رمحها إىل املاء ربستي مل مبا

 بال هايوطو هاجيتزو وزجي بل ،ترباءساال إىل هايف حاجة فال احلامل أماو ،حامالً نكت مل نإ{

   .تشمله ال وثقةاملفإن } فصل

 ،هايف العدة لزوم ىعل ليالدل فعدم ،خالف الو هيف ظاهر إشكال بال( :سكتمسامل يف قال

   .ىانته )عدمها ظاهرها بل ،تشملها ال املتقدمة النصوصو

   علمو ،ترباءساال بدون زوجهات فإذا ،عرفت ماك اًيقيطر ترباءساال انك ملا مث

                                                





٩١

  بعد ظهور توبتها إالّ نا ترك تزويج املشهور بالزحوطنعم األ

  

 أما، حامالً نكت مل أا ظهر إذا كذلكو ،الزواج صح ا زواجه قبل حامالً انتك أا كذل بعد

 احكالن حبرمة علمي مل انكو ،الزنا من أو منه أنه علمي ملو جاء إذا الولدو ،باطل احكنلفا ظهري ملإذا 

 الولد حلوق وجبي حىت اًيشرع فراش ال إذ ،له سيل ولدفال عنتي ملو باحلرمة علم بأن الإو ،شبهة فالولد

   .به

 طالقإل ،متعةً أو دواماً ونكي أن نيب ترباءساال بدون ةيالزان عقد يف شكالاإل يف فرق النه إمث 

   .دلةاأل

 عن ةيالناه اتيالروا من جلملة} توبتها ظهور بعد إالّ بالزنا املشهورة جيتزو كتر حوطاأل نعم{

   .كذل

 ...الزاىن وجل عز اهللا قول عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،زرارة حيصح يفف

وعرفوا به، والناس  بالزنا شهروا قد ،بالزنا مشهورون رجالو ،بالزنا مشهورات اءسن هن :قال ،ةياآل

 منه عرفي ىتح حهكناي أن حدأل نبغي ملاليوم بذلك املرتل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر منهم بالزنا 

   .)١(توبته

 مث ،اجلهر يف كذل مناإ :املتقدمة ةياآل يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ميكح بن مكح خربو

   .)٢(شاء ثيح تزوج تاب مث زنا اناًسانن إ لو :قال

   ناينكال صباح أيب خربك ،نياملضام ذه املتواترة خباراأل من هاريغ ىلإ

                                                







٩٢

   .)١(نوادره يف سىيع بن حممد بن محدأ ربوخ ،لمسم بن حممد خربو

 فال حد هيعل ميقأ أو بالزنا شهر من :قال ،)عليه السالم( الباقر عن ،لمسم بن حممد خرب يفو

   .)٢(تزوجها

 :قال ،طأهايأ فجرت قد ةياجلار يشتري لجالر عن ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب عنو

بالزنا تعلن ةياجلاهل يف نك ةكم أهل من وةسن ) اهللا عليه وآله وسلمصلى( النيب رهكي انك مناإ ،نعم، 

 ربابو ثمةيخ منهن ،بالزنا املعلنات ؤاجراتامل يهو ةكمشر أو ةيزان إالّ حكني ال الزاين اهللا فأنزل

 من ةكم فتح ومي دمها أحلّ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسر انك اليت ،ةكمب انتك اليت ارةسو

 انك :حدهمأل تقول انتكو )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب قتال ىعل نيكاملشر حتض انتك أا لأج

 ىفنه ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( حممد قتال من جتنب نتأو ،ذاكو ذاك علفيو ،ذاكو ذاك فعلي كأبو

 منه عرفي حىت منه كذل عرف دق ،بالزنا تعلنسم رجل حكني أو ،بالزنا تعلنةسم امرأة حكني أن اهللا

   .)٣(التوبة

 ،الدعائمو ،)٥(يالرضوو ،)٤(هريستف يف إبراهيم علي بن أخبار نياملضام ذه اليت خباراأل منو

  .)٦(هاريغو

   راهةكال ليبس ىعل املنع أن مجلة من ظهري كذل مع نكلو

                                                















٩٣

 لكاملش فمن الإو ،يالوط متنع ةياآل نألو ،ةيزان انتك إذا الزوجة كاسمإ يف أيتيس ملاو ،صللأل

 ظاهر بل ،همايف مكاحل وحدة يتقتض اقيسال نةيقرو ،للزاين هاسفن املرأة جيتزو حبرمة ىالفتو جداً

   .صحاباأل نيب املشهورة يه التوبة بدون باجلواز ىالفتو أن كالسامل

 ندسال ضعفو ،هايف راهةكال قرائن بعض وجودو ،املانعة اتيالروا باضطراب احلرمة عدم ديأ رمباو

  .منها مجلة يف

 من واحد ريغ هيعل تبعهو ،املصنف رهكذ يالذ املطلق اطياالحت من نعمي ال كذل لك نكلو هذا

 ابقةسال إسحاق موثقة يف العلةفإن  ،بسالن اشتباهو اهيامل اختالط خمافة كهنا انك إذا خصوصاً ،نياملعلق

   .املقام يف دلةاأل طالقإل ،حامالً نتاك إذا مايف حىت ىعامر اطياالحت أن الظاهرو ،أيضاً املقام تشتمل

 بجي سالماإل :ثيحد جهة من راهةك فال تابتو متلسأف بالزنا مشهورة افرةك انتك لو نعم

 الثاينو ،ليللدل ولاأل ،الرجل حد إذا كذلكو ،املرأة حدت إذا راهةكال رفع بعدي ال بل ،)١(قبله ما

   .للمناط

 نةياملب الفاحشة عن لئس أنه ،)عليه السالم( الزمان بصاح عن ،ثيحد يف اهللا عبد بن عدس فعن

 نةياملب الفاحشة :)عليه السالم( فقال ،تهيب من رجهاخي أن للزوج جاز عدا أيام يف ا املرأة تتأ إذا يتال

   املرأةفإن  ،الزنا دون حقسال يه

                                                





٩٤

 ويظهر ذلك ،بعد توبتها إالّ  مطلقاًمن ذلك ترك تزويج الزانية أحوط و، ذلك بالنسبة إىل الزاين احوطبل األ

  .أبت ظهر توبتهافإن بدعائها إىل الفجور 

  

وإذا  ،احلد جلأل ا جيالتزو من كذل بعد تنعمي أن رادهاأ ملن سيل احلد هايعل ميقأو زنت ذاإ

 منو ،أبعده فقد خزاهأ منو ،خزاهأ فقد برمجه اهللا أمر منو ،يخز الرجمو ،الرجم هايعل وجب حقتس

   .)١(قربهي أن حدأل سيفل هأبعد

 ريغ لوو الرجم تحقسي من لك إىل بةسبالن كذلك مكاحل ونك العلة من تفادسي أن نكميو

   .العامل اهللاو ،احقةسامل زواج راهةك منها تفادسي ماك ،احقةسامل

 زنا جلأل بالزنا اشتهرت فإذا} ،ا الزاين إىل بةسبالن {جيالتزو} كذل {كتر} حوطاأل بل{

 أدلة طالقإل كذلو ،التوبة بعد إالّ الزاين تزوجهاي مل ـ زان رجل لكب ةيزان نكت ملوإن  ـ ا رجل

   .هسنف للزاين الشاملة املنع

 مرة زنت انتك قدو ،بالزنا مشهورة نكت ملوإن } مطلقاً ةيالزان جيتزو كتر كذل من أحوطو{

   .مثالً واحدة

 ،اخلربة أهل خبارإو نيالعدل شهادةو الوجداين لعلمبا تابت أا أي} كذل ظهريوإال بعد توبتها، {

 ماك} توبتها ظهر أبتفإن  ،الفجور إىل بدعائها {عرف ـ الغالب هو ماك ـ كذل لك نكي ملوإن 

  .خبالفها العلم مع اقطةس مارةفاأل الإو ،باءباإل اهلاياحت لمعي ال أن بشرط نكل ،النص يف تقدم

  .دبراً أو قبالً زناها من عمأ اهةركال أو ةمللحر املوجب الزنامث إن 

   ،الرجال ا تمتعسي نهاكلو تزين ال انتك ذاإ ماأ

                                                





٩٥

 اتيروا يف وردت قدو ،فةيعف ريغ األ راهةكال تبعدسي ملوإن  ،اًإطالق احلرمة عدم فالظاهر

   .العفة عدم راهةك منها ظهري مبا ،عفتها تحبابسا متواترة

  .راهةكالو احلرمة يف ةيافك اعيالش حد بلغت إذا ةيزان اأب سالنا نيب الشهرةمث إن 

 ،اتيالزان عداد يف دخالاي ال ماإف ،ةيالشرع نياملواز إىل الوصول بدون نسلاأل ةولامنو الظن أما

   .فاتيالعف عدم عداد يف دخالهاأوإن 

  



٩٦

  ال حترم الزوجة على زوجها بزناها): ١٨ مسألة(

  

 ىعل مجاعاإل وطساملب عن بل ،املشهور ىعل} بزناها زوجها ىعل الزوجة حترم ال{ ):١٨ مسألة(

   .احلرمة الرسو دياملف عن املنقول نكل ،يالبصر نساحل عن إالّ ،تهايزوج بقاء

   .)١(احلالل رمحي ال احلرام أن من ورد ملاو ،صللأل بالقواعد وفقاأل هو فاملشهور ،انك فيكو

 الرجل سكمي أن سبأ ال :قال ،)مالسال همايعل( حممد بن جعفر عن ،بيصه بن عباد ةيلرواو

   .)٢(ءيش مثهاإ من هيعل سيفل احلد هايعل قمي ملوإن  ،تزين رأهان إ امرأته

 أن له صلحيأ تزين امرأته ىرأ رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،نانس ابن عنو

   .)٣(شاءن إ نعم :)عليه السالم( قال ،هاسكمي

 إىل رجل جاء :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،زرارة إىل ندهسب ،نوارده يف سىيع ابن عنو

 ،طلقها :قال ،سالم دلي تدفع ال امرأيتن إ ،اهللا ولسر اي :فقال ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب

   .)٤(هاسكمأ :لقا ،حبهاأ ينإ اهللا ولسر اي :قال

   الدعائم رواه ملا ،كذل عن فظهاحب الزنا عن هاكاسمإ املراد أن الظاهرو

                                                











٩٧

 الفجور منها علم قد امرأة الرجل تزوجي أن فأما :قال ثيحد يف )عليه السالم( الصادق عن

 ما اهللا ولسر اي :فقال رجل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسر ألس فقد ،فظهاحي أي بابه حصنيفل

   .)١(شئتن إ هاسكمأف :قال ،أحبها ينإف :الق ،طلقها :قال ،سالم دي ترد ما يعند امرأة يف ىتر

 قوا :بحانهس قال ،دكآ حفظها ألن ،هاريغ من ثركأ الزنا عن الزوجة حفظ وجوب ىفخي الو

  .)٢(ناراً مكيأهلو مسكأنف

   .)٣(عولي من عيض من اهللا لعن :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسر قالو

 فقال ،الرجل تزوجهاي الفاجرة املرأة عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،ياباطسال عنو

   .)٤(بابه حصنيفل فعل إذا نكلو ،نعهمي ماو :يل

 عرف قد اليت الفاجرة املرأة يف :قال )عليه السالم( جعفر أبا عمس من أخربين :قال ،احلليب وعن

   .)٥(بابه حصنيفل فعل إذا نكلو ،نعهمي ماو :قال ،الرجل تزوجهايأ فجورها

 تدل االبتداء عن املنع ىعل تدل ماكا إحيث  ،فةيالشر ةيباآل هلما تدلسا فقد الرسو دياملف أما

  .تداللساال هذا مثل عن اجلواب تقدم قدو، املناط لوحدة ،مةاتدساال عن املنع ىعل

 سوني بن الفضل خربك ،ابقةسال اتيالروا نةيبقر حنوهاو راهةكال ىعل احملمولة اتيالروا من جبملةو

   :قال

                                                













٩٨

عليه ( قال ،فزنت ا دخلي فلم امرأة تزوج رجل عن )عليه السالم( سىمو نساحل أبا ألتس

   .)١(هلا صداق وال احلد حتدو نهمايب فرقي :)السالم

 نياملؤمن ريأم قال :قال ،)عليه السالم (هيأب عن ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وينسكال خربو

 انك احلدثن إ ،هلا صداق الو نهمايب فرقي الرجل ا دخلي أن قبل زنت إذا املرأة يف :)عليه السالم(

   .)٢(قبلها من

 ،خسللف أًمنش ونكي أن نكمي ريبك بيع نهإف ،الزواج قبل الزنا انك إذا ما ىعل مالنحي رمباو

   .صداق هلا نكي مل لذاو ،به املقطوع الضمين الشرط خالف باعتباره

 تزوج رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،وهب بن ةيمعاو رواه ما احلمل هذا ديؤيو

 مبا الصداق هلاو زوجها ممن الصداق أخذ شاءن إ :قال ،زنت انتك أا تزوجها ما بعد فعلم امرأة

   .)٣(هاكتر شاءوإن  ،فرجها من تحلسا

 ىالفتو لعدم ،الندب ىعل حممولة اتيالروا ذه هةيشب الزوج زنا باب يف اتيروا وردت قدنه إمث 

   .اتيالقطع من لعله بل ،به  أحدمن

   قرأت :)عليه السالم( هيأب عن ،)عليه السالم( جعفر عن ،ديز بن طلحة خرب يفف

                                                









٩٩

  .يطلقها أن وال جيب عليه، كانت مصرة على ذلكوإن 

  

 ألن له حتل مل ،ا دخلي أن قبل فزىن املرأة تزوج إذا الرجلن إ :)عليه السالم( علي تابك يف

   .)١(الصداق نصف هايعطيو نهمايب فرقيو ،زان

   .الدخول قبل طالقألنه  :أقول

 تزوج رجل عن ألتهس :)عليه السالم( سىمو هيأخ عن ،)المسال همايعل( جعفر علي بن خربو

   .)٢(نةس ىفني هلهأ نيبو نهيب فرقيو هسرأ لقحيو احلد لدجي :قال ،هيعل ما ،فزىن ا خلدي فلم ةأمراب

 الزوج زناحيث إن  ،تءشان إ بالطالق له يالشرع مكاحلا جبرب نياخلرب نيذ العمل نكميو :أقول

   .تحملي ال مبا هلن حرجو رسعو ،فاتيالعف من ريثك ىعل عار

 ملناط ،منه أو الزاين من الولد ونكت معرض انك إذا ،زنت إذا املرأة احتراز لزوم تبعدسي النه إمث 

 بسن ال نهأب كلذل رده من اجلواهر يف ماو ،اهيامل اختالط من خوفاً ضةيحب ةيالزان ترباءسا من تقدم ما

   .وركاملذ املناط قاومي ال للزاين

 بل ،صللأل :سكتمسامل يف قال ،}طلقهاي أن هيعل بجي الو ،كذل ىعل مصرة انتكوإن {

 انكن إ منه الطالق أخذ املرأة ىعل سيل أنه ماك ،الطالق بوجوب قائل الو ،هيف خالف ال أنه الظاهر

   الطالق ااكمإب انكوإن  ،الزنا ىعل مصراً

                                                







١٠٠

   .الطالق شرطت األ أو كذل الزوج تعدادسال

 انتك إذا أما ،لةيقل ملدة ا تمتاعساال راهةك ال ،دواماً بالفاجرة جيالتزو راهةك أن ىفخي ال مث

   .الدوام مكح يف انك ةريثك املدة

 ال :قال ،متعة الفاجرة تزوجي الرجل عن ،حاضر ناأو عمار )عليه السالم( ألهس :الق ،زرارة فعن

  .)١(بابه حصنيفل خراآل جيالتزو انكوإن  سبأ

   .به حلقناهاأ مداأل لةيالطو املتعة يف الدوام مناط وجدي ثيحو

 ةيالزهر مراضاألك ،شرعاً حتمله وزجي ال يالذ املرض مجاعها وجبي انتك إذا الفاجرةمث إن 

  .التوبة بعد أو مطلقاً هاجيتزو جازوإن  ،كلذل مجاعها زجي مل ،حنوهاو

 ،كذل هلا فضلاأل انك ،منه هاسنف خالص من الزوجة نتكمأو الزنا ىعل مصراً الزوج انكوإذا 

   .تدامةساال يف املناط وجود الواضح منو ،الزاين جيتزو راهةك من تقدم ملا

  

                                                





١٠١

  ،أبداً حرمت عليه  أو متعةًعل دواماًزنا بذات ب إذا ):١٩ مسألة(

  

 ،مةيعظ شهرة املشهور ىعل} أبداً هيعل حرمت متعةً أو دواماً بعل بذات زنا ذاإ{ ):١٩ مسألة(

 ،نياحملقق فخرو ياحللو ةيالغنو االنتصار المك يف ىاملدع مجاعباإلو ،احملققة بالشهرة كلذل تدلواساو

 الدخول انكوإذا  ،ميبالتحر أوىل فالزنا ،حمرماً انك إذا العلم عم البعل ذات ىعل العقدفإن  ،ةيوولباألو

   .أوىل فالزنا للجاهل حىت حمرماً العقد مع

 زوجها طلقها مث حمصن ريغ أو انك حمصناً بعل بذات زنا منو :)عليه السالم( قال ،يبالرضوو

 من خذمة ايالق ومي لزوجها قاليو ،أبداً له حتل مل ا تزوجي أن ا زىن يالذ أرادو ،عنها مات أو

   .)١(شئت ما ناتهسح

 هيعل حرمت ،ةيرجع عدة يف أو ،بعل هلا ةأمراب زنا منأن  يرو :قال ،نياملتأخر بعض رهكذ مباو

   .أبداً له حتل ملو

 هيعل حرم بعل هلاو ةأمراب زىن من بأن القول ةيماماإل به انفردت مماو( :قال ،ديسال انتصار عن مباو

 إىل ـ الطائفة إمجاع كذل يف احلجةو ،كذل يف الفونخي الفقهاء يباقو، زوجها فارقهاوإن  ،داًأب احهاكن

 ةيماماإل انفراد ظن مماو :قال مث ،فةومعر أخبار رناهكذ ام خطر يف عةيالش طرق من ورد قدو : ـقالأن 

 له حتل ملو كبذل هيعل حرمت رجعة هايعل هايف له بعل من عدة يف يهو بامرأة زىن من بأن القول به

   نيألتسامل يف المكالو ،قبلها اليت احلجة ألةسامل هذه يف ناصحابأل احلجةو ،أبداً

                                                





١٠٢

   .نيلتأسبامل اتيروا ورود ظاهرهفإن  .ىانته )واحد

 عن ألةسامل يف التوقف كىحو ،املشهور إىل ميالتحر بسن نهإف ،التردد ظاهره ما عيالشرا عن نكل

  .نياملتأخر بعض

   .التوقف كتدرساملو ائلسالو ظاهرو

 بعدم كالسامل قال لذاو ،مجاعة توقف من عرفت ما مجاعاإل أي :ولاأل ىعل دريف ،انك فيكو

   .حجة ونكي وجه ىعل مجاعاإل حتقق

  .القطع باألولوية غري حاصل: إن األولوية غري حمققة، ولذا قال املستمسك: وعلى الثاين

  .هايلإ املشهور تندسي مل لذاو ،هايف ةيحج ال ليساملراو يالرضون إ :الثالث ىعلو

 زىن من زواج ىعل دل ماو ،احلالل احلرام مرحي ال اتإطالقف ،املنع أدلة من ءيش تحققي مل وإذا

 الثمرة لكأ مبن اتيالروا من ةمجل يف ليالتمثو ،احكالن أدلة اتإطالقو ،املتقدمة ألةسامل يف ماك ،ا

 بعد كبذل ىالفتو لكشي نكلو ،عسوا جمال هلا ،كذل ريغ إىل ،الًحال لهاكفأ النخلة ىاشتر مث حراماً

   .ألةسامل يف حيصر خالف ظهور عدمو املنقولة اتمجاعاإلو مةيالعظ الشهرة

   .قبله ما بجي سالماإل أن يف شكالاإل ينبغي فال ،هماإسالم قبل ا زىن إذا نعم

 أو ،اجلب ثيحد أيتي فهل ،افركال لمسأ مث ،افراًك خراآلو الزنا نيح لماًسم مها أحدانك إذا أما

 كذلكو ،اجلواز مذهبها من انكو زوجها طلقها مث ،افرةكبال لمسامل زىن إذا مايف لزاماإل ليدل أيتي هل

 نيألتسامل ألن ،فراجع ألةسامل هذه شبه يف ابقةسال ائلسامل بعض يف المكال تقدم فقد ،املخالفة إىل بةسبالن

   .واحد باب من



١٠٣

رق على الظاهر بني  وال ف،كانت متعةً إذا وز له نكاحها بعد موت زوجها أو طالقه هلا أو انقضاء مدافال جي

 ، أو صغرياً كبرياً، أو عبداًوزوجها حراً أمةً أو  كما ال فرق بني كوا حرةً، الم بأا ذات بعل أ عاملاًاكونه حال الزن

 بعد فرض العلم بعدم ،يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه أن ال بني و، ا من زوجها أو الوال بني كوا مدخوالً

صحة العقد

  

 أو} هلا طالقه أو زوجها موت بعد احهاكن له وزجي ال {املشهور ىعل} فـ {انك فيكو

   .حنوه أو خاًسف انك لوو ببس يبأ عنها انفصاله

  .بعض هيعل نص ماك ،ىالفتوو النص طالقإل كذل لك ،}متعةً انتك إذا مدا انقضاء أو{

  .ال أو الزوج ا دخل البعل ذات ونكو ،دبر أو القبل يف اًيواط الزاين ونك نيب فرق ال ماك

 ،ىالفتوو النص طالقإل} ال أم بعل ذات بأا عاملاً الزنا حال ونهك نيب الظاهر ىعل فرق الو{

  .اجلواهر كبذل صرحو

  .العلم حال هو فاملنصرن أو ،الفرق الحتمال )الظاهر ىعل( قولهو

  .ال أم مكباحل عاملاً ونهك نيب فرق ال أنه ماك

 ،جمنوناً أو عاقالً} اًريصغ أو اًريبك ،عبداً أو حراً زوجهاو ،أمة أو حرةً واك نيب فرق ال ماك{

 هذا جواز افركال نيد من أو ،كذل بعد أخذها جواز نهمايد من نكي ملإذا  ،افراًك أو خمالفاً أو مناًؤم

   .كذل يف المكال تقدم فقد الإو ،البعل بذات الفعل

   .بقس ماك النص طالقإل} ال أو زوجها من ا مدخوالً واك نيب الو{

 بعدم العلم فرض بعد ،عدمهو هايعل العقد جراءإب {الزاين من يالوط} كذل ونكي أن نيب وال{

   الشبهة يوط من فهو العقد صحة زعمي انك إذا أما ،}العقد صحة



١٠٤

 قوى فاأل مشتبهاًي نعم لو كانت هي الزانية وكان الواط،تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة أن نيوال ب

   وال احملللة،املستفرشةمة  وال يلحق بذات البعل األ،يةبدعدم احلرمة األ

  

   .علبال بذات الزنا من ال

 عدم مع أو} هةركم أو {غافلة أو مضطرة أو} ةيزان أو مشتبهة الزوجة ونكت أن نيب الو{

   .حنوها أو غماءاإل أو رسكال أو النوم حالة يف انتك إذا ماك ،صالًأ شعورها

 تعلم يهو فتزوجها بعل ذات ريغ أا ظن بأن }مشتبهاً يالواط انكو ةيالزان يه انتك لو نعم{

 ،برنا سيلو شبهة هذاو ،الزنا ىالفتوو النص مورد ألن }ةيبداأل احلرمة عدم قوىاألف {،بعل ذات بأا

   .)إشكال أبداً احلرمة يف( :اجلواهر قال لذاو

  .فيلكالت كباشترا علمي مل إذ ،تام ريغ فيلكالت كاشتراو زناها جلأل أبداً احلرمة احتمال ماأ :قولأ

 جائز كذل بأن ظنهو اشتباهه ذاكو ،زوجته اأب ظنهو اشتباهه بعل ذات ريغ أا اشتباهه مثلمث إن 

   .عرفت ماك شبهة يوط بل ،زناً ىمسي الألنه  كذلو ،مثالً سالمباإل دهعه لتجدد ،شرعاً

 ،بعل ذات نياملرأت  بأن إحدىعلم أو ،بعل ذات أو زوجته ماإ أا علمأبداً إذا  احلرمة الظاهر نكل

   .منها اقتربو االجتناب وجوب بقاعدة أخذي مل كذل معو

عدم  بعدصل لأل كذلو} احملللة الو {موالها هاأوط ليتا} تفرشةساملمة األ البعل بذات لحقي الو{

  نه إ :اجلواهر يف قال لذاو ،له ىالفتوو النص مشول



١٠٥

  إشكالن مكان ال خيلو وإن  ،ية عليهبدها سيدها مل يبعد احلرمة األأمزوجة فوطمة نعم لو كانت األ

  

 خالف ونهكو به القطع عدم بعد مكاحليف  افك ريغ كاملال وحدة احتمالو ،خالفاً هيف دجي ال

   .ةءالرباأصل  إىل ضافةباإل ،احلالل احلرام رمحي الصل أنه األ إذ ،صلاأل

 منألنه }  عليهةيبداأل احلرمة بعدي مل{عامداً  عاملاً} دهايس هاأفوط مزوجةمة األ انتك لو نعم{

 بعضو االنصراف جهة من} إشكال من لوخي ال انكوإن  {ى،الفتوو النص شملهيف ،البعل بذات الزنا

   :اتيالروا

 غالمه زوج ةيجارو غالم له رجل هيلإ تبتك :قال ،خيالش رواها اليت ،مانيلس علي بن ةيروا مثل

 طلقهاي حىت هاسمي ال أن له ينبغي :قال ،ءيش كذل يف بجي هل ،دهايس هايعل وقع مث تهيجار

   .)١(الغالم

 برجل يتأ )عليه السالم( نياملؤمن ريأم أن يرو :قال ،املقنع يف الصدوقرواه  ما وتسك كذلكو

   .)٢(احلد فضربه هاأوط مث هكمملو تهيجار زوج

 إذ ،عنه هلا قيتفر هلا املوىل يوطفإن  ،طأهاي ملو عبده الزوج انك إذا احلرمة عدم بعدي ال بل

   .خباراأل من ظهري ماك ،دهيب ارياالخت

   زوجي الرجل نع ألتهس ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عمار ةيرواففي 

                                                







١٠٦

  .أيضاً إشكالكان ال خيلو عن وإن  ، فالظاهر حلوق احلكمالزن على اهاً مكريولو كان الواط

  

 ،امعهاجي مل كاململو انكفإن  :قلت  ـقال أن إىل ـ نهمايب فرقي أن ديريو ،عبده من تهيجار

   .)١(هايعل عدة الو ،شاءن إ اعتهس من موالها امعهاجي مث ،ماكنيب فرقت فقد ،اعتزيل هلا قولي :قال

   .متهأو عبده نيب الرجل قيتفر ةيفيك باب يف هريغو ائلسالو عنوا ماك ،هاريغ مثلهاو

 انكوإن  {ىالفتوو النص طالقإل} مكاحل حلقوق فالظاهر الزنا ىعل هاًركم يالواط انك ولو{

 يف نكل ،راهكاإل رفع إىل افةضباإل ،املختار إىل منصرف النص يف الزنا إذ ،}أيضاً إشكال عن لوخي ال

   .نظر هيفو ،االنصراف منع سكتمسامل

 ،شبهأ ما أو راناًسك أو جمنوناً أو اًريصغ أو مضطراً أو ملجأً الزاين انك إذا مايف المكال عرفي منهو

 ما هيعل ردي ،الوضع ال العقابو فيلكالت رفعاني بأما القولو ،القلم رفع ثيوحد ،عسالت رفع ثيحلد

 احلاصلة ةباجلناك ،إمجاع أو ضرورة وأ نص من ،ليبالدل خرج ماطالق إالّ اإل من الشرح هذا يف اهرنكذ

  .ةيفيلكالت حكاماألو بالعقاب الرفع صيلتخص وجه الو ،حنومهاو ةسالنجاو ،نزالاإلو دخالباإل

 يف رهكذ فأدخلت نائماً الرجل انك إذا ماك ،زنت اليت يه البعل ذات أن لو أنه علمي منه أن ماك

   .احلرمة وجبي ال نهإف ،فرجها

  

                                                





١٠٧

دون البائنة وعدة الوفاة وعدة املتعة ووطي الشبهة  ،أبداً بامرأة يف العدة الرجعية حرمت عليه زىن إذا ):٢٠ مسألة(

   على الشك فال حرمة ما دام باقياً، أو يف العدة الرجعية أو البائنة، ولو شك يف كوا يف العدة أو ال،والفسخ

  

 ألةسامل هذه يف المكال ،}أبداً هيعل حرمت ةيالرجع العدة يف مرأةاب زىن ذاإ{ ):٢٠ سألةم(

   .ىفتوو إشكاالًو الًيدل ابقةسال ألةسامل يف المكالك

 حكفن الرابعة طلق إذا ماك ،عدة ذات الو البعل ذات ريغ ةأمراب عدته يف الرجل زىن إذا أما

  .احلرمة ىعل ليدل ريغ من طالقلإل ،ةيبداأل احلرمة عدم يف إشكال فال ،الرابعة عدة انقضاء قبل ةساخلام

 معقد عن كذل لك خلروج :اقالو} خسالفو الشبهة يوطو املتعة عدةو الوفاة عدةو البائنة دون{

 احكالن من ةيوولاأل لوجود كذل يف اضيالر شكالإل وجه فال ،كذلك هوو ،املتقدمة ليساملراو مجاعاإل

   .ةيوولباأل القطع عدم من ألةسامل كتل يف تقدم ما هيفو ،ةيبداأل حرمةلل املوجب العدة يف

أو  هذه يه العدة يف اليت أن أو} البائنة أو ةيالرجع العدة يف أو ،ال أو العدة يف واك يف كلوشو{

 الشبهات يف الفحص وجوب من رراًكم رناهكذ ملا ،الفحص الالزم} ـف {االبتالء حمل ريغ أخرى امرأة

 ،هيف املشدد الفروج باب األ أوىل املقام يف الفحص بل ،خرج مما سيل املقامو ،خرج ما إالّ ةيوعاملوض

 اتإطالق لشمول املوجبصل لأل} كالش ىعل اًيباق دام ما حرمة ال{ ـ فجةينت إىل فحصه نتهي مل فإذا

   .له الزواج أدلة



١٠٨

أخربت هي بعدم  إذا لظاهر احلرمة خصوصاً فا،نعم لو علم كوا يف عدة رجعية وشك يف انقضائها وعدمه

  . وكذا يف املسألة السابقة، يف القبل أو الدبرايكون الزن أن  وال فرق بني،االنقضاء

  

 علمي مل إذا مايف ةيبداأل احلرمة يف شكالاإل من تقدم ما بعد له وجه ال )دام ما( :قوله أن ىفخي الو

  .فتأمل ،الزنا صدق لعدم العدة يف واكب

 ،تصحابسلال} احلرمة فالظاهر ،عدمهو انقضائها يف كشو ،ةيرجع عدة يف واك علم لو منع{

  .العدة عن خروجها كذل بعد نيتبإالّ إذا 

 العدة بذات الزنا من ونكيف ،الصحةصل فاأل، ال أم حاًيصح انك الزواج أن يف كش لوو

  .ةيالرجع

 ماك قوهلا ةيحلج بالعدم ومةكحم رةصوال هذه يف بل} االنقضاء بعدم يه أخربت إذا خصوصاًو{

ن اشهدي شاهدان أو ،اعيالش يف العلم اشتراط ىعل بناًء، للعلم ديمف اعيش كهنا انك إذا كذلكو ،بقس

  .العدة عن خروجها بعدم

 ونكت فال ،املتعة كالش هذا مثل يفصل األ أن تقدم فقد ،دواماً أو متعةً انك العقد أن يف كش لوو

   .ةيرجع عدا

 إىل الزنا انصرافو ،همايلك ىعل الزنا طالقإل} الدبر أو القبل يف الزنا ونكي أن نيب فرق الو{

   .ىفخي ال ماك بدوي ولاأل

  .}ابقةسال ألةسامل يف ذاكو{

 ريغ الشبهة انتك إذا مايف إالّ ،مجايلاإل للعلم هيعل حرمتا نيهات يحدإب زىن نهأب علم لونه إمث 

   .مجايلاإل العلم زيتنج عدم وجبي مما االبتالء حمل عن جةخار مهااحدإ انتك أو ،حمصورة

  



١٠٩

   وأخته،نزلتوإن  وبنته ،علتوإن  أبداًمن الط بغالم فأوقب ولو بعض احلشفة حرمت عليه أمه ): ٢١ مسألة(

  

 دون ما يف اناًيحأ تعملسي اللواط ألن )فأوقب( قال مناإو ،}فأوقب بغالم الط من{ ):٢١ مسألة(

 :قوله ملثل لسالغ وجوب يف احلشفة بتمام دهييتقو ،قابياإل لصدق أنهك} احلشفة بعض ولو {،الدخول

اخلتانان ىالتق ذاإ لك وحدة يقتضي العرف فهمن إ :قالي إالّ أن ،هنا كبذل دييالتق يقتضي ال 

 حنو ىعل مكاحل نياملعلق بعض جعل لذاو ،تأمل حنوهو قابياإل صدق يف قالي أن نكمي بل ،املقامات

   .اطيالحتا

 بل ،ميالتحر يف احلشفة بعض ةيفاك هاريغو املقاصد جامعو الروضةو كالساملو القواعد عن نعم

  .نياملعلق من مجلةو سكتمسامل تبعهمو ،هيعل واقع الظاهر يف االتفاق اضيالر عن

  .الفروج بابألنه  التجنب يقتضي اطياالحت انكوإن  ،العدمصل فاأل كش لوو

  .قابياإل لصدق ميالتحر ابجيإ يف افك منه يبق فما ةاحلشف مقطوع انك لوو

   .طالقلإل عدمهو النعوظ حال قابياإل نيب فرق الو

 ىجرأ أنه إذا ماك ،الصدق لعدم ميالتحر عدم يف شكالاإل ينبغي فال املقطوع رهكذ دخلأ إذا نعم

   .صللأل رمحي مل الإو ،حرم حنوهو قابياإل قدصفإن  ،تهسإ فرفعت ةيعمل

 فال ختاألو البنتو ماأل حرمة أما ،}ختهأو ،نزلتوإن  بنتهو ،علتوإن  أبداً مهأ هيعل تحرم{

 ديسلل النافع شرحو ةيالغنو اخلالفو االنتصار من مجاعاإل كذل ىعل يكح قدو ،خالف الو هيف إشكال

   ،همريغو كالساملو رةكالتذو



١١٠

  .التواترو تفاضةساال درجات ىعلأ يف هو اجلواهر يفو

   :اتيالروا من مجلة مكاحل ىعل دليو

 عبثي رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،نابصحاأ بعض عن ،ريعم أيب ابن حيصح مثل

   .)١(ختهأو بنته هيعل حرمت وقبأإذا  :قال ،بالغالم

 :قال ،مهأ له حتل هل بغالم لعب رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عمر بن إبراهيم موثقو

فال ثقب ناكن إ)٢(.   

 :قال ،ختهأ له أحتل غالماً ىأت رجل :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،عثمان بن محاد خربو

   .)٣(فال ثقب انكن إ :فقال

 أوقبإذا  :قال ،بغالم لعب رجل يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن يرو :قال ،الصدوق لسمرو

   .)٤(أبداً ختهأ له حتل مل

 أبداً جيالتزو يف ختهأ له حتل وال :قال أن إىل بغالم الط منو :قال ،)عليه السالم( يالرضوو

   .)٥(أبداً ختهأ له حتل مل بالصيب وجل منو :آخر موضع يف قالو ابنتهاو

   ماك ،ختأب يه تسيل اليت ختاأل ختأ ميحتر عدم يف إشكال النه إمث 

                                                













١١١

  أو خمتلفنيمن غري فرق بني كوما كبريين أو صغريين 

  

  .ختاأل بنت ميحتر عدم يف الكشإ ال

 سيلنه إ :قال اجلواهر يفو ،القواعدو سيدرإ ابن عن يكح فقد ،نتبال بنتو ،ماأل أم حرمة أما

   .هيعل االتفاق ىدعو لوال احلل يقتضيصل األ سكتمسامل يفو ،كذل يف تنظر اللثام شفك نكل ،ديببع

 بعض يف نةيبالقر ماأل مألو البنت لبنت ماألو البنت مشولو ،هيعل ليالدل لعدم ،احلل الظاهرو :لقوأ

 البنتو ماأل إالّ ىالفتوو النص من فهمي ادكي ال بل ،انكم لك يف كبذل القول وجبي ال نكمااأل

 ابن بنت مثل يف خصوصاً ،قربأ احلرمة بعدم فالقول ،ةيالعرف احملاورات ائرس يف كذلك هو ماك ،فقط

   .كذل ريغ إىل ،ماأل بأ مأو ،البنت

 فالالزم} نيخمتلف أو نيصغر أو نيريبك وماك نيب فرق ريغ من {:قوله من املصنف رهكذ ما أما

 قبل انك إذا ما ال يأ، غالماً املوطوءو اًريبك يالواط انك إذا مكاحل يف إشكال ال أنه هوو ،ليالتفص هيف

   .مجاعاإلو النص موردألنه  كوذل ،نسال ريبك رجالً انك إذا ما الو ،البلوغ

 هيف الفرق بعدم صرح فقد ،بالغالم ىمسي ال ممن اًريصغ املوطوءو ،اًريبك يالواط انك إذا ماأو

 بالغالم مسي مل إذا ما شملي ال هوو ،الغالم هو النصوص يف وركاملذ ألن ،نظر من لوخي ال نهكل ،بعض

   .اجلوازصل األ انك عدمه فمع ،ةياخلصوص عدم فهم إىل حباجة عنه يفالتعد ،رهلصغ

 صرحوإن  نهإف ،هلكالو خيالشك بالغالم ىمسي ال ثيحب اًريبك املوطوء انكشكال إذا اإل يف ذاكو

   :لقا سكتمسامل إالّ أن ،الفرق بعدم هريغو القواعد يف



١١٢

 يفالتعد ،هلكالو خيالش شملي ال هوو ،الغالم هو النصوص يف وركاملذ ألن ،نظر من لوخي ال(

 من الك نكل ،الفصل عدم ىعل مجاعاإل أو ،ركالذ مطلق املرادن أو الغالم من ةيملثالا فهم إىل تاجحي

   .ىانته )ديبع ريغ انكوإن  ،ظاهر ريغ نيمراأل

  .ةياحللصل فاأل ،هذا ىفعل :أقول

 انيالثان ديالشهو فاحملقق ،احللم بلغي مل بأن كذلو ،رجالً ىمسي ال مبا اًريصغ يالواط انك إذا أما

  .ةياخلصوص عدم لفهم ،الفرق بعدم قالوا تبعهما من مجلةو

 ،ريالصغ شملي ال هوو )الرجل( لفظ ىعل اشتمل النص ألن ،هاريغو القواعد هيف لكتشساو

 بعضو اجلمال ديسال أن ماك ،احلرمة عدم إىل سكتمسامل مال لذاو ،الثالث عن الرفع ليدل إىل ضافةباإل

   .إشكال من ختلو ال ريالصغ ياطالو يف احلرمة بأن قالوا نياملعلق من آخر

 أما ،غالماً ىمسي املوطوءو بالغاً يالواط انك إذا مبا خاصة احلرمة أن القاعدة ىفمقتض هذا ىعلو

   .ةياحللصل فاأل كذل عدا مايف

 مل عنه فيلكالت رتفعي ممن أشبه ما أو راناًسك أو نائماً أو جمنوناً يالواط انك لو أنه علمي منهو

 عبثي رجل :)عليه السالم( قوله مثلفإن  ه،عن املنع أدلة انصرافو ،الرفع دلةأل ،احلرمة وجبي

  .شملهي ال بغالم لعب رجلو ،بالغالم

  .احلرمة كذل وجبي نكي مل ،غالم يف رهكذ أدخلو وثاقاً شد إذا ماك ،يبالوط أجلا أُذإ أنه ماك

   .االنصرافو الرفع دلةأل ،راهكاإلو االضطرار يف مكاحل رفع بعدي ال ماك

   نياملخلوقت أو اللواط حال نياملوجودت ختاألو البنت نيب فرق النه إمث 



١١٣

  قوى وبنته وأخته على األيوال حترم على املوطوء أم الواط

  

 الرضاع أو الشبهة أو الزنا أو احلالل من مها أو ماأل انتك ،ملأل أو بلأل أو نيبولأل انتاك ،بعده

   .فتأمل ،بسالنكلحمة  حلمةألنه  رضاعال إىل ىنتعد امناو ،طالقلإل

  .لماًسم امللوط انكوإن  بل ،كذا لعمله )١(سالماإل جب فقد يالالط لمسأ مث نيافرك اناكلوو

 فهل ،كذلك مذهبها نأل أو ،فرهاكل باحلرمة تقول ال ممن ختاأل وأ البنت أو ماأل انتك إذا ماإ

 حباجة ألةسامل انتكوإن  ،وجه من لوخي ال ولاألو ،احتماالن ،طالقلإل ال أم ،لزموهمأ لقاعدة وزجي

   .التأمل إىل

 عدموصل لأل املشهور هو ماك} قوىاأل ىعل ختهأو بنتهو يالواط أم املوطوء ىعل حترم الو{

  .جوازه ىعل خيالش عدا عما مجاعاإل يكح بل ،ليالدل

 الفاعل نم لكل ارخباأل يف ريالضم رجوع احتمال مأخذه ونكي أن احتمل فقد كذل منع من أما

   .املفعولو

 من لكل ريالضم رجوعـ  كذل مثل جواز عدم الظاهر بل( :اجلواهر قال لذاو ،ىفخيال ما هيفو

   .)هنا بعدمه املقطوع ااز من ضرب ىعل الّإ لغةً  ـاملفعولو الفاعل

 منألنه  ،خذهأ جوازصل فاأل ،مها أحدانك نهأب علمه مع اًءموطو أو اًيواط انك أنه يف كش لوو

   .رواكذ ما ىعل املين يواجد ثوب ليقب

  .البلوغ عدمصل فاأل ،ال مأ بلوغه قبل انك أنه يف كش نهكل باللواط علم ولو

 عدمصل األ انك ،الغالم مبلغ اللواط حال بلغي مل أو غالماً انك املوطوء أن يف كش لو أنه ماك

  .بلوغه

   أباً أو ،له ابناً أو ،البنت هلذه خاًأ انك املوطوء أن يف كش لوو

                                                





١١٤

   كما مركان سابقاً إذا  ألنه إما لواط أو زنا وهو حمرمي،ولو كان املوطوء خنثى حرمت أمها وبنتها على الواط

  

   .ةياحلل صالةأل ،الفحص بعد حلت

فإن } حمرم هوو زنا أو لواط ماإ نهأل ي،الواط ىعل بنتهاو مهاأ حرمت ىخنث املوطوء انك ولو{

 ألةسامل يف أيتي ماك، العقد ىعل} ابقاًس {الزنا} انكذاإ {للزاين ماألو البنت ميحتر جبوي باملرأة الزنا

   .تعاىل إن شاء اهللا يتاآل الفصل من نيالعشرو الثامنة

  .اخسالن خطأ من فلعله} مر ماك{ :قوله أما

 شفك يكحم يف عللهو ،ميالتحر عدم قربفاأل لكمش ىخنث أوقب ولو :القواعد ففي انك فيكو

   .احلرمة جانب بيتغل مع اطياالحت اخلالف وجهو ،لسببا يف كالش معصل باأل للثاما

 ،بنتهو مهأ فتحرم امرأة ما إفهو رجل هيف أوقبفإن  ،ثالثة عةيطب ىاخلنث ونك عدم ىعل بناًء :قولأ

  .عياجلم حرمة الالزم انك مجايلاإل العلم ثيحو ،بنتهو مهأو ختهأ فتحرم رجل ماإو

 ،نيريالتقد الك ىعل البنتو ماأل حبرمة علمي نهإف ،العلم الحنالل ختاأل املصنف ركذ عدم لعلو

   .العدمصل فاأل ،ختاأل حرمة علمي الو

 أو رجب لأو أيام ثالثة اميص هيعل بجي أن ماإ بأنه مجايلاإل العلم ليقب مننه إ :قالي رمبا نكل

 ىعل فيلكالت من هيعل وجه ما انيتإب علمي مل الإو ،ةساخلم اميص هيعل بجي ثيح ،شعبان أول نيومي

   .حال لك

   هو سيل إذ ،حمرماً قابهيإ نكي مل ثالثة عةيطب ىاخلنث ونك ىعل بناًء أما



١١٥

  كان ذلك بعد التزويجوإن  حرمة املذكورات حوطواأل

  

  .نيفيلكالت  أحدشملهي فال ،امرأة الو رجالً

 هيعل نيفيلكالت وجوب ىعل فبناًء غالم يف ىثاخلن أوقب إذا أما ،ىاخلنث يف رجلوقب أ إذا هذا

 رجل نهأو ،راًكذ الغالم يف دخلهأ ما ونكي أن ىاخلنث الحتمال ،املوطوء من الثالثة اجتناب هيعل وجب

  .الواقع يف

  . يف اخلنثىىاخلنث دخلأ إذا ذاكو

 ونكين  أاطيواالحت، ىنثأ أو راًكذ هسنف علجي أن ىللخنث أن ابقةسال املباحث بعض يف رناكذ ناكل

   .منه هسنف جعل يالذ الصنف كذل أحكام لك هيعل ترتبيف ،بالقرعة كذل

 إذا مايف المكال انك ،ىاخلنث أو املرأة أو ركالذ دبر يف ىاخلنث دخلأ إذا ما يف المكال أن ىفخي ال مث

   .ىاخلنث دبر يف ركالذ أدخل

 بل ،اجلامع يف ديعس ابن عن ماك} جيالتزو بعد كذل انكوإن  وراتكاملذ حرمة حوطاألو{

  .ميبالتحر مكاحل طلقواأ مجاعة ظاهر إىل بسن

 ،ةيرواو ىفتو هيف خمالف ال ياتفاق أنه بعضهم ىادع بل ،ميالتحر عدم مةيعظ شهرة املشهور نكل

  .ريعم أيب ابن لسمر من ظهري ماإالّ 

   .)١(احلالل احلرام رمحي ال :)المسال هميعل( بقوهلمو ،صلباأل للحل تدلساو

 أيتي رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناأصحاب بعض عن ،ريعم أيب ابن لسمبر للحرمةو

   .)٢(املرأة هيعل حرمت أوقبهإذا  :فقال ،امرأته أخا

   أخص انكوإن  لساملرو ،ابقةسال اتيالروا بعض إطالقب كذل ديؤي ورمبا

                                                







١١٦

  ة كالنسبية واألم الرضاعي،طلقها وأراد تزوجيها جديداً إذا خصوصاً

  

 ضعفو ،ةًيرواو وعمالً ىفتو القاعدة كتل قوة إالّ أن ،احلالل احلرام رمحي ال قاعدة من مطلقاً

 للعام نكي مل إذا العام ىعل قدمي مناإ اخلاصفإن  ،هيعل القاعدة ميتقد وجبي عمالًو نداًس هسنف يف لساملر

   .راهةكال إىل لزاماإل عن اخلاص ظهور صرف توجب قوة

 وجه ال ـ املصنف من ظهري ماك ـ ابنتهو مهأ إىل عنه يفالتعد ،املوطوء ختأ يف لساملر مث إن

   .به مقطوع ريغ هوو املناط وحدة إالّ ،له

 زجي مل} داًيجد هاجيتزو أرادو طلقها{ ـ فله تهيوجز حالة يف قابياإل وقع} ذاإ خصوصاً{

   .تبعدةسم بالطالق ةيبداأل فحرمته قابياإل دبع حمللة انتكا إذا إ :قالي إالّ أن له دلةاأل لشموله

 ماك ،دلةلأل مشمول نئذيحألنه  ،ديجد من احهاكن زجي مل  مثالً،أخاها أوقب مث طلقها إذا نعم

   .)رمحه اهللا(ى املرتض خيالش رهكذ

 من هكسع نايرأ ماك ،ةيجراح ةيعمل جراءإب كذل انكمإب قالي ماك ـ بنتاً املوطوء انقلبنه إمث 

 بةسبالن مكاحل انقالب بعدي ال بل ،هلا يالواط أخذ جواز يف إشكال فال ـ زماننا يف ولداً البنت بانقال

   .مكاحل تبدل املوضوع تبدلفإن  ،املوضوع تبعي مكاحل ألن ،ختهأو مهأو بنته إىل

 اللثام شفكو اضيالرو الروضةو ريالتحر عنو ،اجلواهر يف ماك} ةيبسالنك ةيالرضاع مواأل{

 انصراف جلأل أنهك كذل يف القواعد إشكالو ،بسالن لحمةك حلمة الرضاع ونك لعموم ،همريغو

   .دلةاأل من ةيبسالن



١١٧

 أو مع االشتباه ،يكون عن علم وعمد واختيار أن  والظاهر عدم الفرق يف الوطي بني،وكذلك األخت والبنت

  ل أو كان املباشر للفعل هو املفعوختيله امرأته أو كان مكرهاً إذا كما

  

   .فتأمل ،بسالن ليدل تممي الرضاع ليدلن إ :هيفو

 من أو نيبواأل من ختاأل نيب فرق ال ماك ،عياجلم يف كاملال لوحدة} البنتو ختاأل كذلكو{

 لك ،زنا عن أو ،شبهة يوط عن أو ،حيصح يوط عن البنتو ختاألو ماأل انتك واءسو ،مهاأحد

   .دلةاأل طالقإل كذل

 مع أو ،ارياختو وعمد علم عن ونكي أن نيب يالوط يف الفرق دمع {املصنف عند} والظاهر{

 هو للفعل املباشر انك أو {العمد مقابل} هاًركم انك أو امرأته لهيخت إذا ماك {العلم مقابل} االشتباه

  .ارياالخت مقابل} املفعول

 علالفا إىل بسني فعل لك يف ماك ،العمدو العلم إىل منصرف النص نأل ،نظر لكال يف نكل

 ةيالزان :قولهو ،)١(سنف ريبغ اًسنف قتل من :بحانهس قوله يف مثالً ،العموم رادهإ نةيقر بدون

 العلم إىل منصرفة لهاك ،هاريغ إىل ،)٣(همايديأ فاقطعوا ارقةسالو ارقسال :وقوله ،)٢(الزاينو

   .ارياالختو العمدو

  .الرفع ثيحد إىل ضافةباإل هذا

 مناإو ،الفاعل إىل الفعل بةسن نئذيح تصح ال نهبأ لكشي( :بقوله سكتمسامل الثالث يف لكشأ قدو

   املفعول إىل بتهسن تصح

                                                









١١٨

   ولو شك يف حتقق اإليقاب وعدمه بىن على العدم،إشكال ففي التحرمي ولو كان املوطوء ميتاً

  

   .ىانته )النصوص ظاهر عن خرجيف

 ىعل ةيعرف داللة هلما النصوص يف نيردالوا العبثو اللعب لفظ أن الثالثة يف احلرمة عدم ديؤيو

   .االجتناب اطياالحت أن يف كالش نعم، نياللفظ نيذ العمل سنف مسي مل الإو ،ارياالختو العمدو العلم

 مل ثيح املقاصد جلامع خالفاً ،القواعد عن ماك} إشكال ميالتحر ففي تاًيم املوطوء انك لوو{

 ،ياحل الغالم النصوص من اقساملن أن جهة من ةيباحلل أفىت ثيح للجواهرو ،النص لعموم ،ميالتحر بعدي

  .ظهراأل هو هذاو ،سكتمسامل تبعهو ،احلل عمومات ىعل هريغ ىبقيف

 ختأ للموطوء وزحي ال بأنه القول ىفعل ،هسنف يف آلته أدخل بأن تاًيم انك لو يالواط أن ماك

   .املقام يف وزجي ،بنتهو مهأو يالواط

 أنه علمي ملو قابيباإل علم إذا ذاكو ،صللأل} العدم ىعل بىن عدمهو قابياإل حتقق يف كش ولو{

   .ال أم ،ارياالختو العمدو العلمك احملرم الوجه ىعل انك

 نكي مل إذا ماك ،رمحي مل الإو ،حرم ابتالئه حمل المهاك انكفإن  ،نيهذ  أحدأوقب نهأب علم ولو

   .تأملف ،مثالً مهأ تيتوف قدو ختأ الو بنت ال حدمهاأل

  .دلةاأل طالقإل ،ال أم نزالإب ونكي أن ميالتحر يف فرق النه إمث 

 الو ،فوراً املفارقة وجبت كبذل علم مث متزوجاً انكفلو ،تدامةساالو االبتداء نيب فرق ال ماك

   .الطالق إىل حاجة



١١٩

 ،ابنة املوطوء أو أخته أو أمه ي فال بأس بنكاح ولد الواط،وال حترم من جهة هذا العمل الشنيع غري الثالثة املذكورة

  . الترك يف ابنتهوىلن األكاوإن 

  

 من نيمراأل أقل أو ،املثل مهر هيعل هلا أن ماك ،للشبهة دهأوال انتك باحلرمة علمي نكي مل إذا ،نعم

   .ابقةس ألةسم يف هناركذ ما ىعل ،املثلو ىمسامل

  .هيف المكلا تقدم ماك ،كذل ىعل اعدتس األ ،فال ارةكالب فض ةيد أما

  .العقد صحةصل فاأل ،بعده أو ا زواجه قبل حدث أنه هل علمي مل نهكل ،قابيإ حبصول علم لوو

  .العدة هايعل وجبت شبهة عن انك إذا مايف فارق لوو

 لقاعدة ،ال أم طالقلإل نيكالتم املرأة ىعل رمحي فهل ،اجلواز مذهبه ممن خمالفاً املوقب انك لوو

لزموهمأ)بيبالتعص أخذوه ما منهم ؤخذي ما مثل فهو ،ولاأل حوطاأل انكوإن  ،الثاين الظاهر ،)١ 

   .حنوهو

 يف بل ،ليالدل عدم بعدصل لأل} ورةكاملذ الثالثة ريغ عينشال العمل هذا جهة من حترم وال{

   .هيف أجده خالف بال اجلواهر

 لسملر} تهناب يف كالتر وىلاأل انكوإن  ،مهأ أو أخته أو املوطوء ابنة يالواط ولد احكبن سبأ فال{

 ىتر ما :رجل له فقال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عند نتك :قال ،رجاله بعض عن ،عدانس بن سىمو

 :)عليه السالم( فقال ،هذا ابنة هذا ابن تزوجيأ ،ةيجار هلذاو غالم هلذا فولد ،نيمضطجع اناك نيشاب يف

قال ،له قاًيصد انكنه إ :فقال ،لحي ال مل اهللا بحانس ،نعم:  سبأ فال انكوإن، فعلي انك نهإف :قال 

  ،به

                                                





١٢٠

 فال قابياإل دون منه يالذ انكن إ :فقال ،راعهذب ترسمت هوو أجابه مث ،بوجهه فأعرض قال

   .)١(تزوجي أن له لحي فال وقبأ قد انكوإن  ،تزوجي أن سبأ

   .املصنف رهاكذ اليت ةيلوواأل إالّ ديتف نكي مل ا قائل عرفي ملو لةسمرا إحيث و

  

                                                





١٢١

  

  فصل

  

  .)١(حراماإل حال جيالتزو ةيبداأل ماتاحملر من

 العقد لكيالو جراءإ مع ،لكيبالتو أو باملباشرة انك واءس ،حرمةم امرأة تزوجي أن حرمللم وزجي ال

  .حاله أو حراماإل قبل الةكالو انتكو ،حمالً أو حمرماً لكيالو انك واءس ،حراماإل حال

 ،النقل ىعل بناًء حاله واك مع قبله أو ،حراماإل حال الواقع الفضويل عقد جازةإب انك لو ذاكو

  .مطلقاً حوطاأل بل ،يمكاحل شفكال ىعل بل

  .ورةكاملذ لصورا يف احكالن بطالن يف إشكال الو

 ا اجلهل مع انكوإن  ،ال أو ا دخل واءس ،أبداً هيعل الزوجة حرمت باحلرمة العلم مع انكوإن 

 للعقد راملباش انكلو بل ،حال أي ىعل باطل العقد نكل ،دخلي مل أو ا دخل قوىاألعلى  هيعل حترم مل

حمالً العقد له من انكوإن ، بطل حرماًم.  

 احلرمة وجبي هل نكل ،العقد بطالن يف إشكال فال حرمةم الزوجة انتكو حمالً الزوج انكلوو

  .قوة عن لوخي ال بل ،احلرمة حوطاأل ،قوالن هيف ،ةيبداأل

   فرق الو

                                                







١٢٢

 أو واجبة لعمرة أو ،مندوب أو واجب حلج حراماإل ونيك نأ نيب يبداأل ميالتحرو البطالن يف

   .املتعةو الدوام نيب احكالن يف الو ،مندوبة

 أو حرماًم ونهك عن غافالً انك نكل ،مكباحل العلم مع حراماإل حال يف تزوج لو ):١ مسألة(

   .كذل حوطاألو ،إشكال أبداً ماًحرم ونهك يف نكل ،بطالنه يف الكإش فال ،له اًسينا

 ي،بداأل ميالتحر يف جيبالتزو حراماإل حال املنقطعة أو الدائمة زوجته يوط لحقي ال ):٢ مسألة(

   .العمدو باحلرمة العلم مع انكوإن  ،وجبهي فال

 ختأ جيتزوك ،حراماإل ةجه ريغ من باطالً انك نكلو ،حراماإل حال يف تزوج لو ):٣ مسألة(

 انك لو نعم، خباراأل شملهيف جيالتزو لصدق كذل الظاهر ،ال أو ميالتحر توجب هل ،ةساخلام أو الزوجة

   .وجبي مل جيالتزو هيعل صدقي ال ثيحب انكراأل بعض لفقدنه البط

 ذاكو بل ،هيف ونهك عدم ىعل بىن ،قبله أو حراماإل يف انك هل هجيتزو أن يف كش لو ):٤ مسألة(

 حاله وقوعه يف الزوجان اختلف فلو نئذيحو ،إشكال ىعل بعده وأ حراماإل حال يف انك أنه يف كش لو

   فرق ريغ من ،الصحة يدعي من قول قدم ،الحقاً أو ابقاًس اللحاإل حال أو



١٢٣

   .مها أحدخيبتار العلم أو نيخيالتار جهل نيب

 بطل كذل مع تزوجفإن  ،جيالتزو له وزجي ال ،ال مأ حرامهإ من حلأ أنه يف كشو حمرماً انكلو نعم

   .حراماإل بقاء تصحابسا ىمقتض هو ماك ،أبداً هيعل حرمتو

 العقد صح حرامهإ ادسف شفكنامث  ،املوضوعو مكباحل عاملاً حراماإل حال تزوج إذا ):٥ مسألة(

 منو ،دسف قد  أنهمن ،وجهان هيفف ،تزوج مث دهسفأف حاًيصح حرامهإ انكلو نعم ،احلرمة وجبي ملو

   .هأحكام عيمج يف حيالصح معاملة معاملته

   .ماءاإل كمتل ذاكو ،ةيالرجع العدة يف الطالق يف الرجوع حرمللم وزجي ):٦ مسألة(

 حرماًم لكوي أن له وزحي ذاكو ،حاللهإ بعد زوجهي أن يف حمالً لكوي أن حرمللم وزجي ):٧ مسألة(

   .حالهلماإ بعد زوجهي أن يف

 بعد كذل له هلو ،حرامهإ حال يف جازتهإ له زجي مل حرامهإ حال يف فضويل جهوز لو ):٨ مسألة(

 قبلي ال باطل فعقده الإو ،حمالً الفضويل انك إذا هذا ،بالنقل القول ىعل لوو ،العدم حوطاأل ،حاللهإ

   .)١( حمالً له املعقود انكلوو ،جازةاإل

  

                                                





١٢٤



١٢٥

  

  فصل 

يف احملرمات باملصاهرة

 ة بالتحليل أو الوطي شبه أو انتفاعاً أو امللك عيناً، الطرفني مع أقرباء اآلخر حتدث بالزوجية أحدوهي عالقة بني

  ،أو زنا

  

   فصل

  باملصاهرة احملرمات يف

  

 اأب املصنف رهكذ ما} يه {الفقهاء من مجلة اصطالح هيعل ىجر ما يف باملصاهرة املراد} و{

 مما ا دخلو متزوجة يهو حهاكن اليت املرأة مع الرجل قةعالفإن  ،خراآل مع }نيالطرف  أحدنيب عالقة{

 رهكذ مبا خاصة املصاهرة تسيفل ،ياالصطالح باملعىن املصاهرة لعالقة مشمولة ،ةيبداأل احلرمة وجبي

   .}خراآل أقرباء مع{ :بقوله املصنف

 انتفاعاً أو {ةكاململو نيع انسناإل كلمي بأن }ناًيع كاملل أو ،ةيبالزوج حتدث {يفه ،انك فيكو

   .نهايع ال احملللة انتفاع كلمي له احملللفإن } ليبالتحل

   .مهاأو بنتها حرمة وجبي باملرأة الزنا بأن مجاعة قال ماك} زنا أو شبهة يالوط أو{



١٢٦

  .أو النظر واللمس يف صورة خمصوصة

  

 رصو لك سيل إذ }خمصوصة صورة ىف {تهسملموو باأل منظورة ألةسم يف} ساللمو النظر أو{

  .حماهلا يف ركتذ شرائط هلا بل ،العلقة توجب وراتكاملذ

 يالوط وجبي قدو ،العالقة العقد سنف وجبي قد إذ ،يالوط منو العقد من أعم ةيبالزوج املراد مث

  .ورةكاملذ العالقة بالعقد

 عن تباعهأ ديق بأنه ،سالماإل ىعل نيلمسامل ريغ بعض هريثي إشكال إىل شارةباإل هنا سبأ الو

 باب ففي ،اتياحلر دييتقو تبكال من هلا ةيأمه ال اليت ةيلكالش اءيشاأل ببسب اةياحل قأعما إىل الذهاب

 بدون رجل يأل امرأة أي صحيف ،كسبالعو للرجل املرأة خلقت نمايب حمرمات اءسن عدة جعل الزواج

   .احملرمات من لةيطو قائمة من حاجة

 واجباتو نيقوانو اًأحكام سالماإل جعل افكاالعتو واحلج الصومو الصالةو الطهارة بوابأ يفو

 مما ثركأ همغفرا انكل نيديالق نيذ نيديمق لمونسامل نكي مل فلو ،اةياحل لبناء غالتفر عن انسناإل قيتع

   .ةسينكالو نيالد وديق عن حتللوا ملا ونيالشرقو ونيالغرب جاا ماك اةياحل آفاق جوب هلم حيتي

  :اجلوابو

 من تأخروا بل ،الطاعةو العبادةو احلرامو باحلالل دهميتق جهة من تأخرواي مل نيلمساملن إ :أوالً

 الصناعةفإن  ،)١(نةسح ايالدن يف آتنا ربنا: سالماإل أمرهم ما كسبع الصناعةو ايالدن واكتر مأ جهة

   ،اةياحل يف همريسو همكلوس مكحت اليت نيالقوان هو نيد الغربو للشرق سيأل ،نيالد بضعف ترتبط ال

                                                





١٢٧

 انسنلإل ابتةكال الغرب نيقوانو ،سالماإل نيقوان من مبرات ثركأ انسنلإل ابتةكال الشرق نيقوان بل

   .ةياملدن نيالقوان إىل ضافةباإل ةسينكال نيبقوان دونيمق مإف ،سالماإل نيقوان من كذلك ثركأ

 املرأةو الرجل شقاء إىل خرةباآل ينتهي ،سالماإل ضبطه ماك نيبقوان الزواج ضبط عدمن إ :اًيثانو

 الطالق ثرةكو نياجلانب شقاءو العوائل هدم من الشرقو الغرب يف ناآل جنده ماك ،العائلة هدمو

 ،هاريغو للواطو البغاة من الناشئة مراضاألو ةيسالنف العقدو الفقر من كذل تبعي مبا ،والعزاب سالعوانو

 عدمك االحترام جلأل بعضها أن إىل ضافةباإل ،اجالزو حول الصارمة نيالقوان عيتشر أن هو ببسالو

 ،خواتاألو مهاتاأل جيتزو عدمك يساجلن يالتمل وعدم التالؤم عدم جلأل بعضهاو ،باأل زوجة جيتزو

 ريوست جلأل بعضهاو، نيختاأل جيتزوك ةيساجلن اةياحل يف لكمشا اثحدإ عدم جلأل بعضهاو

 ةيالرضاع احملرمات مثل ،)١(هيف قعي أن كشأو ىاحلم لحو ىرع فمن، ةياطياالحت وارسباأل احملظورات

 املطلقة احكنو ،العدة يف احكالن مثل عقوباتو باتيتأد بعضهاو، ةيبسالن احملرمات حول وارسأ يه اليت

 ىنر ماك ،عةيالشر بدون حىت انسناإل به قولي مما معقول وجه لكل مما كذل ريغ إىل ،احمللل بلق ثالثاً

   نوع أا ،امنه جبملة لتزموني حنوهو لحدامل العامل عقالء

                                                





١٢٨

 النادر ءيالشفإن  ،الزواج عالقة حول االحترام اءفضإ جلأل وضعها من بدال ةياجتماع أنظمة

 ترمحي ال مبا الذهب احترام ىتر لذاو ،اجياالحت ريثك انكلوو املبتذل ءيالش من حتراماًأ ثركأ هيلإ احملتاج

 فهو ،دساجل ألمي الطعام أن امك سالنف ألمي االحترام ضفاءإو ،فائدة ثركأ الثاين انكوإن  ،التراب مثله

   .ةيخاو سالنف ىتبق بدونه سللنف عطاءإ

 نيالتمارو الصحة حفظو النظافة منها فوائد ديتف اإف ،آخرها إىل الطهارة إىل بةسبالن أما

 ،للمعاشرة صاحلة ونكت ال اةاملرب ريغ سالنففإن  ،لالجتماع تصلح ثيحب سالنف ةيترب منهاو ،ةيدساجل

   .ادهسفو جتماعاال خستف نواة يهو

 أن علم إذا انسناإلحيث إن  ،انسناإل اتريخ لك سرأ هو يالذ هبحانس باهللا االرتباط منهاو

 انسناإل هذا انك ،بالعذاب ءيساملو انسحباإل نساحمل يزجي ،ريقد عامل شرافإ حتت ناتهسكو اتهكحر

 إىل ضافةباإل ،ةيالداخل عادتهس ببسي مما ،ثاماآلو املظامل عن منقلعاً ،اترياخل إىل ارعاًسم معتدالً ماًيتقسم

 املعددة تبكال يف ليالتفصو ،اجلواب إىل طيسب لفاتإ هذا ،عنه ادسالف جذور اجتثاثو االجتماع ةيتقو

   .له

  



١٢٩

  حترم زوجة كل من األب واالبن على اآلخر ): ١ مسألة(

  

 اًإمجاع بل ،خالف الو إشكال بال} خراآل على بناالو باأل من لك زوجة حترم{ ):١ مسألة(

 من مكؤآبا حكن ما حواكتن وال :بحانهس قوله له شهديو ،نيالد من ضرورةًو ،نقله متواتراً

   .)١(اءسالن

  .)٢(مكأصالب من نيالذ مكبنائأ وحالئل :تعاىل قولهو

 لو :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب اءسن حرمة يف )عليه السالم( جعفر أيب عن ،ةيروا يفو

صلى اهللا عليه ( اهللا ولسفر ،ال :لقالوا ،البنه أحتل ا دخلي أن قبل فطلقها امرأة تزوج رجل عن ألتهمس

   .)٣(آبائهم من حرمة أعظم )وآله وسلم

 هيأب ىعل حرام يه :قال ،هاسفلم امرأة تزوج رجل :)عليه السالم( له قلت ،لمسم بن حممد عنو

   .)٤(واجب مهرهاو ،ابنهو

 مناإ قل :تعاىل قوله عن لئس أنه ،ثيحد يف )عليه السالم( نساحل أيب عن ،نيقطي علي بن وعن

 انواك سالنافإن  ،باءاآل حكن ما عيني: بطن ماو :قال أن إىل ،)٥(منها ظهر ما الفواحش ريب حرم

 بعده من ابنه تزوجها عنها ماتو زوجة للرجل انكذا  إ)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب بعثي أن قبل

   نكت ملإذا 

                                                













١٣٠

   .)١(كذل وجل عز اهللا فحرم مهأ

عليه ( قال ،بطن ماو منها ظهر ما الفواحش ،)المسال همايعل( نيساحل علي بن عن ،ةيروا يفو

   .)٢(الزنا بطن ماو ،باأل امرأة احكن ظهر ما :)السالم

 دخلي أن قبل فمات امرأة تزوج رجل :)عليه السالم( سىمو راهيمإب يبأل قلت :قال ،سوني عنو

   .)٣(العقدة كملألنه  رهونهكي مإ :فقال ،البنه حتلأ ا

   .واحد ريغ رهكذ ماك ،إشكال بال ميالتحر مبعىن راهةكال :أقول

 ةياجلاهل يف نس املطلب عبدن إ :)عليه السالم( يلعل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب ةيوص يفو

 وال :وجل عز اهللا نزلأف ،بناءاأل ىعل باءاآل اءسن حرم ،سالماإل يف له وجل عز اهللا جراهاأ ننس سمخ

   .)٤(ثياحلد  اءسالن من مكؤآبا حكن ما حواكت

 له تعاىل اهللا جراهاأ ننسال من سمخ املطلب لعبد انك :قال ثيحد يف )عليه السالم( الرضا عنو

 بعةس تيبالب طوفي انكو ،بلاإل من مائة القتل يف ةيالد نس ،بناءاأل ىعل باءاآل اءسن حرم ،سالماإل يف

   ،ساخلم منه خرجأف رتاًك وجدو ،شواطأ

                                                











١٣١

   يف الثاين ونازالًول يف األصاعداًف

  

   .)١(احلاج ةيقاس زمزم ىمسو

 املال أخذيو انيعاأل بعض هيعل تويلسي أن مباحاً زمزم ماء جعلخري أنه باأل املراد أن الظاهر :أقول

   .املاء مقابل يف

) عليهما السالم( نيساحلو نساحل أن باب يف )عليه السالم( جعفر أيب عن ،اجلارود أيب ثيحد يفو

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا ولسلر لحي هل لهمسف :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسر صلب من

 إالّ هيعل حرم ماو ،لصلبه ولداه اهللاو فهما ،ال قالوا وإن ،ذبواك نعم قالوافإن  ،لتهمايحل احكن )وسلم

   .)٢(للصلب

   .اتيالروا من هاريغ إىل

متواتراً نقله،  اًإمجاعو ضرورةً بل ،خالف الو إشكال بال} الثاين يف نازالًو ،ولاأل يف فصاعداً{

   .تقدم ما بعضويدل عليه باإلضافة إىل تفسري اآلية باألعم مجلة من الروايات مثل 

 ىعل حترم مل لو :)عليه السالم( قال ،)المسال همايعل( مها أحدعن ،لمسم بن حممد حيصحو

 ،اهللا لوسر تؤذوا أن مكل انك ما :وجل عز اهللا لقول )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب زواجأ سالنا

 عز اهللا بقول )المسال همايعل( نيساحلو نساحل ىعل حرمن ،)٣(أبداً بعده من زواجهأ حواكتن أن الو

   حكن ما حواكتن وال :وجل

                                                









١٣٢

   أو رضاعاًنسباً

  

   .)١(جده امرأة حكني أن للرجل صلحي الو اءسالن من مكؤآبا

 حكن ما حواكتن وال :وجل عز اهللا قول يف ،)عليه السالم( علي عن ،سالماإل دعائم عنو

 انك ،ولده من حدأل حتل مل طلقها أو عنها تويف مث امرأة الرجل حكنإذا  :قال )٢(اءسالن من مكؤآبا

   .)٣(لواستنا ما ولده ىعل حمرمة يه ،جده امرأة الرجل تزوجي الو ،دخلي مل أو ا دخل

 من مكاؤآب حكن ما حواكتن وال :اهللا قولي :)عليه السالم( الباقر عن ،لمسم بن حممد عنو

   .)٤(جده امرأة حكني أن للرجل صلحي فال اءسالن

  .ن الرواياتإىل غريها م

  ً.متواترا اًإمجاعبال إشكال وال خالف يف الرضاع، بل } نسباً أو رضاعاً{

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسرن إ :ثيحد يف )عليه السالم( جعفر أيب عن ،ديبر فعن

   .)٥(بسالن من رمحي ما الرضاع من رمحي :قال

 من رمحي ما الرضاع من رمحي :قولي عتهمس :تلق ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،نانس ابن عنو

   .)٦(القرابة

                                                















١٣٣

   أو متعةدواماً

  

 الرضاع من رمحي :قال ،الرضاع عن لئسنه إ ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،الصباح أيب عنو

   .)١(بسالن من رمحي ما

   .)٢()عليه السالم( عنه ،رحانس ابن عن ،حنوهو

  ـ:قال أن إىل ـ ريبك تيب أهل ناإ :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،زرارة بن ديعب عنو

  .)٣(الرضاع من رمحي فهو بسالن من رمحي ما :فقال

حيرم منه ما حيرم من :  عن الرضاع، فقال)عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،احلليب عنو

  .)٤(النسب

   .)٥(كذل ديؤي ما احملرمات ءمااإل يف) عليه السالم(ويف رواية مسعدة، عن الصادق 

   .اتيالروا من هاريغ ىلإ

   .بابه يف ورةكمذ للرضاع ليتفاص كهناو

 ديتفسا رمبا بل ،الزوجو الزوجة أدلة طالقإل ،اًإمجاع بل ،إشكال الو خالف بال} متعةً أو دوماً{

 متعة أا كش لو أنه بقس مايف رناكذ لذاو ،واحدة قةيحق ماأ املدة ركذي مل إذا دواماً املتعة انقالب من

  صل فاأل ،دوام أو مثالً شهر إىل

                                                













١٣٤

  . واألب واالبن بني احلر واململوك وال فرق يف الزوجني،مل يكن دخلوإن  ،مبجرد العقد

  

   .املعلومة املدة بعد تمرارساال

وإن  دلةاأل لصدق كذلو ،اًإمجاع بل ،إشكال الو خالف بال} دخل نكي ملوإن  ،العقد مبجرد{

 حكن ما يفالنكاح  ونكي أن الحتمال ،مجاعاإل ألةسامل يف العمدة سكتمسامل فجعل ،دخلي مل

 طلقهما نياللت ةيندكالو ةيالعامر ثيأحاد بعض من كذل تفادةسا نكمي بل ،له وجه ال يالوط مكؤآبا

   .فراجع ،)١(دخول دون من )صلى اهللا عليه وآله وسلم( ولسالر

 كذل ،اًإمجاع بل خالف الو إشكال بال} كاململوو احلر نيب البناو باألو نيالزوج يف فرق الو{

  .دلةاأل طالقإل

 أو ،هيول أو لهيكو أو هسبنف العقد ونكين أو ،انونو العاقلو ،ريالصغو ريبكال نيب فرق ال ماك

  .ىالفتاو إطالقك دلةاأل طالقإل كذل لك ،أجاز إذا فضويل

 ما بعض حرمة ىري ال من يفو ،افركال يف مقامنا بجي سالماإلو لزموهمأ قاعدة شملي هلو

 هيعل بجي فهل ،لمسأ مث هيأب زوجة افركال تزوج إذا ماك ولفاأل ،احتماالن ،املذاهب من حرمته ىنر

   .الثاين بعدي ال ،قبله ما بجي سالماإل جهة من ال أم ،اتطالقاإل باب من هاإطالق

   فهو ،فرهك حال يف تزوجها إذا مايف بنته أو مهأ أو ختهأ هإطالق لزوم أما

                                                





١٣٥

   .سالماإل قبل الرضاع باب يف كذلكو ،مجاعاإلو الضرورة باب من القاعدة عن خارج

 علم مما هيف حنن ما سيلو ،قطعاً خروجه علم ما إالّ ءيش لك تشمل اجلب قاعدةن إ :احلاصلو

   .االجتناب حوطاأل انكوإن  ،خروجه

 ال مهاو ،مثالً الدخول قبل طلقهاو ،نيفخمال المهاك باألو باأل زوجة انتك إذا ماك :الثاينو

 وزجي ثيح ،أشبه ما أو شهود بال طلق إذا ما تشمل ماك لزموهمأ قاعدة شملهماي فهل ،احلرمة انيري

 سيلألنه  ،اجلواز القاعدة ىمقتضو ،احتماالن ،باأل زوجة األ ،ال أم ،طالقاإل جهة من احهاكن لنا

   .لزاماإل قاعدة من خروجه علم مما

 زواجها ديري يالذ الولد انكو ،تبصرةسم باأل زوجة انتك إذا مبا ،كسالع مكح علمي منهو

   .باأل مدخولة ريبغ اًسبأ ىري الو ،خمالفاً

  



١٣٦

   وحترم مع الدخول،ال حترم مملوكة األب على االبن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر): ٢ مسألة(

  

} النظرو ساللم عدمو الدخول عدم مع كسبالعو االبن ىعل باأل ةكمملو رمحت ال{ ):٢ مسألة(

 مجاعاإل اضيالرو ديسلل النافع شرح عنو ،هيف اخلالف ىنف احلدائق يف ،مةيعظ شهرة املشهور ىعل

  .هيعل

 يف اندراجهما عدم ضرورة ،مهاريغ يف احملرمات حصر ظهورو ،صلباأل اجلواهر يف له تدلساو

   .باأل وحةكمنو االبن لةيحل

 الزوجات يف ظاهران فهما )١(مكبنائأ حالئل :قولهو مكؤآبا حكن ما :بحانهس قوله أما

  .وحاتكاملن

 انك )عليه السالم( نياملؤمن ريأم ماماإل أن مع ،ىركس ببنت تزوج )عليه السالم( نيساحل نألو

   .لبعضها أومة األ لكل باأل كمل نيب الفرق عدم وضوح مع ،ةريسأ ا واؤماجا عند هاكمال مجلة من

  .نيلمسامل من إمجاع بأنه ليق بل ،إشكال الو خالف بال} الدخول مع حترمو{

 يف شكالاإل عرفت قد كنأ الإ ،املناط لفهم داًيبع نكي ملوإن  هوو ،نيتيباآل كلذل تدلسا قدو

   .داللتهما

 ىأتإذا  :ثيحد يف )معليه السال( جعفر أبو قال :قال ،زرارة عن ،ركب بن سىمو خرب يفو

   .)٢(هيبأل الو البنه ةياجلار كتل حتل فال حالل يهو ةياجلار

                                                







١٣٧

  كان بشهوة إذا  األمرين أحدأو

  

 عنو ،املشهور إىل القول هذا بسن قدو ،ساللمو النظر من} بشهوة انك إذا نيمراأل  أحدأو{

 على بناال منظورة حل اللمعةو الرسو الصالح أيبو دياملف عنو ،اجلواز همريغومة العالو احملققو ياحلل

  .خاصة باأل

   .الثاين القول حيترج يقتضي نهمايب اجلمع ،متعارضة اتيروا :نيولاأل تندسمو

   .باأل منظورة ىعل املنع نصوص بعض اقتصار إالّ ليدل له وجدي فلم :الثالث القول أما

   :ولاأل القول أدلة فمن ،انك فيكو

 نظر إذا :قلت ،بنهاو هيأب ىعل حرمت بشهوة هايلإ نظرو جردهان إ :إمساعيل ابن حممد حيصح

   .)١(هيعل حرمت بشهوة دهاسجو فرجها إىل نظرإذا  :قال ،دهاسج إىل

 قبلي الرجل عن ،)عليه السالم (الصاحل العبد عن ،نيقطي علي بن موثق :الثاين القول أدلة منو

   .)٢(سبأ ال :قال ،هيبأل أو بنهال حتلأ خارج أو داخل مجاع ريغ من باشرهاي ةياجلار

  .عشرة يف رماتاحمل ماءلإل احلاصرة خباراأل ةياحلل ديؤيو

   .احلال يف به االبتالء لقلة هكنتر ليطو ألةسامل يف المكالو

                                                







١٣٨

  .مل تكن مدخولة إذا وكذا ال حترم احملللة ألحدمها على اآلخر

  

 ونكي أن احتمال أما ،صللأل} مدخولة نكت مل إذا خراآل ىعل حدمهاأل احملللة حترم ال ذاكو{

   .انستحساال شبهي فهو ،باملناط قطع النه إ :هيفف ،احملرم العقد مبرتلة ليالتحل

  



١٣٩

   مطلقاً ورضاعاً نسباً،علتوإن حترم على الزوج أم الزوجة ): ٣ مسألة(

  

} اًبسن {،ذاكهو هايأب مأو مهاأ مأك} علتوإن  الزوجة مأ الزوج ىعل حترم{ ):٣ مسألة(

 دخل} مطلقاً {بسالن من رمحي ما الرضاع من رمحي أنه دل ملا ،إشكال بال} رضاعاًو {ضرورة

 ةيالغن عنو ،اًإمجاع ونكي ادك الروضة يفو ،مةيعظ شهرة املشهور هو ماك ،دخلي مل أو ،بالبنت

   .البنتك بالدخول احلرمة فاشترط ليعق أيب البن خالفاً ،هيعل مجاعاإل اتيالناصرو

 أم بالبنت دخل إذا ملا شامل هفإن إطالق ،)١(مكائسن مهاتوأ :بحانهس بقوله املشهور دلتسا

  .ال

 مأ حرمة ةياآل فظاهر الّإو ،ىانقض مايف قةيحق املشتق بأن قلنا إالّ إذا الداللة بعدم هيعل أوردو

 ما يهو عدمال ىعل اعمجاإل قام مايف إالّ حمللة يفه أشبه ما أو طلقها فإذا ،زوجة واك حال يف الزوجة

  .باحةاإلأصل  ىفعل عداها ما أما، بالبنت دخلإذا 

 هيأب عن ،)عليه السالم( جعفر عن ،عمار بن إسحاق ةيرواك ،النصوص من جبملة له تدلسا ماك

 دخلي مل أو بالبنات دخل مبهمات مهاتاألو :قال ثيحد يف )عليه السالم( علي عن ،)عليه السالم(

   .)٢(تعاىل اهللا حرم ما وامأو فحرموا ن

 ،ا دخلي أن قبل طلقها مث امرأة تزوج رجل عن )عليه السالم( جعفر أبا ألتس ،محزة أيب خربو

  أمري هذا يف ىقض قد :)عليه السالم( فقال :قال ،ابنتها له حتل هل

                                                







١٤٠

 الاليت مكائسن من مكحجور يف الاليت مكربائبو :قولي تعاىل اهللان إ ) السالمعليه( نياملؤمن 

 ا دخلي أن قبل طلقها مث االبنة تزوج ولو، )١(مكيعل فالجناح ن دخلتم ونواكت ملفإن  ،ن دخلتم

 :قولي تعاىل اهللان إ ،هذه مثل هذه سيل ،ال :فقال :قال ،واءس مها سيأل :قلت :قال ،مهاأ له حتل مل

مكائسن مهاتوأ)شرط هايف سيل مبهمة هنا ذهه ،كتل يف اشترط ماك ،هذه يف تثنسي ملو )٢، 

   .)٣(شرط هايف كتلو

 )عليه السالم( اًيعلن إ ،)عليه السالم( هيأب عن ،)عليه السالم( جعفر عن ،إبراهيم بن اثيغ خربو

 تزوجي أن سبأ فال مباأل دخلي مل فإذا ،مباأل دخل إذا ابنتها هيعل حرمت املرأة الرجل تزوجإذا  :قال

 :)عليه السالم( قالو ،ماأل هيعل حرمت فقد ا دخلي مل أو ا فدخل نةبباأل تزوج فإذا ،بنةباال

نكي مل أو احلجر يف نك حرام مكيعل الربائب)٤(.   

عليه ( فقال ،ا دخلي أن قبل طلقها مث امرأة تزوج رجل عن ألتهس :قال ،ريبص أيب موثقو

   .)٥(مهاأ له حتل الو ابنتها له لحي :)السالم

   ديالق رجوع باحتمال ةياآل عموم يف شكالاإل بعد ـ :لقوله تدلسفا العماين أما

                                                













١٤١

ن دخلتم الاليت مكائسن من اتيالروا من جبملة ـ معاً نياجلملت إىل:   

 البنتو ماأل :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عثمان بن محادو ،دراج بن ليمج حيصحك

   .)١(ابنتها شاءوإن  مهاأ تزوج شاءن إ نهإف ،طلقها مث ملرأةا تزوج إذا عىني ،ا دخلي مل إذا واءس

 مهااحدإب دخلي مل إذا ،واءس هذا يف البنتو ماأل :)عليه السالم( عنه ،ليمج عن ،هيالفق ةيروا يفو

   .)٢(خرىاأل له حلت

 رجل نع ألهسف رجل تاهأف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عند نتك :قال ،حازم بن منصور حيصحو

 منا رجل فعله قد :)عليه السالم( اهللا عبد أبو فقال ،مهاأب تزوجيأ ،ا دخلي أن قبل فماتت امرأة تزوج

 ةيالشمخ هذه يف )عليه السالم( علي بقضاء إالّ عةيالش تفخر ما كفدا جعلت :له فقلت ،اًسبأ به ري فلم

 من :)عليه السالم( علي له فقال ،)المعليه الس( اًيعل ىأت مث، كبذل سبأ ال أنه عودسم ابن فتاهاأ اليت

 ،ن دخلتم الاليت مكائسن من مكحجور يف الاليت مكربائبو :عزوجل اهللا قوله من :فقال خذاأ نيأ

 لةسمر هذهو ،تثناةسم هذهن إ :)عليه السالم( فقال مكيعل جناح فال ن دخلتم ونواكت ملفإن 

مكائسن مهاتأو ، عليه السالم( اهللا عبد أبو فقال(: ما معست أما   

                                                







١٤٢

 فعله قد هو قولي صنعت ءيش أي :قلتو ،ندمت قمت فلما ،)عليه السالم( علي عن هذا يروي

 كفدا جعلت :فقلت ،كذل بعد تهيفلق ،)عليه السالم( علي ىقض :ناأ أقولو ،اًسبأ به نر فلم منا رجل

 اًيعل أن ختربين خيش اي: فقال ،هايف ولتق فما ،مين زلة انك ،تقول نتك يالذ انك مناإ الرجل ألةسم

   .)١(هايف تقول ما ألينستو هايف ىقض) عليه السالم(

 تزوجي أن له لحيأ ،ماتت مث ا دخلو امرأة تزوج رجل :له قلت :قال ،إسحاق بن حممد خربو

 مرأةا تزوج فرجل :له قلت :قال ،ا دخل قدو مهاأ تزوجي أن له لحي فيك اهللا بحانس :قال ،مهاأ

   .)٢(ا دخلي ملو منها هيعل رمحي يالذ ماو :قال ،مهاأ له حتل ا دخلي أن قبل تكفهل

   .)٣(ةكمملو أو انتك حرة بعدها طأهاي مل مهاأ أوط إذا ماأل كذلكو :ثيحد يف الدعائم خربو

 أن يروو ،ماأل هيعل حرمت فقد دخلي مل أو ا فدخل البنت تزوجإذا  :املقنع يف الصدوق قالو

  .)٤(خرىاأل له حلت مهااحدإب دخلي مل إذا واءس هذا يف البنتو ماأل

   :بأمور اجلواز اتيروا عن املشهور جابأ قدو

                                                











١٤٣

 ،به العمل كتر فالالزم ،للقرآن خمالف ليمجو محاد حيصح أن ،خيالش عن ائلسالو نقله ما :ولاأل

 ىعل باحلمل اجلمع نكمي أنه احلالو ،لعريفا اجلمع تعذر بعد ونكي مناإ القرآن إىل الرجوعن إ :هيفو

   .راهةكال

 أنه إىل ضافةباإل :هيفو ،أيضاً خيالش عن ائلسالو نقله ماك ،ةيالتق ىعل اجلواز أخبار محل :الثاين

 ثركأ عن الدخول اعتبار عدم كالسامل عن يكاحمل أن ،اجلمع انكمإ عرفت قدو ،العريف اجلمع تعذر بعد

 موافقألنه  :قال خيالش نكل ،احلدائق اصطالح ىعل ةيالتق ،ةيبالتق مرادهن إ قالين  إالّ أ،سالماإل علماء

   .العامة بعض ملذهب

 منصور حيصح داللة الضطراب ،إشكال من لوخي فال ،منصور حيبصح ةيتق ونهكل تداللساال أما

   .ةراهكال ليبس ىعل باملنع مكاحل أن أو ،ةيتق نيمكاحل أي منه علمي فال ،ىفخي ال ماك

 بعض من هو بل ،ماماإل من سيل محادو ليمج ةيروا يف ريسالتف أن من ائلسالو رهكذ ما :الثالث

   .ثيللحد دةيالبع املعاين بعض ركذ مث ،ممنوع هو بل ،حبجة سيفل الروات

   .سكتمسامل رهكذ ماك الظاهر خالفنه إ :أوالً هيفو

   .ركذ مبا نحصراًم اجلواز ليدل سيل إذ ،احلجة يف افك هريغن إ :اًيثانو

 اهللا عبد أيب عن تارة انهيروي مها إذ ،املنت مضطرب محادو ليمج ثيحد بأن خيالش عن ما :الرابع

   الًيمجن إ ثالثةو ،احلليب طةسبوا أخرىو ،طةسوا بال) عليه السالم(



١٤٤

  نزلتوإن وكذا بنتها 

  

   .)المسال همايعل( مها أحدعن ،هأصحاب بعض عن الًسمر هيروي

   .كذل لك وقع لعلهو اضطراباً ىمسي ال هذا نإ :هيفو

   .مجاعاإل يف العماين خمالفة ضري ال إذ ،به املقطوع مجاعاإل خالف ثياالحاد هذهن إ :ساخلام

   .)المسال هميعل( أهلها إىل اوزة اتيالروا علم رد يف يفكي هوو ،العمدة هو الوجه هذا :أقول

فقد تقدم ذكرها يف اآلية املباركة، ويف  ،مجاعاإلو للنص ،خالف الو إشكال بال} ابنتها ذاكو{

  .نصوص متواترة

كبنت البنت، وبنت ابن البنت، بال إشكال وال خالف، بل عن آيات األحكام } وإن نزلت{

 تنبطسي ملوإن  :قال كذل ىعل مجاعاإل دعواه بعد تندسامل يف نكليعلم احلكم من النصوص واإلمجاع، 

 لقرب ـ بالبنت ريالتعب ىعل املشتملة النصوص داللة ىدعو تبعد ال بأنه كستمسامل ردهو ،خباراأل من

   .طةسبوا للبنت ـ عمومها

 أو ،كبنت كيلأ اخطب أو ،كلبنت هذا عطأ :قال ا إذلذاو ،طةسوا بال البنت من املنصرف :أقول

 يف اهيإ زوجها أو ،مثالً بنته لبنت أعطاه فإذا ،طةسوا بال بنته إالّ الذهن إىل تبادري مل ،بنته مع فالن جاء

 يقتضي املقام يف املوضوعو مكاحل بةسمنا نكل ،هيلإ طلب ما خالف فعل أنه العرف ىرأ ،اخلطبة ألةسم

   .البنات ميحتر ةيآ يف هيتقضي ماك ميالتعم

  



١٤٥

  ، الم سواء كانت يف حجره أ،لدخول باألمبشرط ا

  

 ،كذل ىعل نةسالو تابكال لةدال تقدم بل ،خالف الو إشكال بال} مباأل الدخول بشرط{

 أو خسف أو موت أو بطالق فارقهاو مباأل دخلي مل فإذا ،لمامك يف املتواترة اتمجاعاإل إىل ضافةباإل

  .البنت حترم مل املتعة مدة انقضاء

 صغرمها حال يف انك بأن الدخول امسأق نيب الفرق عدم الظاهرو ،الدبرو القبل من أعم الدخولو

 النص طالقلإل ،كذل ريغ أو ،هاسنف يف رهكذ أدخلت يه بأن جلاًءإ أو راهاًكإ وأ ،مها أحدصغر أو

 رفعو القلم رفع ثيحد جهة من ائلسامل بعض يف ابقاًس رناهكذ ما بعضها يف أيتي انكوإن  ،ىالفتوو

   .فتأمل ،أشبه ماو راهكاإل

 احلدائقو كالساملو رةكالتذ عن بل ،عندنا خالف الو إشكال بال} ال أم حجره يف انتك واءس{

   .هيعل مجاعاإل همريغو

 ةيفاآل ،ال أم احلجر يف ونكت أن نيب الفرق عدم ىعل الناصة اتيالروا من تقدم ما هيعل دليو

 مبرتلةو حجره يف يه من انسناإل تزوجي فيكف ،ريالتنف ادةيلز ديالق ذا ىأت لعلهو ،الغالب ىجمر ةيجار

   .ةيلآل آخر ريستف ظهور الدعائم ةيروا يف نكل ،بنته

 انك إذا حرام هيعل ،امرأته نةاب يه :ةياآل ريستف يف قال، )عليه السالم( الصادق عن يرو فقد

   .حالل له هاجيفتزو مهاأب دخل نكي ملفإن  ،مهاأب دخل

 يف الاليت :قولي احلرمة احلجر :قال مكحجور يف :وجل عز قوله يف )عليه السالم( قالو

   .)١(حمرمة :قولي ،حجر حرثو نعامأ :ولهق مثل كذلو ،مكحرمت

                                                





١٤٦

 ،علت مطلقاًوإن  ،ي وكذا حترم أم اململوكة املوطوءة على الواط،كان تولدها بعد خروج األم عن زوجيتهوإن 

  .وبنتها

  

  .حمجوراً حجراً :تعاىل قوله منهو :أقول

 أنه ،)عليه السالم( الزمان صاحب عن ،االحتجاج يف ياملرو ،جعفر بن اهللا عبد بن حممد خرب أما

 فال حجره يف تيرب انتكن إ: )عليه السالم( فقال ،امرأته بنت تزوجي أن للرجل وزجي هل هيلإ تبك

  .)١(جائز أنه يرو فقد ،حباله ريغ يف مهاأ انتكو حجره يف تيرب نكت ملوإن  ،وزجي

   .ندسال ضعف إىل فةضاباإل ،كمالو داود ملذهب ملوافقتها ةيالتق ىعل محلها من بدالنه إ :هيفف

 من مجلة تقدم قدو ،ىالفتوو النص طالقإل} تهيزوج عن ماأل خروج بعد تولدها انكوإن {

   .طالقاإل ىعل الدالة النصوص

 إشكال بال ،نزلتوإن } بنتهاو ،مطلقاً علتوإن  ،يالواط ىعل ةءاملوطو ةكاململو أم حترم ذاكو{

   .اتيالروا من مجلة هيعل دليو ،ضةيتفسم هيعل مجاعاإل ىدعو بل ،خالف الو

 ةيجار له انتك رجل عن ألتهس :قال )المسال همايعل( مها أحدعن ،لمسم بن حممد حةيصحك

 حرام هيعل يه :قال ،ولاأل ملوالها ابنتها تصلح هل ،ةابن فولدت تزوجتو تقفأعت فباعها اهيأتي انكو

   .)٢(واءس هذا يف ةكاململوو احلرةو ،ابنته يهو

                                                







١٤٧

 فماتت طأهايأمة  له رجل :)عليه السالم( نساحل أيب إىل تبتك :قال ،ديعس بن نيساحل حيصحو

   .)١(له حتل ال :)عليه السالم( تبكف ،حهاكني أن له هل ،مهاأ كذل بعد أصاب مث باعها أو

، يف رجل كانت له جارية فوطأها )عليهما السالم(ومرسل مجيل، عن بعض أصحابه، عن أحدمها 

  .)٢(ال حتل له: أو بنتها، قال عليه السالممث اشترى أمها 

 مهاأ ىاشتر مث هاأفوط ةيجار له انتك رجل يف ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،نيرز ةيرواو

   .)٣(واءس البنتو ماأل ،له حتل ال :قال ،بنتهاو

 أن له لحصيأ ،هايعل قعيف ابنة هلاو ةياجلار له ونكت الرجل عن ألتهس :قال ،بشر بن نيساحل ةيرواو

   .)٤(ابنته الصاحل الرجل حكنيأ :)عليه السالم( فقال ،ابنتها ىعل قعي

 البنتو ماألو حرة الزوجة انتك إذا ما شملي ومناطها هاإطالق اليت ةريثكال اتيالروا من هاريغ ىلإ

 أو ليبالتحل ةءاملوطو انتك إذا ما شملي كذلكو ،نيحرت بنتهاو مهاأو ةيجار ةءاملوطو أو ،نيتيجار

   .البنت أو ماأل يوط طةسبوا حرمت اليت ةيالذات ةياحللن اوأل من آخر بلون البنتو ماألو ،باملتعة أو بالدام

                                                











١٤٨

 قلت :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،نيرز ةيروا مثل ،كذل نايفي ما اتيالروا بعض يف نعم

عليه ( قال ،طأهاأ أن يل لحيأ اابنته بيصأف ي،كمل عن خترج أو متوت مث طأهاأفمة األ يعند ونكت :له

   .)١(به سبأ فال ماءاإل فأما ،احلرائر من كذل حرم مناإ ،به سبأ ال نعم :)السالم

   .مر ماك ناقضهي ما يرو أنه مع مناطاأل اعيب ريغ ردهي مل نادر شاذ بأنه خيالش ردها قدو

 ماأل له حتل البنت كملوإن  :عيني ،ماأل إىل راجعاً وطئها يف ريالضم ونك نكمي :ائلسالو يف قالو

   .)٢(ةيالتق تملحيو :قال ،احلرائر خبالف ،البنت كملمة اتدساو

 خالف ائلسالو محلو ،التتبع إىل حباجة ةيتق واكو ،نيرز ةيبروا منحصرة تسيل ةيالروا :أقول

 الو ،حيلتراجا باب يف دخلهماي نهمايب العريف اجلمع نكمي ال مبا نيالطائفت نيب التعارض نكل ،الظاهر

  .هاريبغ العمل وزجي فال ،املشهورة يه املانعة اتيالروا أن كش

 مجاعاإل ىدعو بعد اجلواز ىعل دل مبا للعمل جمال ال( :قال ثيح سكتمسامل أشار هذا إىل لعلهو

   .)خالفها ىعل

  

                                                







١٤٩

إلنزال على فرجها من  وال يكفي ا،وتكفي احلشفة أو مقدارها ،ال فرق يف الدخول بني القبل والدبر): ٤ مسألة(

  حبلت بهوإن غري دخول 

  

عليه ( قوله هيعل دليو ،املشهور هو ماك} الدبرو القبل نيب الدخول يف فرق ال{ ):٤ مسألة(

   .ابقةسال املباحث بعض يف تقدم مما هريغو ،نيياملأت  أحدهو :)السالم

 إذ ،ممنوع ،الدبر يف حصاناإل انتفاءو ،القبل لتبادر العدم تملحي :اللثام شفك قول أن علمي منهو

   .املقام ريبغ مربوط حصاناإل يف المكالو ،يبدو فهو انك لو التبادر

 مناإو ،لكال دخالإ شترطي فال ،خالف الو كذل يف إشكال ال} مقدارها أو احلشفة يفكيو{

 ورد ما بعد املقامات حدةو تبادرن إ :هيف نكل ،الدخول لصدق احلشفة بعض ةيفاك احتمال يف المكال

 سكتمسامل رهكذ ما إىل حاجة فال ،املقام يف افك نياخلتان اءقبالت لسالغو املهرو العدة يف النصوص من

   .مكحم الدخول إطالقف ،حبجة سيل تنادساال احملتمل مجاعاإلن إ :قالي حىت متن إمجاع اإل العمدة أن من

 فهو ،ىالفتوو النص يف ماك ،الدخول املناط ألن }دخول ريغ من فرجها ىعل نزالاإل يفكي الو{

   .نزلأوإن  رمحي مل صلحي ملوإن  ،رتلي ملوإن  حرم حصلن إ

   .ىالفتوو النص يف ماك ،كذل نكمي نهإف} به حبلتوإن {

   ماك ،الدخول صدق من نعمي ثيحب الغالف انكفإن  ،بغالف دخلأ إذا أما{



١٥٠

  . منه أو منها أو جرباً اختياراً،يكون يف حال اليقظة أو النوم أن وكذا ال فرق بني

  

 رناكذ قدو ،الدخول أحكام ائرس وجبي ال ماك ،ميالتحر وجبي فال مثالً جازج يف انك ذاإ

   .ميالتحر وجبي نهإف الصدق نعمي مل إذا أما ،الصوم باب يف كذل

 يف دخالاإل انصراف عدم ىعل مبين هذا ،}النوم أو قظةيال حال يف نوكي أن نيب فرق ال ذاكو{

   .كبذل ميالتحر لكشأ الإو ،طالقاإل ىعل الرفع ليدل ورود عدم ىعلو ،ةيالرواو ةياآل من فيلكتال حال

 أو ،جمنون أو طفل هوو أدخل إذا كذلكو ،}منها أو منه جرباً أو {:قوله يف احلال علمي منهو

   .الغالم يوط باب يف أمثاله تقدم مما كذل ريغ إىل ،تةيم يهو أدخل أو ،مضطر

  .العدمصل فاأل ،ال أم الدخول حصلنه  أيف كش لوو

  .العدمصل فاأل ،احلشفة مقدار دخل هل أنه يف كلوشو

 مناإ بسالن ألن ،العدمصل فاأل ،ال أم مهاأ أو ةءاملوطو بنت هاجيتزو ديري اليت هذه أن كش لوو

 يف حوله المكال تقدم قدو، ضياحل ائلسم من ةيالقرش يف كالش باب يف رواكذ ماك ،ليبالدل ثبتي

  .ءيبش ظفري ملو فحص إذا يرجي مناإصل األ أن خرأ مواضع يفو كهنا رناكذو ،الطهارة تابك

 طرف لك انكو ،مجايلاإل العلم حنو ىعل انكفإن  ،ال أم ءةاملوطو مأ أو بنةا أا هل كش لوو

   بدون حمصوراً أو ،حمصور ريغ انك بأن الإو ،االجتناب وجب االبتالء حمل



١٥١

   .حمله يف حقق ماك ،جاز طرافاأل لكب االبتالء

   .واضح هو ماك البنتو ماأل من زواجه من املراد هوو ،الطرفو يالواط همايلك ىعل احملرممث إن 

  



١٥٢

 مملوكة اآلخر من غري عقد وال حتليل يال جيوز لكل من األب واالبن وط): ٥ مسألة(

  

 من رخاآل ةكمملو يف تصرف أي ،مهاريغ نع فضالً} االبنو باأل من لكل وزجي ال{ ):٥ مسألة(

 النظر حدمهاأل وزجي ال بله ،ذنهإ ريبغ ريالغ مال يف التصرف حلرمة ،ةيالشهو بل ةيالشهو ريغ التصرفات

 الو خالف بال كذلو ،}ليحتل الو عقد ريغ من خراآل ةكمملو يوط {عن فضالً ،خراآل ةكمملو إىل احملرم

   .هيعل مجاعاإل اضيالر ىادع بل ،ماتلّسامل السرإ ألةسامل اهلمسرإ من ظهري ماك ،إشكال

ن إ :)عليه السالم( علي تابك يف :قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،لمسم ابن حيصح أماو

 ملن إ ابنه ةيجار ىعل قعي أن لهو ،شاء ما ولده مال من الوالد أخذيو ،ئاًيش والده مال من خذأي ال الولد

 كمالو نتأ :لرجل قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسر أن ركذو ،هايعل وقع االبن نكي

   .)١(كيبأل

 يوطو ماله من خذاأل ،نيمرباأل ىرض اًيأخالق االبن لزامإب يخالقاأل مكاحل ىعل محله فالالزم

 فمن الإو ،ناثاًإ شاءي ملن هبي بحانهس رهكذ ما كباملل املرادفإن  ،ةيالروا ليذ نةيبقر ،تهيجار

  .اًكمل سيل الولد أن ضرورة بل شرعةاملت عند الواضح

   محله من بعضهم رهكذ يالذ القول من أقرب ليالتأو هذاو

                                                





١٥٣

  . وإال كان زانياً،مل تكن مدخولة لهوإن 

  

   .فراجع الشرح هذا من احلج تابك يف ألةسامل هذه يف المكال تقدم قدو ،ميالتقو صورة ىعل

   .لكال يف ليالدل لوحدة ،اجلد بألا مثلو ،دياحلف اممثله أن ماك ،البنت االبن مثلو

 قدو ،لمامك من ظهري ماك ،خالف الو إشكال بال} اًيزان انك الإو ،له مدخولة نكت ملوإن {

   .سكتمسامل قررهو اجلواهر رهكذ

 ىرض دون الولد كمبملو جيالتزو ملأل قحي ال ذاكو بل ،ماأل ةكمملو يوط للولد وزجي ال ذاكو

 قال ثيح ،)١(الطالق يءفشأ  :)عليه السالم( قال ماك ءيش احكالنو ،هسنف كلمي ال العبد ألن ،الولد

  .)٢(ءيش ىعل رقدي ال :بحانهس

  

                                                







١٥٤

  يقوم مملوكة ابنه الصغري على نفسه ووطؤها أن جيوز لألب): ٦ مسألة(

  

 ديفاحلو اجلد إىل بةسبالن كذل بعدي ال بل ،بنته أو} ابنه ةكمملو مقوي أن بلأل وزجي {):٦ مسألة(

 تمتاعساال أو} وطؤهاو ،هسنف ىعل {ةيالوال باب يف واحد اجلدو باأل مكح انك أن بعد ،للمناط

  .التصرفات ائرسب هايف التصرف أو ،تمتاعاتساال ائرسب منها

   .هيعل هيمسبق مجاعاإل اجلواهر يف بل ،إشكال الو خالف ال ألةساملأصل  يفو

   :اتيالروا من مجلة هيعل دليو

 ولدهو ةيجار ولده لبعض نوكي رجل عن ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناينكلا حيصح مثل

 هيعل لولده ونكيو أخذهاي مث ،عدل مةيق قومهاي :)عليه السالم( فقال ،طأهاي أن له صلحي هل ،صغار

  .)١(مثنها

 كذل علم أو ،للبنت ةياجلار انتك إذا ماك ،طأهايمل  الولد بأن علمي أن بشرط نكل ،هريغ مثلهو

   .اخلارج من

 أو ةيجار كنتبال نتأ تياشترإذا  :)عليه السالم( نساحل أيب عن ،صدقة بن نسح خرب يفف

   .)٢(ذماإب إالّ فال الإو ،حهاكفتن تقبضها أن كل حل ،طأهاي ملو اًريصغ االبن انكو كالبن

   .أيضاً للهاحي أو عهايبي أن ،هسلنف قبضها إذا مايف اًيتآ املناط ونكي أن بعدي الو

                                                







١٥٥

وإن  وال يعترب إجراء صيغة البيع أو حنوه ، خالفهحوطكان األوإن  ، والبنت باالبن،والظاهر إحلاق اجلد باألب

   وكذا ال يعترب كونه مصلحة للصيب،أحوطكان 

  

 قدو ،بعضهم هيف لكأشوإن  ،اجلواهر قواهو ،واحد ريغ رهكذ ماك} بباأل اجلد حلاقإ الظاهرو{

 خالف ىعل مكاحل ألن }خالفه حوطاأل انكوإن  {،عرفت ماك} باالبن البنتو{، اقحلاإل وجه تقدم

   .النص مورد على هيف قتصريف القاعدة

 :)عليه السالم( قوله ظاهر بل ،كذل ركذي مل النص ألن }حنوهو عيالب غةيص جراءإ عتربي الو{

هسنف ىعل قومهاي االشتراء إىل ميالتقو نصرافا احتمالو ،لفظ بدون هسنف يف انك لوو كذل جنازإ 

  .بالظاهر تداللسباال االحتمال ضرر عدم بعد ضري ال ،أصالة ياًمشترو ةًيوال اًبائع هو ونكيف

   .املنت ىعل نيتكاسال نياملعلق من واحد ريغو سكتمسامل اختاره يالذ هو هذاو

 جامع اختارهو ،حنوهو االنصراف بادعاء ،أوجب من خالف عن خروجاً} أحوط انكوإن {

   .ىتر ماك نهكل ،هيف اخلالف عدم ىدعو ولاأل عن بل ،آخرونو اجلواهرو املقاصد

 :هبحانس لقوله آخرون اشتراطهو ،النص طالقإل} للصيب مصلحة ونهك عتربي ال ذاكو{

نسأح يه باليت إالّ ميتيال مال والتقربوا)باملناط قطع النه إ :هيفو ،ميتيال ريغ يف آت املناطو ،)١.   

                                                





١٥٦

  .أحوطكان وإن  وكذا ال يعترب املالءة يف األب ، يعترب عدم املفسدةنعم

  

 مجاعاإل ىدعو اضيالر عن بل ،دةساملف صورة عن النص النصراف} دةساملف عدم عتربي نعم{

صلى اهللا عليه ( هللقو ،فتجوز احملرمة ريغ نيبو ،وزجي فال احملرمة دةساملف نيب بالفرق :ليق رمبا نكل ،هيعل

   .مثله عن النص انصراف ميلست لعدم ،ديبع ريغ هذاو ،كيبأل كمالو نتأ :)وآله وسلم

 ،مةيالق مبقابل هيعل ردهاي أن نكميألنه و ،طالقاإلوصل لأل} باأل يف ةءاملال عتربي ال ذاكو{

 اطاملن أن عرفت قدو ،املتقدمة ةيلآلو ،ميتيال مبال االجتار يف ةءاملال اعتبار ىعل دل ملا} أحوط انكوإن {

   .العدم معلوم بل ،معلوم ريغ

 يف التصرفو ،هسنف يف لعبدا تصرف ألن ،عبداً الولد أو باأل ونكي ال أن اشتراط لاحتما أما

 فلو ،هسنف يف الزماً كذل انكوإن  ،المكال حمل عن خارج فهو ،ديسال جازةإب إالّ وزجي ال العبد مال

   .)١(دهيس ىعص مناإو ،اهللا عصي مل :)المعليه الس( قال ماك ،جازةاإل لزم جازةاإل دونب فعل

 ،ال الظاهر ،حراماً حهاكنيف ،باأل بعمل بعد مايف الولد بايلي ال أن احتمال عدم شترطي هل ذاكو

   .ولده بعده تزوجهاي أن تملحي بامرأة باأل جيتزو منع مثل نهأو ،طالقلإل

  

                                                





١٥٧

 وفيه ،ملشهور عدم احلد عليه األب مبملوكة االبن فازىن إذا وأما ،زىن االبن مبملوكة األب حد إذا ):٧ مسألة(

  .إشكال

  

 ،دلةاأل طالقإل كذلو ،خالف الو إشكال بال} حد باأل ةكمبملو االبن زىن ذاإ{ ):٧ مسألة(

 مهاتاأل مبرتلة نأل ،كسبالعو بناءلأل حمارم باءاآل يجوارفإن  ،للولد حمرماً باعتبارها أشد هنا احلد بل

   .بناءاأل حالئلو

 املقاصد جامع عنو اجلواهر يف بل ،}هيعل احلد عدم فاملشهور االبن ةكمبملو باأل زىن إذا أماو{

   .حد االبن ةيجبار زىن لو باأل أن ارقسال حد أواخر يف كالسامل عن نكل ،هيف اخلالف عدم

 حمرم ذات اإف ا دخلي الولد انك إذا خصوصاً ،اتطالقاإل خالف مكاحل ذإ} إشكال هيفو{

 وجود رههظا مما كالسامل عن ما إالّ للمشهور الًيدل أجد ملو ،أشد هيف مكاحل ونكي أن فالالزم ،بلأل

   .واهس هيل إشارأ من ىعل الو هيعل عثرأ مل :سكمتسامل يف نكل ،هيف النص

 لعلهو ،معترب نص وجود بدون ايالفت هذه مبثل فتوني الفقهاء أعاظم أن جداً تبعدسامل من ،نعم

 نكل ،هيالفق لشبهة شموهلاك الفاعل لشبهة شاملة الشبهةفإن  ،احلدود ببهاسب تدرء شبهة ونهك يف يفكي

   .مدخولة انتك إذا خصوصاً ،حرام العمل ألن ،بهيتأد لزوم يف شكالاإل عدم ينبغي

  



١٥٨

 هو يلواطكان افإن  ولو حبلت ،ولكن عليه مهر املثل ، مل حيدةمها مملوكة اآلخر شبه أحدأوط إذا ):٨ مسألة(

  ،االبن عتق الولد قهراً

  

 من ،)١(بالشبهات تدرء احلدود ألن }دحي مل شبهة خراآل ةكمملو مها أحدأوط ذاإ{ ):٨ مسألة(

 كذل جواز ظن إذا ماك مكاحل يف أو ،تهيجار أا ظن لو ماك املوضوع يف الشبهة ونكتأن فرق  ريغ

   .احلدود تابك يف الشبهة يف المكال ليتفصو ،هيعل

 ةيالد من ثبت ملاو ،فرجها من تحلسا ملا ،راًكب انتكن إ ارةكالب ةيدو} املثل مهر هيعل نكلو{

 يف بقس ملا ،املثلو ىمسامل من نيمراأل أقل هيفعل شبهة العقد ببسب يالوط انك إذا نكل ،ارةكالب ىعل

 إالّ أن اللهم ،كلذ من ديأز هلا نكي مل مثلها مهر من أقل ىعل دخلت لو املرأة أن من ائلسامل بعض

 ىعل املثل ادةيز من للموىل ما قاطسإ يف هلا حق فال ،العبد كملعدم ب القول ىعل ،للموىل املهرن إ :قالي

 ىعل قدري ال العبدو ،ءيشألنه  ،حقها قاطسإ هلا قحي ال كلمي العبد أن ىعل حىتنه إ :قالي أو ،ىمسامل

   .ءيش

 نيالفاضل عن ماك} قهراً الولد عتق االبن هو يواطال انكفإن  {هذا احلالومة األ} حبلت ولو{

 كلمي ال انسناإلو ،جده هوو ،مةاأل كملال اًكمل انك رقاً يبق لوألنه  كذلو ،ينيالثان واحملقق ديالشهو

   أشار هيلإو ،ىنثأ أو انك راًكذ ،نزلوإن  ولده

                                                





١٥٩

  .اًكان ذكرن إ  فكه نعم جيب على األب،كان أنثى إالّ إذا ،كان األب مل ينعتقوإن  ،مطلقاً

  

 الولد} نعتقي مل {ابنه ةيجلار} باأل {يالواط} انكوإن  {:قوله قبال يف هو إذ ،}مطلقاً {:بقوله

 روهكذ ماك ،ةيالرقو ةياحلر باب يف نيبواأل شرف ألاالبنتبعية  ثيح من انعتقوإن  ،بسالن ثيح من

   .العتق عدم هطالقإل سكتمسامل هيعل لكشأ لذاو ،بابه يف

 هوومة األ كملال اًكمل انك رقاً يبق لوألنه ف راًكذ انك إذا نعتقي ال أنه ماأ ،}ىنثأ انك إذا الإ{

   .أخاه الرجل كلمي أن من مانع الو ،هوأخ

وإن  دوالاألو ،علواوإن  باءاآل( هيعمود كلمي ال ماك الرجل نفأل ىنثأ انك إذا نعتقي أنه أماو

 ال إذ ،قهراً حراً انتك كملال ةكمملو ىنثاأل ونكت ال ثيحو ،ختاأل اهمنو ،حمارمه كلمي ال )نزلوا

   .نيمراأل نيبصل اف

  .كذل ىعل الدالة للنصوص} راًكذ انكن إ هكف باأل ىعل بجي نعم{

 هيف المكال ليتفص ناكتر ،احلاضر احلال يف فائدته قلة مع الباب ذا مرتبط ريغ البحثحيث إن و

   .أدلته يفو

  



١٦٠

  ،بإذما إالّ نكاح بنت األخ أو األخت على العمة واخلالةال جيوز ): ٩ مسألة(

  

 املشهور ىعل} ذماإب إالّ اخلالةو العمة ىعل ختاأل أو خاأل بنت احكن وزجي ال{ ):٩ مسألة(

 أو ضاًيتفسم مجاعاإل هيعلن إ اجلواهر يف بل ،هيعل مجاعاإل ىدعو واحد ريغ عن بل ،مةيعظ شهرة

  .متواتراً

 مايف ،جازةاإل مع حىت اًلقمط كذل منع يالذ للمقنعو ،كذل افأجاز العماينو ايفسكلإل خالفاً

  .المهمك عن كىحي

   .كذل ىعل الدالة ةريثكال للنصوص ،املشهور مع القاعدة ىمقتضو

 ختاأل ابنة الو خاأل ابنة تتزوج ال :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،لمسم بن حممد موثقك

   .)١(ذماإ ريبغ ختاأل ابنةو خاأل ابنة ىعل اخلالةو العمة تزوجو ،ذماإب إالّ ةاخلال ىعل الو العمة ىعل

 الو ،عمتها ىعل املرأة حكتن ال :قولي )عليه السالم( جعفر أبا عتمس :قال احلذاء دةيعب أيب خربو

   .)٢(  واخلالةالعمة ذنإب إالّ ،خالتها ىعل

 يتأ )عليه السالم( اًيعلن إ :)عليه السالم( هيأب عن ،)عليه السالم( جعفر عن ،وينسكال عنو

   .)٣(نهمايب فرقو فجلده خالتها ىعل امرأة تزوج برجل

 حاجة الو ،اخلالة رضا بدون الزواج انك ثيح ،احلرام فعله جلأل انك اجللد أن الظاهر :أقول

   :قالي رمبا انكوإن  ،الفقهاء بعض فعله ماك ةيالتق ىعل محله إىل

                                                









١٦١

 ملو ،بالشبهات أتدر احلدودفإن  علمي ال انكوإن  ،حمصن زناألنه  الرجم مهكح انك علمن إ نهإ

   .فتأمل ،ةيالتق ىعل محله من بدفال ،اجللد مهكح نكي

 الو ،عمتهاو املرأة نيب معجي أن للرجل لحي ال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناينكال عنو

   .)١(خالتهاو املرأة نيب

 الو ،عمتهاو املرأة نيب معجي أن للرجل لحي ال :قال ،)عليه السالم( الصادق عن ،ةديعب أيب عنو

   .)٢(الرضاعة من ختهاأ ىعل الو ،خالتهاو املرأة نيب

 تزوجو ،خالتها ىعل املرأة تزوج ال :قال ،)عليه السالم(عبد اهللا  أيب عن ،ةيعط بن كمال عنو

   .)٣(ختهاأ ابنة ىعل اخلالة

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا ولسر ى مناإ :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،لمسم بن حممد عنو

   .)٤(سبأ فال كذل يف ذنتأ فإذا ،اخلالةو للعمة جالالًإ ،خالتهاو عمتها ىعل املرأة جيتزو عن )وسلم

   .اتيالروا من هاريغ إىل

   .دياملق ىعل للمطلق محالً ،دونهب املنعو ،ذناإل مع اجلواز اتيالروا هذه نيب اجلمع ىمتقضفإن 

   .ذناإل مع اوزة اتيالروا خالف مطلقاً باملنع القول أن علمي منهو

                                                











١٦٢

  من غري فرق بني الدوام واالنقطاع

  

 تزوجي رجل عن )عليه السالم( يأخ ألتس :قال )المسال همايعل( جعفر علي بن خرب أن ماك

، )٢()١(مكذل وراء ما مكل حلوأ :قال وجل عز اهللان  أل،سبأ ال :قال ،خالتها أو عمتها ىعل املرأة

 محل وجبي مما ،ذناإل بدون املنع ىعل الدالة اتيرواال خالف ،مطلقاً باجلواز قال من به تدلسا يالذ

   .ذناإل صورة ىعل )المسال همايعل( جعفر علي بن خرب

 انتك أو ،اجلواز مذهبها خمالفاً انتك لو املرأة أن من رراًكم رناهكذ ما املقام يف أيتينه أ الظاهر مث

 جازةإ عن يالناش فرضاها به التزموا مبا لزموهمأ لقاعدة ،ذناإل إىل الرجل تجحي مل ،اجلواز نهايد ةيتابك

   .افك ـ الرضا بدون لوو ـ نهايد

 ،هلا حق فهو ،يالشخص الرضا ىعل معلق مكاحلألن  ،الزواج للرجل نكي مل تأذنمل  إذا نعم

   .فتأمل

 خصوصاً ،بدوي الدوام إىل االنصراف احتمالو ،طالقلإل} االنقطاعو الدوام نيب فرق ريغ من{

   .اخلالةو للعمة جالالًإ :)عليه السالم( قوله بعد

 بعد باملناط قطع الألنه  ،ليالتحل أو نيميال كملن اوبعن انتك إذا مايف كذل أيتي ال أنه الظاهر نعم

   .فتأمل ،مهاريغ يف الظاهر الزواج اللفظ انكأن 

                                                







١٦٣

  .قوىخلالة جاهلتني باحلال على األكانت العمة واوإن  وجيوز العكس ،وال بني علم العمة واخلالة وجهلهما

  

  .طالقلإل} جهلهماو اخلالةو العمة علم نيب الو{

   .هيعل مجاعاإل رةكالذ عن بل ،املنع طلقأف املقنع عن إالّ خالف الو إشكال بال} كسالع وزجيو{

 ناينكال خرب هوو ،له تدلسا يالذ املقنع ليدل ىعل املقدمة ابقةسال اتيالروا بعض هيعل لديو

 مطلقألنه  بالتقدم قلنا مناإو ،خالتهاو املرأة نيب الو ،عمتهاو املرأة نيب معجي أن للرجل لحي ال :املتقدم

   .داتيباملق ديقيبد أن ال

 اخلالف عرفي مل بل ،املشهور هو ماك} قوىألا ىعل باحلال نيجاهلت اخلالةو العمة انتكوإن {

 زوجته هايعل املدخول ونكب الداخلة علم شترطي :اجلواهر عنه اهكح مايف قال ثيح ،كالسامل عنإالّ 

عليه ( الباقر عن ،لمسم بن حممد خرب من رواه مايف التوهم إالّ ظاهر وجه له عرفي ملو ،صحي مل الإو

   .)١(ذماإ ريبغ ختاأل ابنةو خاأل بنت ىعل لعمةاو اخلالة تزوج ال :قال )السالم

  ....اخلالة تزوج حةيالصح تبكال ضبظ بسح ةيالروان إ :هيفو

 جهلتا لو عقدمها خسف اخلالةو للعمة أن قرباأل :قال ثيح ،القواعد المك يف شكالاإل علمي منهو

 :هيف نكل ،التأخرو التقدم نيب راماالحت يف الفرق عدم من اللثام شفك عن ملا أنهكو ،هايعل املدخولال 

   .النص مقابل يف اجتهادنه إ

  

                                                





١٦٤

 وال بني اطالع العمة واخلالة على ذلك ،الظاهر عدم الفرق بني الصغريتني والكبريتني واملختلفتني): ١٠ مسألة(

  ، أو طويلة، ولو ساعةةً وال بني كون مدة االنقطاع قصري،أبداًوعدم اطالعهما 

  

 ،دلةاأل طالقإل} نياملختلفتو نيربتكالو نيتريالصغ نيب الفرق عدم هرالظا{ ):١٠ مسألة(

 من صلحي ال يالذ النص يف )ذماإ( انكمل ةريبك اخلالةو العمة انتك لو ما إىل االنصراف احتمالو

 دائم غماءإل نكي مل إذا ما ال ،ذماإ نكمأ إذا مايف كذل أن احتمال مثل ،يبدو هو إذ ،ممنوع ةريالصغ

   .أشبه ما أو ليطو فرس أو

 ال أم ،طالقلإل ذاإ يفكي فهل البالغة ريغ زةياملم أما ،زةياملم ريغ ةيفاك عدم يف إشكال النه إمث 

 ذناإل ونك قرباأل نكل ،ديبع ريغ ولاأل انكوإن  ،أحوط الثاينو ،احتماالن ،أخط الصيب عمدألن 

   .أيتيس ماك الويل ديب نئذيح

 املنع ديتق احتمالو ،طالقلإل} أبداً اطالعهما عدمو ،كذل ىعل خلالةاو العمة اطالع نيب الو{

 صورة يف حتصل ال يهو  ـالنصوص من عرفاً تفادسي ماك  ـتهمايذأ عدم جلأل املنع ألن ،باالطالع

   .طالقاإل دفعي ال االحتمال بأن مردود ،االطالع عدم

 إىل االنصراف احتمالو ،طالقلإل} لةيطو أو ،اعةسلوو ةريقص االنقطاع مدة ونك نيب الو{

   .يبدونه إ هيف ةريالقص ضري فال لةيالطو



١٦٥

  .خبار إلمكان دعوى انصراف األ،ور يف بعض هذه الصإشكالعلى 

  

 لذاو ،عرفت ما هيف نكل ،}خباراأل انصراف ىدعو انكمإل ،الصور هذه بعض يف إشكال ىعل{

   .يالربوجردو العم ابن دانيسال ميالتعم ىقو

   .طالقاإل عن ديال رفع يف هيعل عولي ال بدوي االنصراف :سكتمسامل يف قالو

  



١٦٦

  .حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة واخلالة أن الظاهر): ١١ مسألة(

  

 عقد صحة اجياحت يف} اخلالةو العمة بقس مكح نيالعقد اقتران مكح أن الظاهر{ ):١١ مسألة(

  .نيالبنت عقد بطلو اخلالةو عمةال عقد صح الإو ،رضامها ىعل ختاأل بنتو خاأل بنت

 ،لمسم بن حملمد ةيالثان ةيالروا يف ليتعللبا بل ،دةيعب أيبو ناينكال يتيروا إطالقب كلذل تدلساو

 اخلرب يف ورد ماك ،واحد عقد يف مجعهما لومة األ عقد بطالنو احلرة عقد صحة ىعل دل ما كذل ديؤيو

  .نياملقام يف كاملال لوحدة ،حيالصح

 ،اخلالةو العمة ىعل نيالبنت دخالإ اتيالروا غالب يف املمنوع ألن ،عقدمها بصحة قولي نمل خالفاً

 هو ماك مةكاحل باب من يه مناإ الثالثة ةيالروا يف العلةو ،دخالاإل من سيل واحد عقد يف اجلمعو

   .واضح

 نكميف ةفيضع تسيل ةيالثان ةيالروا نكل ،بالضعف مهااحدإ يرم سكتمسامل يفف ،تانيالروا أما

 برضامها إالّ تخاأل بنتو خاأل بنت عقد لبطالن املوجب االقتران يف شكالفاإل هيوعل ،هايعل االعتماد

   .القاعدة ىمقتض هو

  



١٦٧

  .ملسلمتني والكافرتني واملختلفتنيال فرق بني ا): ١٢ مسألة(

  

 شكالاإل تقدم دقو ،دلةاأل طالقإل} نياملختلفتو نيافرتكالو نيلمتسامل نيب فرق ال{ ):١٢ مسألة(

 افرةك اخلالةو العمة انتك إذا ملا دلةاأل مشول عدم احتمالو ،املقام تشمل ال اإف لزموهمأ قاعدة يف

   :هيعل ردي ،هلما احترام الو ،االحترام جلأل مكاحل أن جهة من

   .حمترمة ةيالذمن إ :أوالً

   .بعلة تسيلو مةكح االحترام بأن :ايثانو

 نيتنالب احكن بقاء فالظاهر ،لمسفأ كذل شترطي ال نهيد ثيح نيافرتكب تزوج افركال انك إذا نعم

 ريغ من ،به مبقطوع سيل هوو ،املناط إالّ هيعل دلي ال لالبتداءمة اتدساال مكح وحدة ألن ،ايترض ملوإن 

   .مهااحدإ لمست أو فرمهاك ىعل ايتبق أو لماست أن نيب فرق

  



١٦٨

  .لة بني الدنيا منهما والعلياال فرق يف العمة واخلا): ١٣ مسألة(

  

 ،تبهك بعض يف خيالش عن ماك} ايالعلو منهما ايالدن نيب اخلالةو العمة يف فرق ال{ ):١٣ مسألة(

   .هيف شكالاإل هريغو القواعد عن نكل ،واحد ريغ تبعهو

   .ختاأل بنتو خاأل بنتو اخلالةو العمة صدقو ،العلة يف كباالشترا :ونولاأل تدلسا

 مناإو ،ىللفتو تنداًسم صحي ال االحتمال إذ ،نسح ريغ هوو ،الصدق احتمال واهراجل يف نعم

   .اطيلالحت تنداًسم ونكي

 إذا مايف خصوصاً ،أقرب انكوإن  القول هذاو ،منهما ايالدن انصراف بعدصل باأل :للثاين تدلساو

   .أحوط ولاأل القول إالّ أن ،كذل أشبه ما أو مثالً ماأل من اجلدة عمة انتك

  



١٦٩

 ، أو فعالًوكون الالزم إظهاره باإلذن قوالً  وعدمها،يف كفاية الرضا الباطين منهما من دون إظهاره): ١٤ مسألة(

  .وجهان

  

 يه ذهبت لو نأ ماك ،فعل أو بقول} ظهارهإ دون منهما الباطين الرضا ةيفاك يف{ ):١٤ مسألة(

   .تيالب دارةإ يف هلا اعدةسم نوكلت خطبتهاو

 النصوص يف ألن ،الثاين الظاهر} وجهان ،فعالً أو قوالً ذنباإل ظهارهإ الالزم ونكو عدمهاو{

 اجلمع ىمقتض نهإف ،مظهر له يالذ الرضا به رادي ،الرضا ركذ من جعفر ابن ةيروا يف ماو ،ذناإل ركذ

  .)١(مكمن تراض عن جتارة ونكت أن الإ :تعاىل قوله يف ماك ،العريف

 معسي مل ،اًيراض نكأ مل ينإ :قالت مث ذنتأ فإذا ،واقعاً قليب ىرض نع ونكي أن لزمي ال ذناإل مث

   .قاعاتياإلو العقود بوابأ ائرس يف ماك ،االمهك

 النص يف )ذناإل( من الظاهر إذ ،نفعي مل القلب ىرض طابقي ال ياللفظ ذناإل أن علمنا لو نعم

   .القلب عن صادراً انك ما ىالفتوو

 فأجازت ،كطلقت تأذين ملن إ :هلا قال إذا ماك ،املعاملة معه صحي ثيحب راهكاإل انك إذا أما

 هركامل هِركامل رهكي مورد لك يف ماك ،مكللح الرافع راهكاإل من سيلألنه  ،جاز الطالق عن اًيتفاد

  .بساكامل من راهكاإل باب يف كذل ليتفصو ،رهكامل هيتفادي يالذ العمل هذا يف احلق ىعل له راهكإب

 ،حقها قطسي النشوز أن ىعل ليدل ال إذ ،نشوزها عم ذاإ اعتبار يف حقها قطسي ال أنه الظاهرو

   .للمقام شامل ذناإل إىل اجياالحت ليدل إطالقف ،الفارق مع بالنفقة هسايقو

  

                                                





١٧٠

  .مل يكفه اإلذن السابقأذنت مث رجعت ومل يبلغه اخلرب فتزوج  إذا ):١٥ مسألة(

  

 الرجوع إذ ،}ابقسال ذناإل فهكي مل فتزوج اخلرب بلغهي ملو رجعت مث أذنت ذاإ{ ):١٥ مسألة(

 عزل بلغهي مل يالذ ليكالو فعل ليقب من أنه ىعل ليدل الو، ذناإل بدون احكن فهو معدوماً ذنإلا علجي

  .لكمو

 ال مما كذل ألن حيصح المهاكن  أوأ ،حيصح احكفالن عدمهصل األ فهل ،رجعت ينإ :قالتوإذا 

   .فتأمل ،تفعل ملو رجوعها عن عالماإل نكمي ثيحب انتك إذا خصوصاً ،ولاأل الظاهر ،قبلها من عرفي

  



١٧١

  .مل يؤثر يف البطالن رجعت عن اإلذن بعد العقد إذا ):١٦ مسألة(

  

  .}البطالن يف ؤثري مل العقد بعد ذناإل عن رجعت ذاإ{ ):١٦ مسألة(

 الصحة ليدل إطالقف ،هيعل ابقسال ذنباإل احكالن علقت دلةاأل ألن ،كذل يف شكالاإل ينبغي ال

  .مكحم

   .ديجد ذنإ إىل احتاج العدة انقضتو طلق وإذا

 ذنإ إىل تجحي مل الرجوع أراد فإذا ،املتزوجة مبرتلة العدة يف املرأة إذ ،تجحي مل العدة يف انتك إذا ماأ

   .ديجد

   .العدة يف احكالن ديجتد أرادإذا  ذناإل إىل تاجحي البائن يف نعم

  



١٧٢

 ، مث مل يف بوعده، فرضيتيعطيها شيئاً أن وعدها بأن ،كان عن غروروإن الظاهر كفاية إذما : )١٧ مسألة(

ء فتزوج مث مل يعط كشف عن بطالن  نعم لو قيدت اإلذن بإعطاء شي، على الوفاء حني العقد أم السواء كان بانياً

  . على العمل بهكان حني العقد بانياًوإن  ،اإلذن والعقد

  

 ماك هاسنف عن غررت بأن ،}غرور عن {ذناإل} انكوإن  ذماإ ةيفاكالظاهر { ):١٧ مسألة(

 ماالً مهاءعطاإ أبومها وعد إذا ماك نيبجاأل من هاريغ عن أو ،اعدهاست ختاألو خاأل بنت أن ظنت لو

 بأن{ الزوج من أو ،مثالً ةياملرتل نوالشؤ يف هلما اعدةسامل وعدتامها إذا ماك نيالبنت سنف من أو ،مثالً

  .}بوعده في مل مث تيفرض ئاًيش هايعطي أن وعدها

   .ال مأ حصل ونكي ذناإل يداع انك واءس ،منهما افك ذماإ أن ىعل دلت دلةاأل ألن كذلو

 ذناإل يف ؤثري ال الوفاء بنائها عدم إذ }ال أم ،العقد نيح الوفاء ىعل اًيبان {الواعد} انك واءس{

   .منهماصل ااحل دياملق ريغ املطلق

 أو ،مرفهة داراً هلما تخذي أن مثل ،هلما خدمة ريتوف أو} ءيش عطاءإب ذناإل دتيق لو نعم{

 وفائه عدم} شفك {في ملو} عطي مل مث {داًيمق ذناإل انك بأن }فتزوج {،مثالً اعدمهاست خادمة

   .دهيق بانتفاء دياملق النتفاء} العقدو ذناإل بطالن عن{

   الوفاءو عطاءاإل هوو الشرط إذ }به لعملا ىعل اًيبان العقد نيح انكوإن {



١٧٣

   .ديالق صححي ال العمل ىعل البناءو ،مفقود

 عدم ىعل ولاأل من اًيبان انك إذا مايف هريغو يالربوجرد ديسال إشكال يف شكالاإل ظهر تقدم مماو

   .سكتمسامل قررهو واجلمال العم ابن دانيسال املنت ىعل تسك لذاو ،الوفاء

  



١٧٤

  .ط فال يسقط باإلسقا،يكون حلق منهما أن  ال،اعتبار إذما من باب احلكم الشرعي أن ظاهرال): ١٨ مسألة(

  

 من هو بل ،ويلاأل} يالشرع مكاحل باب من {سيل} ذماإ بارتاع أن الظاهر {):١٨ مسألة(

 عمةال حلق تبعاً إالّ للشارع مكح} ال{فـ  دهيس ىعص مناإو اهللا عصي مل :)عليه السالم( قوله ليقب

 لذاو ،املوارد هذه أمثال من عرفاً املنصرف هو احلق ألن }منهما حلق ونكي أن {ـب كذلو اخلالةو

   .جماز شائبة أدىن بدون ،حقهما ذناإل أن املتشرع عرف :قولي

 له تدلساوإن  ،الظاهر خالف} قاطسباإل قطسي فال {حق ال مكح أنه من املصنف تظهرهسا ماو

 خالف بل ،صلاأل خالف هوو ،فعل أو نيلع كمل ثبوت ىعل توقفي اًحق ونهكبأن ( سكتمسامل يف

   .ىانته )قاطساإل بعد لوو العتباره املوجب ليالدل

  .اجلمالو يالربوجرد وافقهوإن  ،العم ابن املنت ىعل لكاش لذاو

 ذناإل حق فللويل ،نيجمنونت أو نيتريصغ انتاك إذا همايول ديب أنه فالظاهر حقاً ونكي بأن هذا ىعلو

   .انونو ريالصغ نوشؤ ائرس يف تصرفي ماك ،صالحهما يف انكإذا 

  



١٧٥

 منهما مث مل تأذنا عصياناً ،اشترط يف عقد العمة أو اخلالة إذما يف تزويج بنت األخ أو األخت إذا ):١٩ مسألة(

  . وجهان، وهل له إجبارمها يف اإلذن، البنتني إحدى مل يصح العقد على،يف العمل بالشرط

  

 مل مث ،ختاأل أو خاأل بنت جيتزو يف ذماإ اخلالة أو العمة عقد يف اشترط ذاإ{ ):١٩ سألةم(

 إذا ماك فهو ،دلةاأل طالقإل} نيالبنت  إحدىىعل العقد صحي مل ،بالشرط العمل يف منهما اناًيعص تأذنا

   .الشارط عقد صحي مل ،زوجي ملو ىفعص عيب عقد يف متهأ زوجهي أن هيعل شرط

  :}وجهان ،ذناإل يف جبارمهاإ له لهو{

  .كذلك احلقوق ائرس أخذي ماك ،جبارباإل أخذه فله حقه هذان إ :جباراإل وجه

 ونكي حىت هيعل حقاً ثبتي أنه ال ،املشروط ىعل واجباً إالّ ثبتي ال طالشرن إ :الثاين وجهو

  .جبارهإ للشارط

 يالشرع مكاحلا قام ،ذناإل يف جبارإلا نفعي مل بأن جبارهإ نكمي مل فإذا هيعلو، قوىاأل هو ولاألو

 تهيوال ىمقتض كذل ألن ،جبارهإ نكمي مل إذا هيعل حق لك يف املمتنع مقام قومي ماك ،ذنإلا يف مقامه

   .املمتنع ىعل

 إالّ ديفي ال الشرط أن جهة من مقامه يالشرع مكاحلا اميق بعدم للقول وجه ال أنه ظهري كذل منو

 علفي مل فإذا ،باملعروف مراأل باب من الواجب أداء ىعل جربأ امتنع فإذا ،هيعل املشروط ىعل الوجوب

   ،مقامه مكاحلا قومي ال الواجب



١٧٦

تا وإن أظهر فالظاهر الصحة ،يكون له العقد على ابنة األخ أو األخت أن اشترط عليهما يف ضمن عقدمها إذا نعم

  .الكراهة بعد هذا

  

 بدالً يصلي ال مكاحلافإن  ،ةالصال داءأ عن امتنع إذا امك ،الواجب كتار مقام مكاحلا قومي ال ذإ

   .عنه

 من حق لك قاطسإ صحي ماك ،عقد ضمن قاطهسإ له انك ،تقدم ماك حقاً ذناإل انك ملانه إمث 

 أو خاأل ابنة ىعل العقد له ونكي أن عقدمها ضمن يف همايعل اشترط إذا نعم {:قال لذاو ،ليالقب هذا

 مكاحل باب من ذناإل اعتبار ألن ،صحي ال أن احتمال الظاهر مقابلو ،}الصحة فالظاهر ختاأل

   .مكحب سيلو حق أنه عرفت قد كنكل ،قاطسلإل قابل ريغ مكاحلو ،يالشرع

 قطسأ إذا ماك ،حقهما قطتاسأ أن بعد راهتهماكل مةيق ال إذ ،}هذا بعد راهةكال تاوإن أظهر{

 ،له أثر ال به رضاه عدمو عيللب راهتهكفإن  ،مغبوناً أو باًيمع ظهر إذا مايف العقد عند عيالب خسف يف حقه

   .حنوهو عقد ضمن احلق قاطسإ موارد من كذل ريغ إىل

  



١٧٧

  .قوىصح على األ تزوجهما من غري إذن مث أجازتا إذا ):٢٠ مسألة(

  

 ،هريغومة العال عن ماك} قوىاأل ىعل صح أجازتا مث ذنإ ريغ من تزوجهما ذاإ{ ):٢٠ مسألة(

 ،ذناإل هو يالذ الصحة شرط لتحقق ،ولاأل قرباألو ،بالبطالن لالقو من هريغو احملقق عن ملا خالفاً

  .حنوهو الفضويل عيب يف ماك ،بقهس صحي ماك ،حلوقه حص حقاً انك ملا ذناإلفإن  ،الصحة ليدل شملهيف

 ،دهيس ىعص مناإو ،اهللا عصي ملنه إ :مواله ذنإ بدون العبد احكن يف )عليه السالم( قوله دهيؤيو

 انك بل ،ًءاابتد اهللا انيعص نكي مل إذا ةيافك الالحقة جازةاإل أن ىعل دلي مماألنه  ،جاز أجاز فإذا

   .انسناإل انيلعص تبعاً اناًيعص

 بدون احكالن عن يالنه بأن تدالًسم ،بالبطالن قولي من المك يف شكالاإل وجه تعرف كذل منو

   .ادسالف يقتضي ذناإل

 ختاألو خاأل بنت تزوج الو :)عليه السالم( هيأخ عن ،)المسال همايعل( جعفر ابن رواه مباو

   .)١(باطل احهكفن كذل فعل فمن ،منهما برضا إالّ اخلالةو العمة ىعل

 سيل ما عيب عن يالنه ليقب من فهو ،ذناإل بدون احاًكن سيل ذناإل بعدنه إ :ولاأل ىعل ردي ذإ

   .كاملال أذني مل  إذاادسالف يقتضي مناإ نهإف ،عنده

 حلقها إذا التجارة صحة يف تراض عن جتارة مثل فهو ،الرضا وقحل املفروضن إ :الثاين ىعلو

   .الرضا

                                                





١٧٨

 اعتبار ، سقططلقتا أو اخلالةو العمة ماتت مث رضامها بدون تزوجهما لو أنه ظهري تقدم مماو

 أن بدون مبوته عيالب صحي ثيح ،باأل مات مث هيأبمال  باع إذا ما مثل فهو ،القعد صحو رضامها

   .بساكامل تابك يف قرر ماك ،آخر ءيش ىعل توقفي

 ديجتد من بدال انك علمهما قبل ماتتا لو( :قال ثيح اجلواهر المك يف شكالاإل ظهري منهو

  ).العقد

 يف ارياخل اخلالةو للعمة انك رضامها بدون تزوجهما لو أنه نيآخرو نيخيالش إىل وبساملنمث إن 

 نكمي ال ثيحو ،نيحيصح وقعا نيالعقد بأن كلذل تدلساو ،نيالبنت عقد خسف أو هماسنفأ قدع خسف

   .الثاين رفعو ولاأل رفع نيب نهمايب اجلمع رفع يف تانريخم فهما ذنإب إالّ نهمايب اجلمع

ن أو ،العقد صحة لةدأ خالف هو بل ،هماسنفأ عقد خسف دمهايب أن ىعل ليدل النه إ :أوالً هيوف

   .سيالتدلو وبيالع من خاصة موارد يف إالّ املرأة ديب ونكي ال راقاالفت

 الفرقو ،نيالبنت عقد خسف دمهايب أن ال ،اًيتلقائ نيالبنت عقد خسنفيف ذناإل عدم دمهايبن إ :اًيثانو

  .واضح نيمراأل نيب

 تزلزلو الثاين العقد ببطالن قال ثيح ،سيدرإ ابن المك يف شكالاإل ظهري وركاملذ شكالاإل منو

   .هماسنفأ عقد خسف اخلالةو للعمة ونكيف ،ولاأل العقد

   .نيالبنت عقد بطالن ىعل ليدل النه إ :أوالً هيعل ردي ذإ



١٧٩

   .اخلالةو العمة عقد تزلزل ىعل ليدل النه إ :ايثانو

 بعد رضائهما عدم تاأظهر أو ،عقدمها قبل نيالبنت ىعل العقد عن منعتا إذا مايف المكالمث إن 

 يالنه بعد العقد انعقاد يف ذناإل صحي ال نهأو ،الفضويل عيب باب يف رهكذ يالذ المكال هو ،اعقدمه

   .الرضا عدمو

 مل منعتا العقد قبلو تايرض أنه إذا ماك ،إشكال بال العقد صح تايرض العقد قبلو منعتا إذا ،نعم

   .تقدم ماك ،صحي

  



١٨٠

 إذا  وكذا،حكم بالصحة ،ق عقد العمة أو سبق عقد االبنة وشك يف سب،تزوج العمة وابنة األخ إذا ):٢١ مسألة(

  . على البطالن مع االقترانشك يف السبق واالقتران بناًء

  

 مكح ،االبنة عقد بقس أو العمة عقد بقس يف كشو األخ، ابنةو العمة تزوج ذاإ{ ):٢١ مسألة(

 أن بعد كش عقد لك يف ةياراجل الصحة صالةأل كذلو ،ختاأل ابنةو اخلالة إىل بةسبالن ذاكو} بالصحة

   .ادهسفو صحته يف عقده

 فالعقد الصحة ىعل بناًء أما ،}االقتران مع البطالن ىعل بناًء ،االقترانو بقسال يف كش إذا ذاكو{

  .واضح هو ماك حال لك ىعل حيصح

 لمعي مل بأن اًيارس أو ي،سن مث اللحوقو بقسبال الًأو علم بأن اًءطار كالش ونكي أن نيب فرق الو

  .ولاأل من

 بقسب علمه مع همايأ بقس علمي ملو فعقدا عقدمها يف نياثن لكو إذا ما يتدائباال كالش صور منو

   .أصالً االقترانو بقسال علمي مل أو ،مهاأحد

  



١٨١

كانت الدعوى بني وإذا  ، قدم قوهلما، وادعى هو اإلذن منهما،ادعت العمة أو اخلالة عدم اإلذن إذا ):٢٢ مسألة(

  . يف اإلذن وعدمه فكذلك قدم قول العمةابنة األخ مثالًالعمة و

  

} قوهلما قدم ،منهما ذناإل هو ىادعو ،ذناإل عدم اخلالة أو العمة ادعت ذاإ{ ):٢٢ مسألة(

 يف ريالغ حق بطالإ يف الصحةصل أل جمال الو ،لقوهلما املوافق ذناإل عدم صالةأل ىالدعو إىل بةسبالن

 ركنأو ،العقد ىأجر له وعمر ليكبتو أنه ديز ىادع إذا ماك ،ذناإل له انسنإ حبق املتعلقة يالدعاو مورد

   .الةكالو يمدع أجراه يالذ العقد يف الصحةأصل  رجي مل ،لهكّو ونكي أن عمرو

أصل  فإن إطالق ،كذل الويل ركفأن هيعل املوىل عقد يف له ذنأ الويل أن ياملدع ىادع إذا ذاكو

   .املقام عن منصرف الصحة

 انك مما املقام مثل يف ثابت ريغ مجاعاإلو ةريسال من الصحةأصل  ليدلن إ( :سكتمسامل قال الذو

 به تقوم ممن صادرة ذناإل عدم ىدعو ونكت أن نيب ففرق ،الشرط به قومي ممن الشرط لعدم ياملدع

   .ىانته )هريغ من صادرة ونكتن أو ،ذناإل

} العمة قول قدم كذلكف هعدمو ذناإل يف مثالً خاأل ابنةو العمة نيب ىالدعو انتكوإذا {

 الزوجة بينص عن خاأل ابنة منع أرادتو العمة ديب الزوج رثإ انك إذا مايف ىالدعو صورة تتحققو

 معهاسي مما نهمايب التنازع صور من هاريغ إىل ،العقد عند ذنتأ العمةن أو ،زوجة أا يه ادعتو

   .مكاحلا

   أشبه ما أو انيسن أو عمد عن ارهاكنإن أو ،ذنتأ أا خاأل ةناب علمت إذا ،نعم



١٨٢

  .رثاإل من حصتها تأخذ أن فلها

 من جانبها يف مكاحل ونك ؤثري مل احلق لهن أو ذنباإل علم إذا ابقسال الفرع يف الزوج أن ماك

 حرمةك حرمةً أو ،هايلإ النظرك جوازاًً أو ،مرة أشهر بعةرأ لك يالوطك وجوباً ةيالزوج آثار بيترت

   .خاأل ابنة إىل بةسبالن ،كذل ريغ إىل ،ختهاأ

  



١٨٣

محل فعله  ،هل كان عن إذن من العمة واخلالة أو ال أنه  وشك يف،تزوج ابنة األخ أو األخت إذا ):٢٣ مسألة(

  .يحعلى الصح

  

 من ذنإ عن انك هل أنه يف {العقد بعد} كشو ،ختاأل أو خألا ابنة تزوج ذاإ{ ):٢٣ مسألة(

 هسنف فعل انسناإل محل من ديالتقل تابك يف رناهكذ ملا} حيالصح ىعل فعله محل ،ال أو اخلالة أو العمة

   .ابقةسال عمالاأل إىل بةسبالن حيالصح ىعل

 فعل حتمالن ثيح ،ال أم ذنإ عن انك هل هلما هجيتزو أن يف ختاألو خاأل ابنة كش إذا ذاكو

  .حيالصح ىعل الزوج

   .آخر انسنإ كش إذا مايف ذاكو

  



١٨٤

ما يف حال الكفر مجع بينه إذا  وكذا،حصل بنتية األخ أو األخت بعد التزويج بالرضاع مل يبطل إذا :)٢٤ مسألة(

  . على وجه،مث أسلم

  

 يهو تزوجها إذا ماك ،}بالرضاع جيالتزو بعد ختاأل أو خاأل ةيبنت حصل ذاإ{ ):٢٤ مسألة(

 بنت احكن عدم ىعل دلت دلةاأل  ألن،احكالن} بطلي مل {مثالً املرأة خأ زوجة من اللنب فشربت ةريصغ

 مطلق حبرمة :قالي إالّ أن ،هيعل الحقة انتك إذا ما ال ،احكالن ىعل ابقةس خاأل بنت انتك مايف خاأل

   .ادهسف ابقاًس عرفت ما كذلو ،اجلمع

 قوم لكل شملهيل ،نهيد يف عنده كذل صحة حال يف} فركال حال يف نهمايب مجع ذاإ ذاكو{

 احكالن ونكي ال لمسأ أن بعدو ،احكالن صح فركال حال ألن ،هيوج} وجه ىعل ،لمسأ مث {احكن

 ديرأ إذا مايف ذناإل إىل اجياالحت هو دلةاأل ظاهر أن عرفت قدو ،العمة ذنإ إىل تاجحي حىت اًيابتدائ

   .احكالن نافيتسا

 ابن ادةسال تسك لذاو ،املصنف يفرع الك يف سكتمسامل إشكال يف شكالاإل علمي رناهكذ مماو

   .الثاين الفرع العم ابن ىقوو ،ولاأل الفرع ىعل اجلمالو يالربوجردو العم

  



١٨٥

 ولو ،بعد خروجهما عن العدة إالّ  البنتني إحدىمل جيز تزويج  رجعياًطلق العمة أو اخلالة طالقاً إذا ):٢٥ مسألة(

  . جاز من حينهكان الطالق بائناً

  

 املطلقة ألن }نيالبنت  إحدىجيتزو زجي مل اًيرجع قاًطال اخلالة أو العمة طلق ذاإ{ ):٢٥ مسألة(

   .الزوجة مكح الرجعة حال يف مهاكفح ،زوجة اًيرجع

   .املتعة مدة بانقضاء أو خسبالف الفراق انك إذا ذاكو ،}نهيح من جاز بائناً الطالق انك ولو{

 رضاها إىل مراإل احتاج ،باالختالف أو رضاعاً أو باًسن ،خالةو عمة املرأة انتك أنه إذا ىفخي ال مث

   .نفعي مل خالة وينك ثيح من ال عمة وينك ثيح من آذنة إين :قالت فلو ،نياجلهت لتاك من

  



١٨٦

رجعت يف وإن  ،طالق اخللع بائن ألن ، جاز له العقد على البنت،مها بطالق اخللعاحدإ طلق إذا ):٢٦ مسألة(

  .البذل مل يبطل العقد

  

} بائن اخللع طالق ألن ،البنت ىعل العقد له جاز اخللع بطالق مهااحدإ طلق ذاإ{ ):٢٦ مسألة(

 شملهيألنه  ،نيبالبنت هجيتزو من مانع فال ،له البائن عدة يف نتااكوإن  ،له زوجة واخلالة العمة تسيفل

   .الزواج أدلة إطالق

 ىعل متوقفاً نينتبال عقد نقلبي فهل ،اًيرجع اخللع طالق أصبح حىت} البذل يف رجعتوإن {

 العمة ةيزوج حال يف وقع نيالبنت احكن نأكف ،ابقةسال ةيالزوج إىل رجوعألنه  ،اخلالةو العمة جازةإ

  .نيالبنت عقد بطل تأذنا مل فإذا ،اخلالةو

 نيحو ،له زوجة اخلالةو العمة نكت مل عقدمها حالألنه  ،تأذنا ملوإن } العقد بطلي مل {أو

  .نيالبنت ىعل اخلالةو العمة دخول ليقب من انك البذل يف رجوعهما

  .اطياالحت إىل أقرب ولاأل انكوإن  ،الثاين الظاهر ،احتماالن

 نيالبنت تزوج قد بأنه الراجعة جهل نيب البذل عن برجوعهما نيالبنت عقد بطالن عدم يف فرق الو

   .ال أم

 جد تبناها إذا ماك ،خاأل ببنت تزوج أن بعد عمة فصارت شرعاً عمة نكت مل لو الزوجةمث إن 

 يهو ،بنته فاطمة أن صاحل ىادع مث ،صاحل دةيحف قةيبصد تزوج مث ،بفاطمة حممد تزوج مثالً ،البنت

 زواج ونكي فهل ،تاًيم صاحل انكوإن  ،كبذل شاهدان شهد أو ،ةيالبنت آثار هيعل ترتب مما ىالدعو قبلت

 نكي مل الزواج نيحأنه  من ،احتماالن ،فاطمة ذنإ ىعل متوقفاً يالشرع مكاحل ىعل ابقسال دةياحلف

   ،شفكال ىعل ةيالعم بقس أثبت الشهادةو االدعاء أن منو ،مانع



١٨٧

   .أحوط الثاين انكوإن  ،أقرب ولاألو

 بأا شرعاً مكح مث ،خاأل بنت فتزوج شرعاً عمة الزوجة انتك بأن ،كسالع مكح عرفي منهو

 من زوجها زواج ردت العمة انتك قدو ،دةياحلف جلد بنتاً سيل بأا شاهدان شهد إذا ماك ،عمة تسيل

   .شرعاً عمة تسيل أا ثبوت قبل الرد انكو ،خاأل بنت

  



١٨٨

  .أقوامها العدم ، وجهان،هل جيري احلكم يف اململوكتني واملختلفتني): ٢٧ مسألة(

  

 نيتكمملو مثالً األخ بنتو العمة انتك بأن }نيتكاململو يف مكاحل يرجي هل{ ):٢٧ مسألة(

   .العمة جازةإ ىعل خاأل نتب يوط وقفتي بأن ،لرجل

  .كباملل هايوط ديري ةكمملو خرىاألو زوجة مهااحدإ انتك بأن }نياملختلفتو{

 ال العقد الظاهر أن منو ،للمناطو يالوط ىعل محل إذا حنوهو ناينكال خرب إطالق من ،}وجهان{

 أقوامها {انك لذاو ،والهام عقد بطالإ كمتل فيكف هاسنف حق كمتل ال ةكاململو العمة نألو ،يالوط

  .ىالفتاوو النصوص ظاهر نهإو ،قيالتحق نهإ اجلواهر يف بل ،}العدم

   .فتأمل ،سكتمسامل دهيأو ،اجلمالو يالربوجردو العم ابن ادةسال املنت ىعل تسكو

  



١٨٩

  كان بعد الوطي إذا  الطارئ على التزويج ال يوجب احلرمةاالزن): ٢٨ مسألة(

  

 الو إشكال بال} يالوط بعد انك إذا احلرمة وجبي ال جيالتزو ىعل يطارال الزنا{ ):٢٨ مسألة(

  .متواتر أو ضيتفسم منهما يكاحمل بل ،هيمسبق مجاعاإل اجلواهر يف بل ،خالف

  :اتيالروا متواتر هيعل دليو

 تزوجيأ باملرأة فجري الرجل عن لئس أنه ،)المسال همايعل( مها أحدعن ،لمسم ابن حيصحففي 

 ،امرأته هيعل حترم مل ،ختهاأ وأ مهاأب فجر مث امرأة عنده انتكن إ نكلو ،ال :)عليه السالم( لقا ،بابنتها

   .)١(احلالل دسفي ال احلرامن إ

 يف رجل تزوج جارية فدخل ا مث ابتلى ا ففجر ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيصحو

  .)٢(ال، إنه ال حيرم احلاللَ احلرام): عليه السالم(بأمها أحترم عليه امرأته، فقال 

أو ببنتها أو  امرأته بأم زنا رجل يف :قالنه  إ،)عليه السالم(وصحيح زرارة، عن أيب جعفر 

   .)٣(قط حالالً حرامما حرم :  مث قالال حيرم ذلك عليه امرأته): عليه السالم(بأختها، فقال 

 :فقال ،ختهاأب أو مرأتهأم اب زىن رجل عن ) السالمعليه( جعفر أبا ألتس :قال ،خراآل خربه يفو

رمهحي الو احلالل دسفي ال احلرامن إ ،امرأته كذل رمحي ال)٤(.   

                                                











١٩٠

  قوىعلى األ أيضاًبل قبله 

  

 تزوجيأ باملرأة فجري الرجل عن لئسنه إ ،)المسال همايعل( مها أحدعن ،لمسم بن حممد حيصحو

 اليت هيعل حترم مل ختهاأ أو بابنتها فجر مث امرأة عنده انكن إ نكلو ،ال :)عليه السالم( قال ،ابنتها

   .)١(عنده

   .اتيالروا من هاريغ إىل

 نقلي مل بل ،مةيعظ شهرة املشهور بل} قوىاأل ىعل أيضاً {العقد بعد يالوط قبل أي} قبله بل{

 ذاك ،هخيمشا بعض عن نقلهو ،احلدائق هيلإ مالو ،تبصارساال ظاهر إىل بسنو ،يعل أيب عن إالّ اخلالف

   .سكتمسامل يف

 احلرام ميحتر عدم يف ليالتعل قوة إىل ضافةباإل ،املتقدمة خباراأل اتإطالق فهو املشهور وجه أما

   .احلالل

 الرجل فجرإذا  :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناينكال خرب فهو باحلرمة القول وجه أماو

 هووإن  ،هجيتزو بطل فقد ا دخلي ملو كذل قبل ابنتها تزوج قد انكوإن  ،أبداً ابنتها له حتل مل باملرأة

 هو إذا بنتها احكن مهاأب فجوره دسفي سيفل نتهاببا دخل ما بعد بأمها فجر مث ا دخلو نتهابا تزوج

   .ذاكه انك إذا احلالل احلرام دسفي ال :)عليه السالم( قوله هوو ،ا دخل

 بجي مما املعللة املطلقة ةريثكال اتيالروا تقاوم ال ،موثقة انتكوإن  احدةالو ةيالروا هذهن إ :هيفو

 قدو ،لشذوذه فيضع اخلرب هذا أن اضيالر يكحم يف ىادع قدو خصوصاً ،راهةكال من ضرب ىعل محلها

   .خالفه ىعل مجاعاإل صحاباأل من مجاعة ىادع

                                                





١٩١

 ، وكذا لو زىن األب بامرأة االبن مل حترم على االبن،هفلو تزوج امرأة مث زىن بأمها أو بنتها مل حترم عليه امرأت

  وكذا لو زىن االبن بامرأة األب ال حترم على أبيه

  

   .احلدائق يف هلا رهكذ يالذ باملعىن ةيالتق ىعل حممول لعلهو :أقول

 الدخول عدمو البنت جيتزو بعد مباأل الزنا من النص مبورد خاصة يفه راهةكال ىعل أنه الظاهر مث

   .ا الدخول عدمو ماأل جيتزو بعد بالبنت الزنا من كسالع ال ،ا

 دخل ذاإ أما ،ال أم ا دخل واءس} امرأته هيعل محتر مل ابنتها أو مهاأب زنا مث امرأة تزوج فلو{

 تمي الألنه  ،جيالتزو قبل الدخول من عدي فهو ،القبولو ابجياإل نيب دخل بأن ،العقد متام قبل مهااحدإب

   .القبولو ابجياإل مامبتإالّ 

 أو البنت طلق مث مباأل زىن مث بالبنت تزوج فلو ،حمرم البنت جيتزو قبل مباأل الزنا بأن قلنا لونه إمث 

 بعد بالبنت الزواج من اًيثان للبنت هجيتزو عدي الو ،ةيثان مرة هاجيتزو له جاز ،آخر ببسب عنها انفصل

   .طالقها قبل له حالالً تانك قدو ،مثله عن منصرفألنه  ،مباأل الزنا

 ىعل حترم ال باأل بامرأة االبن زنا لو ذاكو ،االبن ىعل حترم مل االبن ةأمراب باأل زنا لو ذاكو{

   :اتيالروا بعض ،املتقدمة التيالتعل متواتروصل األ إىل ضافةباإل هيعل دلي ماك ،}هيأب

 كذلفإن  ،هيأب ةيجبار أو هيأب رأةبام رجل زىنن إ :)عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة خرب مثل

   مناإ ،دهايس ىعل ةياجلار رمحي الو ،زوجها ىعل رمهاحي ال



١٩٢

   فلو تزوج امرأة والط،وكذا احلال يف اللواط الطارئ على التزويج

  

   .)١(البنه الو هيبأل أبداً ةياجلار كتل حتل فال ،حالل يهو ةياجلار ىأت انك إذا منه كذل رمحي

   .)٢(هيبأ ةيجبار أو هيبأ بامرأة أو ابنه بامرأة :قال إالّ أنه ،ريكب ابن عن ،الصدوق هوارو

 ةيجار ىعل قعي أن ابنها مرتأ امرأة عن لئسو ،)عليه السالم( اهللا عبد أبا تعمس ،مرازم خربو

 :له فقلت ،ألةسامل هذه عن هؤالء بعض ألينس قدو ،ابنها مثأو مثتأ :)عليه السالم( فقال ،فوقع هيبأل

   .)٣(احلرام دهسفي ال احلاللن إ ،هاسكمأ

 أيب عن ،عمار ةيرواك ،املتقدمة دلةاأل نايفي ال ما ىعل حممول هو مناإ يالوط شرط أن عرفي منهو

 الرجل أو ،اجلد طأهاي أن قبل بنه انبا هايعل قعيف ةياجلار عنده ونكت الرجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد

 ا زىن مث هاأفوط تزوجها إذا كذل مناإ ،ال :)عليه السالم( قال ،تزوجهاي أن هيبأل وزجي هل باملرأة زيني

   .)٤(ةياجلار كذلكو ،احلالل دسفي ال احلرام ألن ،ضرهي مل ابنه

  } الطو امرأة تزوج فلو ،جيالتزو ىعل ئالطار اللواط يف احلال ذاكو{

                                                











١٩٣

  .ال يترك االحتياط فيه إالّ أن ،بأخيها أو أبيها أو ابنها مل حترم عليه امرأته

  كان بالعمة أو اخلالة يوجب حرمة بنتيهمافإن  ، على التزويج سابقاًاكان الزن إذا وأما

  

 دخل واءس ،احلالل دسفي ال احلرامفإن } امرأته هيعل حترم مل ابنهاو هايأب أو هايبأخ {الزواج بعد

 نيوالعشر حدىاإل ألةسامل يف هيف المكلا تقدم ماك} كتري ال هيف اطياالحت أن الإ {دخلي مل أم بالزوجة

   .ابقسال الفصل من

 ماك} همايبنت حرمة وجبي ،اخلالة أو بالعمة انكفإن  ،جيالتزو ىعل ابقاًس الزنا انك إذا أماو{

 ياحلل عن يكللمح خالفاً ،هيعل مجاعاإل رةكالتذو االنتصار عن بل ،مةيعظ شهرة املشهور هو

   .ألةسامل يف فتوقفا املختلفو

 ناأو ،)عليه السالم( اهللا عبد أبا رجل ألس :قال ،لمسم بن حممد حيصح ميالتحر ىعل دليو

إنه مل : ، قلتال :)عليه السالم( قال ،تهاناب تزوجي ،ارتدع مث شبابه يف خالته من نال رجل عن سجال

   .)١(رامةك الو صدقيال ): عليه السالم(يكن أفضى إليها، إمنا كان شيء دون شيء، فقال 

 رجل عن سلجا ناأو لمسم بن حممد ألهس :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وبيأ أيب موثقو

 ناك مناإ هايلإ ىأفض نكي ملنه إ :قال ،ال :قال ،ابنتها تزوجيأ ،ارتدع مث شاب هوو خالته من نال

   .)٢(ذبك :)عليه السالم( قال ،كذل دون ءيش

                                                







١٩٤

ن إ :يرو ي،احلل لسمرو ،مجاعاإل هيعل دليف العمة إىل بةسبالن أما ،ةاخلال إىل بةسبالن هذا :أقول

  .)١(نتامهابا له حتل مل خالته أو بعمته فجر من

 حرمت خالته أو بعمته رجل زىنفإن  :قال )عليه السالم( يالرضو يف ما ةيبالروا أراد احلليب لعلو

   .)٢(تزوجهماي أن ابنتامها هيعل

 يالذ بعدمه بل ،يبالوط هيف حيالتصر وعدم ندسال بضعف وركاملذ مكحلا يف كالسامل لكشأ قدو

 مكح يف ما الزنا مكح ادراج تجهيف نئذيحو ،خاصة اخلالة يف نهأو ،هيف هبيذكتمة اماإل مبنصب قيلي ال

   .مهاريبغ الزنا يف احلرمة بنشر نقل ملوإن  احلرمة نشري ما الزنا أن ال ،مهاريغ

 نهإف ،علمه ببسب انك لعله) عليه السالم( ماماإل بيذكتو ،وارد ريغ ندسلا يف شكالاإل :أقول

 أنه يسناكال حيصح من الظاهرو خصوصاً ،ةياحلج عن اخلرب قطسي ال إالّ أنه اجلملة يف مضعفاً انكوإن 

 أنه زعم قد امرأة تزوج ناأصحاب من رجالًن إ :قال ،آخر مورد يف )عليه السالم( ماماإل قال ماك انك

 فقال )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتسف :قال ،هايلإ ىفضأ ونكي أن ريغ من قبلهايو مهاأ العبي انك

   .)٣(لهايبس ىخلو هسنف عن كذل رفع ما اهللا فو ،الرجل خربتأف :قال ،فارقهايفل مره ذبك :يل

                                                









١٩٥

 ما ىعل عتمدي مل ياحللو خصوصاً ،حجة ريغ المهاكو ،يالرضوو لساملر إالّ ليدل ال العمة يف نعم

   .هايعل ليالدل فهو إمجاع ألةسامل ىعل انكفإن  :قالألنه  ،رواه

، )١(مكذل وراء ما مكل حلوأ :هبحانس قوله تقاوم ال الباب اتيروا أن من :قالي رمبا ما أما

عليه ( الباقر قول من زرارة رواه ما مثل خصوصاً احلالل رمحي ال احلرام أن ىعل الدالة اتيالروا متواترو

   .العامة بعض مذهبألنه  ،ميالتحر اتيروا يف ةيالتق الحتمالو، )٢(قط حالالحرام  حرم ما :)السالم

   .العام ىعل مقدم اخلاصن إ :نيولاأل ىعل دريف

  .ليالتحل ىعلمة االع ةيثركأن إ :الثالث ىعلو

 يف مكاحل انكوإن  ،هريغو سكتمسامل دهيأو اجلواهر رهكذ ماك ،مكاحل يف التأمل ينبغي ال لذاو

   .العمة يف مكاحل من أقوى اخلالة

  .كذل يف إشكال فال جيالتزو بعد أما، همايببنت جيالتزو قبل بالزنا خاص كذل نعم

 حبسو ،احلالل احلرام رمحي ال قاعدةوصل لأل ،ال الظاهر ،الزنا مكح مهكح الشبهة يوط هلو

  .به مقطوع ريغ املقام إىل الزنا مناط

   ،عال فما خالتهماو ماألو باأل عمة إىل مكاحل حابسان ويف

                                                







١٩٦

 رمحي ال قاعدة بعد خصوصاً ،أقرب الثاينو ،ايالدن إىل االنصراف منو ،طالقاإل من ،احتماالن

  .أحوط ولاأل انكوإن  ،احلرام

   .ابنها بنت أو العمةبنت  بنتك ،حفادمهاأ إىل مكاحل حابسان يف ذاكو

 أن جهة من مكاحل حابسان بعدي فال ،الرضاع من دمهاأوال ذاكو ،الرضاع من اخلالةو العمة أما

بسالن لحمةك حلمة الرضاع.   

 ،حنوه أو نوم يف هايف منه الداخلة يه انتك أو ،أًملجأو  مضطراً أو ،اًريصغ الفاعل انك إذا أماو

 ختاألو ملأل ماحملر اللواط ألةسم يف تقدم ملا ،مكاحل حابسان عدم فالظاهر ،نوناًجم الفاعل انك أو

   .البنتو

 يف همايوط نيب فرق ال ماك ،طالقلإل نيتريبك أو نيصغرت اخلالةو العمة ونكت أن نيب فرق ال نعم

 نزالاإل شترطي الو ،كذل يف المكال تقدم قدو ،احلشفة مبقدار ونكي أن لزوم الظاهر نكل ،الدبر أو القبل

   .طالقلإل

  .صللأل ماًحمر سيفل اعتتمساال امسأق ائرس من دخالاإل ريغ أما

 ،)١(قبله ما بجي سالماإل ألن ،سالماإل بعد ببنتهما جيالتزو جاز فرمهاك حال يف ما دخلوإذا 

  .خمالفة أو افرةك انتك واءس ،ميالتحر ىتر ال يه انتك إذا لزموهمأ مشول بعدي ال أنه ماك

  .ما هجيتزو له جاز ركنأو الدخول هي ادعت لوو .العدمصل فاأل الدخول يف كش لوو

 نكت مل بأن الإو ،زجي مل لالبتالء حمالً همايبنت لتاك انتكفإن  ،العمة أو اخلالة يف دخالهإب علم لوو

   ،جاز لالبتالء حمالً نكت مل أو ،بنت مهااحدإل

                                                





١٩٧

  كان بغريمها ففيه خالفوإن 

  

  .ا ىتلبامل ريغ الشبهةو مجايلاإل العلم لقاعديت

   .احلالل مكح الشبهة مكح ألن ،شبهة أو ،حالالً املخلوقة ماهيبنت يف فرق الو

 احكالن باب يف همءبنا أن منو ،شرعاً بنتاً تسيل أا من ،احتماالن هيفف ،زناً خملوقة انتك إذا أما

إن  هيف المكال أيتيس ماك ،قربأ الثاينو ،حنوهاو رثاإل ايقضا اخلارج مناإو ،بنت أا أشبه ماو ةياحملرمو

   .تعاىل اهللاشاء 

  .طالقلإل باالختالف أو جهلهما أو باحلرمة علمهما نيب همايبنت ميحتر يف فرق الو

 املشهور بل ،ثركاأل عن يكفاحمل ،}خالف هيفف مهاريبغ {جيالتزو ىعل ابقسال الزنا} انكوإن {

  .حمصالًو ضاًيتفسمنقالً  ثركلأل وفاقاً اجلواهر يفو ،احلرمة

 املقنعةو املقنعو هيالفق عن اجلواهر اهكح يالذ هوو ،ةياحلل إىل اذهبو ثيح نيخرلآل خالفاً

 ابن عنو ،أيضاً انيالتب عن بل ،الرموز شفكو رشاداإلو النافعو رائرسالو مساملراو ةيالناصر ائلساملو

  .هيعل مجاعاإل ىدعو ىاملرتض عنو ،باحلل القول شهرة اضيالرو سيدرإ

 عطارو نياحلص بن عمران إىل بتهسن رةكالتذ فعن ،نيخالفامل عند مشهور ميبالتحر القول أن ماك

   .يالرأ أصحابو إسحاقو محدأو يالثورو يالنخعو جماهدو سطاووو

 دييتأ بعد ،املقام يف الواردة اتيالروا طائفيت نيب اجلمع قيطرألنه  ،حللا قربفاأل ،انك فيكو

   .)١(مكذل وراء ما مكل حلوأ :بحانهس بقوله احلل اتيرو

                                                





١٩٨

   .احلالل دسفي ال احلرام أن من املتواترة اتيالروابو

 تزوجي مرأةاب فجر رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،ارسي بن ديعس حيصح يفف

   .)١(احلالل دسفي ال احلرامن إ ،ديعس اي نعم :)عليه السالم( قال ،ابنتها

 حراماً املرأة أيتي الرجل عن ألهسنه إ ،)معليه السال( اهللا عبد أيب عن ،املثىن بن هشام حيصحو

   .)٢(بنتهاو مهاأو ،نعم :قال ،تزوجهايأ

 مرأةاب فجر رجل :رجل له فقال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عند نتك :قال ،خرىاأل تهحيصحو

   .)٣(احلالل دسفي ال احلرامن إ ،نعم :قال ،ابنتها له حتلأ

 تزوج رجل عن ديعس ألس إذ )عليه السالم( اهللا عبد أيب عند نتك :قال ،ريدس بن حنان موثقو

   .)٤(لاحلال رمحي ال احلرامن إ نعم :قال ،ابنتها له حتل هل فاحاًس امرأة

 ىاشتر مث ،نيآخر قوم ةيجار يهو باملرأة فجري رجل عن ،املرزبان هألس :قال ،ناوصف حيوصح

 ،بابنتها تزوجيأ حراماً مرأةاب فجر رجلو ،احلالل حلراما رمحي ال :)عليه السالم( قال ،كذل له حتلأ ابنتها

   .)٥(احلالل احلرام رمحي ال :)عليه السالم( قال

                                                













١٩٩

 تزوجي أن له وزجي هل مرأةاب فجر رجل :)عليه السالم( جعفر يبأل قلت :قال زرارة ةيرواو

   .)١(قط حالالً حرام حرم ما :)عليه السالم( قال ،بابنتها

 مجلة ندس صحةو ،أيضاً كتدرسامل يف آخر نادسإب منها مجلة ررتكت اليت اتيرواال من هاريغ ىلإ

 اتيالروا صرف جبأو ثاًيحدو اًميقد ا الفقهاء من واحد ريغ عملو صراحتهاو اتيالروا هده من

   .ميبالتحر القائل ا تدلسا اليت يوه ،ظاهرها عن ميالتحر ىعل الدالة

 تزوجيأ باملرأة فجري الرجل عن لئس أنه )المسال همايعل( مها أحدعن ،لمسم بن حممد حيصحك

 ،امرأته هيعل حترم مل تهاأخ أو مهاأب فجر مث امرأة عنده انتكن إ نكل ،ال :)عليه السالم( قال ،بابنتها

 .)٢(احلالل دسفي ال احلرامن إ

 ريغ ،لقبو مرأةا باشر رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،مسالقا بن صيالع حيصحو

 انكوإن  ،سبأ فال ماأل إىل ىفضأ نكي ملن إ :)عليه السالم( فقال ،ابنتها تزوج مث هايلإ فضي ملأنه 

  .)٣(ابنتها تزوجي فال هايلإ ىفضأ

 ر،فجو امرأة نيبو نهيب انك رجل عن ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،حازم بن منصور حيصحو

   .)٤(شاءن إ يه تزوجهايلو ابنتها تزوجيفل شبهها أو قبلة من انكن إ :فقال ،ابنتها تزوجي هل

                                                











٢٠٠

   التحرمي بل لعله ال خيلو عنحوطواأل

  

   .)١(تزوجهاي فال مجاعاً انكوإن  ،شاءن إ ابنتها تزوجيفل :ذاكه تهيروا ايفكال عنو

   .كتدرسامل يف منها مجلة ررتكت اليت اتيالروا من هاريغ ىلإ

  :احلل اتيروا نع احملرمون أجاب قدو

  .ةيالتق ىعل تارة حبملها

  .اجلماع دون ا املرادأخرى بأن و

   .بالشهرة هايعل ميالتحر اتيروا حيبترج :ثالثةو

 املراد أن انيبب ،بقاًاس البنت جيتزو انك ما احلالل احلرام رمحي ال بقاعدة املراد بأن :رابعةو

   .الشأين احلالل ال يالفعل لاحلال باحلالل

  .األكثر عدداً ميالتحر اتيروا بأن :ةسخامو

  .قاًيطر أوضحبأن نصوص التحرمي : وسادسة

 اجلماع دون ادةرإو ،مةاالع عند مشهوران نيالقول الك أن عرفت قد إذ ،ىفخي ال ما لكال ويف

 ،ليالتحل اتيروا حيصر خالف ةيالفعل ةياحلل دةاروإ ،نيالقول يف موجودة الشهرةو ،هاحيصر خالف

 ،قاًيطر أوضح ميالتحر اتيروا ونك وجه علمي ملو ،املرجحات من نكي مل صغراه لمس لو عدداً ثركاألو

   .نيمتع ليالتحل بنصوص خذاألن إ :سكتمسامل يف قال لذاو ،قرباأل هو ةيباحلل فالقول

  .} التحرميحوطاأل {انكن إ }و{

   عن لوخي ال لعله بل{ :املصنف قول ماأ

                                                





٢٠١

  قوة

  

   .منع بل ،تأمل حمل القوة :يالربوجرد ديسال قال لذاو ،ىفخي ال ما هيفف} قوة

   :أمران يبق

 قلناوإذا  ،ماأل يف حرمت البنت يف باحلرمة قلنا فإذا ،البنت حال حاهلا ا املزين مأن إ :ولاأل

 انكفإن  ،ال أم حيالصح يالوطك الزناخبار أن األ من للفهم كذلو ،ماأل يف حلت البنت يف ةيباحلل

   .همايف ةيفاحلل الثاين انكوإن  ،همايف ميلتحرفا ولاأل

 ،ةياحلل ظهراأل انكوإن  ،بقاناسال االحتماالن هيف ،ابنهو الزاين أب ىعل ا املزين حترم هل :الثاين

 مشوله بعد احلالل احلرام دسفي ال :النصوص ملتواترو ،)١(مكذل وراء ما مكل حلوأ :تعاىل لقوله

   .راهةكال ىعل يالنه ىعل دل ما حتمل لذاو ،ابقةسال اتيالروا من ظهري ماك ،شأناً للحالل

 :قال ،هيألب أحتل بناال ا فجري أو ،البنه أحتل باملرأة فجري الرجل عن ألتهس ،ريبص أيب حيصحك

له حتل فال منهما واحد هاسم االبنو األب انكن إ)٢(.   

 أن البنه حتل هل مرأةاب زىن رجل نع ألتهس :قال ،)المسال هميعل( هيأخ عن ،جعفر ابن خربو

   .)٣(ال :قال ،تزوجهاي

                                                









٢٠٢

   الكان طارئاًن إ  فإنه، بالشبهةيوكذا الكالم يف الوط

  

 :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،املثىن بن اهلاشم حيصح من ،ائلسالورواه  ما ةياحلل ديؤيو

احلالل دسفي ال احلرامن إ)١(.   

  .)٢(احلالل دسفي ال احلرام :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ريدس بن حنان عنو

 )جيالتزو عن الزنا تأخر ىعل خيالش اممحله( :قال مث ،الباب هذا يف نيتيالروا نيهات ركذ نهإف

 أن الالزم انك بل، ملحلل وجه نكي مل الإو ،الباب هذا يف وردتا قدو مطلقة ماأ ظاهرهفإن  ،ىانته

  .هاريغو ريبص أيب حةيبصح صصخي قولي

 وجبي ال احلرام أن دلي مما ،حالالً انك إذا مايف احلرمة املقنع يف الصدوق حصر أيضاً دهيؤيو

 أو هيأب ةيجبار أو ،ابنه امرأة أو هيبأ بامرأة رجل زىنفإن  :قال ،اتيالروا متون املقنع أن مةيبضم ،احلرمة

 ،حالالً منه انك إذا كذل رمحي مناإو ،دهايس ىعل ةيجلارا حترم الو ،زوجها ىعل رمهاحي ال كذلفإن  ،ابنه

  .البنه أبداً ةياجلار كتل حتل فال حالالً انك فإذا

 بنت يف باحلرمة القول على بناالو باأل ىعل هاميبتحر قالنه إحيث  سكتمسامل ظاهر هو ةياحللو

 نيالقائل عند فرق فال حيالصح قدبالع الدخول مبرتلة القول هذا ىعل الزناألن ( :قال ،مهاأو ا املزين

 اهللاو ،مهاأو ا املزين بنت ألةسم يف ةياحلل ارياحت )رمحه اهللا( منه تقدم قدو ،)نيألتسامل نيب بالنشر

   .العامل بحانهس

   ال {احكالن ىعل} اًئطار انكن إ نهإف ،بالشبهة يالوط يف المكال ذاكو{

                                                







٢٠٣

  .جبها على التزويج أوكان سابقاًوإن  ،يوجب احلرمة

  

 :بحانهس قولهوصل لأل ،حترم مل شبهةً مهاأ أوط مث تهحبال يف البنت انتكفإن } احلرمة وجبي

مكذل وراء ما مكل حلأو)المسال هميعل( قوهلمو ،)١(: احلالل احلرام رمحي ال)منه ديرأ إذا ،)٢ 

   .الذايت ماحلرا

 عيالشراو سيدرإ ابن عن يكواحمل ،}وجبهاأ{ أنه فاملشهور} جيالتزو ىعل ابقاًس انكوإن {

  .ةيالرواو ةياآلوصل لأل ،قربأ الثاينو ،القواعد يفمة العال منهم مجع ترددو ،النشر عدم النافعو

 يبنف املعتضد رةكالتذ عن يكاحمل مجاعباإل ،احلرمة ىقو أن بعد اجلواهر يف ماك للحرمة تدلسا

 مصاراأل علماء إىل بتهسن املنذر ابن عن بل ،الًيحتصو نقالً مةيالعظ بالشهرةو ،وطسبامل يكحم يف اخلالف

   .ىانته ،كذل دهييتأ يف فالعمدة ةيماماإل همو النص أصحاب منهم وعد

  .يالوط من عمأ احكالن أن ىعل بناًء ،)٣(مكؤآبا حكن ما حواكتن الو :ةميركال ةيباآلو

 يالوطو ،احلالل رمحي احلاللن  أمفهومهفإن  .)٤(لاحلال احلرام رمحي ال :)المسال هميعل( بقوهلمو

  .حالل بالشبهة

   .عرفت من خمالفة مع مجاعاإل تحققي فيك إذ ،ىفخي ال ما لكال ويف

                                                











٢٠٤

 االعتماد صحة من مانع القواعد يفمة العال توقفو احملققو ياحلل خالففإن ( :سكتمسامل يف قال

   .)مجاعاإل ىعل

  .اداللته من خارج الشبهة يوط أن يف كش فال ةياآل أما

 فاعلو الواجب كتار انك لذاو ،هيف معذور حمرم شبهة يالوطو ،يالواقع احلرام يف ظاهر ثياحلدو

 ما يالربوجرد ديسال منع لذاو ،يفاعل قبح كهنا نكي ملوإن  القبح لفعله ،عذراً جهالً جاهالً احملرم

  .احلرمة يف القوة من املاتن رهكذ

 النائمو الطفلو انون يوط مثل يف تحققت مل الشبهة يوط يف احلرمة تحققت مل ثيحنه إمث 

  .الشبهة يبوط كذل ىعل صطلحي ملوإن  ،املرقد شاربو رانسكالو

 انك ىبقأن إ أما، الشبهة يوط عن خارجاً نكي مل فوراً خرجأف ثناءاأل يف علمن إ الشبهة يواطو

  .نيدمتاملق سخأل تابعة جةيالنتفإن  ،الشبهة يوط ألةسم يف دخلي ملو ،الزنا من

  .مثالً لزوجته يوط نهأب فقطع ثناءاأل يف غفلو زىن إذا ماك ،كسانع لو ما مثلهو

 احلرام رمحي الألنه  ،الزنا إىل اضطر أو جرب أو رهكأ لو ما ميالتحر عدم يف الشبهة يوط ومثل

   .وضوعامل أو مكباحل لهباجل الشبهة تحققتو ،)١(مكذل ماوراء مكل حلوأ :بحانهس هللقوو ،احلالل

  

                                                





٢٠٥

كان بعد وطئه هلا مل وإن  ، يطأها األب حرمت على األبنكان قبل أفإن  ،زىن مبملوكة أبيه إذا ):٢٩ مسألة(

  .زىن األب مبملوكة ابنه إذا لكالم وكذا ا،حترم

  

 عن ماك} باأل ىعل حرمت باأل طأهاي أن قبل انكفإن  ،هيأب ةكمبملو زىن ذاإ{ ):٢٩ مسألة(

 لقوله ،احلرمة عدم قربواأل، نظر ميالتحر يف :قالنه إ القواعد عنو ،الرباج ابنو دياجلن ابنو خيالش

   .)٢(احلالل احلرام رمحي ال :)المسال هميعل( وقوهلم ،)١(مكذل وراء ما مكل حلأو :بحانهس

 ،هيأب ةيجبار أو هيأب بامرأة رجل زىنإذا  :)عليه السالم( جعفر أبو قال ،زرارة خرب من تقدم وملا

 له يهو ةياجلار ىأت إذا منه كذل رمحي مناإ ،دهايس ىعل ةياجلار رمحي الو ،زوجها ىعل رمهاحي ال كذلفإن 

   .)٣(هيبأل الو البنه ةياجلار كتل حتل فال حالل

   .القدر ذا منه يتفكن ليطو ألةسامل يف المكوال

 ليقو ،ةيالرواو ةياآل من تقدم ما هيعل دليو ،ثركاأل عن ماك} حترم مل هلا وطئه بعد انكوإن {

   .يالوط ال احكالن ظاهره أن تقدم قدو مكؤآبا حكن ما حواكتن وال :تعاىل قوله لعموم رمحي

   انك الدخول قبل ،حترم ال يفه} ابنة ةكمبملو باأل زىن إذا المكال ذاكو{

                                                









٢٠٦

 عندهم نيتألسامل ألن ،هنا صحاباأل نيب االختالف وجود عم ،املتقدمة دلةلأل ،الدخول بعد أو

   .ةيالثان أو وىلاأل يف منهم مجلة رهكذ يالذ املنع إىل بةسبالن ليدل تام هلم ظهري ملو ،واحد باب من

  



٢٠٧

  . يف القبل أو الدبراال فرق يف احلكم بني الزن): ٣٠ مسألة(

  

 الظاهر ىعل هيف إشكال ال مكاحلو ،}الدبر أو القبل يف الزنا نيب مكاحل يف فرق ال{ ):٣٠ مسألة(

  .ميبالتحر القول ىعل همايلك يف الزنا لصدق كذلو ،سكتمسامل يف ماك

   .لهيدل تقدم ملا ميالتحر بعدم القول ىعل احلرمة عدم صالةألو

  



٢٠٨

  . أو ال بىن على كونه الحقاًشك يف كونه سابقاًوإذا  ، وعدمه بىن على العدماشك يف حتقق الزن إذا ):٣١ مسألة(

  

سواء كان من جهة الشك  ،صللأل}  الزنا وعدمه بىن على العدمذا شك يف حتققإ {):٣١ مسألة(

 يمجايل يقتضإ مع عدم وجود علم ، ا كانت هذه أو غريهااملزين أن  أو شك يف،يف الدخول وعدمه

  .االجتناب عن كال الطرفني

  .فال حرمة}  بىن على كونه الحقاً،شك يف كونه سابقاً أو الحقاً{علم بالزنا و} وإذا{

 الصحة يف العقد اليت معها ال جمال لتقسيم املسألة إىل ما يعلم أصالةجراء إملراد بكونه الحقاً امث إن 

جله يف شكل ألأ كما فعله املستمسك و،تاريخ العقد وجيهل تاريخ الزنا وبالعكس، وما جيهل تارخيهما

زنا املثبتة لكون الزنا  عدم العقد إىل حني الصالة أل، الشك يف تاريخ العقد والعلم بتاريخ الزناصوريت

 فتكون الشبهة موضوعية واملرجع فيها إىل ،صلني والشك يف تارخيهما معاً املوجب لسقوط األ،حمرماً

  .ثر على العقد فيحكم ببطالنه عدم ترتب األأصالة

 سكت على املنت السادة ابن العم والربوجردي واجلمال ،ولذا الذي ذكرناه من الصحة مطلقاً

  .وغريهم

  



٢٠٩

إذا كان لكل منهما أم   وجب عليه االحتياط، ومل يدر أيتهما هي، االمرأتنيىحدإزىن ب أنه علم إذا ):٣٢ ألةمس(

  .خرىز نكاح األم أو البنت من األمل يكن إلحدامها أم وال بنت فالظاهر جوا إذا  وأما،أو بنت

  

 إذا  عليه االحتياط وجب،أيتهما هي  االمرأتني، ومل يدرإحدىزىن ب أنه ذا علمإ {):٣٢ مسألة(

 تكون كلتامها حمالً أن  اشتراطيمجايل، ولكن ينبغمقتضى العلم اإلألنه } م أو بنتأكان لكل منهما 

  .صول كما ذكروه يف األ،ال مل يكن العلم منجزاًإلالبتالء، و

ألنه } خرىم أو البنت من األ فالظاهر جواز نكاح األ،م وال بنتأمها احدمل يكن إل إذا وأما{

  .احللأصل  فيه ي فيجر،طراف عن حمل االبتالء يكون الباقي حبكم الشبهة البدويةث خيرج بعض األحي

  .مها عدم ابتالئه ما لكفر أو زواج أو ما أشبه مما يعلم استمرارهاحدم والبنت إلومثل عدم األ

الل العلم كما هو  لالبتالء مل ينفع يف احنمها ليست حمالًاحدإ مجايل ثالثةطراف العلم اإلأكان وإذا 

  .واضح

مها أو من جهة اللواط أما من جهة الزنا بإعلم باحلرمة لكن  إذا ،ومثل ما تقدم يف تنجيز العلم

  .خيهاأب

  .مجايلإىل غري ذلك من فروض العلم اإل

  



٢١٠

 ، أو اليقظةوال بني كونه يف حال النوم ، أو اضطرارياً أو إجبارياًال فرق يف الزىن بني كونه اختيارياً): ٣٣ مسألة(

 بل لو أدخلت االمرأة ذكر الرضيع يف فرجها نشر احلرمة على ، وكذا املزين ا، أو غري بالغوال بني كون الزاين بالغاً

  ، بل لو زىن بامليتة فكذلك،إشكال

  

 ،طالقلإل كذلو ،}اًياضطرار أو اًيجبارإ أو اًيارياخت ونهك نيب الزنا يف فرق ال{ ):٣٣ مسألة(

 العقاب ال حكاماأل لك عدم وجبي راهكاإلو االضطرار رفع ليدل أن من ابقاًس عرفت ما هيف انكوإن 

   .ضرورة أو إمجاع أو بنص خرج ما إالّ ةيخروأ أو ةيويدن تبعة لك رفع الرفع ليدل ظاهر إذ ،فقط

 أو بالغاً الزاين ونك نيب الو ،قظةيال أو النوم حال يف ونهك يف وال {:قوله يف شكالاإل علمي ومنه

 حنوهمو انونو يللوع الفاقد رانسكال ذاكو البالغ ريغو النائم زنا يف مكاحل عدم فالالزم ،}بالغ ريغ

   .القلم رفع دلةأل

   .ا باملزين مراأل رتبطيالو ،مهكح فاحلرمة الرجل طرف من الزنا حتققألنه إذا } ا املزين ذاكو{

 }احلرمة نشر فرجها يف عيالرض ركذ املرأة دخلتأ لو بل {:قوله يف شكالاإل تقدم مما علمي ماك

  .الصيب عن القلم رفع من عرفت ملا ،زنا كذل سيلإذ 

 فال ،زنا لو )عليه السالم( قوله عن منصرف أنه جهة من ،املصنف عند حىت} إشكال ىعل{

  .هيعل ليالدل صدقي

   ىلع {ليالدل طالقإل املصنف عند احلرمة نشر} كذلكف تةيبامل زنا لو بل{



٢١١

 الذكر املقطوع فالظاهر عدم  وأما لو أدخلت، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر امليت املتصل،أيضاً إشكالعلى 

  .رالنش

  

   .تةيبامل الزنا شملي فال يباحل الزنا ليالدل من املنصرف ألن }أيضاً إشكال

   .مثله عن ليالدل النصراف} املتصل تيامل ركذ أدخلت لو {احلرمة نشر يف} كذل من لكوأش{

 عدم فالظاهر {املقطوع الفرج يف رهكذ الرجل أدخل أو} قطوعامل ركالذ أدخلت لو وأما{

  .الزنا صدق لعدم} النشر

   .لهيدل مقام لك مناط ألن ،راًيتعز أو حداً وجبي حراماً العمل ونك رناهكذ ما نايفي الو

  



٢١٢

 حىت ينشر الزوج يف أثناء العدة مل يعد سابقاًمث رجع   فطلقت الزوجة رجعياً الحقاًاكان الزن إذا ):٣٤ مسألة(

 فنكحها بعقد  أو طلقت بائناً،نكحها بعد اخلروج عن العدة إذا  وأما،وىلالرجوع إعادة الزوجية األ ألن ،احلرمة

 فال أثر له بعد ، حني وقوعه مل يؤثر يف احلرمة لكونه الحقاًاالزن أن  من،جديد ففي صحة النكاح وعدمها وجهان

  سابق بالنسبة إىل هذا العقد اجلديد أنه  ومن،يضاًأهذا 

  

} عدي مل العدة أثناء يف الزوج رجع مث ،اًيرجع الزوجة فطلقت الحقاً الزنا انك ذاإ{ ):٣٤ مسألة(

 قد بل} وىلاأل ةيالزوج عادةإ الرجوع نأل {،للحرمة بنشره القول ىعل} احلرمة نشري حىت ابقاًس {الزنا

 ىعل ابقسال الزنا ميحتر ليدل شملهي فال ،حبالته عن خترج مل اأكف زوجة ةيرجع املطلقة أن عرفت

   .نيالعشرو ةسادسال ألةسامل يف كذل يف المكال تقدم قدو ،العقد

 االنفصال انك أو} ديجد قدعب هاكفنح بائناً طلقت أو ،العدة عن اخلروج بعد حهاكن إذا وأما{

 أن من {الصحة وجه ،}وجهان عدمهاو احكالن صحة يفف{ باالرتداد أو املتعة مدة انقضاء أو خسبالف

 ألن ،قرباأل هو هذاو ،}أيضاً هذا بعد له أثر فال الحقاً ونهكل احلرمة يف ؤثري مل وقوعه نيح الزنا

 أو مباشرة بعده نيب فرق نكي مل حالالً له انتك فإذا ،بعده املرأة حتل ال أنه الزنا ميحتر ليدل من تفادسامل

   .بفاصل بعده

   أقوى سكتمسامل جعلهو ،}دياجلد العقد هذا إىل بةسبالن ابقس أنه ومن{



٢١٣

  . النشرحوطواأل

  

 الزنا بعد يالوط حل نيب رناهاكذ اليت بةساملنا ةيوزكمر بعد هلا إطالق النه إ :هيفو ،دلةاأل طالقإل

   .بفاصل بعده حلهو مباشرةً

 املنت ىعل اجلمالو يالربوجردو مالع إبن ادةسال تسك قدو ،}النشر حوطاأل {انكن إ }و{

   .ألةسامل يف ترددهم ىعل الًيدل

   .ةيحل بعده سيل زناألنه  ،ميالتحر الالزم انك اًيثان ا زىن أنه إذا يف شكالاإل ينبغي ال نعم

 هذا من احلاضر احلال يف ةيجراح اتيعلم ىجتر ماك ،ركذ إىل فانقلبت باملرأة زىننه إذا إمث 

 هموضوع تبعي مكاحل ألن ،ختواأل البنت حل فالظاهر ،ىانث قلبنامث  الغالمب الط أو ،ليالقب

  .فتأمل ،املوضوع تبدل بعد له جمال ال تصحابساالو

 جرواأف لةيفض ىمست امرأة انتك ثيح ،العراق يف ناهيرأ ماك ـ راًكذ قلبتنامث  ة،بفتا الط ولو

 ،ةيحل له نبتت قدو ورتهكذ حالة يف ينءاج قدو ،فاضالً هسنف ىمسو راًكذ فصارت ةيجراح ةيعمل اهل

 ،بالولد لطي ملألنه  ،ال الظاهر ،مهأو بنتهو ختهأ حترم فهل ـ الشأن ذا هسنف حول تاباًك وألف

  .بالشاب اللواط النص موضوعو

 عرفي رناكذ مماو ،نوثةاأل حالة ال ورةكالذ حالة فعل إذا الفاعل ىعل حمرمة الثالثة ونكت هيعلو

   .لفروضا ائرس حال

  



٢١٤

قلنا بالكشف احلقيقي كان فإن  ، فزىن بأمها أو بنتها مث أجاز العقدزوجه رجل امرأة فضوالً إذا ):٣٥ مسألة(

  .قلنا بالكشف احلكمي أو النقل كان سابقاًوإن  ، الحقاًاالزن

  

 رمةاحل نشري الزنا أن ىعل بناًء} بنتها أو مهاأب فزىن فضوالً امرأة رجل زوجه ذاإ {):٣٥ مسألة(

 الزنا انك يقياحلق شفكبال قلنافإن  {جازةاإلو العقد نيب طاًسمتو الزنا انك بأن }العقد أجاز مث{

   .قةيحق العقد بقس عن شفتك جازةاإل  إذ}الحقاً

 زيجي مناإ نهأو ،كبذل ومكحم هو إذ ،يقياحلق شفكالك أنه فالظاهر} يمكاحل شفكبال قلناوإن {

 من كذل ريغ إىل ،دحي مل أنه ماك ،ةيد هيعل نكي مل له عقدت أا علمي ال هوو افتضها لو ذالو ،تقدم ما

  .حكاماأل

   .جازةاإل قبل عقد نكي مل كذل ىعل بناًء أنه لوضوح} ابقاًس انك النقل أو{

  



٢١٥

 قوى وكذا العكس على األ،كان لألب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه إذا ):٣٦ مسألة(

وإن  بل ،كان لالختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً إذا  كما،كان النظر أو اللمس بغري شهوة إذا ف ما خبال،فيهما

 فالظاهر ،ضمها لتحريك الشهوةمس فرجها أو ثديها أو  إذا  كما، الشهوةةثار نعم لو ملسها إل،أيضاًأوجب شهوة 

  .رالنش

  

 ماك} ابنه ىعل حرمت ،بشهوة له ةسملمو أو منظورة ةكمملو بلأل انك ذاإ{ ):٣٦ مسألة(

   .الفصل هذا من ةيالثان ألةسامل يف كذل يفالكالم  تقدم

 انكوإن  ،احتماالن اجلد شملي أو بباأل خاص هذا هلو ،}همايف قوىاأل ىعل ،كسالع ذاكو{

 ،فقط االبنو باأل النص من املنصرفو ،صلاأل خالف ىعل مكاحل ألن ،الشمول عدم ظهراأل

   .عدامها ما يف مةكحملا يه فالعمومات

 انك إذا ماك {،بالشهوة النص ديلتق} شهوة هريبغ سمالل أو النظر انك إذا ما خبالف{

وإن  {هايلإ نظره وقع إذا ماك} اًياتفاق انك أو ،للطبابة أو {،مثالً ضاءيب أو راءمس أا هل} اربلالخت

   .بشهوة نظر ىمسي الألنه } أيضاً شهوة أوجب

 فالظاهر ،الشهوة كيلتحر ضمها أو هايثد أو فرجها سم إذا ماك ،الشهوة ثارةإل هاسمل لو نعم{

   .ملثله النص لشمول ،املعلقون هيعل تسكو ،سكتمسامل تبعهو ،اجلواهر تبعدهسي مل ماك} النشر



٢١٦

 اناك بأن ،حالالً أو حراماً النظر أو ساللم انك واءس ،احلرة يف تةسملموو باأل منظورةمث إن 

   .أيتيس ماك كذل تملحي رمبا انكوإن  ،خراآل إىل بةسبالن راهةكال إالّ وجباني ال ،بشبهة

   .ةكاململو يف للمناط :أوالً

   :اتيالروا لبعض :اًيثانو

 ،هيبأل حتلأ االبن ا فجري أو ،البنه حتلأ باملرأة فجري الرجل عن ألتس :قال ،ريبص أيب خرب مثل

   .ساللم سبامل املراد أن ىعل بناًء ،)١(حتل فال منهما حدوا هاسم االبن أو باأل انكن إ ،ال :قال

إذا جرد الرجل ووضع يده عليها فال  :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،لمسم بن حممد عنو

  .)٢(حتل البنه

 من أقل فال مجاعلإل هنا باحلرمة نقول ال نكلألن النظر واللمس أوىل من العقد احملرم، : وثالثاً

  .هةراكال

 إىل منصرف لمسم ابن خربو ،يالوط سامل ظاهرو ،باملناط علم ال إذ ،ىفخي ال ما لكال ويف

 اهللاو ،احلرة إىل بةسبالن راهةك فال هذا ىعلو ،ممنوعة ةيوولاألو ،باا يف الفقهاء رهاكذ لذاو ،ةياجلار

   .العامل بحانهس

  

                                                







٢١٧

 حوطكان األوإن  ،قوىلى الالمس والناظر على األال حترم أم اململوكة امللموسة واملنظورة ع): ٣٧ مسألة(

  االجتناب

  

} قوىاأل ىعل الناظرو سالالم ىعل املنظورةو ةسامللمو ةكاململو املرأة مأ حترم ال{ ):٣٧ مسألة(

 ابنهو الناظرو سالالم أب ىعل ميالتحر صرحي احلرمة به نشر منو( :الشرائع يف قال ،املشهور هو ماك

   .)ةسامللمو أو ةاملنظور مأ دون خاصة

 وراء ما مكل أحلو :بحانهس قولهك املطلقات ،صلاأل إىل ضافةباإل هيعل دليو :أقول

   .هريوغ ،)١(مكذل

 خيالش عن بل ،اجلواهر تبعدهسي ملو ،به ىالفتو يعل أيب عن ماك} االجتناب طحواأل انكوإن {

 أنه به أراد خيالش لعلو ،ممنوعنه إ :اللثام شفك قال لذاو ،مجاعاإل يف ما ىفخي الو ،هيعل مجاعاإل

 هرمح( ىاملرتض خيالش وجه ماك ،يإمجاع فهو به العمل ىعل جممع النصحيث إن و ،يتاآل للنص مطابق

   .هيالتوج هذا مبثل اعاتمجاإل هذه أمثال )اهللا

   :اتيالروا من جبملة ميللتحر تدلسا فقد ،انك فيكو

 امرأة فرج إىل نظر رجل إىل اهللا نظري ال :قال )وسلمصلى اهللا عليه وآله ( النيب عن ياملرو مثل

   .)٢(ابنتهاو

                                                







٢١٨

   وإن، اجتناب الربيبة امللموسة أو املنظورة أمهاحوطاأل أن كما

  

   .)١(بنتهاو مهاأ هيعل حرمت امرأة قناع شفك من :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( وعنه

   .ندسال ضعف :أوالً كذل ىعل رديو

   .طالقاإل منه تفادسي فيكف ،خاص موضع إىل النظر ركذ ولاأل ثياحلد يف :اًيثانو

 إىل نظر فقد ،ماأل عقد مبجرد حترم ال بةيالرب أن الواضح فمن الّإو ،اجلماع عن ةيناكنه إ :ثالثاًو

   .أيتيس ماك ،ابنتها حترم ملو عنها القناع شفكو ،ابنتها فرج فرجها

 املرأة مأب مربوطة تسيفل ،البنت تزوجي أن له سيل نهأو ،الزوجة مأ يف الواردة اتيالروا أما

   .ىفخي ال ماك باملناط قطع الو ،املنظورةو ةساململو

 جعلو ميالتحر ىقو اجلواهر يف بل ،}مهاأ املنظورة أو ةسامللمو بةيالرب اجتناب حوطاأل أن ماك{

 عن) ليهما السالمع( مها أحدلئس :لمسم ابن حيبصح له تدلساو ،يالوط مقام قائماً ساللمو النظر

 منها ىرأ إذا ،ال :)عليه السالم( قال ،ابنتها تزوجيأ دهاسج بعضو هاسرأ إىل فنظر امرأة تزوج رجل

   .)٢(ابنتها تزوجي أن له سيفل هريغ ىعل رمحي ما

                                                







٢١٩

   عدمهقوىكان األ

  

 ال اًأيام معها ثكفم امرأة تزوج رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبو لئس :قال ،عيالرب أيب خربو

 له صلحيأ :قال ،ابنتها تزوجي أن له صحيأ ،طلقهاي مث هريغ ىعل رمحي ما منها ىرأ قد أنه ريغ عهايتطسي

   .)١(ىرأ ما مهاأ من ىرأ قدو

   .)٢()عليه السالم( جعفر أيب عن ،لمسم بن حممد موثق مثلهو

   .أوىل قيبطر هلا مشمول إالّ أنه ،ساللم اتيالروا هذه يف ركذي ملنه وإن إمث 

، بل يف املستمسك إنه ظاهر األصحاب، حيث رواملشه هو ماك} عدمه قوىاأل انكوإن {

  .اشترطوا يف حترمي الربيبة الدخول بأمها

 ،)٣(مكيعل جناح فال ن دخلتم ونواكت ملفإن : ةميركال ةياآل يدل على املشهور ،وكيف كان

  .فقط الدخول زانيامل أن يف حيالصرك نهإف

 الدخول ىعل ابقانس ماأل ،الدخول ىعل ميالتحر بقس الالزم انك مانحمر النظرو ساللم انكولو

 رادي ال إذ ،نياخلتان التقاء حصولو دخوهلا قبل للموضع احلشفة سمل ونكي ال ثيح ،جداً النادر يفإالّ 

   .احلشفة سللم الشامل اجلملة يف مساجل بل ،ديال سمل سباللم

 وجبي مما ،تابكال لظاهر معارضاً انك راهةكال ىعل لمسم ابن حيصح ملحي مل لو أنه ظهري منهو

  .هلهأ إىل علمه رد

   بن صيالع حيصح إىل ضافةباإل

                                                









٢٢٠

   للحرمةاللمس والنظر يقومان مقام الوطي يف كل مورد يكون الوطي ناشراًن إ :بل قد يقال

  

 مث هايلإ فضي مل أنه ريغ لقبو تهإمرأ باشر رجل عن ،)عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال مسالقا

   .)١(ابنتها تزوجي فال ىأفض انكوإن  ،سأ فالب ماأل إىل ىفضأ نكي ملن إ :قال ،ابنتها تزوج

  :فيدل على األجنبية، يرد عليه) امرأته(ال  )امرأة باشر( خةسن يف وجودامل بأن والقول

  ).امرأته(إن املوجود يف نسخنا : أوالً

 ،عراضباإل لمسم ابن حيصح طقاسإ إىل حاجة ال كذل بعدوأعم من األجنبية، ) امرأة(إن : وثانيا

  .الفقهاء بعض فعله ماك

 الصادق قولك ،عدماًو وجوداً الدخول مدار مراأل بدوران املصرحة اتيالروا إىل ضافةباإل هذا

 مهاأب دخل نكي ملإن ف ،مهاأب دخل انك إذا حرام هيعل امرأته ابنة يه :الدعائم ةيروا يف )عليه السالم(

   .كتدرسوامل ائلسالوك نياحملدث من حىت راهةكبال واحد ريغ أفىت ولذا ،)٢(حالل له هاجيفتزو

 ،}للحرمة ناشراً يالوط ونكي مورد لك يف يالوط مقام قوماني النظرو ساللمن إ :قالي قد بل{

   .هيعل ليدل ال جداً فيضع قول نهإو ،ميبالتحر القائل ىعل قفي ملنه إ كالسامل عن نكل

                                                







٢٢١

وهو  ،أمة وحترم أمها وبنتها حرة كانت أو ، على األب واالبن أو حراماًةفتحرم األجنبية امللموسة أو املنظورة شبه

 إذا  وعلى ما ذكر فتنحصر احلرمة يف مملوكة كل من األب واالبن على اآلخر، خالفهقوىاألأحوط إالّ أن كان وإن 

  .كانت ملموسة أو منظورة بشهوة

  

 حرة نتهابو مهاأ حترمو ،االبنو باأل ىعل حراماً أو شبهةً املنظورة أو ةسامللمو ةيجنباأل فتحرم{

 قول أن عرفت بل ،العموماتو اتطالقلإل} خالفه قوىاأل أن الإ أحوط انكوإن  هوو ،أمة أو انتك

   .نادر اجلواهر

 أو ةسملمو انتك ذاإ خرآلا على بناالو باأل من لك ةكمملو يف احلرمة فتنحصر ركذ ما ىوعل{

   .دلةاأل من املنصرفألنه } بشهوة منظورة

 ذاكو ،به القول ىعل احلرمة وجبي نكي مل حنوهو الغرق من نقاذهاإل هاسمل أو نظره وقع إذا أما

 سمل أو نظر لك إىل بةسبالن املتقدمة دلةاأل إطالقو ،اجلواهر قول ىعل اًميحتر أو راهةًك احلرة إىل بةسبالن

   .كذل إىل رفمنص

  



٢٢٢

  . العدمقوىواأل ،كان بشهوة نظر إذا يف إجياب النظر أو اللمس إىل الوجه والكفني): ٣٨ مسألة(

  

 قوىاألو ،نظر بشهوة انك إذا نيفكالو الوجه إىل ساللم أو النظر ابجيإ يف{ ):٣٨ مسألة(

 شفكالو ليالتقب انك هايف ركذ ما ألن ،كذل عن املانعة دلةاأل انصراف بعد احلل صالةأل} العدم

  .املقام ىعل صدقي ال مما حنومهاو ديالتجرو

 ىعل خده وضعك سامل مبثل ال بالنظر انك إذا ما نيفكالو الوجه تثناءسا من مراده أن الظاهرو

 أن إىل يدرالربوجو العم ابن دانيسال أشار قدو ،سكتمسامل هيلإ أشار ماك ،حنومهاو قرصهاو خدها

   .النظر يف هو مناإ نيفكالو الوجه تثناءسا

 ألةسم يف رناهكذ ماك ،بشهوة نكي مل إذا جائز هيلإ النظر وزجي ما سملن إ :قالي أن نكمي نعم

   .احملرم ريغ لسغ يف اتيالروا بعض ليبدل ساللم

 ثوا سمل إذا ما ال ،دسللج انك إذا ما هو احلرمة أو راهةكلل املوجب ساللم من املنصرفمث إن 

   .أيضاً املقام يف تنفع فروع سواللم النظر ألةسم يف دمتق وقد ،كذل حنوو

  



٢٢٣

  ال جيوز اجلمع بني األختني يف النكاح): ٣٩ مسألة(

  

 بل ، أحدمن الخالفو إشكال بال} احكالن يف نيختاأل نيب اجلمع وزجي ال{ ):٣٩ مسألة(

 نيب جتمعواأن و :تعاىل قوله هيعل دليو ،سالماإل نيد اتيضرور من هوو ،متواترة هيعل اتمجاعاإل

  .)١(نيختاأل

   :اتيالروا ومتواتر

عليه ( نياملؤمن ريأم ىقض :قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،سيق بن حممد حةيصحففي 

 تضع أن قبل فجمعهما ختهاأ خطب مث ،ىحبل يهو طلقها مث رجل مهااحدإ حكن نيختأ يف )السالم

 صداقاً صدقهايو طبهاخي مث ،ولدها املطلقة ختهاأ تضع حىت ةخرياأل فارقي أن فأمره ،ولدها املطلقة ختهاأ

   .)٢(نيمرت

   .احكالن جلأل ةيالثانو ،الشبهة جلأل مرة :أقول

 نيب معجي أن للرجل وزجي ال علة يأل :)عليه السالم( إبراهيم يبأل قلت :قال ناريد بنن اومر عنو

   .)٣(كذل ىري انيداأل ائرس ويف سالماإل نيلتحص :قال ،نيختاأل

 الرحم قطع إىل ياملنته التشاجر وجبي نهمايب اجلمعفإن  ،موراأل ايدنا عن نهيحتص املراد :أقول

   .دمهاأوال نيبو نهمايب

 :قال ،واحدة عقدة يف نيختأ تزوج رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،دراج بن ليمج عنو

خرىاأل ليبس يلخيو شاء تهمايأ سكمي)٤(.   

                                                











٢٢٤

  أو متعةً دواماً

  

ختني يف عقدة أيف رجل تزوج : قال أنه ،)عليهما السالم(مها  أحده، عنأصحاب عن بعض هومرسل

  .)١(خرى سبيل األيهو باخليار ميسك أيهما شاء وخيل: )عليه السالم( قال ،واحدة

   .إن شاء اهللا البحث ايثنا يف منها مجلة تأيت اليت اتيالروا من هاريغ ىلإ

 كذلكو ،ثركأ حد له نكي ملوإن  ،حرمة أشد الزنا يف نيختاأل نيب اجلمع ونكي نأ بعدي النه إمث 

 حراماً الثاين ونكي مهااحدإل ةيالشأن ةياحلل مع أنه من كذل ميحتر من تفادسي ملا ،مثالً البنتو مباأل الزنا

   .ةيالفعل باحلرمة فيكف

 ألتهس :قال ،)عليه السالم( الرضا عن ،يالبزنط حيلصح ،إشكال الو خالف بال} متعةً أو دواماً{

   .)٢(ال :)عليه السالم( قال ،متعةً ختهاأ تزوجي نأ له لحي امرأة عنده ونكت رجل عن

 اتإطالق إىل ضافةباإل هايف املناط إالّ أن ،متعة خرىاألو دائماً مهااحدإ ونك تضمنتوإن  ةيوالروا

   .باالختالف أو نيمتعت أو نيدائمت وناكت أن نيب الفرق عدم يعطي ،ىالفتوو النص

 ،)٣(نيختأ تمتعي أن بالرجل سبأ ال :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،قليالص منصور خرب يف ماو

   .قيبالتفر متعتهما منه فاملنصرف

                                                









٢٢٥

   وكذا ال جيوز اجلمع بينهما يف امللك مع وطئهما،سواء كانتا نسبيتني أو رضاعيتني أو خمتلفتني

  

 رمحي عموم إىل ضافةباإل هيعل دليو ،خالف الو إشكال بال} نيتيرضاع أو نيتيبسن انتاكء واس{

 ال :قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبا عتمس :قال ،دةيعب أيب حيصح ،)١(بسالن من رمحي ما الرضاع من

   .)٢(الرضاعة من ختهاأ ىعل وال ،خالتها ىعل وال ،عمتها ىعل املرأة حكنت

 موضوعها يف اختذت اليت دلةاأل طالقإل ،املنع فالظاهر كذلك مهااحدإ أو ازن يولد انتاك إذا أما

 احلجر له العاهر ونك أما ،الزنا ماء من املخلوقة تهناب انسناإل تخذي أن وزجي ال :قالوا لذاو ،عرفاً ختاأل

 ختاألو البنت صدق عدم تلزمسي ال ،ليبدل حنوهو رثاإل يف بسالن انقطاع ألن ،كذل نايفي فال

   .الزواج حيبي حىت حنومهاو

 ديسال جعله} نيخمتلفت أو {همايلتك أو مهااحدإ يف شبهةً ةءاملوطو نيختاأل يف احلرمة علمي ومنه

 يالذ اممهأ أو همايبأ إىل ابساالنت خمتلفيت أي :قال فقد يالربوجرد ديسال أما ،خةسالن غلط من ميكاحل

   .نيختأ وماكل كاملال هو

 يوط له زجي مل مهااحدإ أووط له انتاك فإذا} وطئهما مع كاملل يف نهمايب عاجلم وزجي ال ذاكو{

 :بحانهس قوله هيعل دليو ،هيعل مجاعاإل اجلواهرو اللثام شفكال عن بل ،خالف الو إشكال بال خرىاأل

نيختاأل نيب جتمعواأن و)٣(،  

                                                









٢٢٦

   فال مانع منهيوأما اجلمع بينهما يف جمرد امللك من غري وط

  

  .نيختاأل نيب مجع أنه صدق وجبي همايوطفإن 

   .اتيالروا متواتر إىل ضافةباإل

 مهااحدإ أطيف نياألخت يشتري الرجل :له قلت :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب موثقك

 أوطوإن  ،وىلاأل هيعل حترم مل جبهالة ةخرياأل أوطإذا  :)عليه السالم( قال ،جبهالة خرىاأل أطي مث

   .)١( حرمتا عليه مجيعاًحرام هيعل أا علمي هوو ةخرياأل

 أفوط ختانأ عنده انتك رجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،يالطائ الغفار عبد خربو

 :قلت ،أهله بعض إىل :قال ،منإىل  :قلت ،هكمل عن رجهاخي :قال ى،خراأل أطي أن أراد مث مهااحدإ

   .)٢(لتامهاك هيعل رمتاح :قال ،هاأوط حىت كذل جهلفإن 

   .احملامل بعض ىعل اجلواز ىعل دل ما محل توجب اليت ةريثكال اتيالروا من هاريغ ىلإ

 ،مجعهماو نيتكمملو نيختأ عن )عليه السالم( إبراهيم أبا ألتس :قال ،نيقطي علي بن حيصحك

 اجلمع عن يالنه ىعل وأ ،واحد ريغ رهكذ ماك ،ةيالتق ىعل حممول نهإف ،كل حبهأ وال ميتقست :قال

  .مهاأطي أن خمافة راهةًك كاملل يف نهمايب

   .طالقلإل الدبرو القبل من عمأ بوطئهما املراد مث

   إشكال بال} منه مانع فال يوط ريغ من كاملل جمرد يف نهمايب اجلمع وأما{

                                                







٢٢٧

 خرىامها واستمتع باألحدإ أ أو وط،مل يطأمها بأن ،وهل جيوز اجلمع بينهما يف امللك مع استمتاع مبا دون الوطي

   مقتضى بعض النصوص اجلواز، فيه نظر،مبا دون الوطي

  

 من مجلةو كاملل اتإطالق هيعل دليو ،هيعل مجاعاإل مهاريغو رةكالتذو كالسامل عن بل ،الخالفو

 ،همايلتك يوط بدون خرىاأل ىعل عقديو مهااحدإ كتملي أن له وزجي ماك ،ةيتاآلو ابقةسال اتيالروا

   .هيف المكال أيتيس ماك

   .حمللة خرىاألو ،عقداً أو اًكمل مهااحدإ انتك أو ،همايوط بدون له نيحمللت انتاك لو ذاكو

 تمتعسا مناإو} طأمهاي مل بأن يالوط دون مبا تمتاعساال مع كاملل يف نهمايب اجلمع وزجي وهل{

 نيختاأل نيب اجلمع منألنه  }نظر هيف ي،الوط دون مبا خرىباأل تمتعساو مهااحدإ أوط أو {همايلتكب

 النه إ كالسامل ويف ،هيف خالف النه إ املقاصد جامع ويف ،بعض كبذل أفىت بل ،املنع ليدل شملهيف ،عرفاً

   .تمتاعساالو يالوط نيب بالفصل قائل

 عن ،ائلسالو يف ماك ،هريستف يف ياشيالع رواه ما وهو ،}اجلواز النصوص بعض ىومقتض {نكل

 له أحتل مهااحدإ حكني نيتكمملو نيختأ عن )عليه السالم( اهللا عبد أبو لئس :قال ،اهللا عبد بن سىيع

 كتل رينظ ،له ريخ فهو فعلي ملوإن  ،الفرج دون مايفخرى إالّ األ حكني أن له سيل :فقال ى،خراأل

 طهرني حىت تقربوهن وال :وجل عز اهللا لقول فرجها يف هايأتي أن زوجها ىعل فتحرم ضيحت املرأة

:وقال



٢٢٨

  . العدمحوط لكن األ،قوىوهو األ

لفس قد ما إالّ نيختاأل نيب جتمعوان أو)امرأته أيتي أن للرجل ميتقسيف ،احكالن يف عىني )١ 

  .)٢(الفرج دون مايف حائض يوه

 مجاعاإلو بالنص اخلارج مناإو ،ةكباململو تمتاعساال أدلة طالقإل} قوىاأل هو {اجلواز} و{

  .يقالبا ىقيف يالوط

 يأو ،منها هيلإ النظر وجزالو املوىل ريلغ لحي ال ما إىل ةيالثان إىل نظري أن وزجي النه إ :قالي هلو

   .نيمراأل نيب فرق

 سيل ومثله ،املقاصد جامعو كالسامل ىدعو يف تندسامل وه ياجتهاد ليللد هو مناإ ميفالتحر هيوعل

 ظاهر انكوإن  ،املنت ىعل االصطهبانايتو اجلمالو يالربوجردو العم ابن ادةسال تسك لذاو ،حبجة

   .املنع سكتمسامل

  .}العدم {لهك كذل مع} حوطاأل نكل{

 إىل ،ختهاأو هايخأ بنيتو ،خالةًو عمةًو ،بنتاًو ماًأ نيتكاململو إىل هنا رناهكماذ حابسان بعدي وال

   .كذل ريغ

 قاعدة املقام تشمل فال ،كذل جواز ىرت ممن ،مثالً نيتيحيسم نيختأ جيتزو وزجي النه إ الظاهر مث

لزموهمأ أو اتيسجمو نك إذا ،للرجل أشبه ماو ختاألو البنتو ماأل روجخك ،مجاعباإل خارج نهإف 

  .كذل جواز نيري حنوهن

 نياالثنت نيب فرق ال نهإف ،اًإمجاعو نصاً خواتاأل نيب اجلمع رمحي ،نيختاأل نيب اجلمع رمحي أنه ماكو

   .ثركاألو

  

                                                







٢٢٩

بعد طالق املزوجة  إالّ  اململوكةي ال جيوز له وط،خرى األختني ومتلك األإحدىلو تزوج ب: )٤٠ مسألة(

  . لكن ال حترم عليه الزوجة بذلك،ها قبل ذلك فعل حراماًأ فلو وط،كانت رجعيةن إ وخروجها عن العدة

  

 عدب إالّ ةكاململو يوط له وزجي ال ،خرىاأل كمتلو نيختاأل إحدىب تزوج لو{ ):٤٠ مسألة(

 أدلة لشمول كذلو ،همنيب املشهور هو ماك} ةيرجع انتكن إ العدة عن خروجهاو املزوجة طالق

 من ديتفسا ما ىعل نيختاأل نيب مجعاً ونكي ةيالثان يوط نوأل ،خرىلأل كاملل أدلة مشولو ،وىللأل الزواج

 لحي مل ةيالثان تكمل فإذا ،مهااحدإ يوط جازاإ مع همايوط عن منعت ثيح ،نيختاأل كمتل أخبار

، إذ املستفاد من األدلة أن العقد كالوطي، فكما ال جيوز عقد األختني وال املعقودة أطي ملوإن  هايوط

  .وطيهما، كذلك ال يصح عقد أخت ووطي أخت بامللك

 وىللأل يالوط جوازو العقد ألن ،ةكاململو أوط إذا خاًسفوإمنا ال نقول خبروج املعقودة عن العقد 

مدة املتعة  انقضاء أو خسبفوحيث ال ميكن اجلمع حرمت الثانية وطياً، فإذا خرجت األوىل مستصحبان، 

  .أو انقضاء مدة الرجعة يف الطالق الرجعي جاز له وطي الثانية

   .الطالق نيحمن  خارجة يفه بائنة العدة انتك ذاأما إ

 :)المسال هميعل( ملقوهل} كبذل الزوجة هيعل حترم ال نكل ،حراماً فعل كذل قبل هاأوط فلو{

احلالل رمحي ال احلرام، كبذل هريغو اجلواهر صرح لذاو ،ةياحلل تصحابسا انكملو.   



٢٣٠

  . احلائضيها كحرمة وطيكون حرمة وط في، بل يعزر، اململوكةي بوطاوال حيد حد الزن

  

 النص من تفادسي ماك الزنافإن  ،آخر حرام بل ،بزنا سيلألنه } ةكاململو يبوط الزنا حد دحيوال{

   .شبهةً الو اًكمل الو عقداً نكي مامل ىوالفتو

   .حرام لك يف هو ماك} رعزي {احلرام فعل ثيح} نعم{

   .)النصو مجاعلإل املزوجةمة األ يوط يف احلد لزومو( :سكتمسامل يف قال

   .ريالغ ةيزوج انكمل ،زىن أنه هيعل عرفاً صدقي أنه إىل ضافةباإل :أقول

 ماو افكاالعتو حراماإلو الصوم حال يف يالوطو} احلائض يوط حرمةك هايوط حرمة ونكيف{

   .حد هيف زنا سيلو ،ريتعز هيف حرام ،أشبه

  



٢٣١

  :وقد يقال ، بطالن التزويجظهر فاأل،خرى مث تزوج األ، األختني بامللك إحدىألو وط): ٤١ مسألة(

  

 هكمل عن ىلواأل رجخي أن قبل} خرىاأل تزوج مث ،كباملل نيختاأل  إحدىأوط لو{ ):٤١ مسألة(

 ىعل عقد فإذا ،العقد نيبو نهيب اجلمع صحي ال العقدك يالوط أن من تقدم ملا} جيالتزو بطالن ظهرفاأل{

 ال الوضع وزجي ال معىنو ،خرىاأل جيتزو وزجي ال مهااحدإ أوطوإذا  ،خرىاأل يوط وزجي ال مهااحدإ

 حكن ما حواكتن وال :بحانهس قوله انك لذاو ،حنوهاو املعامالت يف معناه هو ذإ ،فقط فيلكالت

  .هريغ مثلهو ،البطالن ىعل داالً ،)١(مكؤآبا

   .كذل ىعل دل ملا ،خرىاأل احكن صحة يف افك هكمل عن وىلاأل خراجإ بأن قلنا مناإو

 ختاناأل الرجل عند انكإذا  :قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبا عتمس :قال ،نانس ابن ىرو فقد

 وىلاأل خترج حىت خرىاأل حكني أن له ينبغي سيفل حهاكفن ةيالثان يف له بدا مث مهااحدإ حكنف تانكاململو

  .)٢(هيزجي لولده وهبهافإن  ،عهايبي أو هبهاي ،هكمل عن

   .هريغ مثلهو

  ،عنهم يكح ماك ،هيلإ ليامل كالسامل ظاهرو ،ريالتحرو املختلفو وطساملب والقائل} قالي وقد{

                                                







٢٣٢

  .بعد طالق الثانية إالّ وىل األيبصحته وحرمة وط

  

   :نيبأمر كلذل تدلساو ،}ةيالثان طالق بعد إالّ وىلاأل يوط حرمةو بصحته{

 ثرةكل أقوى جيالتزو انك مناإو ،جيالتزو قدم تزامحا فإذا ،نيميال كمل من أقوى جيالتزون إ :ولاأل

 والظهارالقسم والطالق وال تلحق بامللك، كعدم جواز األكثر من األربع و به تلحق اليت حكاماأل

   .هاريغو الءياإلو

 حةيحصك ،هايطو مبرتلة ةيالثان زواج نكيفل ،ةيالثان يبوط وىلاأل حرمة ىعل الدالة اتيالروا :الثاين

 خرىاأل أطي مث مهااحدإ أطيف نيختاأل يشتري الرجل :له قلت ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب

 حرام هيعل أا علمي وهو ةخرياأل أوطوإن  ،وىلاأل هيعل حترم مل ةجبهال ةخرياأل أوطإذا  :قال ،جبهالة

   .)١(عاًيمج هيعل حرمتا

 أفوط تانكمملو ختانأ له انتك رجل عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال ،ريبص أيب خربو

 حىت وىلاأل هيعل متحر فقد ةيالثان أوطإذا  :قال ،هاؤطيف وىلاأل إىل رجعيأ خرىاأل أوط مث مهااحدإ

   .)٢(وىلاأل إىل رجعي أن جلأل شهوة من عهايبي أن ريغ من ةيالثان عيبي أو ،متوت

   .مهاريغ مثلهماو

 ىعل تدل ال ورةكاملذ حكاماألو ،كاملل من أقوى جيالتزو أن ىعل ليدل النه إ :ولاأل ىعل رديو

   .سايبالق هشبأ نهإف ،جيالتزو ميتقد نهمايب التزاحم وجبي ثيحب حيالترج

                                                







٢٣٣

 أن إىل ضافةباإل ،به قطع ال مزوجةو ةكمملو إىل نيتكاململو من مكاحل حابسانن إ :الثاين ىعلو

   .هاريغو ةيالثان اتيالروا مثل ،معاً حرمتهما اتيالروا من مجلة يف

  .ةيالثان طالقو اجتناما حوطاألو ،مةكحم وىلاأل إىل بةسبالن يالوط ةيحل تصحابسفا هيعلو

 ،هكمل يف وىلاأل دامت ما ةيالثان يوط حرمةو جيالتزو صحة هوو ،العم ابن رهكذ ثالث ولق هناو

 املقام ويف ،معاً همايوط وزجي ال نهإف ،ةيالثان ىاشترو وىلاأل تزوج إذا ماك فهو ،الصحة صالةأل أنهكو

   .كذلك

  



٢٣٤

   بطل عقد الثانيةخرى األختني مث تزوج باألإحدىلو تزوج ب): ٤٢ مسألة(

  

 جاهالً أو واملوضوع مكباحل عاملاً} خرىباأل تزوج مث نيختاأل إحدىب تزوج لو{ ):٤٢ سألةم(

 الو إشكال بال اجلواهر ويف ،يقطعنه إ اللثام اشفك عن ،}ةيالثان عقد بطل {باالختالف أو ما

  .نقلهما بعد قررمها سكتمسامل ويف ،خالف

 برفع ونكي اجلمع رفعن إ :قالي إالّ أن ،ةكاملبار ةياآل هيفتنف ،اجلمع مصداق أنه هيعل دليو

  .خاصة ةيالثان ال ،مهااحدإ

 :)عليه السالم( جعفر يبأل قلت :قال ي،احلضرم ركب أيب عن ،انسكم ابن حيصح كذل يقتضيو

 اهللا ليبس يف يلخيو شاء تهمايأ سكمي :قال ،علمي الو ختهاأ حكفن أرضاً ىأت مث امرأة حكن رجل

   .)١(خرىاأل

 تزوج رجل عن )عليه السالم( جعفر أبا ألتس :قال ،نيأع بن زرارة حةيصح كذل رضعاي نكل

 فرقي :قال ،بالعراق اليت تهأامر ختأ يه فإذا ،أخرى امرأة فتزوج الشام إىل خرج مث العراق يف امرأة

 تزوجفإن  :تقل ،ةيالشام عدة يتنقض حىت ةيالعراق املرأة قربي الو ،بالشام تزوجها اليت املرأة نيبو نهيب

 علمن إ :قال مث ،كبذل جهالته عنه تعاىل اهللا وضع قد :قال ،مهاأ أا علمي ال هوو مهاأ تزوج مث امرأة

 احكن له حل ماأل عدة انقضت فإذا ،عنه ماأل عدة يتنقض حىت ةاالبن قربي الو ،قراي فال مهاأأا 

   .)٢(االبنة

                                                







٢٣٥

 نعم لو دخل ا مع ،كان قد دخل بالثانيةوإن  وىل األيحيرم بذلك وط وال ، أو قبلهوىل األيسواء كان بعد وط

   بل قيل حيرم للنص، قبل خروج الثانية عن العدةوىل األي يكره له وطوىلاجلهل بأا أخت األ

  

   .االبنة يوط حل أي :أقول

 أخرى ضاًأر ىأت مث امرأة حكن رجالً أن لوو :قال ،)عليه السالم( الباقر عن ،الدعائم خرب يفو

   .)١(عنها رتعي أن علم إذا هيفعل علمي ال هوو ختهاأ حكفن

 ديؤتو ،ةيالثان بطالن ىعل طباقهمإ إالّ أن ،ةيالثان كتر ةيأفضل نيالطائفت نيب اجلمع ىمقتض :أقول

 ما ىعل ياحلضرم ةيارو محل أوجب ،أيتيس ماك وىلاأل ختاأل عدة يف ختاأل جيتزو اتيبروا كذل

 ةيالثان كاسمإ داأروإن  ،تقرسامل الثابت بالعقد هاسكميفل وىلاأل كاسمإ أراد أنه إذا نم ،خيالش رهكذ

   .الطرح من أوىل بعده ىعل هيالتوج هذافإن  ،تأنفسم بعقد ةيالثان سكمي مث وىلاأل طلقيفل

 ةيللثان جيالتزو} كبذل رمحي وال {،ىالفتوو النص طالقإل} قبله أو وىلاأل يوط بعد انك واءس{

   .احلالل رمحي ال احلرام ألن }ةيبالثان دخل قد انكوإن  ،وىلاأل يطو{

 عن ةيالثان خروج قبل وىلاأل يوط له رهكي ،وىلاأل ختأ بأا اجلهل مع ا دخل لو نعم{

   متعةً أو دواماً يالوط وعدة ،لتمحن إ احلمل عدة ،}العدة

                                                





٢٣٦

  .حوطالصحيح وهو األ

  

 عن املعظم عراضإل راهةكال ىعل محله بعد ،املتقدم زرارة حيحلص راهةكبال قلنا مناإو ،حتمل مل نإ

 ريغو احلالل رمحي ال احلرام قاعدةو تصحابساال عراضهمإ وجه لعلو ،ميالتحر ىعل الدال ظاهره

   .كذل

 زرارة ةيروا أي} حيالصح للنص {الرباجو محزة ابينو ،تهيا يف خيالش عن ماك} رمحي قبل بل{

  .}حوطاأل وهو{

 ينبغيو ،يالوط بدون عدة ال إذ ،ةيالثان أوط إذا ونكي مناإ وىلاأل عن االجتناب أن ىفخي ال نكل

   .همايلك أو املوضوع أو مكباحل جهل إذا مبا كذل ديقيأن 

 عدة فال الزاين يلوط احترام الو زنا عمله انك ،ختاأل احكن صحي ال أنه عامداً عاملاً انك إذا أما

  .وىل بدون عدة للثانيةله وطي األ جاز لذاو ،هلا

   :صور هلا ،ةيالثان عدة يف احهاكن أو ،مث إنه إذا طلق األوىل يف عدة الثانية، فهل يصح له الرجوع

 قالي أن ينبغيو ،ا مدخول ريغ أو ةسائي أو ةريصغ واكل عدة بدون طالقها ونكي أن :وىلاأل

   .ختاأل عدة يف ختاأل احكن صحي الألنه  ،احهاكن صحة بعدم

   .زوجة ةيرجع املطلقة ألن هاإلي رجوعه جواز والظاهر ،ةيرجع عدة مع طالقها ونكي أن :ةيالثان

   احكالن جواز عدم ،احتماالن هيفو ،اخللعك بائنة عدة مع طالقها ونكي أن :الثالثة



٢٣٧

 ماكف ،انتك ماك حبالته يف وىلألا لدخو عن ديزي ال احكالن ألن وجوازه ،ةيالثان عدة ببسب

 قدو ،قرباأل هو هذاو ،ديجد من حبالته يف اهلاخدإ صح كذلك ،ةيالثان يوط بعد حبالته يف هاؤابق صح

   .ابقةسال ائلسامل بعض يف مثله مر

  



٢٣٨

 العقدين حكم بصحته دون  أحدعلم تاريخفإن  ،لو تزوج األختني ومل يعلم السابق والالحق): ٤٣ مسألة(

  ،همايجهل تارخيهما حرم عليه وطوإن  ،اهول

  

 مكح نيالعقد  أحدخيتار علمفإن  ،الالحقو ابقسال علمي لوو نيختاأل تزوج لو{ ):٤٣ مسألة(

 خيالتار معلوم عقد شمليف ،نهيح إىل خرىاأل جيتزو عدم صالةأل كذلو ،هخيتار جهل ما} دون بصحته

 العقد عدم أصل ىجر فإذا ،ختهاأ ىعل عقد نكي مل إذا حيصح املرأة ىعل العقدفإن  ،دلةاأل اتإطالق

  .}اهول {بطالن أمثر ماك ،املعلوم صحة أمثر خيالتار املعلوم ىعل العقد إىل انضمو ختاأل ىعل

   :صورتان فله ،التقارنو بقسال يف كشوإن 

 ،فاطمة عقد صحو ،مثال )ةيرق( ةيالثان كتر )فاطمة( عقد فهو ابقس انك لو بأنه علمه مع :وىلاأل

 أنه من أيتيس ملا ،أيضاً فاطمة صحو ةيرق عقد أبطل املقارن انكوإن  ،صح ابقسال انك لو عقدهاألن 

   .مهااحدإ اختار واحد عقديف  عقدمها لو

 ،خيالتار معلوم اختار ،خراآل خيتار جهلو مها أحدخيتار علمفإن  ،كلبذ علمه عدم مع :ةيالثان

 هذه عقد نيح إىل خراآل جيتزو عدمأصل  انك الواقع يف مقارن ريغ انكوإن  ،صح مقارناً انكفإن 

   .ماًكحم

 مجايلاإل العلم كذل عارضي نكل ،مجايلاإل للعلم} همايوط هيعل حرم هماخيتار جهلوإن {

   واحدة لكف ،مرة أشهر أربعة لك يف مهااحدإ يوط بوجوب



٢٣٩

ديد بعد  مث تزويج من شاء منهما بعقد ج،بعد طالقهما أو طالق الزوجة الواقعية منهما إالّ امهاحدإ يوكذا وط

  كان دخل ا أو مان إ ، عن العدةخرىخروج األ

  

 ىمقتضو ،كالتر أو الفعل منذورة حال حاهلما نوكيف ي،الوط واجب أو يالوط حرام ماإ منهما

 أو ،القاعدة ىمقتض يهو القرعة إالّ ىبقي فال ،كذل عن متنع الفروج ةيأمه إالّ أن ،اًريخم انكوإن  القاعدة

 ،نينصف هلما الواحد املهر عطاءإ هيفعل طلقهاوإذا  ،ديجد من منهما شاء من عقدو امنهم وحةكاملن طالق

 ،اطيالحتا وجبي ال مجايلاإل للعلم املقارن اتياملال يف كالش أن من هريغو ساخلم تابك يف رناهكذ ملا

   .عيالتوز بل

 الإو ،ةيزوجال باحتمال واحدة لك طلقي بأن }طالقهما بعد إالّ مهااحدإ يوط {رمحي} ذاكو{

 العلم الطالق يف عتربي ال إذ }منهما ةيالواقع الزوجة طالق أو {،بزوجة تسيل مهااحدإ أن الواضح فمن

  .}ديجد بعقد منهما شاء من تزوج مث{، للمجهول دلةاأل مشول بعد عدمه صالةأل نياملع

 قلنا إالّ إذا ،نيماُأل لتاك أيضاً هيعل حرم ،نيمأُ من انتاكو نيختاأل ةيأ احكن جهلنه إذا إمث 

  .ثاراآل لك هايعل ترتبيف ،بالقرعة

 ونكت أن الحتمال} دةالع عن خرىاأل خروج بعد {مهااحدإ ىعل ديجد احكن صحي امث إمن

 انكو ا دخل انك إذا العدة عن خروجها بعد إالّ ختهاأ جيتزو وزجي فال ةيالواقع الزوجة يه خرىاأل

  .اًيرجع الطالق

 ختأ احكن وزجي إذ ،بائنة العدة انتك إذا ذاكو ،عدة فال الإو} ما أو ا دخل انك نإ{

   .البائنة بالعدة انفصاهلا بعد الزوجة



٢٤٠

فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ﴿ : ال يبعد ذلك لقوله تعاىل، لضرر الصرب عليهماوهل جيرب على هذا الطالق دفعاً

  ﴾ِبِإحساٍن

  

   :قوالن بل ،احتماالن ،}همايعل الصرب رلضر عاًدف الطالق هذا ىعل ربجي هلو{

 شفكو القواعدو رةكللتذ تبعاً} كذل بعدي ال {:بقوله املصنف اختاره هذاو ،الوجوب :ولاأل

   :مورأ} ـل {اللثام

 :قوله بعد وردتوإن  ةياآلفإن } )١(انسحإب عيرست أو مبعروف كاسمإف :تعاىل قوله {:ولاأل

مرتان الطالق ا الرجوع كتر الفراقو حيرسالت من املراد أن سكتمسامل يف منها رتظهسا مما يف 

 مع املعاشرة ةيفيك انيب أنه عرفاً منها تفادسامل يالقطع املناط نكل ،طالق الال العدة يتنته حىت العدة

   .الطالق قبل أو الطالق بعد انك واءس الزوجة

 أو مبعروف وهنسكمأف نهلجأ فبلغن ءاسالن طلقتموإذا  :تعاىل قوله داللة وجه علمي منهو

   .)٣(فارقوهن أو مبعروف وهنسكمأف أجلهن بلغن فإذا :تعاىل قولهو ،)٢(مبعروف رحوهنس

   .حرجو هايعل ضرر تهايزوج ىعل الزوجةهذه  بقاء ألن ،الضررو احلرج ينف ىعل دل ما :الثاين

   .)٤(لمسم ئامر حق ىتوي الو ،هيعل هلا حقنه إ :الثالث

                                                











٢٤١

   بعدم وجوب الطالق عليه وعدم إجباره:رمبا يقالو

  

 وقع الطالق ىعل أجربألنه إذا و ،صللأل} جبارهوعدم إ هيلع الطالق وجوب بعدم :قالي ورمبا{

   .مدخولة الطالق لوجوب الثالثة دلةاألو ،باطل هركامل طالقو ،راهكإ عن الطالق

   .وجهه عرفت فقد :ولاأل ليالدل أما

 ليفدل ،االشتباه بعد ةيالزوج أحكام من بل ،ةيالزوج من سيل احلرج أو الضرر نفأل :الثاين أماو

   .حكاماأل كتل ينف يتقضي هاينف

 نكي مل ،املين يواجدك ةءالربا جراءإ منهما لكل انك ثيحو ،احلق ثبوت فرعألنه ف :لثالثا أماو

   .بالطالق ىعطي حىت حق منهما له

  إذ أدلة،الطالق هيعل بجي ال الطالق يف املرأتان ترغب مل أنه إذا يف شكالاإل ينبغي ال :أقول

   .الصورة هذه تشمل ال تهايمتام ريتقد ىعل الوجوب

 الزوج انكوإن  ،احملتمل احكالن ذا مبتالة يه تسيفل احهاكبن تعلم ملا إحيث ف رغبت إذا أما

 ،كذل ريغ إىل ،هلما ثالث ختأ زواجو ةساخلام زواج انهكمإ عدم جهة منو ،نفاقاإل جهة من به ىمبتل

 ،ابتالئها فرع يه الثالثة جباراإل  إذ أدلة،جباراإل هلا سيفل احملتمل احهاكبن مبتالة يه نكت مل اذو

 ثبتي ملو ،ابتالئها عدم حال يف نيموجود ريغ احلرجو الضررو ،رحست أو سكمت أن ماإ فالزوجة

   .هيعل هلا حق ثبتي حىت زواجها

   لوضوح ،باطل راهكإ عن الطالق بأن الثاين قولال ليدل صحي ال نعم



٢٤٢

   .ارياالخت مبرتلة فهو الإو ،الواجب ىعل راهاًكإ نكي مل إذا البطالن وجبي مناإ راهكاإل نأ

   .جانبهما من الو جانبه من ال ،الطالق لزوم عدم ألةسامل هذه يف القاعدة ىفمقتض ،هذا ىعلو

 عقد يف نيختاأل تزوج لو ما يهو ،ةيثان ألةسم يف نينباجلا من دلةاأل ذه تداللساال نكمي نعم

 ةياآل من الثالثة دلةلأل كذل الظاهر ،مهااحدإ ارياخت ىعل ربجي فهل ،مثالً نيختأ وماك عن غافالً ،واحد

  .احلقو احلرجو

 فال هيعل ءالفقها بناء سيل نكل( :قال مث ،املتقدم شكالباإل احلرج ىعل سكتمسامل لكشأوإن 

 احلرج ونكيفال ،للحرج اخلمر شرب وزجي الو ،للحرج ريالغ مال لكأ وزجي الو ،للحرج لزناا وزجي

 احملرماتو الواجبات نيب الفرق انكوإن  ،الواجبات كلتر جموزاً انكوإن  ،عندهم احملرمات لفعل جموزاً

 من لكل وزجي أنه كذل ىمقتضو ،الوجوب ينفك ميالتحر ينف هينف ليدل ىمقتضو ،ظاهر ريغ كذل يف

   .ىانته )الزوج ىعل الطالق وجوب ال، للحرج رفعاً له املعقود ريغ ا تمتعسي أن نيختاأل

   ،)رهس سقد( رهكذ ما ىعل :قالي أن نكمي :أقول

 احلرج أدلة ترفع حىت ةيزوج أحكامو ةيزوج كهنا تسيفل ،أحكام جمموعة يه ةيالزوجن إ :أوالً

   .ةيالزوج رفع هو حكاماأل رفع فمعىن ،هاسنف ال ةيالزوج أحكام

   كتر زوجي ماك ،احملرم فعل زوجي احلرج رفع أدلة ن إطالقإ :اًيثانو



٢٤٣

  وأنه يعني بالقرعة

  

 رتفعي اًيحرج انك إذا الصوم أن ماكف ،الرفع عدم ىعل إمجاع أو نص كهنا انك إالّ إذا ،الواجب

 لوجود باحلرج باحي ال الزناأن  ماكو ،قوله وزجي اًيحرج انك إذا الضار ريغ ذبكال كذلك ،وجوبه

 نذر إذا بأنه قالوا ولذا ،قطست ال ةيحرج صارت إذا الواجبة احلرب كذلك ،كذل ىعل حنوه أو إمجاع

   .الدخان حرمة قطتس هيعل حرجاً كالتر صارو مثالً الدخان كتر

 احكالن فلهما ،ينامل يواجدك ماأ جلأل هو مناإ له املعقود ريلغ نيختاأل تمتاعسا جوازن إ :ثالثاًو

 مما بالشلل زوجها فتمرض شبقة شابة انتك إذا ماك املرأة حلرج رافعاً الطالق انكوإذا  ،تقدم ماك

 مبن لتتزوج بطالقها الزوج لزامإب لةيفك احلرج أدلة انك ،ساجلن ايقضا عدم دةيشد مشقة هايعل شقي

   .ةاملرأ حرج لرفع الزوج ىعل بجي اناًيأح فالطالق ،مرهاأب قومي

 احلرج ألن ،آخر انسنإل زوجة واك حال يف جنيبباأل ةيجنباأل متتع إىل النوبة تصل ال ذاو

   .بقدرها تقدر ضررواتال ألن ،خفاأل انكمإ مع شداأل احلرام إىل الترتل وزجي ال ،مراتب ذا الضررك

  .ظهراأل أنه تقدم قدو ،منه هذاو ،لكمش أمر لكل األ} بالقرعة ينيعي أنهو{

 يه اليت موراأل يف هلا جمال ال القرعة بأن ،ألةسامل مثل يف املقاصد جامع رهكذ مبا هيعل أورد رمباو

   .ةياحملرمو ميالتحرو رثاإلو ابسناأل ا تتعلق اليت حةكناأل يهو ،التام اطياالحت مناط



٢٤٤

  احلاكم يفسخ نكاحهمان إ :وقد يقال

  

 قدو غنم عيقط يف شاة ىعل نزا من يف هرينظ وجد قدو ،للمقام شامل القرعة ليدل ن إطالقإ :هيفو

   .هاريبغ اشتبهت

  .مجايلاإل العلم من اطياالحت موارد لك يف القرعة ىجتر ال فلماذا :قالي ال

   :امسأق ثالثة ىعل مجايلاإل العلم موارد :قاليألنه 

 ديلز ناراًيد نذر  أنهيف كش إذا ماك ،العدل قاعدة ىجتر هيفو ،اًيمال ضرراً وجبي ونكي ما :ولاأل

 كذل فصلنا قدو ،هلما مصداق مورد يف نهمايب اجلمع نكمي الو ،اةكالز أو ساخلم هيعل أن أو ،لعمرو أو

   .هريغو ساخلم تابك يف

   .القرعة ىجتر هيفو ،املقامك مايل ريغ ضرراً ونكي ما :الثاين

  .اطياالحت هيفو ،حدمهاأك نكي مل ما :الثالث

 العدل قاعدة مةيبضم هوو ،ولاأل يف مكحا ضرر ال ليدل ألن ،نيولألا يف به نقول ال مناإو

 ليدل مةيبضم ،الثاين يف مكحا القرعة ليدلو ،ميسالتق يقتضي هريغو يالودع يدرمه يف شبهها املوجود

ضرر ال، عيالقط ألةسم يف هشبه وجديو.   

 املرأة ييول جيتزو ألةسم يف القواعد يكحم اختاره ماك ،}احهماكن خسفي مكاحلان إ :قالي وقد{

 جباراإل نكمي ال أنه مع ،الضرر ينف لقاعدة املقاصد جامع يف تبعهو ،منهما ابقسال اشتباه مع نيرجل من

   .حيصح ريغ هركامل طالق إذ ،الطالق يف

   االشتباه لبقاء لمستت قد إذ ،مكاحلا إىل النوبة لوصول وجه النه إ :هيفو



٢٤٥

 ومع الطالق قبل الدخول ،امها زوجة وجوب اإلنفاق عليهما ما مل يطلقحدإ كونمث مقتضى العلم اإلمجايل ب

  كان بعد الدخول فتمامهوإن  ،نصف املهر لكل منهما

  

 ،ارهيخ يقتضي ضرر ال أن يف املغبون حال فحاهلا لمستت ال قدو ،هايعل الشارع من ضرر فال

 ،خسبالف كتداري حىت ضرر فال الإو ،مةكحم القرعة قاعدة كذل قبل نكي ملن إ احكالن يه خستف هناو

   .هيعل ليدل ال حصرهمن إ :هيف ،منه هذا سيلو خسالف موارد حصروابأم  القولو

 يف تقدم ملا ،ميسبالتق} همايعل نفاقاإل وجوب زوجة مهااحدإ ونكب مجايلاإل العلم ىمقتض مث{

 رهاكذ اليت القرعة إىل النوبة تصل الو ،مثالً بنته تهمايأ أن كش إذا ماك ،ةياملال باحلقوق مجايلاإل العلم

   .عمرو أو ديلز ونيمد أنه علم إذا ما يف هايلإ النوبة تصل ال ماك ،سكتمسامل

 انك زوجته مهااحدإ خرجتو قرعأ أنه إذا ماك ،النفقة قطتس فقد طلق إذا أما ،}طلقي مل ما{

   .آخر ءيلش القرعة بعد جمال ال ذإ ،فقط هايعل نفاقاإل

 مراأل أن إىل ضافةباإل القاعدة هذه ىعل دليو ،نهمايب ماًسمق} فتمامه الدخول بعد انكن وإ{

 رجحي أن نيبو ،ضرر ال أدلة خالف كذلو ،املهر متام منهما واحدة لك عطاءإب تضرري أن نيب دائر

 نيتاالثن ففي ،بةسبالن واحدة لك يعطي أن نيبو ،يشرع ليدل بال مرجح بال حيترج كذلو مهااحدإ

   ويف ،النصف



٢٤٦

   :اتيالروا يف املختلفة املوارد من تفادساملا إ ،ذاكهو الثلث الثالثة

 نيرجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناأصحاب من واحد ريغ عن ،ةرياملغ بن اهللا عبد ةيرواك

 مها قال يالذ أما :فقال ،كنيبو ينيب مها :خراآل قالو ،يل الدرمهان :مها أحدفقال ،درمهان معهما انك

   .)١(نهمايب خراآل مسقيو ،لصاحبه نهأو له سيل نيالدمه  بأن أحدأقر فقد ،كنيبو ينيب

 رجالً تودعسا رجل عن ،)عليه السالم (هيأب عن ،)عليه السالم( الصادق عن ،وينسكال ةيرواو

 خراآل مسقيو ،ناراًيد نيناريالد صاحب ىعطي :فقال ،منهما ناريد فضاع ناراًيد آخر تودعهسفا نيناريد

   .)٢(نينصف نهمايب

  ،همايديأ يف دابة يف اختصما نيرجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عمار بن إسحاق ةيرواو

 احلفهما :)عليه السالم( فقال ،نةيالب قامأو منهما واحد دي يف نكت مل فلو :له ليفقـ  :قال أن إىلـ 

   .)٣(نينصف نهمايبجعلتها  عاًيمج حلفافإن  ،للحالف جعلتها خراآل لكنو حلف همايأف

   .نينصف نهمايب جعلتها دهي يف نكت مل لو :إبراهيم بن اثيغ ةيرواو

   .)٤(ةطرف بن ميمت ةيروا حنومهاو

                                                











٢٤٧

 رجل أو الرجل قبل متوت امرأة يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،عقوبي بن سوني ةيروا ويف

 اءسالنو الرجال متاع من انك ماو ،للمرأة فهو اءسالن متاع من انك ما :) السالمعليه( قال ،املرأة قبل

   .)١(نهمايب فهو

   .)٢(نهمايب مسق اءسالنو للرجال ونكي ماو :)عليه السالم( قال ،رفاعة ةيوروا

 يف ،)عليه السالم( علي عن ،)عليه السالم( هيأب عن ،)عليه السالم( جعفر عن ،وينسكال ةيوروا

عليه ( علي فقال ،احلال كتل ىعل مات مث ،درهم ألف يعند حدمهاأل فالنو لفالن موته عند أقر جلر

   .)٣(نصفان همانيب فاملال نةيالب منهما واحد قمي ملوإن  ،املال فله نةيالب أقام همايأ :)السالم

 :فقوله ،منها ةيلك قاعدة تفادةسال تهايفاك املعلوم منو ،اتيالروا من سكتمسامل مجعها ما هذه

 من ظهري ماك ،أخرى موارد ويف مواردها بعض يف خالفها ثبوت مع ،هاريغ إىل منها يالتعد نكمي ال(

 ما ىعل سيل .ىانته )ظاهر ريغ هايعل فالبناء ،هميعل املهدومو ىالغرق رثإ بابو مواردها ظةمالح

 هلا العمومات وأغلب ،صيصالتخ باب من بالنص املوارد بعض خروجو ،ةيعرف تفادةساالفإن  ،ينبغي

   .ىاخلنث رثإك خرأ اتيروا كهناو ،صيختص

   هايلإ لما أو قال ماك ا قلنان إ أما ،بالقرعة نقل ملن إ لهك هذا نعم

                                                









٢٤٨

  أحد ومتام، فلكل منهما الربع يف صورة عدم الدخول،نصف املهر هلما إالّ ال جيب عليه أنه لكن ذكر بعضهم

   كنظائرها من العلم اإلمجايلإشكال واملسألة حمل ،لاملهرين هلما يف صورة الدخو

  

   .هلا تبعاً ءيش لك انك اجلواهرو اللثام شفكو املقاصد جامعو القواعد

 بجي ال أنه بعضهم ركذ نكل {:بقوله املصنف هيلإ أشار ما صحة تقدم مما ظهريف ،انك فيكو

وإذا  ،نهمايب النصف مسقي إذ ،}خولالد عدم صورة يف الربع منهما لكفل ،هلما املهر نصف إالّ هيعل

   .هيف املشتبه ركسال بسح ىعل ميسالتق انك ثركاألو ربعاألو الثالث نيب االشتباه انك

 مهر جعل أنه إذا هلما نياملهر  أحدمتام ونك معىنو ،}الدخول صورة يف هلما نياملهر  أحدومتام{

 انكوإذا  ،عشرة ةيللثانو ةسمخ وىللأل انك الدخول حصل قدو ،نيعشر خرىاأل مهرو عشرة مهااحدإ

  .ةسمخ ةيللثانو النصفو اثنان وىللأل انك ما دخلي مل

  .املعلقونو الشراح هيعل تسكو املصنف المك هيقتضي ما هذا

إنه ال يتم يف صورة الدخول، إذ الدخول يوجب املهر كله إذا كان عن شبهة، فالواجب : لكن فيه

 انك ،عشرون املثلو عشرة ىمسامل أن فرضنا فلوثل لغري املعقودة، عليه املهر املسمى للمعقودة، وامل

 صاحبةو ،لالعد لقاعدة ةسمخ ديز العشرة فصاحبة نصفه همانم واحدة لكل نيثالث يعطي أن الالزم

   .للقاعدة ةسمخ تصنق نيالعشر

   مجايلاإل العلم من نظائرهاك إشكال حمل ألةسامل {تسيفل رناهكماذ ىعل} و{



٢٤٩

  .ياتيف املال

  

  .آخرونو املصنف هايف لكشأوإن } اتياملال يف

 بحانهس اهللاو ،املهر عيتوز ةيفيك يف خرىاأل أطي ملو واحدة أوط إذا ما حال ظهري تقدم مماو

   .العامل

  



٢٥٠

 يف خرىامها ووكيله على األحدإ  أو عقد على،تزوجهما بصيغة واحدة بأن لو اقترن عقد األختني): ٤٤ مسألة(

  ال معاً بط،زمان واحد

  

 عقد أو {الهيكو عقدمها أو} واحدة غةيبص تزوجهما بأن نيختاأل عقد اقترن لو{ ):٤٤ مسألة(

 ،سيدرإو محزة ابينو وطساملب عن ماك ،}معاً بطال ،واحد زمان يف خرىاأل ىعل هيلكوو مهااحدإ ىعل

  .نياملتأخر ثركأ إىل بسنو الشرائع اختارهو

 ،اًريخم أو ناًيمع مها أحدبطالن أو بطالما ماإ فالالزم ،نكمم ريغ صحتهماأن ب كلذل تدلساو

 من بدأل ،العقد نيح اجلهالة همايثان ويف ،مرجح بال حيترج ماأوهل يف ألن ،انريخاأل نكمي ال ثيحو

 ونكي فال وىلاأل نيعيألنه  ،ابتداء كهنا انكن إ أوالً هامسبا ابتدأ ما بصحة قالي قدو ،ببطالما لقولا

   .نيمع ريبغ

 تزوج رجل عن ألسنه إ ،)المسال همايعل( حممد بن جعفر عن ،سالماإل دعائم رواه ما دهيؤيو

 من ربعاألو ،العقد عند هامسبا أبد اليت ختاأل احكن ثبتي :قال ،واحدة عقدة يف وةسن سمخ أو نيختأ

 احكالن بطل منهن ائهنمسأب أبد من علمي ملفإن  ،واهنس ما احكن بطليو ،ائهنمسأب أبد الاليت وةسالن

  .)١(لهك

   .القصود تتبع العقود إذ ،ناًيمع نوكي ال مساال ميتقد أن ،ةيالروا ضعف بعد :هيفو

   مهااحدإ عقد انك إذا مايفنه إ همايلك ببطالن القول ىعل قالي أن ينبغي نعم

                                                





٢٥١

   لرواية، يف اختيار أيهما شاء بكونه خمرياً:ورمبا يقال

  

 ىعل فعقد فالنة عقدي أن الزوج لكو أو ،همايلتك ىعل فعقد فقط مهااحدإ لتهكو بأن اًيفضول

 العقد عدم إىل كذل مرجع ألن ،منهما عقد بطالن عدم ،فضولة املعقودة أو الزوج أذني ملو ،همايلتك

   .ماهلحدإ ىعل الّإ

 البنتو ماأل ىعل العقد أن ماك ،همايعل العقد حال حاله نيختأ من ثركأ ىعل العقد أن ىفخي الو

 ىعل للعقد ردفاً ساخلم ىعل العقد اتيالروا يف ركذ لذاو ،لكال يف املناط لوحدة ،كذل هالح مثالً

   .نيختاأل

 همايأ ارياخت يف اًريخم ونهكب {:املختلفو اجلامعو املهذبو تباعهأو خيالش عن ماك} قالي ورمبا{

 رجل يف ،)عليه السالم( هللا عبد أيب عن ،هيالفق يف ةياملرو ليمجصحيحة  يهو حةيصح} ةيلروا ،شاء

 قالو ،خرىاأل ليبس يلخيو شاء تهمايأ سكمي :)عليه السالم( قال ،واحدة عقدة يف نيختأ تزوج

   .)١(شاء تهنيأ ليبس يلخي :قال ،واحدة عقدة يف اًسمخ تزوج رجل يف )عليه السالم(

 يف بأنو ،السرباإل هلا بيالتهذ ةيرواو ،السرباإل هلا ايفكال ةيروا ضر يالو ،املقام يف ةيافك ثلهامو

 أفىتو ،ركالذ يف ائلسالو يف قدمها لذاو ،هيالفق ةيروا يفكت إذ ،اهول يندسال علي بن هقيطر

 ايفكال يف ما ةيحج ىنر ناأ إىل ضافةباإل ،البابن اوعن يف كتدرسامل تبعهو ،البابن اوعن يف مبضموا

   .هاسنف يف ايفكال اتيبروا ضري ال حنوهو السرفاإل ،صاحبه لضمان

                                                





٢٥٢

  حممولة على التخيري بعقد جديد

  

 ىمقتض هو ةيالروا يف مان إ :قالي رمبا بل ،ا ختصص القاعدة :قالو ،سكتمسامل كبذل أفىت لذاو

 يف قعي ال ما دون العقد هيعل قعي ما صحة روني ماك ،املقام مثل يف يريالتخ روني العقالء إذ ،القاعدة

 أوفوا ليفدل ،دةيجد قةيطر ث أحدالشارع أن علمي ملو واحدة عقدة يف امجعهم إذا املعامالت

 حدأل اًكمال انكوإذا  ،كلمي مايف العقد صح كلمي ال ماو كلمي ما باع إذا مثالً ،شملهي )١(بالعقود

 ما كبعت :لثالث له املوهب قال مث ،قبلت :فقال ،مها أحدكهبتو :له الواهب قال إذا ماك ،يريخت نيئيش

  .العقد صحة العرف ىري ،كلمأ

 بأن :فقوله هذا ىعلو ،الصحة عدم واحد ريغ من ظهري يالذ انكوإن  ،به سبأ ال هذاو :أقول

 املعلقون لمهسوإن  ،الوجه ظاهر ريغ اللثام شفك عن ماك} ديجد بعقد يريالتخ ىعل حممولة {ةيالروا

   .هيعل ومسكل همريغو اجلمالو يالربوجردو العم ابن ادةسالك

 أو اهيول عقدمها أو ،هسبنف عقدمها أو ،هيلكو واحد عقد يف عقدمها إذا ما نيب فرقي رمباو هذا

 هنا القاعدة ىمقتض بأن ،لهيكبو خرىاألو هسبنف مهااحدإ عقد إذا ما نيبو ،تقدم ماك المكفال ،الهيكو

 بطلت الةكالو متعلق يف تصرف فإذا ،سالنف عمل عن ليكالو عمل مرتبة لتأخر هسنف عقد صحة

   .التأمل إىل حباجة لهيدل انكوإن  ،أحوط هذاو ،الةكالو

   أجازهوإن  ،الفضويل عقد ىعل لهيكبو أو هسبنف عقده تقدم يف كش ال نعم

                                                





٢٥٣

  ولو تزوجهما وشك يف السبق واالقتران

  

   .فتأمل ،يقياحلق شفكال ىعل إالّ جازةاإل ىعل مثر لعدم كذل بعد

 ابقسال مجايلاإل العلم من انك مهااحدإ اختارفإن  ،}قتراناالو بقسال يف كشو تزوجهما ولو{

 اختارها ملن بقس ماإو ،عقدها صح اختارها فما اقتران انك ماإألنه  ،إحدامها عقد بقسب علم لو مايف

  .ابقسال عقد صح مناإو عقدها صحي فال اختارها ملن حلوق ماإو ،عقدها صحيف

  .رناهاكذ ماك القرعة املرجع ونكيو إحدامها، عقد بصحة مجاالإ علمي هيعلو

 حلوقو بقس انك إذا ماك ،جمهول واقع كهنا ونكي أن نيب مردد مرفاأل إحدامها ترخي ملوإن 

 يف حىت جاز لكمش مرأ لكل القرعة بأن قلنافإن  ،واقعاً تقارن انك إذا ماك ،ونكي ال أن نيبو ،واقعاً

 بناًء ،قراعاإل مث ارياالخت ىعل جربأ الإو ،نهمايب قرعأ ،هيف بعد الو مهبعض مذهب هو ماك له واقع ال ما

   .انسحباإل حيرسالت أو باملعروف كاسمباإل لزميألنه  جباراإل من ابقاًس رناهكذ ما ىعل

 انك إذا أما ،منهما لك إىل بةسبالن االقترانو بقسال يف كالش انك إذا هذا( :سكتمسامل يف قال

 ويف ،مقارناًو ابقاًس ونهك نيب هند ىعل العقد يف تردد بأن ،خرىاأل نود نهايبع منهما واحدة إىل بةسبالن

 إىل )للحقوقه أو ملقارنته ما، إنبيز ىعل العقد ببطالن علم فقد ،مقارناًو الحقاً ونكي أن نيب نبيز عقد

 ةحيللصح املقارنة يف الصحة منه تقدم فقد الإو ،املصنف مماشاة أراد )رمحه اهللا( أنهكو ،المهك آخر

  .املتقدمة

   .ارياالخت مع ةاملقارن أو بقسال ثيح من فصحته هند عقد أما ،للصحة حمتمل عقد لكف هيعلو



٢٥٤

  .أيضاًحكم ببطالما 

  

 ماإألنه  ،اختارهن إ هند عقد لزمي هيعلو ،ارياالخت مع املقارنة ثيح من فصحته نبيز عقد أماو

أصل ب قطسي املقارنة عدم ألن أصل ،بالصحة علمي مل نبيز عقد اختار إذا أما ،خمتار مقارن ماإو ابقس

   .تهايزوج ارهياخت صححي مل ارياالخت موضوع هو يالذ باملقارنة علم ماوإذا  ،التأخر عدم

 دهايري ملن باملعروف كاسماإل للزوم ،إحدامها ارياخت بجي املقارنة صورة يف أنه تقدم مما علمنه إمث 

   .إحدامهاإىل  بةسبالن العقد صحة بعد

   .إشكال حمل} أيضاً ببطالما مكح {:املصنف فقول ،انك فيكو

  



٢٥٥

 أو خيرجها عن وىل حىت متوت األخرىامها حرمت عليه األحدإ ألو كان عنده أختان مملوكتان فوط): ٤٥ مسألة(

كان وإن  ، والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه اخليار،ا من ولدهيهبه بأن ا ولوملكه ببيع أو صلح أو هبة أو حنوه

   ما مينع من املقاربة مع بقاء امللكية كالتزويجقوى وال يكفي على األ، اعتبار لزومهحوطاأل

  

 متوت حىت خرىاأل هيعل حرمت إحدامها أفوط تانكمملو ختانأ عنده انك لو{ ):٤٥ مسألة(

   .مجاعاإلو النص هيعل دليو ،نيالثالثو عةسالتا ألةسامل يف تقدم ماك} هكمل عن رجهاخي أو وىلاأل

 حلت ،}ولده من هبهاي بأن لوو ،احنوه أو هبة أو صلح أو عيبب {هكمل عن خرجت أو ماتت فلو

 لولده وهبهافإن  :نانس ابن حيصح يف )عليه السالم( لقوله لولده هبهاي ىعل نص مناإو ،خرىاأل هيعل

   .هيزجي

 هبهاي من هايف ورد ما وصاًخص ،دلةاأل طالقإل ،}ارياخل هيف له يالذ كيالتمل ةيفاك الظاهرو{

   .غالباً جائزة واهلبة

 معو ،االنقطاع خراجإ كاملل عن خراجباإل رادي أن الحتمال} لزومه بارتاع حوطاأل انكوإن {

   .واضح هو ماك تحبايبسا اطياحت نهكل ،انقطاع ال ارياخل

 يف اراًياخت أو كاالًإش تبهك بعض يفمة للعال خالفاً} قوىاأل ىعل {ةيالثان ةيحل يف} ىفكي وال{

   جيالتزوك ةيكاملل بقاء مع املقاربة من نعمي ما {اجلملة



٢٥٦

 فال حيد ويلحق به ، مل يكن زناوىلها من غري إخراج لألأ ولو وط،للغري والرهن والكتابة ونذر عدم املقاربة وحنوها

  . نعم يعزر،الولد

  

 دل ليالدل ألن ةيفاكال عدم قوىاأل انك مناإو ،}حنوهاو املقارنة عدم نذرو تابةكالو الرهنو ريللغ

شكال اإل وجهو ،ورةكاملذ فروضال يفصل اح ريغ هوو ،كاملل عن باخلروج ونكي مناإ ليالتحل أن ىعل

   .ورةكاملذ مورباأل صلحي كاملل من خراجباإل صلحي ماك هوو ،يالوط من شرعاً انكماإل عدم ارياملعأن 

} دحي فال {نيالثالثو عةسالتا ألةسامل يف تقدم ماك} زنا نكي مل وىللأل خراجري إغ من هاأوط ولو{

   .يبالواط ملحق حراماإلو ضياحل مثل حال يف املنعقد الولد ألن }الولد به لحقيو {الزنا حد

   .للحرام فاعل لك عزري ماك ،احلرام لفعله} زرعي نعم{

  



٢٥٧

 وىلأخرج األفإن وحينئذ  ،باملوضوع واحلكم حرمتا عليه مع علمه ،وىل األي الثانية بعد وطأوط إذا ):٤٦ مسألة(

أخرج الثانية عن ملكه يشترط يف حلية وإن  ،كان ذلك بقصد الرجوع إليهاوإن  ،مطلقاًله عن ملكه حلت الثانية 

  ، وإال مل حتل،وىليكون إخراجه هلا ال بقصد الرجوع إىل األ أن وىلاأل

  

 ختانأ ماأو} باملوضوع علمه مع هيعل تاحرم ،وىلاأل يوط بعد ةيالثان أوط ذاإ {):٤٦ مسألة(

   .عمداً ةيالثان يوط بعد عاًيمج حرمتهما من احلليب حيصح يف ملا ،هيعل حرام همايوط أن }مكاحلو{

وإن {كما تقدم يف املسألة السابقة، } له مطلقا ةيالثان حلت هكمل عن وىلاأل أخرجفإن  نئذيوح{

وإن {ذلك إلطالق الدليل الشامل لكال صوريت اإلخراج و} بقصد الرجوع إليها{اإلخراج } كان ذلك

 مل الإو ،وىلاأل إىل الرجوع بقصد ال هلا خراجهإ ونكي أن أخرج الثانية عن ملكه يشترط يف حلية األوىل

 عن ألتهس :قال ثيحد يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناينكال الصباح أيب خرب هيعل دليو ،}حتل

 فقد األخرى أوطإذا  :)عليه السالم( فقال ،خرىاأل أوط مث إحدامها أفوط تانكمملو ختانأ عنده رجل

 مناإ انكن إ :)عليه السالم( فقال ،باعهان إ تيأر :قلت ،خرىاأل متوت حىت وىلاأل هيعل حرمت

 إىل جعريل عهايبي مناإ انكوإن  ،اًسبأ كبذل ىأر فال ءيش خرىاأل من باله ىعل طرخي الو حلاجة عهايبي

   .)١(فال وىلاأل

                                                





٢٥٨

كان وإن  ، على حليتها والثانية على حرمتهاوىل فال يبعد بقاء األ، أو حكماًوأما يف صورة اجلهل باحلرمة موضوعاً

ورة  من ذلك كوا كصأحوط و،وىل ولو كان بقصد الرجوع إىل األ،بإخراج الثانية إالّ وىل عدم حلية األحوطاأل

  .العلم

  

 جلهله ماإ ،هيعل حرام معاً ماأب جهلن إ أي ،}ماًكح أو موضوعاً رمةباحل اجلهل صورة يف ماأو{

 ،}حرمتها ىعل ةيوالثان ،تهايحل ىعل وىلاأل بقاء بعدي فال {،حمرم معاً نيختاأل بأن هلهجل أو ختانأ بأما

 ةخرياأل أوطوإن  ،وىلاأل هيعل حترم مل جبهالة ةخرياأل أوطإذا  :احلليب حيصح يف )عليه السالم( فقوله

   .وىلاأل حترم ال اجلهل مع أنه يف ظاهر .عاًيمج هيعل حرمتا حرام هيعل أا علمي هوو

 أحوطو ،وىلاأل إىل الرجوع بقصد انكولو ،ةيالثان خراجإب إالّ وىلاأل ةيحل حوطاأل انكوإن {

 احلال يف الءاالبت حمل وماك لعدم نيألتسامل نيهات يف اختصرنا قدو ،}العلم صورةك واك كذل من

   .تعانسامل اهللاو ،احلاضر

  



٢٥٩

 حلوق احلكم من حرمة اجلمع بينهما يف حوط فاألا،امها من الزنحدإ  األختان كلتامها أولو كان): ٤٧ مسألة(

  .كانتا مملوكتني إذا لنكاح والوطيا

  

 وقحل {أقوى نكي ملن إ }حوطفاأل الزنا من إحدامها أو لتامهاك ختاناأل انك لو{ ):٤٧ مسألة(

 حرمة ىعل الدالة دلةاأل ألن كذلو} نيتكمملو انتاكإذا  يالوطو احكالن يف نهمايب اجلمع حرمة من مكاحل

 ال ماكف ،العرف هايف املرجع ونكي اليت املوضوعات ائركس ،عرفاً به ىمسي ملا شامل حنوهو بسالن

   .الزنا من نيختاأل جيتزو صحي ال كذلك ،الزنا من حنوهنو بنتهو خالتهو مهأب الزنا ولد جيتزو تصح

 بالزنا اتصاله هوو يشرع ريغ باًسن أو اًيشرع باًسن انك واءس( :بسالن ألةسم يف تندسامل يف قال

 رةكالتذ يف الفاضلو اخلالف يف خيالش اهكح اًيكحم اًإمجاعو ،وىلاأل يف نيةيد ضرورة بل ،اًيقطع اًإمجاع

 ويف ،صحاباأل نيب خالفاً هيف أعرف ال ةيفاكال ويف ،يضاًأ هيف ياهلندو القواعد شرح يف الثاين احملققو

 بةسالن لصدق مجاعاإل هيف ثبت مايف مجاعاإل بعد كذل لك ،الثاين يف ناأصحاب ظاهر إىل بهسن حياملفات

 مجاعباإل عياجلم شملي ملن إ هايف ركذ من ريغ إىل ىتعديو ،ةياآل فتشمله ،النقل عدم أصالةو ،لغةًو عرفاً

 النظر باحةإو توارثلاك الزنا منصل ااحل بسبالن بسالن أحكام ائرس ثبوت عدم ضري الو ،بكاملر

 يخارج ليبدل هو مناإألنه  ،حنوهاو نيختاأل نيب اجلمعو االبن لةيحل ميحترو القصاص ارتفاعو االنعتاقو

   .)خاصة ةيالشرع بةسبالن تعلقها ىعل دال



٢٦٠

 نيب اجلمع جواز ىلعو ،الزنا من االبن ةليحل ازجو ىعل الدال اخلاص ليالدل يل ظهري مل :أقول

   .أيضاً حرمتهما ىعل دالة العريف بسالن تفادةسا من أوال رهكذ ما بل ،منه نيختاأل

 عندهم هيعل املستامل خالفأنه ( من ،سكتمسامل يف ما ضعف ظهري تندسامل رهكذو رناهكذ مماو

، )١(احلجر للعاهرو للفراش الولد :)ه وآله وسلمصلى اهللا علي( قوله هيقتضي ماك بالزنا بسالن ينف من

 ورد مبا تدلسا مث ،)واقعاً العاهر عن بسالن ينف من يالواقع مكاحل انيب مقام يف وارد أنه منه الظاهرفإن 

 حرمة أن سقداأل الشرع مذاق منو اتيالروا بعض من تفادسامل نكل( :قال مث ،رثيال الزنا ولد أن من

 تزوجوا قد آدم دأوال ونكي ألن اركتنساال يف ورد ما حظ فال العريف بسللن ةتابع يالوطو احكالن

   .ىانته )تعبداً ةيالشرع حكاماأل من ال ةيانسناإل حكاماأل من احكالن ميحترن أو ،خوامأ

 عرفت ماك ،باملقام رتبطي ال اجلملة يف بالزنا بسالن ينف ىعل املسالتن إ :أوالً هيعل ردي نهإف

   .احلرمة يف حيالصح بسالنك الزنا أن ىعل املقام يف املتعددة اتمجاعاإل

 سيل أنه علم ذا إما ال ،مراأل تردد إذا مايف هو مناإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( قولهن إ :اًيوثان

   .باملقام له ربط فال ،للفراش

لى اهللا عليه ص( رادتهإ ىلع دلي الزنا ولد رثإ عدم ىعل به )عليه السالم( ماماإل تداللسا نعم

   )صلى اهللا عليه وآله وسلم( رادتهإ من بدال نكل ،العموم )وآله وسلم

                                                





٢٦١

 نيبو حيالصح بسالن نيب احكالن يف الفرق عدم ىعل ررةكاملت اتمجاعاإل من عرفت ملا ،اجلملة يف

   .فتأمل ،الزنا

 أنه ماك ،حيالصح احكبالن انواك مإف ،)عليه السالم( آدم دأوال بقصة مثاله وجه ظهري مل :ثالثاًو

 لقاعدة ،به مكحي فالشرع بالقبح مكحي العقل انك إذا ما أراد لو إذ ،)الشرع مذاق( :قوله وجه ظهري مل

 فقد املصلحة العقل شفك فإذا ،للمصاحل تابعة حكاماألحيث إن ، الشرع به مكح العقل به مكح لماك

 أنه من نةسال بعض عنها عرب اليت يه القاعدة هذهو ،مكاحل شفكني هلا شفهكبو ،مكاحل علة شفك

 حد إىلصل االو يالقطع نسباحل املصلحة العقل شفك أرادوا ،اهللا مكح انك املصلحة انتك ثمايح

 ،عقالً القبائح من سيل مثالً نيختاأل مثل احكن حرمةن إ: هيفف ،كذلك دةساملف شفهكو عقالً اللزوم

   .عيالشرا بعض يف جائزاً انك لذاو

 أن للرجل وزجي ال علة يأل :)عليه السالم( إبراهيم يبأل قلت :قال ،ناريد بنن اومر ةيرواففي 

  .)١(كذل ىري انيداأل ائرس ويف، سالماإل نيلتحص :)عليه السالم( قال ،نيختاأل نيب معجي

   .اليدل صلحي النه إ هيفف ،انستحساال أرادوإن 

   اداًيز ةيمعاو حلاقإ نيملسامل اركتنسا من :قالي رمبا ما ألةسامل ىعل ىبقي نعم

                                                





٢٦٢

صلى ( بقوله نيتدلسم لمونسامل رهكتنسا ذافلما ،بسالن وجود عن مانع نكي مل إذا نهإف ،بهسبن

، وميكن أن يرد بأن أم زياد كانت مزوجة زىن ا أبو سفيان، )١(للفراش الولد :)اهللا عليه وآله وسلم

  .يب سفيانأل ال ،لزوجها شرعاً انكفالولد 

 نظرو ،الزاين ماء من املخلوقة البنت مثل يف النظر جوازو احكالن حبرمة ولالق الالزم ،انك فيكو

 قوله إالّ هيعل ردي ال يالذ العريف بسالن وجود هو لكال يف ليالدلو ،مهاريغ إىل كذلك لولدها ماأل

   .العامل واهللا ،ثياحل هذا من جممل هوو ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  

                                                





٢٦٣

 وىلبعد خروج األخرى إالّ ال جيوز له نكاح األ  رجعياً األختني مث طلقها طالقاًإحدىتزوج با  إذ):٤٨ مسألة(

  عن العدة

  

 بعدخرى إالّ األ احكن له وزجي ال اًيرجع طالقاً طلقها مث نيختاأل إحدىب تزوج ذاإ{ ):٤٨ مسألة(

   .سكتمسامل هيلع تسكو ،اجلواهر ادعاه ماك ،خالف الو إشكال بال} العدة عن وىلاأل خروج

   :اتيالروا من مجلة ،زوجة ةيرجع املطلقة أن إىل ضافةباإل هيعل دليو

 منه اختلعت رجل عن ألتهس :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ناينكال الصباح أيب خربك

 هايعل له نك ملو منه عصمتها برئتإذا  :قال ،عدا يتنقض أن قبل ختهاأ طبخي أن له لحيأ امرأته

   .)١(ختهاأ طبخي أن حل فقد ،رجعة

 أن قبل ختهاأ تزوجيأ ،ىحبل ىهو امرأته طلق رجل يف ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،زرارة ربخو

 الطالق يف ظاهرنه إحيث  )ل خ بطنها( )٢(أجلها لوخي حىت تزوجهاي ال :)عليه السالم( قال ،تضع

   .احلمل انكمل يالرجع

 حىت ختهاأ تزوجي مل املرأة الرجل طلقإذا  :قالنه إ ،)ليه السالمع( علي عن ،الدعائم ةيرواو

   .)٣(عدا يتنقض

 أن إىل عدات سمخ الرجل ىعل :قالنه إ ،)عليه السالم( علي إىلبسنده  ،اتياجلعفر ةيروا ويف

  والرجل، ختها أتزوج أن يديريف املرأة طلقي الرجلو :قال

                                                









٢٦٤

ة جاز له ا أو كان الفراق بالفسخ ألحد العيوب أو باخللع و املبارلدخول أو ثالثاًكان قبل ا بأن كان بائناً إذا وأما

  ،شاء اهللان إ  والظاهر عدم صحة رجوع الزوجة يف البذل بعد تزويج أختها كما سيأيت يف باب اخللع،خرىنكاح األ

  

 طلق ليتا عدة يتنقض حىت تزوجي أن له سيفل ،خالتها أو عمتها تزوجي ن أديريف املرأة طلقي

  .)١(اخلرب

  .ةسائيالو ةريالصغ يف ذاكو ،صالًأ عدة ال ثيح} الدخول قبل انك بأن بائناً انكذاإ وأما{

   .احمللل بعد إالّ الرجول له قحي ال} ثالثاً أو{

 قبل( :قوله يف داخل فهو دخلي مل إذا ماأ ،خلد أن بعد} وبيالع حدأل خسبالف الفراق انك أو{

   .)الدخول

 العدةو بعضها يف عدة ال ذإ ،خالف الو إشكال بال} خرىاأل احكن له جاز ةاملباراو باخللع أو{

   .هيعل داللة ناينكال خرب من مدتق ما ويف ،نيختاأل نيب اجلمع من سيلألنه  ،مانعة تسيل خراآل يف

إن شاء  اخللع باب يف أيتيس ماك ،ختهاأ جيتزو بعد البذل يف الزوجة رجوع صحة عدم والظاهر{

 املال خذأ تعذر ،نيختاأل نيب مجعألنه  البضع عطاءإ تعذر فإذا ،البضع قبال يف املال ألن :قالوا ،}اهللا

  .الرجوع ببسب

أن  املانع عدم صورة يف للزوج بل ،البضع عطاءإ معناه سيل املال يف الرجوعن إ :هيعل ردي نكل

   أو اخلالة أو العمة أو ختاأل أو ةساخلام أخذألنه  ،الرجوع يف مانع له انك فإذا ،رجعي

                                                





٢٦٥

 ، نكاح أختها يف عداحوط األختني بعقد االنقطاع وانقضت املدة ال جيوز له على األ إحدىنعم لو كان عنده

  كانت بائنة للنص الصحيحوإن 

  

   .مانع البذل يف الرجوع أدلة اتطالقإل نكي مل ،كذل أشبه ما

 هيول املرأة تعلم ملو ،الرجوع من معه نكتمي ال مما أشبه ما أو هيعل يغمأ أو جمنوناً صار إذا ذاكو

 هيعل جتب من مرهأ أو عقد ضمن يف شرط أو عاهد أو حلف أو الرجوع عدم نذر إذا مايف ذاكو ،كبذل

   .فتأمل ،طاعتهإ

 احكن حوطاأل ىعل له وزجي ال املدة انقضتو االنقطاع بعقد نيختاأل ىدإح عنده انكلو نعم{

 تابك يف تأقر :قال ،ديعس بن نيساحل رواه ملا ،}حيالصح للنص ،بائنة تانكوإن  ،عدا يف ختهاأ

 جلاأل ينقضيف ىمسم أجل إىل متعة املرأة تزوجي الرجل ،)عليه السالم( الرضا نساحل أيب إىل رجل

 حىت تزوجهاي أن له لحي ال :تبكف ،عدا يتنقض أن قبل من ختهاأ حكني أن له لحي هل ،نهمايب

   .بيتهذال يف خيالش رواه ذاك )١(عدا يتنقض

  .سىيع بن محدأ بن حممد نوادرو هيالفقو ايفكال رواه حنوهو

 ختهاأ تتزوج أن حببتأ أجلها ىانقض فلما ،ىمسم أجل إىل متعة امرأة تزوجت فإذا :املقنع ويف

  .)٢(عدا يتنقض حىت كل حتل فال

   رماهوإن  ،نيمتع به العملن إ :املرام ةيا عنو

                                                







٢٦٦

  .كان مورد النص انقضاء املدةوإن وهب مدا  إذا كذلك أنه اهروالظ

  

 عراضإل ،اجلواز القواعد ىمقتضن إ( :سكتمسامل يفو ،املذهب صولأ خمالفةو بالشذوذ رائرسال

 يالربوجردو العم ابن ادةسال تسك لذاو ،نظر حمل المهاك الشذوذو عراضاإل نكل ،)عنها صحاباأل

   .املنت ىعل همريغو اجلمالو

بني األختني، ففي ساعة يتمتع ذه مع الدخول، ويف  اجلمع اجلواز ىعل يقتضيإشكال أنه  أما

 بل ختاناأل ونكت أن يقتضي نهأو ،املقام يف موجود نهمايبساعة بالثانية وهكذا، مع أن مناط اجلمع 

 فيك :كذل فعل انسنإل قال )رمحه اهللا( املاتن أن نقلي لذاو ،واحد وقت يف منه محل ذوات خواتاأل

   .أشبه انستحسباال اإ :هيف ،كمن ختانأ حتمل

 يف املناط لوحدة} املدة انقضاء النص مورد انكوإن  ،مداإذا وهب  كذلك أنه والظاهر{

   .عرفاً نياملقام

   .كسبالع ذاكو ،ختاأل متعة أرادو بائناً ختاأل طلق إذا ما مكح علمي تقدم مماو

  



٢٦٧

 جاز ةها شبهأوط إذا  وكذا،وىل يف مدة استرباء األخرى األختني جاز له نكاح األىإحدزىن ب إذا ):٤٩ مسألة(

 يف صورة كون الشبهة من طرفه  اعتبار اخلروج عن العدة خصوصاًحوط نعم األ،له نكاح أختها يف عدا ألا بائنة

  .ابعد لبسها لباسهت يف فراش أختها  من جهة اخلرب الوارد يف تدليس األخت اليت نام، من طرفهااوالزن

  

صل لأل} وىلاأل ترباءسا مدة يف خرىاأل احكن له جاز نيختاأل إحدىب زىن ذاإ{ ):٤٩ مسألة(

 عدة ال أنه سمخ يف املتقدمة اتياجلعفر ةيروا يف الرجل عدة حصر ظاهر بل ،العدة ىعل ليالدل عدمبعد 

   .هاريغ يفله 

 متنع ال البائنة عدة أن تقدم قدو} بائنة األ اعد يف ختهاأ احكن له جاز شبهة هاأوط إذا ذاكو{

 ،أوىل قيبطر الشبهة يوط كذلك انك قدعبال يالوط يف كذلك انك فإذا ،ةيالثان ختاأل احكن من

   .املتقدم اتياجلعفر ريخو الزواج أدلة إطالق إىل ضافةباإل

 ونك صورة يف خصوصاً {يتاأل ديبر حيصح يف للمناط} العدة عن اخلروج اربتاع حوطاأل نعم{

 بعد ختهاأ فراش يف نامت اليت ختاأل سيتدل يف الوارد اخلرب جهة من ،طرفها من الزناو طرفه من الشبهة

  .}هاسلبا هاسلب

 هيلإ فزفت امرأة تزوج رجل عن )عليه السالم( جعفر أبا ألتس :قال ،يالعجل ديبر حيصح ففي

 مث ،تهاسلبو منها هاتفرتع امرأته ابيث إىل مدتفع الًيل زوجها مرتل خلتدفأ ،منها ربكأ انتكو ختهاأ

 الزوج فدخل ،لمكتت أن ةياجلار تيتحساو املصباح طفأتأو امرأته حنتو ختهاأ حجرة يف قعدت

   امرأته أا ظني هوو فواقعها احلجلة



٢٦٨

وإن  ،تزوجت اليت فالنة كامرأت ناأ :فقالت ،امرأته هيلإ قامت الرجل أصبح أن فلما ،تزوجها اليت

 ،ركذ ماك فوجد كذل يف الرجل فنظر ،حنتينو احلجلة يف قعدتو تهاسفلب ايبيث فأخذت يب رتكم خيتأ

 ريغ الزاين حد فعلت ملا احلد هايعل أن ىرأو ،هاسنف تسدل لليت مهر ال أن ىأر :)عليه السالم( فقال

 ضم عدا انقضت فإذا ،هاسنف تسدلاليت  عدة يتنقض حىت تزوج اليت امرأته الزوج قربي الو ،حمصن

   .)١(امرأته هيلإ

  .به عملي فال ملضمونه تعرضهم لعدم ،حيالصح هذا عن أعرضوا صحاباألحيث إن و :قالوا

 ،عراضاإل قصد وجبي ال التعرض عدم فمجرد الإو ،التأملو التتبع إىل حباجة ألةسامل نكل

   .واممبض العمل اطياالحتو

  

                                                





٢٦٩

ية إىل احلرمة والبطالن خباروذهب مجاعة من األ ،اطميتني على كراهة جواز اجلمع بني فقوىاأل): ٥٠ مسألة(

 طالق الثانية أو حوط ولو مجع بينهما فاأل، التركحوط فاأل، ومنهم من قال باحلرمة دون البطالن،بالنسبة إىل الثانية

   وجتديد العقدوىلطالق األ

  

 يف ماك ،صحاباأل نيب املعروف هوو ،}نيتيفاطم نيب اجلمع جواز قوىاأل{ ):٥٠ مسألة(

 عن فضالً ،روهاتكامل يف كذل ركذ هميخرأمت الو صحاباأل قدماء من اً أحدأجد ومل ،سكتمسامل

  .اجلواهر يف ماك احملرمات

   .عنه املشهور عراضإل ،راهةكال ىعل احملمول يتاآل النص لظاهر} راهةك ىعل{

 :قال ،احلدائق يف ماك} ةيالثان إىل بةسبالن البطالنو احلرمة إىل ةيخباراأل من مجاعة وذهب{

 ماك منها فاملخرج ئذنيحو ،بالنعل النعل حذو نيختاأل نيب اجلمع ألةسم مثل ألةسامل هذه أن قيالتحقو

   .أوىل فهو طلقهاوإن  ،ةيالثان فارقي أن هوو ،ةمث تقدم

 النص نه ألأنكو ،نيالد مالك بن جعفر خيالش عن ماك} البطالن دون باحلرمة :قال من ومنهم{

   .موضعه ىعل صارتاالق فالالزم ،احلرمة ىعل دل مناإو ،البطالن ىعل دلي ال

  .}كالتر {تحباًسم اطاًياحت} حوطفاأل{

 لصدق كذل بعدي ال ،احتماالن ،مثال ماأل طةسبوا هايلإ ابساالنت انكلو ما كذل شملي وهل

   .هيعل النص يف )ولد(

   العقد ديجتدو وىلاأل طالق أو ةيالثان طالق حوطفاأل نهمايب مجع ولو{



٢٧٠

 ،عدم البطالن ألا تكليفيةـ على القول باحلرمة ـ  ظهركان األوإن  ، عن العدةوىلعلى الثانية بعد خروج األ

  .فال تدل على الفساد

الظاهر اختصاص  أن  كما، أو المث الظاهر عدم الفرق يف احلرمة أو الكراهة بني كون اجلامع بينهما فاطمياً

من  )صلوات اهللا عليها( فال جتري يف املنتسب إليها ،أو احلرمة مبن كانت فاطمية من طرف األبوين أو األبالكراهة 

  ،طرف األم

  

 راهةك راهتهك ثبت الطالقن إ هيعل ردي رمبا نكول} ،العدة عن وىلاأل خروج بعد ةيالثان ىعل

 اعليه( هايعل املشقة لعلو ،قالطال راهةك شدة تقاوم ما جيالتزو راهةك أن ىعل ليدل فال دةيشد

   .مثلها مع مجعها مشقة من ثركأ ولدها طالق من )السالم

 ظاهر من العرف راهي ماك} األ ،البطالن عدم ـ باحلرمة القول ىعل ـ ظهراأل انكوإن {

 هو مناإو ،ادسالف ىعل لتدل العقد موضوع يف قصور ال إذ ،}ادسالف ىعل تدل فال ،ةيفيلكت {النص

   .مؤمن ذاءيإ توجب املعاملة انتك لو ماك ،ادسالف وجبي ال هوو ذاءياإل جلإل

 اًيفاطم نهمايب اجلامع ونك نيب راهةكال أو احلرمة يف الفرق عدم {النص إطالق من} الظاهر مث{

   .طالقلإل باالختالف أو باملتعة أو بالدوام كذل ونكي أن نيب فرق ال ماك ،}ال أو

 طرف من ةيفاطم انتك مبن احلرمة أو راهةكال اختصاص {املصنف عند} الظاهر أن ماك{

 من املنصرف ألن }ماأل طرف من )هايعل اهللا صلوات( هايلإ بساملنت يف يجتر فال ،باأل أو نيبواأل

  ألنه و ،باأل طرف من انك من )ولد(



٢٧١

كان النص وإن  ، عدم احلرمةقوى وكيف كان فاأل، اجلدات العالياتإحدىكان انتساا إليها ب إذا خصوصاً

 )عليه السالم(مسعت أبا عبد اهللا :  قال، على ما رواه الصدوق يف العلل بإسناده عن محادالوارد يف املنع صحيحاً

 ، يبلغها: قلت،ذلك يبلغها فيشق عليهان إ )عليها السالم(ثنتني من ولد فاطمة اجيمع بني  أن ال حيل ألحد :يقول

  .أي واهللا :قال

  

 امسالنت سالنا من ريثك يف ـ حرمة أو راهةك ـ اجلمع عدم لزم بسمنت لك حرم أو رهك لو

   .حنوهاو جدة ببسب لوو) عليها السالم( هايلإ

  .}اتيالعال اجلدات إحدىب هايلإ ااسانت انك إذا خصوصاً{

 وجود من تقدم مماو، احلجر للعاهر أن من ،احتماالن ،مكاحل كذل هلا منهن الزنا ولد وهل

   .شرطاً املوضوع يف دثحي مل الشارعو ،لغةً ابساالنت

 رواه ما ىعل ،حاًيصح املنع يف الوارد النص انكوإن  ،احلرمة عدم قوىاألف ،انك فيكو{

 عبد أبا تعمس :قال ،محاد عن نادهسإب {،حيصح ريغ ندسب أيضاً خيالش وراه ماك} العلل يف الصدوق

 بلغهاي كذلن إ )المسال اهيعل( فاطمة ولد من نياثنت نيب معجي أن حدأل لحي ال :قولي )عليه السالم( اهللا

   .)١(}اهللاو أي :قال ،بلغهاي :قلت ،هايعل شقيف

                                                





٢٧٢

 عليها إيذاء مطلق كون ذلك شاقاً أن ال نسلم إذ ،تعليله ظاهر يف الكراهة أن  مع،وذلك إلعراض املشهور عنه

  .اها فقد آذاينمن آذ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم( حىت يدخل يف قوله ،هلا

  

 ماك ،مكاحل هذا هلا سيفل )عليه السالم( علي ولد من انتكلوو ولدها من نكت مل من ماأ :أقول

  .ظاهر هو

 أن حىت ،خالفه ىعل ةريسالو ،عمالً} عنه املشهور عراضإل كوذل{ راهةكال ىعل محلناها مناإو

   .}راهةكال يف ظاهر لهيتعل أن مع {البابن اوعن يف مكاحل يف تردد ائلسالو

 املنصرففإن  ،نيتيالفاطم سنف ىعل مشقة نكت مل إذا ،شاقاً مجع لك سيلنه إ :أوالً هيعل ردي ذإ

   .مشقة انتكلو ما

 يف راهةكبال القول لكشي لذاو ،نيضرت وماك مشقة من ثركأ زوج بدون بقائها مشقةن إ :اًيوثان

   .نيالصورت نيهات

 دخلي حىت ،هلا ذاًءيإ هايعل شاقاً كذل ونك مطلق أن لمسن ال ذإ{: )رمحه اهللا( رهكذ مبا :ثالثاو

 التجارةو ةسالدرافإن  ،ةيذأ مشقة لك سيل إذ ،)١(}يناآذ فقد آذاها من :)آلهو هيعل اهللا ىصل( قوله يف

  .األمثلة من كذل ريغ إىل ،ذاءي‘ا إ هلا قالي الو مشقة انتك مبار

 هايعل( دهاأوال بعض )عليه السالم( ماماإل مراد لعلو ،ةريسالو عراضاإل من رناهكذ ما العمدةو

   .)المسال هميعل( زمام يف نك منك ،باتيالقر )المسال

                                                





٢٧٣

 اخلرب وجود خالف فهو ،اخلطاب ابن جمعوالت من أنه احملتمل منن أو ،بدعة هونكب مراأل يرم أما

   .حيالصح

  .)المسال همايعل( لثومك مأو نبيز طةسبوا هايلإ املتصلة حال ظهر تقدم ومما

  



٢٧٤

  

 للحرة املهر من كنيالتم عدم من، نيالشرط عدم مع دواماًمة األ جيتزو كتر حوطاأل ):٥١ مسألة(

 باجلواز القول انكوإن  ،أيضاً متعة هكتر حوطاأل بل ،الزنا يف الوقوع أو املشقة مبعىن العنت خوفو

   .ديبع ريغ هايف

 معو ،ةياآل آخر إىل )١(تطعيس مل ومن :تعاىل لهلقو ،اجلواز يف إشكال فال نيالشرط مع أماو

 بل ،كباملل اهيوط جواز يف إشكال ال ماك ،الزنا يف الوقوع خوف عدم صورة يف أفضل الصرب كذل

 ملوإن  ،هايعلمة األ صدق لعدم املبعضة يف جوازه الظاهر نعم ،هريغو القن نيب فرق الو ،ليبالتحل ذاكو

   .أيضاً احلرة صدقي

 ولو حصال بعد التزويج جدد ، طالقهاحوطلو تزوجها مع عدم الشرطني فاأل): ٥٢ مسألة(

  .حوطأراد على األن إ نكاحها

   .الطالق بجي الو بطلي مل مها أحدزال أو زاال مث فتزوجها الشرطان حتقق لو ):٥٣ مسألة(

 نيميال كمبل أو ليبالتحل يالوط نهكأم نكلو ،العنت خاف أو الطول دجي مل لو ):٥٤ مسألة(

   .جيالتزو جواز لكشي

   مقاربتها ىعل قدري ال حرة جيتزو من نكمت إذا ):٥٥ مسألة(

  

                                                





٢٧٥

  

 هذه من واحدة عنده انتك لو ذاكو ،نكتمي مل ماكف ،كذل حنو أو صغر أو قرن أو رتق أو ملرض

   .غائبة احلرة زوجته انتك أو

 وزجي فال ديزاأل أما ،نياالثنت زوجي واحدةأمة  نيالشرط حتقق صورة يف فهكت مل إذا ):٥٦ مسألة(

   .أيتسي ماك

 ضرراً عدي مبقدار أمثاهلا مهر من ديأز ديتر نهاكل احلرة مهر ىعل قادراً انك إذا ):٥٧ مسألة(

 انك إذا احلج وجوب ألةسمك املقامات ائرس رينظ ،الضرر ينف لقاعدة القدرة عدم صورةكف ،هيعل

 شراء ىعل أو املثل مثن من بأقل هكأمال بعض عيب ىعل حلةالراو الزاد ليحتص توقفي نكلو عاًيتطسم

 عياجلم يف حوطاألو ،كذل ىعل قادراً انكوإن  ،الوجوب قوطس الظاهرفإن  ،املثل مثن من ديبأز الراحلة

   .مطلقاً ال حباله ضري مما ادةيالز ونك اعتبار



٢٧٦



٢٧٧

  

  فصل

  

  ماءاإل نكاح يف

 وخوف الطول عدم من ،نيالشرط اعتبار حوطاألو ،ذاإ مع احلرة ىعلمة األ احكن جواز قوىاأل

 بل ،نيالشرط عدم معمة األ عقد جبواز املتقدمة ألةسامل يف قلناوإن  ،وزجي فال ذاإ عدم مع أماو ،العنت

   .باطل هو

  .حوطاأل ىعل نيالشرط حتقق بشرط ،قوىاأل ىعل صح العقد بعد أجازت لو نعم

 نيب الفرق عدم قوىاأل بل ،نيخمتلف أو ينيانقطاع أو ينيامدو نيقدعال ونك نيب املنع يف فرق الو

   .نيالشرط عدم مع إالّ رتق أو قرن أو ملرض عدمهو احلرة يوط انكمإ

 عقدها انك إذا خصوصاً ،جنون أو لصغر ذنلإل قابلة احلرة نكت مل ذا إاجلواز بعدي ال ،نعم

   .املنع كذل مع حوطاأل نكلو ،اًيانقطاع

   إذا والزم جائز فهومة األ ىعل احلرة احكن هوو ،كسالع أماو



٢٧٨

 جوعهارو خهاسفومة األ مع بقائها يف ارهايخ قوىاألف جهلها مع أماو ،باحلال عاملة احلرة انتك

  .أهلهاإىل 

   .حمرماً فعلي مل أبداً كذل هايعل ىأخف لو هذا ىفعل ،لباحلا عالمهاإ وجوب عدم ظهراألو

 بةسبالن صح جهلها معو ،صح احلرة علم مع واحد عقد يفمة واأل احلرة حكن لو ):١ مسألة(

 ىعل واحد زمان يف نيبعقد تزوجهما لو احلال ذاكو ،جازاإ معمة إالّ األ إىل بةسبالن بطلو ،هايلإ

   .قوىاأل

وإن  ،إشكال هيفف احلرة ىعل أماو ،املبعضة ىعل املبعضة احكن جواز يف إشكال ال ):٢ مسألة(

 ال انكوإن  ،املبعضة ىعلمة األ صدقي وال ،احلرة ىعلمة األ احكن املمنوعن  ألازهوج بعدي ال انك

   .أيضاً حرة أا صدقي

 انقضت أو املتعة يف مدا وهب أو طلقها أو احلرة فماتت احلرة ىعلمة األ تزوج إذا ):٣ مسألة(

   .أراد إذا داًيجدمة األ ىعل العقد من بدال بل ،الصحة يف ثمري مل

 انك إذا أماو ،عدا يفمة األ احكن له وزجي بائناً طالقاً لقهاطف حرة حتته انكإذا  ):٤ مسألة(

   .الصورة هذه عن خباراأل النصراف اجلواز بعدي ال انكوإن  ،إشكال هيفف اًيرجع الطالق



٢٧٩

 من ونيك ال النقل ىفعل الفضويل عقد أجاز مث ،أمة فتزوج حرة فضويل زوجه إذا ):٥ مسألة(

   .لكمش شفكال ىعلو ،منه مانع فال احلرة ىعلمة األ احكن

 ،صحتهما بعدي ال منهما ابقسال يف كشو ،أمة ىعل لهكيو عقدو حرة ىعل عقد إذا ):٦ مسألة(

   .احلرة جازةإ عدم معمة األ طالق حوطاألو ،احلرة جتز ملوإن 

 مل تأذن مل إذا نكلو ،صح هايعلمة األ احكن يف تأذن أن احلرة عقد يف شرط لو ):٧ مسألة(

   .األمة احكن له ونيك أن هايعل شرط إذا ما خبالف ،صحي



٢٨٠



٢٨١

  

  فصل

  ماءاإلو ديالعب احكن يف

  

 أو ،رضامها ريغ من لوو هماجيتزو له جوزيف ،دسيال ديبمة األو العبد جيتزو أمر ):١ مسألة(

 همايعل العقد مهاريلغ وزجي ال ماك ،ذنهإ ريغ من هماسنف ىعل العقد هلما وزجي وال ،كذل ىعل جبارمهاإ

 انك إذا حراماً همايعل مهاريغ من أو منهما العقد قاعيإ ونيك بل ،حر أب هلما انك لو حىت ،كذلك

 عدم فالظاهر منه جازةاإل بتوقعذلك  انك لو نعم .املوىل جازةإ مع ال لوو ،ثراأل بيترت بقصد كذل

  .هريغ لما الفضويل عيبك ،عرفاً ريالغ مال يف تصرفاً يسلألنه  ،حرمته

 لبسل حبرمته قالي فقد جازةاإل بتوقع مهاريغ منو املوىل ذنإ ريغ من هماسنف ىعل عقدمها أماو

  .كذل مثل عن القدرة لبس النصراف لكمش نهكل ،العبارة لويبسم ونايك ملوإن  ،قدرما

   ،قوىاأل ىعل حبرام يسل نهإف فضولة أو ذنهإب ريللغ العقد مها أحدباشر لو ذاكو



٢٨٢

   .حراماً ونهكب ليقوإن 

 ىعلمة األ ذاكو ،صح أجازفإن  ،جازتهإ ىعل وقف املوىل ذنإ ريغ من العبد تزوج لو ):٢ مسألة(

 الو ،احملرم الوجه ىعل بل ،ال أو بتوقعها ونيك أن نيب ا صحته يف فرق الو ،اشفةك جازةاإلو ،قوىاأل

  .متحد خارج بأمر متعلقألنه  يالنه ضرهي

  .الرد بعد جازةاإل تنفع فال جازةاإل قبل منه الرد عدم اشتراط الظاهرو

 ،ال أو العقد بعد الردك ابقسال يالنه ونيكف املوىل من يالنه بقس عدم هاريتأث يف شترطي هلو

   .الثاين أقوامها ،وجهان

 يف ونيك نيع يف نيعي ملن إ فاملهر جيالتزو ىعل أجربه أو عبده جيتزو املوىل باشر لو ):٣ مسألة(

 هيف ،هيعل قهراً كذل له هلو ،رضاه مع العتق بعد به تبعي العبد ذمة يف علهجي أن وزجيو ،ملوىلا ذمة

   .رضاه ريغ من العبد ذمة يف نيالد ونيك أن ىعل تدانسا إذا ماك ،لاكشإ

 ،نيتع ةنيمع نيع يف أو ،العبد ذمة يف أو ،ذمته يف املهر ونك نيعفإن  جيالتزو يف له أذن لو أماو

 ،العبد بكس يف ونهك أو عنه هءأدا تعهدهو له ضمانه مع العبد ذمة يف أو ذمته يف ونهك ففي أطلقوإن 

 ىعل العبد قدرة عدم بعد هيعل املهر ونكو ،لوازمه يف ذنإ ءيالش يف ذناإل ألن ،ولاأل أقواها وجوه

   ىعل الًك ونهكو ،ءيش



٢٨٣

   .عرفاً جيالتزو يف ذناإل لوازم من مواله

 عمار موثقة النفقة ويف ،محزة أيب ابن يعل ةيروا املهر يف أيضاً هيعل دليو ،نفقةال يف المكال اذكو

  .ياباطسال

 أو املوىل ىعل املهر ونك يف ابقسال ذناإلك ونهك ففي ،أجاز مث مواله ذنإ ريغ من العبد تزوج لوو

  .وجهان، ال أو بتعهده

 نيمع مال يف أو ،العقد أجازوإن  باملوىل له دخل فال ذمته يف املهر جعل لو ما نيب الفرق نكميو

   .املوىل ىعل ونيكف أطلق أو ،نيع ماك ونيكف ذمته يف أو املوىل من

 ،إشكال ال نيولاأل ىفعل ،طلقي تارةو ،عممي تارةو ،املهر مقدار نيعي فتارة أذن إذا املوىلمث إن 

 به تبعي ذمته يف الزائد ونيك :ليقو ،جازتهإ ىعل وقف ىتعدوإذا ، املتعارف إىل نصرفي خرياأل ىعلو

  .العتق بعد

 ثيح من بدعال حبال الالئق إىل نصرفي نيعي ملن إ نهإف ،الزوجة شخص إىل بةسبالن احلال ذاكو

   .جازتهإ ىعل وقف ىتعدفإن  ةضعالو الشرف

 نفقتهاو ،جازتهإب أو ذنهإب يه أو املباشر هو انك واءس ،للموىل املزوجةمة األ مهر ):٤ مسألة(

   تخدامهاسا للموىلو ،هيعل واك اشترط أو ،لزوجها كنيالتم عن موالها منعها إالّ إذا وجالز ىعل



٢٨٤

 ،اليل الزوج نيبو انهيب يلخيو اراً تخدمهايس أن للموىل أن املشهورو ،الزوج حق نايفي ال مبا

  .خباراأل بعض من تفاديس بل ،به سالبأو

  .شرطهما ىعل فهما كذل ريغ اشترطا لوو

 إذا ما خبالف ،له يسل قالي قد ،دسيال ذنإ دون من كذل له هل ا افريس أن زوجها أراد لوو

 جيبالتزو أذن إذا دسيال ألن ،كسالع قوىاألو ،الزوج ذنإ دون من له وزجي نهإف ا افريس أن دسيال أراد

   .اءسالن ىعل قوامون الرجالو ،ةيالزوج بلوازم التزم فقد

 انك ما إالّ طاعته هيعل بجي تمتاعساال من منعه فلو ،مواله ديب فأمره جيالتزو يف املأذون العبد ماأو

   .مسالق حق منو ،أشهر أربعة لك يف يالوط من هيعل واجباً

 العبد ةكيمل من قوىاأل ىعل صح هلا املهر جعلو جيالتزو يفمة لأل املوىل أذن إذا ):٥ مسألة(

   .ةيطول ةكيمل ملاهلماو هلما اًكمال ونهك قوىاأل بل ،اهكمل ما كتملي أن للموىل انكوإن  ،مةاألو

 أو ،عياجلم ذنإ ىعل احكالن صحة توقف ،ثركأ أو كنيملالمة األ أو العبد انك لو ):٦ مسألة(

   .نئذيح جبارمهاإ له يسلو كاملال ذنإو ذماإ ىعل توقف نيمبعض اناك ولو ،جازمإ

 أماو ،الدخول بعد كذل انكن إ املهر تحقستو احكالن بطل هزوجت العبد تاشتر إذا ):٧ مسألة(

   قوطس أو قوطهس ففي قبله انكأن 



٢٨٥

  .اخسانف أو بطالن أنه ىعل ةينمب وجوه متامه ثبوت أو نصفه

 يالذ باملهر اشترته إذا الًك قوطسال ىعلو ،ال أو الدخول قبل الطالق مكح هايعل يرجي هل مث

   .العوض عن عيلبا خلو للزوم ،الشراء بطل دسيال ذمة يف هلا انك

 القواعد يفمة العال عنو ،نئذيح املهر تقرارسال ،الدخول بعد الشراء انك إذا به سبأ ال نعم

 من ذمته ءةابر تلزميس له هاكمتل ألن ،الدخول بعد انكوإن  العبد ذمة يف يالذ باملهر اشترته إذا البطالن

 عدم منع نكميو ،العبد ذمة يف املوىل ةكيمل صحة عدم ىعل مبين هوو ،العوض عن عيالب خلويف املهر

 العبد انتقال نيح عيبالب املوىل إىل ذمته يف ما نتقلي بل ،ذمته يف ملاو له هايتكمل تمعجي ال أنه عم الصحة

   .هايلإ

 مع شبهة عن أو ،جماز أو ،هيف مأذون جيتزو عن انك واءس ،رق كنياململو نيب الولد ):٨ مسألة(

 عند أو ،عندمها ادسالف معلوم عقد عن أو ،عقد بال ،مها أحدمن أو ،منهما ناز عن أو ،جمردة أو ،العقد

  .مهاأحد

 ،جمردة أو العقد مع شبهة أو حيصح عقد عن انك إذا حر فالولد حراً نيبواأل  أحدانكإذا  أماو

 ذئنيح هيعل بجي انكوإن  ،قوىاأل ىعل حر فتزوجها ةياحلر بدعواها هاسنفمة األ تسدل لو مايف حىت

   مةيق دفع



٢٨٦

 من زنا عن أو ،العقد ادسبف احلر من العلم مع ذنإ بال عقد عن انك إذا أماو ،موالها إىل الولد

   .رق فالولد منهما احلر

 كنياملال نيب فالولد كملال منهما لك انكوإن  ،له فالولد واحد كملال انكاململو انك ذاإ مث

  .حدمهابأ االختصاص أو التفاوت اشترطا إالّ إذا ،ةيوسبال

 من ذنباإل انك إذا أماو ،منهما واحد من ذناإل عدم مع أو كنياملال ذنإب العقد انك إذا هذا

 صورة يف همدمرا ونيك أن نكميو ،أذني مل نئذيح الولد أن املشهور نكلو ،كذلك أنه فالظاهر مهاأحد

 باحلر جيالتزو جواز طالقاإل ىتضقمحيث إن  ،الولد ةيمنائ حق قاطسإ منه تفاديس ثيحب ذناإل إطالق

   .له وجه فال الإو ،احلرة أو

 لو أماو ،كمشتر دلالوفإن  ،ةدجمر شبهة أو العقد مع انك واءس ،منهما شبهة يالوط انك لو ذاكو

 شبهة طرفها من انك واءس ،مةاأل كملال الولد أن يف اخلالف عدم فالظاهر العبد من زنا عن الولد انك

   .زنا أو

 ضمن يف قوىاأل ىعل تهيرق اشتراط صحي ال حر فالولد حراً نيبواأل أحد انك إذا ):٩ مسألة(

 انكن إ أماو ،خارج عقد ضمن يف انك إذا بالعقد ضري الو ،الزم خارج عقد عن فضالً جيالتزو عقد

   يف



٢٨٧

  .عدمه قوىاألو ،عدمهو الشرط ادسبف العقد ادسف ىعل فمبين جيالتزو عقد ضمن

 ائرس يف ألن ،ادهسبف جاهالً الشرطله  من انك إذا العقود ائرس يف به نقل ملوإن  ادسالف تملحيو

 نعم، احكالن يف االشتراط اريخ يرجي النه إحيث  املقام خبالف ،اريباخل شرطه ختلف جرب نكمي العقود

   .أيضاً العقود ائرس يف اريخ ال إذ ،فرق ال ادسبالف العلم مع

 ،جازةاإل بتوقع انكوإن  ،هايوط هيعل حرم هاموال ذنإ ريغ منأمة حر  تزوج إذا ):١٠ مسألة(

حر  والولد املهر هيعلو ،اشفةك جازةاإل ونك من قوىاأل ىعل صحته عن شفك املوىل أجازفإن  نئذيحو

  .وال حيد حد الزنا وإن كان عاملاً بالتحرمي، بل يعزر

  .أيضاً ريالتعز عدمو احلرمة عدم فالظاهر جازةاإل بلحوق عاملاًوإن كان 

 نيك ملو ،مكباحل عاملاً انك إذا الزنا حد نئذيح دحيو ،جيالتزو بطالن عن شفك املوىل زجي ملوإن 

 ونهك ويف ،قوىاأل ىعل عاملة مة أيضاًاأل انتكوإن  ،بالدخول املهر هيعلو ،أخرى جهة من مشتبهاً

 خرياأل أقواها، أقوال بل ،وجوه ،باًيث انتكن إ نصفهو راًكب انتكن إ العشر أو ،املثل مهر أو ىمسامل

   .مةاأل ملوىل الولد ونيكو

 ركذ نعم ،حراً الولد ونيكو ،دحي فال ،أخرى جهة من هاًبمشت أو مكباحل جاهالً انك ذاإ أماو

   نكلو ،اًيح قطس ومي متهيق هيعل أن بعضهم



٢٨٨

 لقب من جاء مناإ تيالتفو إذ ،ىتر ماكمة األ ملنفعة تيتفو أنه ىدعوو ،املقام يف هيعل ليدل ال

 ،االنعقاد ومي مةيق القاعدة ىمقتضلقيمة يوم التولد، بل  وجه فال فرضه ىعلو ،ةيباحلر عرالشا مكح

   .الوقت كذل يف تيالتفو ونيكف حراً انعقدألنه 

 جازةإ صحي فهل ،مات حىت أيضاً ردهي ملو أمته ىعل الواقع العقد املوىل زجي مل إذا ):١١ مسألة(

 املفروض ناآل هنا شفكال نكمي الو ،اشفةك فرضها ىعل األ ،العدم مهاأقوا ،وجهان ،ال أم له وارثه

   .كمل مث ئاًيش باع من رينظ هوو ،للمورث انتكأا 

 هيعل وجب اخلالف نيتب مث ،ا دخلو حر فتزوجها حرة أا فادعتأمة  تسدل إذا ):١٢ مسألة(

 انكوإن  ،املثل مهر الو ىمسامل ال ،قوىاأل ىعل العشر نصفو العشر هوو ،دهاسيل املهر هيعلو املفارقة

 أو حراً ونهك ففي بولد تءلوجاو ،العتق بعد به تبعت الإو ،موجوداً انكن إ منها تردسا املهر أعطاها

 ملوإن  ،اًيح قطس ومي متهيق بدفع هكف باأل ىعل بجي نكلو ،رقنه إ املشهور فعن ،قوالن ملوالها رقاً

 الرقاب همس من هاعدف )عليه السالم( ماماإل ىعل وجب أىبوإن  ،متهيق يف ىعس به هكفي ما عنده نيك

  .املال تيب مطلق من أو

 فال حراً الولد ونك يف إشكال النه إحيث  ،احلر اشتباه موارد ائرس يف ماك ،حراً ونهك قوىاألو

   ىعل مرتلة تهيرق ىعل الدالة خباراألو ،الصورة هلذه ةيخصوص



٢٨٩

  .حراً ونهك ىعل دل ما نيبو نهايب مجعاً ،مةيالق لمستيل أخذه للموىل أن

 ،)عليه السالم( ماماإل دفع أو يعسال أو مةيالق دفع من ركذ ما هيعل بجي أيضاً القول هذا ىعلو

  .)١(اعةمس ملوثقة

   .حرة واك اعتقاده حال يالوط انك إذا لهك هذا

 تهايرق بقس علم لو ذاكو بل ،ئذنيح زنا منألنه  رق فالولدأمة  واكب العلم بعد هاأوط إذا أماو

 ال أيضاً نئذيح يالوطفإن  ،شاهدان به شهدي ملو كبذل العلم له صلحي ملو أعتقها موالها أن فادعت

   .ةيالرق ىعل بقائها تصحابسال وزجي

 مكحي مل اخلالف نيتب فلو ،ةياحلر صالةأل قوهلا ىعل ليالتعو له جاز تهايرق بقس علمي مل لو نعم

   .دعواها ىعل نةبيال اميق مع بقهاس مع ذاكو ،الولد ةيبرق

 تحقست فال ،باطالً احكالن انك جازتهإ الو مواله ذنإ دون من حبرة عبد تزوج إذا ):١٣ مسألة(

 انكلو نعم ،كذل هلا وزجي ال أنهو باحلال عاملة انتك إذا الزنا حد حتد أا الظاهر بل ،نفقة الو مهراً

 أنه ماك ،حتد مل حقها يف شبهة ونكت ثيحب نئذيح قداماإل جواز دتاعتقو جازةاإل بتوقع هلا كذل

   .جازةاإل ءيمبج علمت إذا كذلك

                                                





٢٩٠

 ما خبالف ،حصوهلا عدم مع فتحد كذل جواز بعدم كذل مع علمتو جازةاإل بتوقع انك إذا أماو

  .هايجتر انكمل نئذيح تعزر اإف حصلتإذا 

 بعد ةيالنمائ لقاعدة ،أيضاً اًيزان ونهك مع بل ،مشتبهاً ونهك مع العبد ملوىل فالولد بولد تءجاوإذا 

  .باحلرة حلوقه عدم

   .العتق بعد به تبعي املهر هيعل تحقستو حر لولداو حد فال باحلال جاهلة انتك ذاإ أماو

 نيب ففرق ،ةيزان أيضاً احلرة انتكوإن  حر فالولد عقد ريغ من حبرة العبد زىن إذا ):١٤ مسألة(

   .العبد ملوىل الولدن إ قلنا ثيح ادهسبف العلم مع به املقرون الزناو ،عقد عن ارد الزنا

أمة ب عبد زىن لو ذاكو ،ةيزان أيضاً يه انتكوإن  ،ملوالها فالولدأمة ب حر زىن إذا ):١٥ مسألة(

   .ملوالها الولدفإن  ريالغ

 نئذيحنه إقوى األو ،اهايإ حهكني أن له وزجي ذاكو ،لعبده أمته ليحتل للموىل وزجي ):١٦ مسألة(

 من أو منه القبول إىل تاجحيالو ،فالنة كحتكأن :له قولي أن ةيفاك قوىاأل أن ماك ،ليحتل ال احكن

  .القبول عن مغن ابهجيإف دهيب مراأل نألو خباراأل طالقإل ،العبد

 إذا ذاكو ،نيالطرف عن لكيالوو الويل مثل ،املقامات ائرس يف كذلك مراأل ونيك أن بعدي ال بل

 يلكمو عبد حتكأن أو ،فالن لعبده يلكموأمة  حتكنأ لكيالو قول يفيكف جيالتزو يف هريغ لكو

   للعبد أذن لو أماو ،أمته



٢٩١

   .القبولو ابجياإل إىل احلاجة فالظاهر نهمايب جيالتزو يفمة األو

 ،باملفارقة امهايإ أمره ىفيك بل ،الطالق إىل حاجة ال نهمايب قيالتفر املوىل أراد إذا ):١٧ مسألة(

   .أيضاً إشكال من لوخي ال انكوإن  ،بطالقها عبده أمري بأن ،أيضاً الطالق جواز بعدي الو

 هو بل ،ال أو العقد يف رهكذ واًءس ،ئاًيش هايعطي أن تحبيس أمته عبده زوج ا إذ):١٨ مسألة(

   .هريغ أو مواله هك إذا ملكاململو ةكيمل صحة من املختار ىعل بناًء كذلمة األ كمتلو ،حوطاأل

 الظاهرو ،الطالق بدون باملفارقة مراأل أيضاً فلهم الوارثة إىل انتقالو املوىل مات إذا ):١٩ مسألة(

   .كذل يف هم أحدأمر ةيفاك

 أو العشر هيعل ،هريلغ واكب جاهالً دهاأولف حر من موالها ريغمة األ زوج إذا ):٢٠ مسألة(

 أنه إذا ماك ،قبله من مغروراً انكألنه  ،ريالغ كذل ىعل ا رجعيو ،الولد ةميقو ،ملوالها العشر نصف

 قبل من مغروراً صار إذا ذاكو ،العتق بعد به تتبعو مةيالق نمتض ةياحلر دعواهاو هايسبتدلمة األ غرته

   .تهايحر ىعل نيالشاهد

 من بعضاً وأ ،بعضها أو مها أحدحصة ىاشتر مث ،ذماإب يكنيشر نيبأمة  تزوج لو ):٢١ مسألة(

   احهكن بطل ،منهما لك حصة



٢٩٢

  .هايوط كلذ بعد له وزجيالو

  .بعضها ىاشترو لواحد انتك لو ذاكو

  .للنص نعم أقوامها :قوالن ،يكالشر حللها إذا هايوط له وزجي هلو

 لو نعم ،منها ليبالتحل الو بالعقد ال ةيالرق بينص ىاشتر إذا حر بعضه نم يوط وزجي ال ذاكو

   .خالفه حوطاأل انكوإن  ،حيالصح بالنص عمالً ،هلا يالذ الزمان يف ا التمتع جواز وىقاألف هاايها



٢٩٣

   فصل

  ئالطوار يف

  .والطالق عيوالب العتق يهو

وإن  مطلقاً بل عبد حتت انتك إذا احهاكن خسف هلا انك املزوجةمة األ عتقتأ فإذا ،العتق أما

 مبا خمصوص مكاحل نعم ،املنقطعو الدائم احكالن نيب الفرق عدم والظاهر ،قوىاأل ىعل حر حتت انتك

 مدة بعد ولو أيضاً خراآل البعض أعتق إذا نعم ،قوىاأل ىعل بعضها عتق مع هلا اريخ فال ،لهاك عتقأإذا 

   .ارياخل هلا انك

 يف للجعل تابع ،اهل أو ملوالها هو هلو ،املهر متام ثبت الدخول بعد عتقها انك إذا ):١ مسألة(

 كمتل له إذ ،املوارد ائرس يف ماك هكمتل وىلاأل الصورة يف ملوالهاو ،فله الإو ،فلها هلا جعلن فإ ،العقد

  .تاقهاعان قبل انك إذا هذا نكل ،ةكيباملل القول ىعل بناء هكمملو مال

   قوطس أو قوطهس ففي الدخول قبل انكوإن  ،كذل له يسفل انعتاقها بعد أماو



٢٩٤

 لعدم كذلو ،ولاأل خسالف ىمقتض انكوإن  ،خرياأل قواهاأ ،وجوه أصال قوطهس عدم أو نصفه

 ،املفارقة ارهاياختاملقام من باب الفسخ الحتمال كونه من باب بطالن النكاح مع  ونك ةيمعلوم

   .له وجه ال النصف ثبوت يف الطالق ىعل سايالقو

 جعلوإن  ،هافل هلا جعل املهر انكفإن  ،بعده خسالفو الدخول قبل العتق انك إذا ):٢ مسألة(

 ،بالدخول تقريس انكوإن  بالعقد ثابتألنه  ،الثاين أقوامها ،قوالن هل أو هلا ونهك ففي أطلق أو للموىل

   .العقد نيحأمة  انتك أا املفروضو

 نيع إذا ماحال  حاله أن فالظاهر املهر ضيبتفو انكفإن  ،ضيبالتفو حهاكن انك لو ):٣ مسألة(

 نيع إذا ما حال فحاله ينيالتع بعدو الدخول بعد االنعتاق انكفإن  لبضعا ضيبتفو انكوإن  ،العقد يف

 تهايحر املفروضو بالدخول نئذيح ثبتيألنه  هلا املهر أن فالظاهر الدخول قبل انكوإن  ،العقد نيح

   .نهيح

 بقي مل خسالف اختارتفإن  ،باق ارياخل أن فالظاهر ةيالرجع العدة يف العتق انك إذا ):٤ مسألة(

  .الرجوع حق له يبق البقاء اختارتوإن  ،نئذيح الرجوع زوجلل

   بل ،العدة تتعدد ال خسالف اختارت إذا مث



٢٩٥

 ىعل هلا اريخ فال بائنة العدة انتكوإن  ،احلرة عدة مهايتتم هايعل نكلو ،واحدة عدة هايفيك

   .قوىاأل

   .مكاحلا ذنإ إىل خهاسف تاجحي ال ):٥ مسألة(

 أو اريباخل أو بالعتق جاهلة انتكلو نعم ،اًيعرف فوراً حوطاأل ىعل لفورا ىعل ارياخل ):٦ مسألة(

   .نئذيح أخريالت ضرهي الو ،العلم بعد خسالف هلا جاز ةيبالفور

   .ارهايخ توىلي هايولقوى أن األف جمنونة أو ةيصب تانكن إ ):٧ مسألة(

 مراأل خفاءإ له وزجي بل ،لمتع مل إذا اريباخل أو بالعتق عالمهاإ الزوج ىعل بجي ال ):٨ مسألة(

   .هايعل

 ذاآ أو هاجيلتزو املباشر هو ونيك أن نيب هلا ارياخل ثبوت يف الفرق املشهورعدم ظاهر ):٩ مسألة(

 ارياخت بال املوىل مباشرة صورة إىلاألخبار  انصراف ىدعو نكمي نكلو ،برضاها زوجاً يه فاختارت

   .منها

   .صحته فالظاهر خهاسف عدم تقالع يف موالها شرط لو ):١٠ مسألة(

   .لزوجته الو له اريالخ العبد عتقأ لو ):١١ مسألة(



٢٩٦

 ،ال أو ارياخل هلا فهل ،نيمتاأل  إحدىعتقتأف ،أمتانو حرة العبد عند انك لو ):١٢ مسألة(

  .وجهان

  .وجهان ،احهاكن بطلي أو يريالتخ وجزلل ثبتي فهل البقاء اختارتن إول األ ىعلو

  .اهاحدإ عتقتأف إماء أربع أو ثالث عنده انك إذا ذاكو

 يريالتخ ونيك ارهياخت بعدو ،اًريخم الزوج ونك ففي دفعة عهنيمج الفرض هذا يف عتقأ لوو

   .وجوه ،عياجلم احكن بطلي أو ،يريالتخ فله البقاء اخترنفإن  ،للزوجات ولاأل من يريالتخ أو ،اتيللباق

  



٢٩٧

  فصل 

ه أحكاميف العقد و

   مبعىن اإلجياب والقبول اللفظيني ،رط يف النكاح الصيغةيشت): ١ مسألة(

  

  فصل

  هأحكامو العقد يف

 خالف الو إشكال بال} ينياللفظ القبولو ابجياإل مبعىن ،غةيالص احكالن يف شترطي{ ):١ مسألة(

   .ناماأل ريخ نيد من الضرورة بل ،سالماإل علماء باتفاق غةيالص احكالن يف بجي تندسامل ويف ،عندهم

  .نيياللفظ القبولو ابجياإل ىعل احكالن توقف ىعلمة االعو ةاخلاص من العلماء أمجع احلدائق يفو

 يف غةيالصأصل  اعتبار ىعل واحد ريغ به صرح ماك سالماإل علماء أمجع :رتضىامل خيالش قالو

  .مجاعاإل هؤالء ريغ ىادع ذاكو ،ةاملعاطا أو باحةباإل باحي فال ،احكالن عقد

   :مورأب كلذل تدلساو



٢٩٨

   .وركاملذ مجاعاإل :ولاأل

   .الضرورة :الثاين

 فروع بعض يف اجلواهر به تدلسا ماك ،شرعاً احلل ببس ثبتي أن إىل الفرج ميحتر أصالة :الثالث

   .ألةسامل هذه

   .فاحاًس انك لفظ نكي مل فإذا ،فاحسالو احكالن نيب الفارق هو اللفظن إ :الرابع

   .باللفظ إالّ ونكي ال ثاقياملفإن ، )١(ظاًيغل ثاقاًيم مكمن خذنأو :تعاىل قوله :ساخلام

 لمةكال هو ثاقيامل :)عليه السالم( قال ،ةكاملبار ةياآل عن ألهس ثيح ،يالعجل ةيروا :سادسال

   .)٢(احكالن ا عقد اليت

 ورد ماك ،لفاظباأل عقدوا )المسال هميعل( مإف ،)المسال هميعل( بزمام املتصلة ةريسال :ابعسال

   .وميال إىل كذل ىعل ةريسال جرت ذاكهو ،اتيالروا من مجلة يف

   .)٣(املدة ركذي مل إذا دائماً احكالن انعقاد ىعل دل ما :الثامن

   .)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسلر إالّ حتل ال اهلبة أن ىعل دل ما :عسالتا

                                                









٢٩٩

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا ولسر بعد حدأل بةاهل حتل ال :)عليه السالم( جعفر أيبعن  ،زرارة فعن

   .)١()وسلم

 اهللا ولسلر هاسنف املرأة هبة اهللا حلأف :قال ،)عليه السالم( عنه ،سيق بن حممد ثيحد يفو

  .)٢(هريلغ كذل لحي الو )آلهو هيعل اهللا ىصل(

صلى اهللا ( ولسللر إالّ البهة صحة لعدم وجه نكي مل اخلاصة غةيالص إىل احكالن تجحي ملن إ نهإف

   .)عليه وآله وسلم

   .غةيبالص إالّ احكالن روني ال والعرف ،الشارع مضاهأ قد عريف موضوع احكالنن إ :العاشر

  .ةيفاك موراأل هذه جمموع يف لعل :أقول

  .ومثله ليس حبجة ،تنادساال حمتملنه إ :ولاأل ىعل ردي انكوإن 

 إىل اجياالحت يف ال ،فاحسال قبال يف يفه انتكوإن  ،الضرورة وجود يف شكالاإل: وعلى الثاين

   .اللفظ

   .صللأل جماالً تدع ال احكالن اتن إطالقإ :الثالث ىعلو

 فاحسال إذ ،باللفظ رتبطي ال فاحسالو احكالن نيب الفارق أن من سكتمسامل رهكذ مبا :الرابع ىعلو

 يف ماك باللفظ هاؤنشاإ نكي مل وإن ،ةيالزوجن اوبعن يالوط احكالن ويف ،ةيالزوجن اوبعن ال يالوط

   الباطلة الشرائع أهل بعض احكن

                                                







٣٠٠

   .مجاعاإل اللفظ إىل اجياالحت يف العمدة جعل لذاو ،لفظ ريبغ انكوإن  فاحسب سيلو احكن نهإف

   .هيعل دال لكب خذهأصل ااحل الوثوق من مشتق نهإف ،اللفظ ريبغ ونكي ثاقياملن إ :ساخلام ىعلو

 تابةكال ىعل طلقيو ،اهللا لماتك :قالي لذاو ،ظاهرة لك تشمل مةلكالن إ :سادسال ىعلو

 الرجل ماء فهو ظاًيغل :تعاىل قوله وأما :)عليه السالم( بقوله لةيمذ ةيالروا أن إىل ضافةباإل ،لمةكال

ظ، أن امليثاق الفعل ال القول، أي أن فعل النكاح املقارن للمين ميثاق غلي يف ظاهر نهإف ،)١(هايلإ هيفضي

   .القول جمرد ىعل ةيالروافال داللة يف 

 الفعل ىعل احكالن صدق بعد ،االحنصار ىعل دلي ال )المسال هميعل( فعلهم أن :ابعسال ىوعل

 جراءإ ال هلم هنؤعطاإ ظاهرهحيث إن  نيع حبور زوجناهم :بحانهس قوله مثل ،أيضاً القول نوبد

   .اللفظ

 ونكل ،صلاأل خالف ىعل ةيالروا ونك يف املناقشة من كذل يف المكال أيتيس ما :الثامن ىعلو

   .تدلسامل مطلب ىعل الًيدل ةيالروا هذه ونكت ال ،حال أي ىعلو، ال أم القصود تتبع العقود

   أن املعلوم منو ،املال هبةك عوض بال باهلبة املرادن إ :عسالتا ىعلو

                                                





٣٠١

  فال يكفي التراضي الباطين

  

 اليت اتيالروا متواتر كذل ىعل دليو ،للمرأة وهبي ال لرجلا أن ماك ،للرجل توهب ال املرأة

 :ثيحد يف )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب رواه ما مثل ،كذل ديفي مما هريغو ائلسالو رهاكذ

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا ولسر ريلغ ماأف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسلر إالّ اهلبة حتل الو

   .ثياحلد )١( مؤمنة امرأةو :قوله معىن كذلو ،مبهر إالّ احكن صلحي فال )وسلم

 فإذا ،املظهرو الرضا إىل تاجحي ،العقود ائرس شأن العرف عند احكالن شأنن إ :العاشر ىعلو

  .هريغ أو انك احاًكن العقد حصل حصال

رمحه ( ىاملرتض خيلشا عنه جابأ فقد ،المكال رمحيو المكال للحي مناإ :)عليه السالم( قوله ماأو

  .فراجع بساكامل من املعاطاة باب يف )اهللا

   .ضاًيتفسم المهمك يف ىاملدع مجاعاإل عن غضاءاإل نكمي فال ،انك فيكو

 عن )عليه السالم( ألتهس :قال ،اعةمس عن ،احلدود تابك من الزنا باب يف ائلسالو رواه ما دهيؤيو

 بعد ا تمتعي نكول ،ال :قال ،الزاين حد هيعل بجي ،اواقعه حىت يسن مث ا تمتعي ةيجار أدخل رجل

   .)٢(ىأت مما ربه تغفرسيو احكالن

 مايف المكال مناإو ،عةتامل يف شترطي مما املهرو املدة ينيتع عدم ظاهرها إذ ،نظر داللته يف انكوإن 

   .لفظ بدون ينيتع انكإذا 

   ،أشبه و ماأ ،همايول أو ،الزوجةو الزوج نيب} الباطين يالتراض يفكي فال{

                                                







٣٠٢

  وال اإلجياب والقبول الفعليني

  

 من مرتبة أقل يه اليت املعامالت يف شرط املظهرو ،له مظهر ال له لفظ ال أنه إىل ضافةباإلألنه 

   .احكبالن فيكف احكالن

 يالوطك عمالً الفعل انك واءس ،ةاملعاطاك} نيالفعل والقبول ابجياإل {يفكي} ال {ذاك} و{

 ليلدل هو مناإ سخراأل تثناءساو ،ليالدل من تقدم ملا ةيفاكال عدمو ،سخراألك شارةإ أو ،أشبه ماو والقبلة

 يف يالتعاط يفكي ال أنه الظاهر أن ىفخي ال نكل ،لالنصراف له دلةاأل مشول عدم هيف يفكي بل ،خاص

   .لمسامل أراده لو مايف احكالن باب

  .له شامل ،)١(احكن مقو لكل :)عليه السالم( فقوله لمسامل ريغ أما

 مصلحةن إ هيعل رديألنه ، لمسللم للهحي مامل لمسامل ريلغ الشارع حلل فيك نهأب لكتشسي وال

   .أهم ليالتحل

 ذهباني نيالزوج أن من قواماأل بعض عند تعتاد ماك ،تابةكال ينيالفعل القبولو ابجياإل منمث إن 

  .شارةاإل من نوع أيضاً نهإف ،نهمايب بالزواج ايرض ماأ مكاحلا جلسيو مةكاحمل إىل

صلى ( النيب زمان من ةريسلل ،اللفظ جراءإ إىل تجحي مل ،لمسأ مث سالماإل ريغ حال يف تزوج لوو

 داًيجد سالماإل يف دخلوا نيالذ نيافركال لمونسامل رمأي ال ثيح ،الوقت هذا إىل )اهللا عليه وآله وسلم

   .احكالن عادةإب

                                                





٣٠٣

  النكاح أو التزويجيكون اإلجياب بلفظ ن أو

  

  .احاًكن تسيل تابةكالو يالتعاطو شارةاإلو فالرضا هذا ىعلو

 املعلوم منو ،راهكاإل يف إالّ زنا نكي مل اًيافك انك لو أنه الرضا ةيفاك عدم ىعل الًيدل زادي رمبا مث

 احكالنن اوعن ريغ الزناة قصدهي يالذ الزنان اوعن إذ ،تأمل هيف نكل ،نيالطرف ىبرض تمي الزنا غالبأن 

   .حونكالنا هقصدي يالذ

   .اللفظ الشتراط داًيمؤ ركذ ما ونكي رمبا نعم

 تاباًك عةيالشر يف وردا لفظان ماأل} جيالتزو أو احكالن بلفظ ابجياإل ونكي أن {شترطي} و{

   .ةياللغو املزاوجة أو يالوط املراد سيلو ،)١(هاكزوجنا :تعاىل قال ،نةسو

 وحةكمن حلرمة كذلو ،يالوط ال واجالز واملراد ،)٢(مكؤآبا حكن ما واكنحت وال :تعاىل قالو

   .مطلقاً وحةكاملن حرمة ىعل ةياآل تدل مل يالوط املراد انكولو ،االبن ىعل باأل

 حبور زوجناهم :تعاىل قوله مثل ،املزاوجة ولباأل رادي أن باحتمال :قالي فال هذا ىعلو

ن إ ةيباآل املراد :قالوا ثيح ،ةيزان الإ حكني ال الزاين :تعاىل ولهق مثل يالوط ةيبالثانو ،)٣(نيع

   حيالقب عمل يف بعضاً بعضهم طابقي الزواينو الزناة

                                                









٣٠٤

كان ال يبعد كفايته مع اإلتيان مبا يدل على إرادة وإن  ، فال يكفي بلفظ املتعة يف النكاح الدائمحوطعلى األ

  الدوام

  

 ىعل دلي مبا انيتاإل مع تهيفاك بعدي ال انكوإن  ،الدائم احكالن يف املتعة يفكي فال حوطاأل ىعل{

  .قبلت :الرجل قوليف ،دائماً يسنف كمتعت :املرأة تقول أنك ،}الدوام رادةإ

 يف جماز املتعةن أو ،فييتوق فهو عبادة شوب احكالن يفن أو ،االنعقاد عدم أصالةب :املانع تدلسا

  .اتيالطرب ادعاه يالذ مجاعاإلو ،العقود يف ةياازو ةكاملشتر لفاظباأل انيتاإل عدم اوقرر وقد، الدائم

  .ىتر ماك لكالو

 بالعقد الوفاءو احكالن اتفإن إطالق ،موجود ليالدلو ،ليالدل عوازإ عند إالّ له جمالة الصل األألن 

 املقام يف الصحةو ةيالعباد نيب فاةمنا فال ،متعت :قال مايف املنقطع يف بالصحة قولي املانعو ،له شامل

 ماك انكمشتر مهاو الزواجو احكالن يبلفظ جراءاإل املانع سنف أجاز لذاو، بتام سيل قرروه ماو ،أيضاً

   .ىفخي ال ماك ىصغرو ىربك خمدوش مجاعاإلو ،عرفت

 يف ووروده ،احكالن مفهوم فادتهإل املتعةلفظ  ةيفاك تبعدسي مل املانع قول يف شكالاإل ظهر ثيحو

 املتعة أن كذل من الظاهرفإن  ،دائماً انقلب جلاأل ركذي مل لو أنه ىعل دل ما إىل ضافةباإل ،عاملنقط باب

 يف ؤثري رهكذ عدمو جلاأل ركذ مناإو ،واحد ءيش احكالن قةيحقن إ :قالي قد بل ،نيمرلأل صاحلة

 من حال حاله ونكي إذ ،القصود تتبع العقود أن من ةيالقطع القاعدة خالف اتيالروا كتل سيفل ،ثاراآل

   تبعي ال فالعقد ،أراده أنه مع الشرط ركذي ملو عيالب ىجرأ



٣٠٥

  ويشترط العربية مع التمكن منها

  

 سيل اريخ بدونألنه  ،بالبطالن نقول ال عيالب يف أن ماكف ،به امللفوظ القصد بل ،ارد القصد

 أثر ال املظهر بدون القصدألن  ،اريخ بال بالصحة نقول بل ،قصدهألنه  ارياخل بوجود نقول الو ،مبقصود

 ،املنقطع آثار حتققت له مقصوداً ونهك حال جلاأل ركذفإن  احكالن معناها املتعة ،املقام يف كذلك ،له

   .دائماًصل األ ىعل انك الإو

  .وكيف كان، فاإلشكال يف أن الرواية اليت ذكرت حكم االنقالب غري وارد

 ،هيعل مجاعاإل رةكالتذو وطساملب عن بل ،واحد ختارها ماك ،}منها نكالتم مع ةيالعرب شترطيو{

 ،محزة ابن عن يكللمح خالفاً :قال أن إىل ،ناإمجاعب بل ،وندر شذ من ريلغ وفاقاً( :تندسامل يف قالو

   .ىانته )شفكال يف تقربهساو ،شرحهو حياملفات يف واختاره ،ةيالعرب تحبسفا

  .نياملتع هو لعريبا ريغ جواز ىعل البناءن إ سكتمسامل ويف :أقول

 تدلواسا مإف ،خمدوشة ةيالعرب بوجوب القول  أن أدلةبعد ،اتطالقاإلوصل لأل الظاهر هو هذاو

   :مورأب كلذل

   .هاريبغ االنعقاد عدم أصالة :ولاأل

   .ةيفيتوق يفه عبادة شائبة احكالن يفن إ :الثاين

   .ةيببالعر لهاك احكالن يف الواردة اتيوالروا اتياآلن إ :الثالث

   .املتقدم مجاعاإل :الرابع



٣٠٦

  يكفي غريها من األلسنةعلى األحوط  نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل ،حوطولو بالتوكيل على األ

  

   .به عتربي فال ةيناكالك هيلإ بةسبالن العريب ريغ أن من رةكالتذ عن ما :ساخلام

  .اللثام شفك عن ماك ،كذل يقتضي جوالفر يف اطياالحتن إ :سادسال

 يف ماو ،االشتراط عدم أصالةو اتطالقإلا مشول بعد املقام يفأصل  ال نهإف ،ىفخي ال ما لكال ويف

 هيف احكالن ونكو ،يبدو فهو االنصراف لمس لوو ،تام ريغ ةيالعرب إىل اتطالقاإل انصراف من اجلواهر

 ائرس يف ماك اماسل األ ةيبالعرب انتك مناإ اتيوالروا اتيواآل ،ىربكو ىصغر ممنوع عبادة شائبة

 ريغ ونكو ،كذل إىل ذهام عدم من عرفت من إىل ضافةباإل ،تنادساال حمتمل مجاعاإلو ،املعامالت

   .املطلقات وجود بعد الزم أنه ال ،نسح اطياالحتو ،ممنوع ةينالكاك العريب

 قوم لك من احكلنا صحة بعدي ال( :قال ثيح ،اجلمال ديسال ليلتفص وجه ال أنه عرفي تقدم مماو

  .ال أم بلغتهم ونكي أن نيب فرق نكي مل احكالن ىدأ ما لك طالقاإل مشل لو ذإ ،)امسبل

   .ةيالعرب لغته انك ذاإ خصوصاً ،مطلقاً ةيالعرب مالحظة حوطاأل أن يف إشكال ال نعم

 ليكبالتو لوو منها نكالتم عدم مع نعم {،نكالتم من نوعألنه } حوطاأل ىعل ليكبالتو ولو{

 ىعل القدرة عدم مع اجلواز ىعل هنا االتفاق رةكالذ عن بل ،}نةسلاأل من هاريغ يفكي حوطاأل ىعل

 ،ةيالعرب ومزبل قالوا مأ مع الترمجة جبواز قالوا مناإو ،ليكالتو من نكمتوإن  التعلم انكمإ عدمو ،ةيالعرب

   الصالةك املقام سيلو



٣٠٧

  يجترمجة اللفظني من النكاح والتزوى إذا أت

  

 مع إمجاعال و ،مجاعاإل ةيالعرب لزوم يف غالباً عندهم تندسامل ألن ،واجباً احكالن سيل إذ ،الواجبة

  .ةيالعرب من نكالتم عدم

 كذل ميتقس ال نكلما يف باب الصالة فوجوا بضميمة دليل امليسور يقتضي اإلتيان بالترمجة، 

 فترفعه ملحوناً القرآن أقري يعجماأل أن من رد ماو ،ةيوولاألو مجاعاإل تمي إالّ أن ،النوافل إىل بةسبالن

   .حاًيصح ةكاملالئ

 لغة ديتوح جهة من بل ،زعمي رمبا ماك تعماراًسا سيل ةيعرب الصالة ونك مزول أن ىفخي الو

 قواماأل نيب ةكمشتر لغة ونكت بأن العامل عقالء به هتمي يعقالئ مطلب هوو ،نيلمسامل نيب التفاهم

   .واحدة قانون أو نيد طارإ يف خلةالدا املختلفة

 ىأت اماكمإ عدم فمع ،اعتبارمها من تقدم ملا} جيالتزوو احكالن من نياللفظ بترمجه ىأت ذاإ{

  .تقدم ماك بصحتها قلنان إ )املتعة( لفظ معىن كذل ىعل ضافيو ،مبعنامها

 )مشاه ب را مخود دادم احكنه ب( :ةيسالفار اللغة يف قالت مثالً ،نياللفظ سبنف جاء لو الترمجة مثلو

   .)را مشا ردمك جيتزو( :قال أو

 ثيحب علقة ذا جعلهما احكالن معىنو ،خاص حنو ىعل مقارنة نينيقر جعلهما جيالتزو معىنمث إن 

  .خرباآل مها أحدتلذذي أن صحي ثيحب علقة ذا جعلهما التمتع معىنو ،الزوجةالزوج  أطي أن صحي

 رجخي مل اليت اتطالقلإل كذلو ،املضمون ترمجة يفكي بل ،الزم ريغ ةياحلرف الترمجة أن الظاهرو

 حال بل ،حيالصح ناكمإ عدم حال يف الغلط العريب أن الظاهر أن ماك ،ةيالعرب انكمإ صورة إالّ منها

   افك انهكمإ



٣٠٨

   عدمهقوىكان األوإن  ، اعتبار املاضويةحوطواأل

  

 ماك ،صح )كزوجت( بدل )كجوزت( :قال أو ،سالنف نون ركسب )يسنف كزوجت( :قال فلو

  .الصحة ةمراعا يف اطياالحت نعم، ةيالعرب صحةعلى لزوم  ليدل ال إذ ،)رمحه اهللا( نساحل بوأ ديسال رهكذ

   .مقدماً يالعام انك نهمايب مراأل دار فإذا ،منه أقرب انكوإن  ،ةيسالفار حال يالعام العريب حالو

 القاف ينيورسال ليتبدو ،افكبال مياجل ينياملصر ليتبد مثل ،اللهجات خمتلف حال عرفي منهو

   .كذل ريغ إىل ،باهلمزة

 )هفده( انكم )هفته( :قال لو ماك ،احكالن ميصم من سيل يالذ املتعلق ويف مساال يف الغلط أما

 ،غةيالص من تسيل األ ،الصحة من انكماإل مع حىت ضرره عدم فالظاهر )ناريد( انكم )ناريت( :قال أو

  .شملهي ال اعمجاإلو

 للفاعل التاء )كحتكنأ( أن تعرف انك ،اتياخلصوصو املفردات فهم إىل حاجة ال ةيالعرب يف مث

 ىعل ليالدل لعدم كذلو ،املعىن هذا يتؤد اجلملة هذه أن فهمي أن الالزم بل ،للمفعول افكالو

   .وركاملذ االشتراط

  .هميلإ بسن ماك نياملتأخر نيب املشهور هو بل} ةياملاضو بارتاع حوطواأل{

 نيموضوع اسيل مراألو املضارع بأنو ،ياملاض ريغ صراحة عدمبو ،اطيباالحت كلذل تدلساو

   .فةيعالض الوجوه من كذل ريغ إىل ،نشاءلإل

 سكتمساملو تندسامل وافقهمو ،نيآخرو احملققو ليعق أيب ابن عن ماك} عدمه قوىاأل انكوإن {

  .مهاريغو

  يكاحمل انكوإن  ،الدوامو املتعة نيب فرق الو



٣٠٩

 تقدمي اإلجياب على حوطاأل أن  كما، أو أنا مزوجك فالنة، أزوجك: كأن يقول،فيكفي املستقبل واجلملة اخلربية

  القبول

  

   .خاصة املتعة يف تقبلسامل جواز إىل صحاباأل من مجاعة ذهاب حياملفاتشراح  بعض عن

 يف صحي ماك} فالنة كمزوج أنا وأ ،كزوجأ :قولي أنك ،ةياخلرب اجلملةو تقبلسامل يفكيف{

   .ةياخلرب باجلملة )طالق فالنة( الطالق

 ىعل متعةً كتزوجأ :تقول :قال ،ا خلوت إذا هلا أقول فيك :تغلب بن أبان ةيروا دهيؤيو

 تيرض فقد ،نعم :قالت فإذا :قال أن إىل وماًي ذاكو ذاك ،موروثة الو وارثة ال ،هينب نةسو اهللا تابك

 هو :)عليه السالم( قال ،ياماأل شرط ركذأ أن ييتحسأ ينإف :قلت ،ا سالنا أوىل نتأو كامرأت يفه

 ،العدة يف النفقة كلزمتو ،مقام جيتزو انك تشترط ملإن  كنإ :قال ،فيكو :قلت ،كيعل أضر

   .نةسال طالقإالّ  طلقهاي أن ىعل تقدر مل وارثه انتكو

 ثركاأل إىل بسن ماك ،}القبول ىعل {املرأة من} ابجياإل ميتقد {تحباباًسا} حوطاأل أن ماك{

 وطساملب عن ماك مجاعاإلب بل ،ليق ماك شهراأل رهظاألن إ تندسامل يف نكل ،العقود مطلق يف شهراألو

   .قرباأل هو هذاو ،القبول ميتقد جوزيف ،هيعل التوقف عدم ،رائرسالو

 قابلي ما عينأ ـ يالعقد القبولأن  من سكتمسامل يف مباو ،حنوهو اطيباالحت :وللأل تدلسا

 جعل مبا الرضا هو ابجيلإل املقابل القبول معىن ونكيف ي،املاض ابجيباإل تعلقي مبا خمتص ـ ابجياإل

 قبول نكي مل القبول تقدم فلو ،ابجيلإل املقابل باملعىن قبوالً ونكي فال نشأيو علجي مبا الرضا ماأ ،أنشأو

   .املعىن كبذل



٣١٠

  .اتطالقاإل وجود بعد هيف ما ىفخي فال حنوهو اطيتاالح ماأ :أقول

على الفعل،  دمقتي أن عقلي ال االنفعالو ،انفعال قبوللا أن أرادن إألنه ف وركاملذ تداللساال أماو

 احملتاج أن ثبتي أن هيفعلإن ذلك يف األمور التكوينية، وليس ما حنن فيه منها، وإن أراد غري ذلك : ففيه

  .رهكذ يالذ باملعىن يالعقد القبول إىل اجياالحت أي ،قابالً خراآلو موجباً مها أحدونك العقود يف هيلإ

 هذا باحةإ نكمي ماكو ،سالماإل طارإ يف ،خرلآل هسنف حيبي المهاك الزوجةو الزوج أن الظاهرفإن 

 ةياالعتبار االمورفإن  ،قبوله بعدو خراآل قبول قبل لك حيبي أن نكمي كذلكو ،كسالع نكمي كلتل

   .املؤنة فيخف

 القبولو ،الزوجة جانب من ابجياإل ونكي أن وجوب من هريوغ تندسامل رهكذ ما أن علمي منهو

 مها العقد ينكر ألن ،تام ريغ ،خباراأل يف الواردألنه و ،العوض تأخذ اليت األ ،الزوج جانب من

 ،املصداق باب من خباراأل يف ماو ،ريبالشع احلنطة ليتبد ليقب من فهما ،يفيتشر أمر املهرو الزوجان

  .زوجان فهما الإو

 ىعل القبول ميتقدنه إ قالوا يالذ ـ املرأة ىعل الرجل المك ميتقد جواز من رناهكذ ما ديؤيو

 دمآل بحانهس الق ثيح )المسال همايعل( حواءو آدم جيتزو قصة من زرارة حةيصح يف ما ـ ابجياإل

  .)١(يقبلأف إيل :آدم هلا قالف ،كيلإ فضمها هاكزوجت قد :)عليه السالم(

                                                





٣١١

   جواز العكسقوىكان األوإن  ، والقبول من جانب الزوج،يكون اإلجياب من جانب الزوجةحوط أن وكذا األ

  

 قالت ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسلر )المسال هايعل( ةجيخد جيتزو يفاهلامشي  ةيروا يفو

 عمها إىل طالب أبو خطب أن بعد انك كذلو ،مايل يف يعل املهرو ،يسنف حممد اي كزوجت قد :ةجيخد

   .)١(العم تلجلجو

 :)عليه السالم( قال ،احكن يف خطبته )عليه السالم( اهللا عبد أيب جواب يف يالبغداد ةيروا يفو

رمتكذ ما الصداق من اهل أن ىعل مكخاطب حناكنأ)٢(.   

  .اتيالروا من هاريغ إىل ،أبان ةيروا من تقدم ما كذل ىعل دلي ماك

 أو قبلت املقدم القبول ونكي أن فرق فال ،املؤنة فيخف هوو يبارتاع مراأل أن عرفت قد ثيحو

   .ظاهر ريغ )تيرض( مثل صحةو )قبلت( ميتقد صحة بعدم ليفالتفص ،مهاريغ أو تيرض

 من تقدم ملا} الزوج جانب من القبولو ،الزوجة جانب من ابجياإل ونكيحوط أن األ ذاكو{

 من ميكاحل القرآن يف ورد ما كذل ديؤيو ،عرفت ملا} كسالع جواز قوىاأل انكوإن  {تندسملا المك

   .أيضاً املرأة إىل احكالن بةسن

  .)٣(مكؤآبا حكن ما حواكتن وال :تعاىل قال

  .)٤(هريغ زوجاً حكتن حىت :بحانهس قالو

                                                











٣١٢

 فيجوز االقتصار على لفظ ، املتعلقات وال يشترط ذكر، وال يبعد كفاية رضيت،يكون القبول بلفظ قبلتن أو

 : كفاية اإلتيان بلفظ األمر كأن يقولقوى واأل،يقول قبلت النكاح لنفسي أو ملوكلي باملهر املعلوم أن  دون،قبلت

   زوجتكها: فقال،زوجين فالنة

  

 هيعل القتصارلو ،املعىن قةيحقألنه } قبلت بلفظ القبول نوكي أن {تحباباًسا أيضاً حوطاأل} و{

   .ىبالفتو فيكف يلزوم اطيالحت تصلح ال لهاك نكلو ،اطيالحتلو ،مجاعة المك يف

 قال فإذا ،القبول ىعل دلي ما لك من هريغو} تيرض ةيفاك {قوىاأل بل} بعدي ال {لذا} و{

   .ىفك ،تيرض :خراآل قالو ،يسنف كحتكنأ :مهاأحد

 حتقق بعدصل لأل ،لقبولا طرف يف الو ،ابجياإل طرف يف ال} املتعلقات ركذ شترطي وال{

   .منها بارد احكالن

   .اتياخلصوص ىعل التباين بعد ،ابجياإل يف حتكنأ} لفظ ىعل االقتصار جوزيف{

 يسلنف احكالن قبلت {:قولي أن }دون {من ،القبول يف} قبلت {لفظ ىعل االقتصار وزجي ماك

   .إشكال الو عندنا خالف بال :سكتمسامل يف قال ،}املعلوم باملهر يلكملو أو

  } هاكزوجت :فقال ،فالنة زوجين :قولي أنك ،مراأل بلفظ انيتاإل ةيفاك قوىاألو{



٣١٣

   .همريغو عيالشراو زهرةو محزة ابناو خيالش اختاره لذاو ،هيعل اتطالقاإل لصدق كذلو

 ،نهمايب املشهورنه إ كالسامل عن بل ،العامةو اخلاصة رواه يالذ ،ياعدسال هلس خرب هيعل دليو

  :حيالصح يف منهما لك هرواو

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا ولسر اي :فقالت )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسر تتأ امرأةن إ

صلى اهللا عليه وآله ( اهللا ولسر اي :قالو رجل فقام ،الًيطو اماًيق قامتو ،كل يسنف وهبت )وسلم

 كعند هل :)ى اهللا عليه وآله وسلمصل( اهللا ولسر فقال ،حاجة هايف كل نكي ملن إ هايزوجن )وسلم

): صلى اهللا عليه وآله وسلم(ي هذا، فقال رسول اهللا زارإ إالّ يعند ما :فقال ،اهيإ تصدقها ءيش من

 ديحد من خامتاً لووالتمس  ساجل ،كلإن أعطيتها إزارك جلست ال إزار ولسر فقال ،شئاً دجي فلم 

 ورسال ،ذاك ورةسو ذاك رةسو نعم :قال ءيش القرآن من كمع هل :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا

   .)١(القرآن من كمع مبا كزوجت :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا لوسر فقال ،اهامس اليت

صلى اهللا ( النيب إىل امرأة تءجا :قال ،بيالتهذو ايفكال يف ياملرو ،لمسم بن حممد حيصح ويف

 رجل فقام هلذه من :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا ولسر فقال ،زوجين :فقالت )عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليه وآله ( قال ،ءيش يل ما :فقال ،هايتعط ما :فقال ،هايزوجن اهللا ولسر اي ناأ :فقال

 مث ،الرجل ريغ  أحدقمي فلم ،المكال) صلى اهللا عليه وآله( اهللا ولسر فأعاد ،عادتأف ،ال :)وسلم

   ىصل( اهللا لوسر فقال ،أعادت

                                                





٣١٤

  . خالفهحوطكان األوإن 

  

 ىعل هاكزوجت قد :قال ،نعم :قال ئاًيش القرآن من نسأحت :ةثالثال املرة يف )لمسو آلهو هيعل اهللا

   .)١(اهيإ مهافعلّ القرآن من نسحت ما

زوجين، فقال : فقالت) صلى اهللا عليه وآله وسلم(جاءت امرأة إىل النيب : ويف رواية السكوين

قد زوجتكها على ما ـ :  فقام رجل، ـ إىل أن قالمن هلذه): صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول

.)٢(حتسن من القرآن، فعلّمها إياه

 ىعل مقدماً قبوالً قوله ونكيف ،القبول أعاد الرجل أن ثياحلد طرق من ءيشيف  سيل ثيحو

  .اجلماعة رهكذ ماك ،ابجياإل

   .املرأة من ابجياإل ونك لزوم ىعل ليالدل لعدم اباًجيإ ونكي أن صحي أنه تقدم قدو

   .اباًجيإ أو قبوالً ونهك يف افك مرفاأل حال لك ىوعل

 املنع اجلامعومة العال خمتلفو سيدرإ ابن عن بل} خالفه {تحباباًسا اطاًياحت} حوطاأل انكوإن {

 أن من رشاداإل شرح يف ديلشها عن ما ىعل ترتل ةيالرواو ،الفروج يف اطيلالحتو العصمة عدم صالةأل

 قوله من تفادسامل ةيالوال لثبوب ،القبولو ابجياإل مقام قام )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب من الواقع

  ).المسال هيعل( خواصه من كذل ونكيف ،)٣(همسأنف من نيباملؤمن أوىل النيب :تعاىل

   .لهكل ال مراأل عضلب قصة ونكت أن احتماهلاو مجاهلاإل آخر بعض هايف لكشأو

                                                









٣١٥

 :قال أن إىل، ـ شكالاإل من كذل على املزبور اخلرب داللة خلو عدم نصافاإل :اجلواهر يف وقال

   .خلإ ،ريثكال المكبال القبولو ابجياإل نيب التخلل جواز لزم قبوالًأنه لو كان  على ـ

 ورةكاملذ تشكاالإلاو ،النصو طالقاإل بعد هلما جمال ال اطياالحتو العصمة عدم أصالة :أقول

 مجالإ الو ،أسوة ونهك خالف ةيالوال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عمالهإ إذ ،ةيالروا قاطسإل ةيافك ريغ

 منه مانع ال ريثكال المكبال القبولو ابجياإل نيب التخللو ،الظاهر خالف القصة بعض واكو ،ةيالروا يف

   .نياملتع هو املصنف تظهرهسا فما ،الصدق بعد

  



٣١٦

متكن من التوكيل وإن ، األخرس يكفيه اإلجياب والقبول باإلشارة مع قصد اإلنشاء): ٢ مسألة(

  .قوىعلى األ

  

 ،ظاهر خالف بال} نشاءاإل قصد معباإلشارة  القبولو ابجياإل هيفكي سخراأل{ ):٢ مسألة(

   .صحاباأل به قطع ممانه إ اللثام شفك عنو

   .عقدهألنه  ،له الشامل العقود أدلة طالقإل كذلو} قوىاأل ىعل ليكالتو من نكمتوإن {

 سخراأل يف ،)عليه السالم( الرضا عن ،يالبزنط حيصح مثل ،الطالق يف ورد ما ىفحو دهيؤيو

   .)١(أفعاله من به عرفي يبالذ :قال ،طلقهاي فيك معسي الو تبكي ال يالذ

 فهيالكت األ ،هيف ما ىفخي فال تشهدهو تهيتلبو تهءقرا يف ورد مبا كلذل سكتمسامل تداللسا أما

   .كذل مثل املقام سيلو ،ورسيامل ليدل له املقدور مشل بعضها ىعل قدري مل فإذا ،نةياملتع

  .حنوهو مرض جهة من ملدة انهسل انعقد إذا ماك ،املوقتو الدائم ساخلر نيب فرق النه إمث 

   .زواجه أرادو سخرأ للطفل الويل انك إذا ما يف المكال مثلهو

  

                                                





٣١٧

  .ال يكفي يف اإلجياب والقبول الكتابة): ٣ مسألة(

  

 اطيباالحت له تدلساو ،املشهور ىعل} تابةكال القبولو ابجياإل يف يفكي ال{ ):٣ مسألة(

   .اتيناكبال احكالن قعي الو ةيناك تابةكال أن من املقاصد جامع يف مباو ،اللفظ اعتبار ىعل مجاعاإلو

 عرفاً صدق حنوهو عيالب تبناك فإذا ،العقد ليدل مشول بعد اطيتلالح جمال النه إ :ولاأل ىعل رديو

  .العقود من ماًسق إالّ تابةكبال املربمة ةيالدول املعاهدات تسيلو عقدا، ماأ

 فالقول ،ىربكو ىصغر خمدوش املقاصد جامع المكو ،تنادساال حمتمل اللفظ ىعل مجاعاإلو

   .جداً لةكمش به ىالفتو انكوإن  ،ديالبع كبذل سيل ةيفاكبال

   .قومهاأ بل شارةاإل من نوعألنه  سخراأل تبك إذا ما يف شكالاإل عدم ينبغي نعم



٣١٨

 قبلت : فقال، أنكحتك فالنة: فلو قال،ال جيب التطابق بني اإلجياب والقبول يف ألفاظ املتعلقات): ٤ مسألة(

 وهكذا يف سائر ،املعلوم على الصداق : فقال اآلخر، على املهر املعلوم: وكذا لو قال، أو بالعكس كفى،التزويج

  .املتعلقات

  

 خالف النه إ اجلواهر يف ،}املتعلقات ألفاظيف  القبولو ابجياإل نيب التطابق بجي ال{ ):٤ مسألة(

   .واحداً ىاملؤد انك إذا نيللمتخالف العقد إطالق مشول لوضوح كوذل ،إشكال وال هيف

 املرأةو للرجل انك ذاإ ذاكو ،}ىفك كسبالع أو ،جيوالتز لتبق :فقال ،فالنة كحتكأن :قال فلو{

   .آخر اًمسا خراآل وقال ،اًمسا مها أحدفقال ،نامسا

 مها أحدىمس لو ذاكهو ،}وركاملذ الصداق ىعل :خراآل فقال ،املعلوم املهر ىعل :قال لو ذاكو{

 إذا ،ريبالدنان :خراآل قالو ،بالدراهم :مها أحدقال إذا ذاكو ،املعلوم الصداق ىعل :خراآل قالو ،ريالدنان

  .الصداق يف ةيالفرد ةياخلصوص لحظي ومل ،عرفاً واحداً اناك

 أربع يف :الثاين قالو ،املعلومة املدة يف :املتعة يف ولاأل قال مثالً} املتعلقات ائرس يف ذاكوه{

   .كذل ريغ إىل ،مثالً اعةس نيعشرو

  



٣١٩

 : فقال،جتين فالنة بكذا زو:قال إذا  كما، بعد االستفهام يف اإلجياب لفظ نعمقوىيكفي على األ): ٥ مسألة(

  . عدم االكتفاءحوط لكن األ، قبلت:ول فقال األ،نعم

  

نه الف جتينزو :قال إذا ماك ،تفهامساال بعد نعم لفظ ابجياإل يف قوىاأل ىعل يفكي{ ):٥ مسألة(

 بن أبان ةيرواعليه  دليو ،له دالعق أدلة هإطالق لشمول كوذل ،}قبلت :ولاأل فقال ،نعم :فقال ،ذاكب

  .)١(املتقدمة تغلب

 ملا ،نعم ولاأل قول إىل تاجحي ال أنه الظاهر بل ،كذل يف املتعةو الدوام نيب الفرق عدم املعلوم منو

   .كذل بدون احكالن عقد صدق من بقس

 فقال ،ةخطب ريبغ جيالتزو عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا ألتس :قال رزارة بن ديعب ةيروا وىف

 فالناً زوج فالن اي :فنقولن اواخل ىعل الطعام قنفر حننو اتنايفت تتزوج مامة اع سيل أو :)عليه السالم(

   .)٢(فعلت قد نعم :قوليف ،فالنة

 ألن ،عرفاً رةكتنسامل باازات قاعياإل ليقب من نهأب كذل وعلل ،}تفاءكاال عدم حوطاأل نكل{

 ونكي نهإف ،نشاءاإل قصد لو مايف ال ،ياخلرب اجلواب يف ونكي مناإ ؤالسلا ىعل اعتماداً ريالتقدو احلذف

   .العرف ىعل مرتل الصحة  ألن إطالق،صحي ال عرفاً ركتنسم بنحو نشاءاإل انكوإذا  ،المك ابتداء

                                                







٣٢٠

 طالقاإل شملهي ال ركتنسامل ونكو ،العدم معلوم راًكتنسم ونهك إذ ،نياملقدمت لتاك منع :هيوف

 عن خروجه وجبي انصرافاً عنه طالقاإل نصرفي ثيحب سيلو ،نادر فرد أنه مراأل ىمنته إذ ،املنع واضح

 فقال ،بدرهم تابكال بعين :للبائع ياملشتر قال لو أنه يف  أحدكشي ال لذاو ،املتعارف عند ةيالفرد

   .عيالب مت قد انك نشاءاإل بقصد ،نعم :البائع

  



٣٢١

كان يف  إذا  فال بأس بهمل يكن مغرياًوإن  ، للمعىن مل يكف مغرياًكانفإن  ،حلن يف الصيغة إذا ):٦ مسألة(

 وكذا اللحن يف ، عدم االكتفاء بهحوط فاأل، جوزتك بدل زوجتك:كان يف نفس اللفظني كأن يقولوإن  ،املتعلقات

  .األعراب

  

 منه ألن( :سكتمسامل يف قال ،}فكي مل للمعىن اًريمغ انكفإن  ،غةيالص يف حلن ذاإ{ ):٦ مسألة(

 العقد لصدق ىفك حصال فإذا ،نشاءاإل قصدو العرف فهم ارياملع بل ،تقدم ما هيفو ،)عرفاً ركتنسامل

   .حنوهو

 فرق الو ،لفاظاأل صحة لزوم ىعل ليدل الو ،له الشامل طالقلإل} به سبأ فال اًريمغ نكي ملوإن {

 عدم بل ،املتعلقات ائرس يف أو ،نياللفظ يف اللحن ونكي أن نيب ريتقد لك ىعل الصحة من رناهكذ مايف

   .أوضح علقاتتامل ائرس يف الضرر

 بدل كجوزت :قولي أنك نياللفظ سنف يف انكوإن  ،املتعلقات يف انك ذاإ {:املصنف فقول

 هيعل صدقي مل إالّ إذا مطلقاً ضري ال الغلطفإن  ،الوجه ظاهر ريغ} به تفاءكاال عدم حوطفاأل كزوجت

   .النفوذ إطالق شملهيف ،عرفاً ركتنسامل من سيل أنه الظاهر :سكتمسامل قال لذاو ،غةيالص

  .)رمحه اهللا( صفهايناأل نساحل أبو ديسلا )كجوزت( يف الصحة اختار قدو

   .)إشكال بال ىفكي الو للمعىن رياملغ اللحن مننه إ( :يالربوجرد ديسال قول نيبو نهيب ما أبعد ماو

 ماك عرفاً للصدق ىفك نشاءاإل قصدو الفهم هيف توفر إذا نهإف} عراباإل يف اللحن ذاكو{

   .نيبالتنو )فاطمة كجتزو( :قال إذا ماك ،البناء من أعم عراباإل من مرادهو ،عرفت

  



٣٢٢

  .يشترط قصد اإلنشاء يف إجراء الصيغة): ٧ مسألة(

  

 احكالن عقد ألن ،خالف الو إشكال بال} غةيالص جراءإ يف نشاءاإل قصد شترطي{ ):٧ مسألة(

  .نشاءاإل قصد بدون قاعياإل تحققي الو ،قاعيإ العقود ئراكس

  .جداً ملؤنةا فيخف نشاءاإل قصد نكل

 يف املدة يف الو ،القبولو ابجياإل نيب وال ،املهر أو الزواجأصل  نيب نشاءاإل قصد لزوم يف فرق وال

   .واضح هو ماك ،املتعة

  



٣٢٣

 للفعل والفاعل يكون مميزاً بأن ، مبعىن الصيغة تفصيالًيكون عارفاً أن  للصيغةيال يشترط يف ار): ٨ مسألة(

  . العلم التفصيليحوط لكن األ،تزويجمعىن هذه الصيغة إنشاء النكاح وال بأن  بل يكفي علمه إمجاالً،واملفعول

  

 ىعل ليدل ال إذ }الًيتفص غةيالص مبعىن عارفاً ونكي أن غةيللص يار يف شترطي ال{ ):٨ مسألة(

 بل ،فعولاملو الفاعلو للفعل زاًيمم ونكي بأن {حاجة فال ،طالقاإل مشول الصحة يف يفكيف ،الشرط هذا

أيضاً  صويلاأل باملعىن تهيفاك الظاهر بل ،صويلاأل باملعىن ال ياملنطق باملعىن مجالاإل ،}مجاالًإ علمه ىفكي

 هذه معىن بأن {علم فإذا ،نشاءاإل قصدو فقاهلما الزواج ديتف نيغتيالص نيهات  أن إحدىعلميبأن 

   .ىفك} جيالتزوو احكالن نشاءإ {نيتها  إحدىأو} غةيالص

   .الفروج يف اطيلالحت} ىليالتفص العلم حوطاأل نكل{

  



٣٢٤

 فال يضر الفصل يف اجلملة حبيث يصدق ، وتكفي العرفية منها،يشترط املواالة بني اإلجياب والقبول): ٩ مسألة(

  هذا قبول لذلك اإلجياب أن معه

  

 إطالق شملهي حىت العقد معه صدقي مبقدار} القبولو ابجياإل نيب ةاملواال شترطي{ ):٩ لةمسأ(

   :قال لذا} و {)العقود(

   .العقد} معه صدقي ثيحب اجلملة يف الفصل ضري فال ،منها ةيالعرف يفكت{

 بل ،كذل ارياملع سيفل الإو ،}ابجياإل كلذل قبول هذا نإ {:بقوله رناهكذ ما أراد املصنف أنكو

  .العقد صدق

 عدم القواعد من ناقالً املطابقة صدق ىعل املدار جعلهو ةيالعرف ىاملواال اشتراط سكتمسامل ينف أما

 رناهكذ يالذ باملعىن ةيالعرف داأرفإن  ،ابجيإلل مطابقاً عدي ال ثيحب احلضور مع القبول أخر لو االنعقاد

   .تام المهكف اجلملة يف قةياحلق من عسأو يه اليت ةيقياحلق مقابل أرادوإن ، ارهكنإل وجه فال

 نايفي ال أنه إىل ضافةباإل ،ةيقياحلق ةالاللمو املفوت الفصل ضرر عدم ىعل دليف ،انك فيكو

صلى اهللا عليه ( ولسالر من امرأة طلب قصة يف لماتكال فصل يف املتقدمة اتيالروا بعض ،العقد صدق

   .زواجها )وآله وسلم

 قبل ،املتعلقات ركذ لزوم روني انواك مأ حىت ،الفصل بعدم الفقهاء ضبع اطياحت أن علمي ومنه

 الوجه حىت ،وجه له سيل )قبلت( به تصليل )له حتهاكنأ املعلوم املهر ىعل( :قولي نأك ،غةيالص

   .ياطياالحت



٣٢٥

  .كثرتوإن  القيود والشروط وغريها كما ال يضر الفصل مبتعلقات العقد من

  

وإن  هاريغو الشروطو وديالق من العقد مبتعلقات الفصل ضري ال ماك {:املصنف قال ولذا

  .}ثرتك

 صالةأل جمال ونكي وال ،عدمهصل األ انك العقد صدق يف كش ثيحب الفصل ثركنه إذا إمث 

   .ةياملصداق الشبهات يف بالعام سكتمسامل منألنه  ،الصحة

  



٣٢٦

 عن الس فقال  فلو كان القابل غائباً،ليشترط احتاد جملس اإلجياب والقبو أنه ذكر بعضهم): ١٠ مسألة(

  . مل يصح، قبلت: وبعد بلوغ اخلرب إليه قال، فالنة زوجت فالناً:املوجب

إمنا هو من جهة الفصل الطويل أو   وعدم الصحة يف الفرض املذكور،ال دليل على اعتباره من حيث هونه إ :وفيه

  عدم صدق املعاقدة واملعاهدة لعدم التخاطب

  

 ،القبولو ابجياإل سجمل احتاد شترطي نهإ {القواعد يفمة العال} بعضهم ركذ{ ):١٠ مسألة(

 مل ،قبلت :قال هيلإ اخلرب بلوغ بعدو ،فالنة فالناً زوجت :املوجب فقال ،سال عن غائباً القابل انكفلو

 ثيحب ةعاد الفور ىعل القبول قوع من هايف بدال الالزمة العقود بأن املقاصد جامع وجهه قدو} صحي

   .ابجيلإل جواباً عدي

 ىعل ليدل النه إ :هيفو {الشارع من ةاملتلقا العقود خالف نهأبو ،اطيباالحت كذل ديأ قدو :أقول

   .سال احتاد ىعل إمجاع الو نص ال إذ }هو ثيح من ارهتباع

 املعاقدة صدق عدم أو ليالطو الفصل جهة من هو مناإ وركاملذ الفرض يف الصحة وعدم{

  .} لعدم التخاطباهدةاملعو

 ضري مل إذا ضار ريغ أنه عرفت فقد ليالطو الفصل أما ليس يف املقام إال لزوم صدق العقد،: أقول

  .وركاملذ بالصدق

  .له طالقاإل لشمول ،املوجب الصدق مع الزم ريغنه إ هيفف اطياالحت ماأ

 ماك ة،املتلقا ةيفيكال يف العقد احنصار ىعل ليدل ال إذ ،ضار ريغ ،ةاملتلقا العقود خالف ونهكو

   .كذل يف المكال تقدم



٣٢٧

خاطبه وهو يف مكان آخر لكنه يسمع  إذا  كما،وإال فلو فرض صدق املعاقدة وعدم الفصل مع تعدد الس

  .ة فإنه يصدق عليه املعاقد بال فصل مضر)قبلت( :صوته ويقول

  

 هذاو} صح سال عددت مع الفصل عدمو املعاقدة صدق فرض فلو الإو {:املصنف قال ولذا

 قبلت :عصراً آخر سجمل يف حممد فقال ،حممداً يسنف زوجت :صباحاً املرأة قالت إذا فانه ،يقيحق فرض

 إذا ماك{ ونكيف ،سال تعدد ضرهيال مما هريغو عيالب عقد حال فحاله ،العقد وقوع العرف ىرأ ،كذل

 هيعل صدقي نهإف ،مضر فصل بال )قبلت( :قوليو ،صوته معسي نهكل ،آخر انكم يف هوو خاطبه

  .}املعاقدة

 ،قبلو معسف ،ويالراد و أونيالتلفز عرب أوجبت إذا ذاكو ،حنومهاو يكلسالالو بالتلفون العقد منهو

   .العامل اهللاو ،مثلةاأل من هاريغ إىل

  



٣٢٨

   فلو علقه على شرط أو جميء زمان بطل،كما يف سائر العقود ويشترط فيه التنجيز): ١١ مسألة(

  

} زمان ءيجم أو شرط ىعل هقعل فلو ،العقود رائس يف ماك ،زيالتنج هيف شترطيو{ ):١١ مسألة(

  .}بطل {يتاآل اجلمعة ومي يف أو ديز جاءن إ كزوجت :قال لو ماك

 الشرطو ،ةيالزوج بزمان العقد زمان اتصال الشارع من ىاملتلق نأبو ،مجاعباإل كلذل تدلواساو

 قيالتعلو ناطةاإل قبلي ال يقياحلق ادجياإل أن ماكو أللمنش ادجيإ نشاءاإل نأبو ،نهمايب االنفصال علجي

   .يادعائ ادجيإ هو يالذ نشاءاإل كذلك

 ـ املنجز ريغ مشول عن طالقاإل صرف توجب اأب قلنان إ ـ يقلالت ةيقضو مجاعاإل  اللو :أقول

   .آخر ليدل كهنا نكي مل

   .ءيالش جدو شرطه حصل فإذا املعد ناآل وجدي  أنهمبعىن ،نكمم املعلق ادجياإل :أوالً ذإ

 فيخف االعتبارفإن  ي،بارتاالع ادجياإل مثل سيل يقياحلق ادجياال إذ ،نيمراأل نيب تالزم ال :اًيثانو

 ةيالوص نيب فرق يوأ ،حاًيصح املعلق العقد انكل ال اإلمجاع لونه إ :بساكامل باب يف قلنا لذاو ،املؤنة

  .امهيف الصحة عدم رواكذ مما جارةاإلو عيالب نيبو ،هايف قيالتعل صحة رواكذ ما من مهاريغو ريالتدبو

   .القدر ذا هنا منه يتفكن ،كهنا ألةسامل هذه يف المكال حملحيث إن و



٣٢٩

جلمعة  مع علمه بأنه يوم ا،كان هذا يوم اجلمعة زوجتك فالنةن إ : كأن يقول،نعم لو علقه على أمر حمقق معلوم

  .دم علمه فمشكل وأما مع ع،صح

  

 :قال أو} فالنة كزوجت اجلمعة ومي هذا انكن إ :قولي أنك ،معلوم حمقق أمر ىعل عقله لو نعم{

} صح {مثالً بوهاأ احلاضر الرجلن أو} اجلمعة ومي بأنه علمه مع {بنته كزوجت فقد هاابأ هذا انكن إ

 ،قيتعل صورة يف انكوإن  زيتنجنه أل كذلو ،همريغو الثاين احملققو نيديالشهو نيالفاضل عن ماك ،العقد

 ومي يف كزوجت :بتسال ومي يف قال إذا ماك ،حيصح ريغ زيجنالت صورة يف قيالتعل هوو كسالع أن ماك

   .حداأل

 ذاإ :قال إذا ماك ،صحي مل الإو ،الفصل عدم مع هو مناإ ،لمامكك املصنف المك أن ىفخي وال

 ةياحللو نشاءاإل نيب فصل ونكي ثيح نكل ،معلوم حمقق مرأ ىعل معلق نهإف ،كزوجت حداأل ومي كءجا

   .الثاين ليالدل يف رناهكذ ماك ،صحي مل

 ؤثري ال الواقع يف الشرط وجودفإن  ،احكالن أنشي ملألنه  كوذل ،}لكفمش علمه عدم مع وأما{

  .هيف طالنالب ىعل مجاعاإل ىادع )رمحه اهللا( ىاملرتض خيالش أن إىل ةضافباإل هذا ،أاملنش نشاءإ يف

 مؤنته خلفة نشاءاإل أن عرفت فقد ،ةيالعرف نياملواز بسح ماأ ،ةيالشرع نياملواز بسح لهك هذا

 عن فصالًنم الشرط انك ،علمي مل أم كذل ءياملنش علمي ،تقبلسم أو حاضر مرأب معلقاً ونكي أن صلحي

   .به متصالً أم نشاءاإل



٣٣٠

 ومي قالت إذا ماك ،نشاءاإل زمان بعد أشنملا أي ،املؤجل احكالن صحة عدم تقدم مما ظهر وقد

 نةسال هذه داره ؤجري أن صحي لذاو ،االجارة يف كذل صحوإن  ،بتسال ومي من يسنف كزوجت :اجلمعة

 أو ،املتعة يف نيزوج إىل بةسبالن كذل صحي وال ،ةيثان نةسلـ  ناآل منـ  لعمرو ارهاجيإ نشأيو ،ديلز

   .ولاأل وجالز طالق بعد ثان لزوج ناآل نشائهإ

 ينيلكال رواه مايف ،العقد زمان عن احكالن زمان انفصال صحة اتيالروا بعض من تفادسي قد نعم

 زوجين :قوليف املرأة ىلقي الرجل :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت :قال ،ردمك بن اركب عن )رمحه اهللا(

 ملفإن  اهمس انكن إ شهره :له قالف ،نينس بعد لقاهايف يضمي مث ،نهيبع الشهر يمسي الو ،شهراً سكنف

   .)١(هايعل له ليبس فال اهمس نكي

 مانع ال إذ ،املعامالت يف ةيالعرف القاعدة طبق ىعل ةيالروا انتكوإن  ،لكمش كبذل العمل نكل

 من داره عهيبي بأن ،أيضاً عيالب يف االنفصال وزجي أن ينبغي أنه ماك ،املعترب ديب االعتبارو ،عقالً كذل من

   .ةيالعارو جارةاإل إىل بةسبالن كذل وزجي ماك ،نةس عدب

 متعة هاسنف تزوج نأك ،نيلزوج هاسنف املرأة تزوج أن ةيالشرع راتكاملن منإشكال أنه  ال نعم

ول لأل دخول ونكي وال ،الصباح إىل ليالل من ولعمر احلال يف هاسنف تزوجو ،ديلز ليالل إىل الصباح من

   حكتن أو ،ةسائيالك عدة وجبي أو ال

                                                





٣٣١

   .ولاأل عدة انقضاء بعد للثاين ناآل هاسنف

عليه ( سىمو نساحلأليب  :قلت :قال ،عمار بن إسحاق عن ،ينيلكال رواه مبا للمنع تداللساال ماأ

 صدق امرأة املرأةو ،ةيعالن ذاإ ريبغ فزوجوها ،هلهاأ هايعل وثب مث ،متعة امرأة تزوج رجل عن )السالم

   .)١(عدا أو اشرطه ينقضي حىت هاسنف من زوجها نكمت ال :قال ،لةياحل فيك

 عدة بال انتك إذا أي )عدا أو( :)عليه السالم( قولهو ،املتعة زمان بالشرط املراد :أقولـ 

  . ـالعدة انقضاء إىل احتاج الإو الشرط فانقضاء ،ةسئايالك

 ولاأل زوجها اهللا تقيفل :فقال ،نةس هلها أالو زوجها هلا صربي الو نةس شرطهان إ :قلت

ن إ اإف ،املةك حكاماأل ظهارإ نكمي ال يأـ  هدنة دار الدارو تيابتل قد اإف ،يامباأل هايعل تصدقيلو

   .ةيتق يف واملؤمنون  ـعواقبها من تيخش متعة أا تأظهر

 يه قلتفل ا الرجل خال ذاإ :قال ،تصنع فيك عدا انقضتو هاأيام هايعل تصدق نهإف :قلت

 ناآل تأنفساف ،تيرض قد ناآل ينإو تأمروينسي ملو يمرأ ريبغ كمن فزوجوين يعل ثبواو يهلأ أن هذا اي

  .كنيبو ينيب مايف حاًيصح اًجيتزو فتزوجين

 هو ماك ،نيحال يف ال واحد حال يف نيزوج اجتماع منع ىعل تدل ةيلرواا  إذ،هيف ما ىفخي فال

   .المكال حمل

   زمان يف احكالن نشاءإب نيحال يف نيزوج تتزوج أن للمرأة صحي ال ماك مث

                                                





٣٣٢

 ،نيلزمان واحد حال يف بةيالربو الزوجة ختأو ةساخلام تزوجي أن للرجل صحي ال كذلك ،واحد

 ،مثالً ومي بعد طلقهاي أنه علمي وهو ،هناحدإ طالق بعد ةساخلام تزوجت :قولي مث ربعاأل تزوجي أنك

 مدة انقضاء بعد ابنتهاو ناآل ماأل تزوجت أو ،ليالل من ختهاأو ليلال إىل متعة هنداً وجتزت :قولي أو

   .شرعاً راتكاملن من ونهك لوضوح كذلو ،مباأل دخلي وال ،ماأل

 ،ياملاض الشهر من تزوجتها :قولي نأك ،دماملتق احكالن صحي ال ،املتأخر احكالن صحي ال ماكو

 حنو ىعل انكوإن  ،دييالتق وجه ىعل انكن إ الاحل إىل بةسبالن حىت احكالن بطالن وجبي أنه الظاهرو

 زوج إذا ما لمثألنه  الصحةو ،شرعاً كذل مثل ثبوت لعدم البطالن ،احتماالن هيفف املطلوب تعدد

   .ولاأل يقتضي اطياالحت انكوإن  ،الثاين القاعدة ىمقتضو ،إحدامها زواج صحة عدم نيتب مث نيامرأت



٣٣٣

أراد البقاء فالالزم اإلعادة على الوجه فإن  ،وجه خيالف االحتياط الالزم مراعاتهأوقعا العقد على  إذا ):١٢ مسألة(

   الطالقحوطأرادا الفراق فاألوإن  ،الصحيح

  

 فالالزم البقاء ادرأفإن  ،مراعاته الالزم اطياالحت الفخي وجه ىعل العقد أوقعا ذاإ{ ):١٢ مسألة(

 إىل بةسبالن ، سواءحنوهو تمتاعساال من نكتمي ال كذل بدون أنه لوضوح ،}حيالصح الوجه ىعل عادةاإل

 بةسبالن أو ،اعتتمساالك تحبةسامل حكاماأل إىل بةسبالن أو ،أشهر أربعة لك يف يالوطك الواجبة حكاماأل

   .الدبر يف يالوطك روهةكامل إىل بةسبالن أو ،هيلإ النظر الزوج ريلغ لحي ال ما إىل النظرك ةاملباح إىل

 ةيتبع عن اخلروج من نكتمي ال كذل بدون أنه لوضوح} الطالق حوطفاأل الفراق أرادوإن {

 ريغ إىل ،مباأل دخلي مل ما إىل بةسبالن بةيربالو ةساخلامو ختاأل باحةإو نفاقاإل وجوب مثل ،ةيالزوج

   .كذل

وميكن التخلص من كال األمرين، مل يكن  ،نيحمذور نيب دائر املقام يف مراألحيث إن  :واحلاصل

 أو فعالً واءس باملندوحة سكتمال الالزم بل ،كالترو الفعل منذور مثلرد الدوران بني حمذورين، من مو

   .اًكتر

 نيب اجلمع من نكتمي ال ثيح ،اطيباالحت العامل ديالتقلو االجتهاد يقيطر كتار حال علمي ومنه

 يوط يف زوجةك لهاعج نم نكتمي ال نهإف ،مثالً ةيسبالفار عقد إذا ماك ،عدمها أحكامو ةيالزوج أحكام

 فالالزم ،حقها قطست ومل يالوط أرادت إذا مايف هايوط عدم يف زوجة ريغك جعلها من الو ،أشهر ربعةأ

   .بطالقها أو ،موافقتها مع ديجد من قدهاعب ماإ املندوحة إىل الفرار



٣٣٤

 فمع ،تياط االستحبايبكان على وجه خيالف االحوإن  ، عدم التأثري يف الزوجيةأصالةكان ميكن التمسك بوإن 

  .ومع إرادة الفراق فالالزم الطالق ، االستحبايب إعادته على الوجه املعلوم صحتهحوطإرادة البقاء األ

  

 ائرس يف اطياالحت نكمأ يالوط يف حقها املرأة تكتر إذا ،فرعناو املصنف فرع يف الظاهر نعم

  .كذل ريغ إىل ختهاأو ةساخلام جيتزو عدمو هايوط عدمو ،النفقة عطائهاإب اجلهات

 لزومو بقاءاإل نيب مرهأ ترددي نهإف ،طلقي ال أن حلف إذا ماك ،آخر حمذور نكي مل إذا كذل نكل

 جيترج والالزم ،مندوحة ال ثيح نيذوراحمل نيب التردد من فهو ،حرام المهاكو الطالق نيبو يالوط

   .هماأل

 ونهك ألن ،الفاحص اتهد إىل بةسبالن }ةيالزوج يف ريالتأث عدم أصالةب سكمالت نكمي انكوإن {

   .عدمهصل فاأل ،به علمي ال ثحاد حاًيصح احاًكن

 داروإذا  ،بالطالق أو ديجد من عقدها يف اطيباالحت خذاأل إالّ له قحي فال يالعام إىل بةسبالن أما

 لكشأو ،اتهد شأن من بأنه دناهيق مبا يالربوجرد ديسال دهيق رناهكذ ملاو ،هماأل قدم نياحملذور نيب

   .ياللزوم اطياالحت موارد من املورد ونك نايفي وركاملذصل باأل سكالتم صحة بأن سكتمسامل هيعل

 ترض مل إذا }الطالق فالالزم الفراق رادةإ فمع تحبايبساال اطياالحت الفخي وجه ىعل انكوإن {

   .أشبه ماو ختاألو ةساخلام أخذ هو ردي ملو ،حقها قاطسإب الزوجة

  



٣٣٥

 وكالة أو ،لنفسه أو لغريه  سواء كان عاقداً، للصيغة الكمال بالبلوغ والعقلييشترط يف العاقد ار): ١٣ مسألة(

أجاز وليه أو أجاز هو بعد وإن  ، حال جنونه وال انون ولو كان أدوارياً، فال اعتبار بعقد الصيب،والية أو فضوال

  .بلوغه أو إفاقته على املشهور بل ال خالف فيه

  

} والعقل {نهميب املشهور ىعل} بالبلوغ مالكال غةيللص يار العاقد يف شترطي{ ):١٣ مسألة(

 ،شملها تال دلةاألفإن  ،النائمو البهائم أصوات مثل ،تعقل بدون الصادرة انون عبارة إذ ،إشكال بال

 ،}فضوالً أو ةًيوال أو الةًكو ،هريلغ أو هسلنف عاقداً انك واءس {،نفعي مل جراهاأف غةيالص ريالط معلّ فلو

   .حمله يف حقق ماك ،ينيولا سيل ماأل العاقل ريغو غلالبا ريغ يف ةيالوال تصوري ال

 بعد هو أجاز أو هيول أجازوإن  ،جنونه حال اًيدوارأ انك ولو انون الو ،الصيب بعقد اعتبار فال{

  .}هيف خالف ال بل ،املشهور ىعل فاقتهإ أو بلوغه

 جواز نيآخر مجاعةو يليردباألو نياحملقق فخرو احملقق إىل وبساملنفإن  ،هيف اخلالف جودو الظاهر

  .الويل ذنإب زياملم الصيب تصرف

   .)١(تلمحي حىت الصيب عن القلم رفع ثيحد :منها ،مورأب للمنع املشهور تدلساو

 الصيب عمد :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،حيالصح يف لمسم بن حممد رواه ما :ومنها

   .)٢(واحد هأُخطو

                                                







٣٣٦

 بالعربية وعلم قصده كان عارفاً إذا  لعدم الدليل على سلب عبارته،لكنه يف الصيب الوكيل عن الغري حمل تأمل

   وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا،حقيقة

  

 تزوجتذا  إةياجلار :قالنه إ ثيحد يف )عليه السالم( جعفر أيب عن ،محران بن محزة خرب :ومنها

 :قال ،عيالبو الشراء يف أمرها جازو ماهلا هايلإ ودفع ،تميال عنها ذهب نينس عست هلاو ا دخلو

شعري أو تلمحي أو نةس عشرة سمخ بلغي حىت تميال من رجخي الو ،عيالبو الشراء يف مرهأ وزجي ال الغالمو 

   .)١(كذل قبل نبتي أو

 عارفاً انك إذا عبارته لبس ىعل ليالدل لعدم ،ملتأ حمل ريالغ عن ليكالو الصيب يف نهكل{

 نيار ائرس تشمل ماك تشمله دلةاأل اتإطالقف ،تقدم ماك ةيالعرب اشتراط بعدم قلنا أو} ةيبالعرب

   .غةيللص

  .لتوقف العقد على القصد كما هو ظاهر} حقيقة قصده وعلم{

 وضعه يالذ فيلكالت قلم رفع منه الظاهر إذ }هذا مثل عن منصرف القلم رفعوحديث {

 خرج مايف ال، إسالماإل قبل انك لو ماك أنه القلم رفع فمعىن ،الشارع ضعهاي مل عبارته صحةو ،الشارع

   .العبارة لوبسم نكي مل سالماإل قبل أنه املعلوم منو ،حنومهاو رقتهسو زناهك

 ريغ يف خاص مكح أللخط انك مايف أاخلط مرتلة العمد ليترت فظاهرها الصيب عمد ةيروا أماو

   .باملقام ثيللحد ربط فال ةيباجلنا كذل خصيف ،الصيب

                                                





٣٣٧

 فال تقاللساال بدون أما ،تقاللساال حنو ىعل البلوغ بعد أمرمها جواز منه فالظاهر محزة خرب أما

  .ويل أو لكمو إىل تنداًسم املفظه جواز يف المناكو ،اخلرب هينفي

 إذا حىت ىتاميال وابتلوا: تعاىل قولهك عبارته جواز ىعل دلةاأل من مجلة ظهور إىلباإلضافة  هذا

فإن الظاهر من ابتالئهم كما ذكره غري  ،)١(مواهلمأ هميلإ فادفعوا رشداً منهم تمسآنفإن  ،احكالن بلغوا

 أي أمواهلم كاملة، فادفعوا: واحد ابتالؤهم باملعامالت اليسرية الختبار رشدهم الفكري، وقوله

  .معاملتهم يف اجلملةوهذا يدل على جواز 

فإن آنستم منهم رشداً : ، عن قول اهللا تعاىل)عليه السالم(وقد روي الصدوق أنه سئل الصادق 

   .)٢(املال حفظ الرشد سنايإ : قالفادفعوا إليهم أمواهلم

 ،ماهلا هايلإ دفعي مىت مةيتيال عن ألتهس :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،مسالقا بن صيع عنو

 انقطع فقد زوجتإذا  :فقال ،زوجت قد انتكن إ ألتهسف ،عيتض الو دستف ال أا علمتإذا  :قال

   .)٣(عنها يالوص كمل

 جرحي أن ىقضنه إ ،)عليه السالم( نياملؤمن ريأم عن ،ةنبات بن أصبغ ةيروا من أيضاً كذل ظهري بل

   .)٤(عقلي حىت دساملف الغالم ىعل

                                                











٣٣٨

صلى اهللا ( اهللا ولسر ى ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،وينسكال ةيروا الداللة يف ةياآل مثلو

 بكس عن ىو ،دي بصنعة عرفت قد إالّ أمة زنت جتد ملن إ فاا ،ماءاإل بكس عن )عليه وآله وسلم

  .)١(رقس دجي ملن إ نهإف دهيب صناعة نسحي ال يالذ ريالصغ الغالم

  ، اجلواز ىعل دلي نهإف

   .الصنعة نسأح إذا مايف :أوالً

  .مةلأل ردافهإو ليالتعل نةيبقر راهةكال ىعل داللتها عن الغضمع  ،ثقة انك إذا مايف :اًيوثان

 تزوج :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ىيحي أيب بن إبراهيم ةيروا الداللة يف مثلهما كذلكو

 بلغي مل ريهوصغو لمةس أيب بن مرع اهيإ زوجها لمةس مأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا لوسر

   .)٢(احللم

 وقوع ىعل عالماأل من واحد ريغ ىادعنه إ :سكتمسامل يف قال فقد ،ةريسال إىل ضافةباإل هذا

 ريغ من صادرة واك ىعل محلهاو ،عصاراأل عيمج ويف سالماإل بالد يف البلوغ قبل انيالصب مع املعاملة

 نيزياملم مع املعاملة ىعل العقالء ةريس تقرارسا الظاهرفإن  ،به قطوعامل خالف ىتر ماك نيالد يف نياملبال

   .املتشرعة هايعل ىجر ساملقد الشارع من عنها الردع عدم جلألو ،نيالبالغك رشدهم مع

                                                







٣٣٩

   وكذا ال اعتبار بعقد السكران، هو بعد البلوغ، أو أجازكان لنفسه بإذن الويل أو إجازته إذا وكذا

  

 أو {العقد بعد} جازته إأو {اتياخلصوص الويل علمي ملوإن } الويل ذنإب هسلنف انك إذا ذاكو{

  .}البلوغ بعد هو أجاز

 إذا ماك ،ةرياحلق اءيشاأل يف احلمل الظاهر ،ذناإل يف الطرف كش إذا الصحة ىعل فعله ملحي وهل

 تقدم ملا كوذل ،موجباً ديز زوجة عقد إذا ماك ،هسلنف ريبك بتصرف سيل ما ويف ،اًريحق ئاًيش ىاشتر

   .هريوغ ةريسال من

 دلةاأل إذ ،فال هسلنف وحنوه دار اشتراء أو هسلنف جيالتزو ديرأ إذا ماك ،هسلنف لةياجلل اءيشاأل يف أما

   .ميكاحل ديسال رهكذ ماك الصحة ىعل تصرفه حلمل جمال فال ،كذل مثل تشمل ال اوزة

 العقد افركال جراءإ صحيف ،انمياإل عن فضالً مالساإل إىل احلاجة عدم يف شكالاإل ينبغي النه إمث 

  .االشتراط ىعل ليدل وال ،دلةاأل إطالقو ،صللأل لمسللم

 ماك لمسامل ريغ عمل يف يرجيألنه  ،الصحةصل األ انك حاًيصح عقد أنه علمي مل أنه إذا والظاهر

 ،هاريغ أو رقةسبال الامل هذا ىعل حصل هل يندر ال ناأ مع معامالم تصح ولذا ،لمسامل عمل يف يرجي

وإن  ،االختصاص ال ،وحنوه الذبح مثل به رادي )حيالصح ىعل لمسامل فعل محل( وقوهلم ،كذل ريغ إىل

   .والتتبع التأمل من ديمز إىل حباجة ألةسامل انتك

   .تعقله نايفي ال يالذ فياخلف رسكال ال ،التعقل عن خرج يالذ} رانسكال بعقد اعتبار ال ذاكو{



٣٤٠

   ولو مع اإلجازة بعد اإلفاقةفال يصح

  

 والعقود ،له قصد فال له عقل ال إذ ،املشهور هو كوذل} فاقةاإل بعد جازةاإل مع ولو صحي فال{

   .للمشاة جماز عقداً تهيمسوتال عقد،  القصد ال لو إذ ،القصود تتبع

 ،وانيواحل بل ،والنائم بل ،رانسكال من القصد حتقق الظاهر( بأن ،سكتمسامل كذل ىعل لكوأش

 صحة عدم يف فالعمدة ،رادةباإل اًكمتحر ونهك اجلماد مطلق عن زياملم فصلهن اويواحل ،رادةاإل القصدإذ 

 به االعتداد لعدم ،والصحة النفوذ أدلة منصرف عن خروجه قاعهميإوو وحنومها والنائم رانسكال عقد

 أن من عرفت ملا شرعاً بباًس ونكي فال ،ثراأل العتبار أمنش وال عندهم بباًس ونكي فال ،العرف عند

   .ىانته )بابساأل صيتشخ يف العرف إىل الرجوع ةياملقام اتطالقاإل ىمقتض

 وركاملذ شكالفاإل ،قصد يأ ال ،مكاحل هيعل املنصب القصد رانسكلل قصد ال بأنه مرادهم :أقول

   .الوجه ظاهر ريغ

 ديري أيضاً اجلماد ألن ،تام ريغ رادةاإل وه اجلماد عنن اويللح زياملم الفصل بأن هيعل شكالاإل أما

 عن خارج أنه إىل ضافةباإل هيعل دريف ،)١(نقضي أن ديري جداراً هايف فوجدا :تعاىل قوله ليبدل

 رادةاإل ال ،هيالتشب باب من ةياآل يف رادةاإل أن الظاهر أن ،سكتمسامل إشكال به ثلمي فال ،املبحث

   .التعقل من مرتبة له أن ماك ،رادةاإل من مرتبة ادمجلل علجي أن نكمي انكوإن  ،قةيحق

   ءيش منوإن  :قوله ومن ،)٢(همع أويب جبال اي :تعاىل قوله من ظهري ماك

                                                







٣٤١

 وذهب مجاعة إىل الصحة مستندين ،كذلك أنه  فاملشهور،أجازت بعد اإلفاقة ففيه قوالن إذا وأما عقد السكرى

  إىل صحيحة ابن بزيع

  

 :تعاىل قوله ظاهر هو بل ،كذل ىعل الدالة اتيوالروا اتياآل من هاريغ إىل ،)١(حبمده بحسي الإ

نيطائع نايآت قالتا)٢(.   

 به اعتبار ال} كذلك أنه فاملشهور ،قوالن هيفف ،فاقةاإل بعد أجازت إذا ىرسكال عقد وأما{

 وشرح واملقنع هيالفق يف والصدوق الرباج وابن ةيالنها يف خيالش عن ماك} الصحة إىل مجاعة وذهب{

 يأخرمت من واحد ريغ هيلإ مالنه إ اجلواهر ويف ،حياملفات وشرح ائلسوالو واحلدائق ةيفاكوال النافع

  .ارهياخت تندسامل ويف ،كاملدار ديس منهم ركوذ ،نياملتأخر

 بشرب تيابتل امرأة عن )عليه السالم( نساحل أبا ألتس :قال} عيبز ابن حةيصح إىل نيتندسم{

 ففزعت لزمهاي أنه ظنت مث ،كذل رتكنأف فاقتأ مث ،رهاسك يف رجالً هاسنف فزوجت رتكسف ذيالنب

 للزوج ليبس وال رسكال انكمل دسفا جيالتزو أم ،هلا هو حاللأ جيالتزو كذل ىعل الرجل مع قامتأف منه

 جيلتزوا كذل وزجيو :قلت ،منها ىرض فهو فاقتأ ما بعد قامتأإذا  :)عليه السالم( فقال ،هايعل

   .)٣(نعم :)عليه السالم( فقال ،هايعل

  ن إ نهأو ،الفضويل عقد مبرتلة املورد يف العقد أن ةيالروا من الظاهر :أقول

                                                









٣٤٢

   خالفهحوطكان األوإن  ،وال بأس بالعمل ا

  

 ال للواقع املطابق ريغ الظن إذ ،ظنها كبذل ضري وال ،ةيعمل جازةإمة اقواإل ،زجي مل الإو جاز جاز

 تيفرض العقد لزوم فظن فضويل عقدها لو أنه ماك ،الشأين الرضا عدم ببسب العقود نبطال وجبي

 يف روهكذ ما ىعل يالداع ختلفحال  كذل حالفإن  ،البطالن وجبي ال نهإف ،الظن هذا عن اًئناش ىرض

   .العقود باب

 ىعل نكت مل وإن ،كذل بعد رضاها ارياملع جعلت أا يف القاعدة طبق ىعل ةيالروا أن علمي ومنه

 ألن ،اجلهة هذه من القاعدة طبق ىعلا إ :قالي رمبا بل ،الفضويل عقدك عقدها ونك يف القاعدة طبق

 احكالن أن جهة من أو ،اللفظ إىل احكالن اجياحت ألةسم يف تقدم ماك ،مظهر واللفظ فقط الرضا ارياملع

 جازأ فإذا ،دهيس ىعص مناإو اللّه عصي مل :)عليه السالم( قوله ليقب من فهو ،حصال وقد ىورض لفظ

   .الًكمش انك ةيالروا ال لو به القول انكوإن  ،ديبع ريغ وهذا جاز

 انك لذا أنهكو ،رانسكال عقد ومنه ،العقود ائرس إىل ىنتعد أن فالالزم هذا ىفعل ،انك فيكو

 اخلالف تصخي ال نهإو اخلالف حملنه إ :اجلواهر يف وقال ،مطلقاً رانسكال عقد يف التردد الشرائع ظاهر

   .ىرسكال بعقد

 وقد ،ا معمول حةيصح ةيالروان إ :وقال ،أيضاً سكتمسامل ا عمل ماك} ا بالعمل سبأ وال{

   .همريوغ واجلمال يوالربوجرد العم ابن ادةسال املنت ىعل تسك

 أو ،كلذ ىعل علقت ةيالروا ألن ،قطعاً العقد بطليف ىترض ال بأن }خالفه حوطاأل انكوإن {

   آثار كذل ىعل رتبيو ،ديجد من حهاكني أو ،رضاها بعد طلقهاي



٣٤٣

لوها لوا ا ومحماملشهور مل يع أن  مع،مل يكن سكرها حبيث ال التفات هلا إىل ما تقول إذا إلمكان محلها على ما

  .ط فال يترك االحتيا،على حمامل

  

   .حكاماأل ائرس إىل ،كلذك أبوه حهكن ما الولد حكني فال ،الطالق بعد حيالصح العقد

 ،املختلف عن ماك} تقول ما إىل هلا التفات ال ثيحب رهاسك نكي مل إذا ما ىعل محلها انكمإل{

 إذ ،االلتفات فقدي ثيحب هيف ؤثري ال الشرب معتاد بأن كذل ديؤي رمبا انكوإن  ،طالقاإل خالف نهكل

   .كذل بعد رضاها إىل تجحي مل كذلك انك لو أنه ردهي

 عمل بعد ضائرة ريغ العدم ىعل الشهرة نكل} حمامل ىعل ومحلوها ا لوامعي مل املشهور  أنمع{

   .ةياجتهاد وجوه إىل تنداًسم عملهم عدم ونكو ،عاظماأل

 ،شاذاً خمالفها ونكي حداً بلغت لو الضعف وجبي مناإ الشهرة أن من تندسامل يف ما إىل ضافةباإل

  .املختلف محل ضعف عرفت قد إذ ،الظاهر خالف لهاك واحملامل ،معلوم ريغ املقام يف وهو

 قول حقه يف معسي ال نهإف رهاسكب جاهالً الزوج انك إذا ما ىعل محلها اللثام شفك أن ماك

 من الظاهر خالفنه إ :هيوف ،واقعاً ةيزوج هلا نكي ملوإن  ،ظاهراً ةيالزوج أحكام همايعل ىوجتر ،املرأة

  .وجوه

   .ماتقدم هيوف ،الرضا دجمر ةيفاك ىعل محلت ورمبا

   .ابقاًس رناهكذ مبا} اطياالحت كتري ال {انكوإن  ا بالعمل سبأ ال} فـ {انك فيكو



٣٤٤

 اعتبار ال ممن وحنوهم واملصروع والنائم املرقد شارب إىل رسكال من ىتعدي فال ،حال أي ىوعل

   .العامل واللّه ،املناط وحدة وعدمصل لأل ،عرفاً بلفظه

 إىل بةسبالن ذاكو ،الًيكو انك مايف قاعاتيواإل العقود ائرسب رانسكال لفظ ةيفاك عدم الظاهر مث

   .هريغ عقد ال هسنف عقد يف الفضويل مبرتلة جعله الشارع أن الثابت ألن ،احكالن عقد

 يف منها الرجوع ونكي أن بعدي ال بل ،واملتعة الدائم نيب الفرق عدم يف شكالاإل ينبغي ال نعم

  .احكالن مكح يف العدة يف منه والرجوع ،عاخلل يف البذل

 يف كذلك هو ماك ،رسكال حال يف عقدها إذا الرضا تظهر أن قبل هايوط حرمة الظاهر أن ماك

   .الفضويل

  



٣٤٥

 وكذا ال ، مع إجازة الويل أو أصيالً، عن الغري يف إجراء الصيغةكان وكيالً إذا ال بأس بعقد السفيه): ١٤ مسألة(

أجاز بعد ذلك إذا للغري أو لنفسهعلى إجراء الصيغة ه بأس بعقد املكر.  

  

 الو إشكال بال} غةيالص جراءإ يف ريالغ عن الًيكو انك إذا هيفسال بعقد سبأ ال{ ):١٤ مسألة(

 يقتضي ما هيفسال يف نكي مل أن بعد دلةاأل إطالق هيقتضيو ،هيعل مجاعاإل بعضهم ىادع بل ،خالف

 أما، التصرف يف تقاللساال نع نعمي فهسال أن مراأل ىمنته إذ }الويل ةجازإ مع الًيأص أو {،عقده بطالن

 تلزمسي مل إذا جازةاإل بدون لوو هسلنف احهكن صحة الالزم بل ،هيفسال حجر ليدل هيقتضي فال كذل ريغ

   .له دلةاأل لشمول فضولة هيفسال عقد صحي أنه ماك ،املال يف التصرف

 جتر ملن إ كقتلأ :هِركامل له قال لو ماك} ريللغ غةيالص اءجرإ ىعل هركامل بعقد سبأ ال ذاكو{

 يقتضي ال راهكاإل ينف ثيحدن أو ،دلةاأل طالقإب عللهو ،هيعل مجاعاإل سكتمسامل يف ىادعو ،غةيالص

   .البطالن

 فإذا ،عنه االضطرارو حرج ال و ضرر ال أدلة انصرافك ،مثله عن الرفع النصراف كذلو :أقول

   .غةيالص تبطل مل كذل إىل مضطراً انك أو حرجاً أو ضرراً غةيالص جرائهإ عدم انك

 انك ةزجااإل مع حىت مرفوعاً انك لو نهإف ،وركاملذ لالنصراف} كذل بعد أجاز إذا هسلنف أو{

   .امتناناً الرفع انك إذا رافعاً عالرف ونكي نمايب ،االمتنان خالف

  



٣٤٦

 كما جيوز إجراؤها ،وز للمرأة الوكالة عن الغري يف إجراء الصيغةفيج ،ال يشترط الذكورة يف العاقد): ١٥ مسألة(

  .لنفسها

  

 بل خالف بال اجلواهر ويف ،خالف الو إشكال بال} للعاقد ورةكالذ شترطي ال{ ):١٥ مسألة(

   .يكاحملو احملقق مجاعباإل تندسامل ويف ،عندنا كذلكنه إ اللثام شفك عنو ،هيعل مجاعاإل ليحتص نكمي

 ةيروا خصوصو ،اتطالقفلإل املرأة جراءإ أماو ،ةورفضر الةكوو أصالة الرجل جراءإ أما :أقول

 علمها ثيح ،وجتزو زوج هلا انتك اليت املرأة من تقدم ماو ،هاسنف )المسال هايعل( ةجيخد زواج

 ىعل تدل ةيواف مجلة املتعة اتيروا ويف ،الزواج لةيل يف الثاين زوجها مع العقد جراء إ)عليه السالم( ماماإل

   .كذل

 هاؤجراإ كذلكو ،}هاسفنل هاؤجراإ وزجي ماك ،غةيالص جراءإ يف ريالغ عن الةكالو للمرأة جوزيف{

   .جازتهإ بدونو املوىل جازةإب هريلغو هسلنف العقد جراءإ ةيفاك الظاهرو ،ةيول انتك إذا ةيوال

 ىعص مناإو اهللا عصي مل :)عليه السالم( قوله من الظاهرألنه ف ةابقس جازةاإل نوبد هسلنف أما

 ،تصرفه جواز عدم ليدل شملهي الألنه  ،جازةاإل بدون هريلغ ماأو ،)١(زئجافهو له  هجازأ فإذا ،دهيس

  .به احلايل االبتالء لعدم كذل يف المكال نفصل وال ،)٢(ءيش ىعل قدري ال :تعاىل قوله مثل

   عهدهو العدم نذر مع الصحة الظاهر أن ماك

                                                







٣٤٧

 بل ،املقام مثل يف بطلي ال احلرامو ،حراماً فعل أنه مراأل ىمنته إذ ،نيبواألو لزوجا منعو شرطهو

  .النداء وقت عيالب ليقب من هو

 لمهكت انك إذا ماك ،هريغ لضرر موجباً أو ،بالغاً ضرراً بصحته ضاراً التلفظ انك إذا ما مثلهو

   .الصحة تنايف ال احلرمة إذ ،كلذ أشبه ما أو اناًسنإ قتليف أيتي قاتل عالمإ أو ضيمر ذاءيإ وجبي جهراً

  



٣٤٨

فلو أوجب مث جن أو أغمي عليه قبل جميء القبول  ،يشترط بقاء املتعاقدين على األهلية إىل متام العقد): ١٦ مسألة(

  ،مل يصح

  

 أو جن مث أوجب فلو ،العقد متام إىل ةيهلاأل ىعل نياملتقاعد بقاء شترطي {هل ):١٦ مسألة(

  .احتماالن ،كذل شترطي ال أو} صحي مل القبول ءيجم قبل هيعل يأغم

   :مورأ االشتراط وجه

  .ىاملدع مجاعاإل :ولاأل

   .مثله عن دلةاأل انصراف :الثاين

 متام يف كذل اعتبار يتضقي العقد يف حنومهاو الرضاو القصد ةيشرط أن من اجلواهر يف ما :الثالث

 القبول يف القابل قصدو ،فقط ابجياإل يف املوجب قصد اعتبار ال ،القبولو ابجياإل من بكاملر قدعال

   .العقد متام يف الشرط صلحي مل القبول قبل ابجياإل بعد ةيالقابل ارتفعت فإذا ،فقط

  .واملعاهدة على ذلك املعاقدة معىن توقف من )رمحه اهللا( ىاملرتض خيالش رهكماذ :الرابع

 ،خهسف منهما لكل وزجي ،اجلائزه يكون مبرتلة ما عن املسالك من أن العقد الالزم قبل متام: اخلامس

   .غماءاإلو اجلنون مجلته منو ،اجلائز به بطلي مبا بطليو

 ،صاحبه نوم مع منتف هوو ،معترب نياملتعاقد نيب التخاطب أن من رةكالتذ عن ما :سادسال

   .املوانع ائرس يف آت المهكو

 يف كذلك ،مات مث أوجب إذا ماك ،عقدال انتهاء قبل مها أحدموت مع عقد ال ماكنه إ :ابعسال

   .ئالطوار ائرس



٣٤٩

   .كالش إىل مراأل وصل إذا ،ثراأل عدمو االنعقاد عدم أصالة :الثامن

 قبول انك حىت جن مث أوجب إذا ماك ،القبول نيح إىل ابجياإل بعد من العارض تدمي قد :أقول

  .املوجب جنون حال القابل

 صحة يف شكالاإل ينبغي ال ،القابل لبفق ،فاقأ مث حلظة امه أحدفجن أوجب إذا ماك ،تدمي ال قدو

   .تشمله اتطالقاإلو ،البطالنعلى  ليدل ال إذ ،الثاين

 لمس ولو ،لمهسن فال االنصراف أماو ،هرباكو صغراه يف للمناقشة ،حبجة سيفل ىاملدع مجاعاإل أما

 المكو ،االمتداد صورة هظاهرفإن  ،الصورة هذه ريغ يف ظاهر فهو اجلواهر المك أماو ،قطعاً يبدو فهو

 املعاهدةو املعاقدة معىن من العرف فهمي ال إذ ،ممنوعاً انك الإو ،كذل يف ظاهر أيضاً )رمحه اهللا( خيالش

   .القبولو ابجياإل نيبحلظة  هيعل ىغمي ال أو نجي ال أو نامي ال بأن الدقة هذه

   .ابقةسال الوجوه ضعف وجه يف رناهكذ ما مبعونة أو ،هاسنف يف الضعف ةيفباد خراأل الوجوه أماو

 جنون حال يف ابجياإل انك أو ،القابل قبول حال جن مث أوجب إذا ماك ،االمتداد صورة يف أما

 القابل فقبل سأفل مث أوجب أو ،لبفق بلغ مث القابل صغر حال أوجب أو ،لبفق جنونه ارتفع مث القابل

 من بدفال ،كذل أشبه ما أو ،املوجب موت حال قابلال فقبل مات مث أوجب أو ،املوجب سفالإ حال

   :نيمسق إىل كلذ ميستق

   مث ابجياإل حال نومهو هسفلو صغرهو القابل جنون مثل انك ما :لواأل



٣٥٠

 أن ىري العرففإن  ،الفضويل من بالصحة ألنه أوىل ،بالصحة القول هيف ينبغي هذا ،قبلو ملك

 مث ينيصلاأل نوم حال انيالفضول عقدي أن نيب فرق يأو ،مراناأل حصل وقد ،الحق ورضا عقد املعترب

 من بالصحة أوىل هذا بل ،قبليو قظيتسي مث خراآل نوم حال ليصاأل عقدي أن نيبو ،بالعقد انيرضي

   .ولاأل

 نياملتعاقد نيب التخاطب ألن ،هيف البطالن الظاهر( بأن كذل يف سكتمسامل  أن إشكالعلمي منهو

 ،عاهدهيو خراآل إىل يوحي مها أحدانك إالّ إذا نياالثن نيب معاهدة ونكت الذ  إ،املعاقدة صحة يف شرط

 يف عرفاً كذل اعتبار يف كالش من أقل الو ،معه للعهد قابالً ونكي ال للخطاب قابالً مها أحدنكي ملوإذا 

   .ملخصاً ىانته )ثراأل ترتب عدمصل األو ،العقد مفهوم

 إذا املعاهدة تصدق لذاو ،كذل بدون املعاهدة صدق بعد طبالتخا لزوم ىعل ليدل أي إذ ،تام ريغ

  .انيالفضول فعله ما النيصاأل قبل

 العرف كشي ال لذاو ،القابلو املوجب نيب التخاطب اعتبار عدم رةكالتذ المك يكحم من ظهريو

 :قالف ،كذل له ليفق قظيتسفا ،بدرهم تابكال ديز من تياشتر :عمرو فقال نائماً ديز انك أنه إذا يف

إنك التزمت ا فكيف تبطلها، وحيث صدقت املعاملة : يقال له عرفاًً ،املعاملة بطالإ أراد مث ،قبلت

   .سكتمسامل رهكذ يالذصل لأل جمال فالواملعاهدة 

 ألن ،الصحة أيضاً هذا يف بعدي الو ،القابل قبول قبل ابهجيإ بعد البائع جنون مثل انك ما :الثاين

   املوجب فعل قدو ،به رتبطي ما فعلي مناإ منهما واحد لك



٣٥١

 والوجه عدم صدق املعاقدة ، وكذا احلال يف سائر العقود،وكذا لو أوجب مث نام بل أو غفل عن العقد باملرة

  .دلة وانصراف األمجاع إىل دعوى اإلواملعاهدة مضافاً

  

  .قبوله بعد أو خراآل قبول قبل ةيهلاأل عن رجخي أن نيب فرق يأو ،به رتبطي ما

 ،مثالً اجلنون خبالف ،العدمك ابهجيإ علجي الرجوع إذ ،خراآل قبول قبل رجع إذا مبا كذل نقضي الو

   .حنوهو اجلنون صورة يف واقع كالش نمايب ،الرجوع صورة يف البطالن يف كشي مل لذاو ،رجعي مل فانه

 ،طرفه من لك عقدي إالّ بأن ونكي ال املعاقدة حتقق إذ ،املعاقدة صدق بعدم كذل لكتشسي الو

 مسالق هذا انكوإن  ،املعاقدة حتققت فقد طرفه من القابل عقد حلقه فإذا ،طرفه من املوجب عقد قدو

 أنهكو ،اطياالحت كتر ينبغي فال ،الطرف قبول قبل العاقد مات إذا خصوصاً ،إشكال من لوخي ال الثاين

   .)بالطالق اطياالحت كتري ال( :بقوله )صحي مل( :املصنف قول العم ابن علق لذا

 العقد عن غفل أو بل ،نام مث أوجب لو ذاكو {:املصنف المك يف النظر موارد ظهري رناهكذ مماو

 ،املعاهدةو دةقاملعا صدق عدم والوجه {واحد لكال يف ليالدل ألن }قودعال ائرس يف احلال ذاكو ،باملرة

   .كذل لك ضعف عرفت قدو ،}دلةاأل انصرافو مجاعاإل ىدعو إىل مضافاً

 يف نائماً انك هل أنه أو ،ال أم ثناءاأل يف نام أنه العقد بعد كش لو أنه يف شكالاإل ينبغي ال نعم

 قرر ماك ،ثراأل عدم صالةأل جمال ال معهاألنه  ،مةكحم الصحة أصالة انتك ،خراآل الطرف جراءإ حال

   .العامل اهللاو ،ثراأل عدم تصحابسا ىعل الصحةأصل  ميتقد من حمله يف

  



٣٥٢

يشترط تعيني الزوج والزوجة على وجه ميتاز كل منهما عن غريه باالسم أو الوصف املوجب له أو ): ١٧ سألةم(

  اإلشارة

  

 أو مسباال ،هريغ عن منهما لك تازمي وجه ىعل الزوجة الزوج ينيتع شترطي{ ):١٧ مسألة(

   :مورأب كلذل اتدلوساو ،}شارةاإل أو له املوجب صفوال

   .همريغو احلدائقو اجلواهرو اللثام شفكو رةكالتذ يف ظاهراً أو اًحيصر ىاملدع مجاعاإل :ولاأل

   .الشارع من ىاملتلق وبلساألنه إ :الثاين

   .تمرةسامل ةريسال :الثالث

   .نهييلتع نينيمع منفعالو فاعال يقتضي اعتتمساالإن  :الرابع

 فال نوةبالو بوةاألو خوةاأل رينظ ،نينياملتع ريبغ تقوم ال اليت ضافاتاإل من ةيالزوجن إ :ساخلام

   .سكتمسامل رهكذ ذاك ،انسناإل ريلغ أو ،ياحل ريلغ اعتبارها صحي ال ماك ،نياملتع ريغ نيب اعتبارها صحي

  .األصل، كما استدل به املستند، باإلضافة إىل اإلمجاع :سادسال

   .نياملع ريغ شمل تال دلةاألن إ: السابع

  .اطياالحت :الثامن

 مشول بعد هيف احنصاره ىعل دلي ال لوبساألو ،تنادساال حمتمل مجاعاإل إذ ،ىفخي ال ما لكال ويف

   .عداه عما متنع ال ةريسالو ،هريلغ اتطالقاإل

 صحي ماكف ،املعاملة حال احكالن حال إذ ،االعتباراتو اتطالقباإل ضراني ال ساخلامو الرابعو

 جمال ىبقي ال االعتبارو طالقاإل لوجودو ،احكنال حال نكيل كذلك ،ضافةاإل إىل اجهياحت مع يلكال عيب

   رمباو ،خراأل الثالثة دلةلأل



٣٥٣

  ، هذين أحد ابنيك أو أحد زوجت بنيت: وكذا لو قال، بنايت بطل إحدى زوجتك:فلو قال

  

 أربعة أو مها أحدتارخينه إحيث  ،واحد بلفظ ساخلمو نيختاأل جيتزو ىعل دل ما الصحة ديؤي

   .نيربعاألو الرابعة ألةسامل يف تقدم ماك ،منها

 ،كبذل حكني مل )عليه السالم( أنه ظاهرهان إ :هيفف ،)عليه السالم( بيشع بقصة الصحة دييتأ أما

 أهل سالرج مكعن ذهبيل اهللا ديري مناإ: تعاىل قوله المثل ،الفعل قبل رادةاإل ظاهرو )ديرأ( :قال امناو

  .الفعل رادةباإل رادي ثيح )١(تيالب

 ىدعو انكمإل ،لمسأ انكل أربع عن لمسأ لو ربعاأل من الزائد كتر ىعل دل مبا تدلسملا بدل ولو

   .نياملقام يف املناط وحدة

  أحدخالف ظهري مل اليت ررةكاملت اتمجاعاإل بعد املشهور متابعة عن مناص فال ،انك فيكو

   .الًيم حىت

 لو أوىل قيبطرو ،}كيابن  أحدبنيت زوجت :قال لو ذاكو ،بطل بنايت  إحدىكزوجت :قال فلو{

 يف أن )نيهذ(و )كيابن( نيب الفرق لعلو ،}نيهذ  أحدأو {،كيابن  أحدبنايت  إحدىزوجت :قال

  .ليصاأل مع الثاين ويف ،همايلكو عم العقد قرأي ولاأل

  .اناحدإ كزوجنا: تقوال أن البنت طرف يف ثلمي أن كذل ىمقتض انكو

   .املردد الفرد يف الصحة عدم أوىل قيبطر ظهر نياملع يف يلكال صحة عدم ظهر ثيحو

  .فتأمل ـ سكتمسامل يف ماك ـ مصداق الو ،اخلارج يف له مطابق ال أنه إىل ضافةباإل

   :قولي أنك ،املشاع ركسالو املطلق يلكال إىل بةسبالن الصحة عدمو

                                                





٣٥٤

 بل من باب االتفاق ، بينهما من غري معاهدة بل وكذا لو عينا معيناً،وكذا لو عني كل منهما غري ما عينه اآلخر

  مها عني ما قصده اآلخر أحدصار ما قصده

  

 أو املوجودة بنايت  إحدى:قولي أن أو ،ةيالفضول ذه قبلت بنت ةيأ هيعطي مث ،فضولةً بنتاً كزوجت

  .تولدس اليت

  .نيرجل ينصف أو نيبنت يلنصف الزواج ونكي بأن املشاع ركسالو

  .بطالناًو موضوعاً واضح لكالو

   .مةأ أو عبد أون اويح نصف عيب صحوإن  ،انسنإ نصف احكن صحة عدم الواضح من أن ماك

 تحققي فال ،القبولو ابجياإل نيب التطابق لعدم} خراآل نهيع ما ريغ منهما لك نيع لو ذاكو{

   .العقد

 مل فإذا ،املطلوب تعدد باب من ،خاصة هذهو البنت يلك :نيأمر قصد إذا صحي ال أنه علمي منهو

   .عيالب باب يف كذل صحة رواكذ ماك ،هاريغ لتصح هذه نكت

 نيع مها أحدقصده ما صار االتفاق باب من بل ،نهمايب معاهدة ريغ من ناًيمع نايع لو ذاكو بل{

 :قال نيح العاقد فقصدها ،بناته مجلة يف فاطمة ىمست بنت له انتك إذا ماك ،}خراآل هقصد ما

  .وعشقها قبل من مثالً هاآر قدنه إحيث  ،قبلت :قال نيح القابل قصدهاو ،بنايت  إحدىكزوجت

   .مبطل الغررو غرر أنه هذا يف البطالن وجهو

   .)١(الغرر عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب ي من ورد فلما ،ىربكال أما

   املقصودة هذه الزوج قبلي هل علمي ال العقد حال العاقد نفأل ،ىالصغر أماو

                                                





٣٥٥

لكن مل يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فال يبعد   مع املعاهدةوأما لو كان ذلك

   بل يكفي التميز الواقعي مع، وال يلزم متيز ذلك املعني عندمها حال العقد، خالفهحوطكان األوإن  ،الصحة

  

 اجلزم انكن وإ ،هو عقدهاي اليت هذهله على  عقد املوجب  أنهل علمي ال الزوجو ،قبوله يف

   .تأمل إىل تاجحي كذل مثل ببطالن

 جراءإ حال ينيالتع} كذل ىعل دال كهنا نكي مل نكل ،املعاهدة مع {ينيالتع} كذل انكلو أماو{

 مث ،ىربكال بنته هجيتزو ىعل العقد قبل تعاهدا لو ماك} مفهمة ةيخارج نةيقر أو فعل أو لفظ من {العقد

 ينيالتع ىعل ليدل ال إذ }الصحة بعدي فال {،قبلت :فقال ،كتل قصدي وهو ،بنايت  إحدىكزوجت :قال

   .العقد حال

 مل ا إذ،نياملع ىعل واقعاً العقد علحي ال قبالً نياملع ىعل البناء ألن }خالفه حوطاأل انكوإن {

   .العقد حال يف نهيعي ما ركذي

 ديسال انك وإن ،املصنف قصد من تفدناهسا يالذ هو الشرح يف رناهكذ ما أن ىفخي الو

 ما انتفاء مع املعاهدة حتققفإن  ،مجالإ من ختلو ال العبارة( :لفظه مبا عبارته يف مجالباإل قال يالربوجرد

 )أيضاً العقد يف وحدته ىعل دلي املعاهدة ىعل اًينمب العقد جراءإو ،متصور ريغ املقصود وحدة ىعل دلي

   .ىانته

   .رهكذ يالذ اطيلالحت به عدمت وجه فال شرحناه ما املصنف مراد انكوإذا 

   مع يالواقع زيالتم يفكي بل ،العقد حال عندمها نياملع كذل زيمت لزمي الو{



٣٥٦

 لكن ، بتاريخ تولد البنتني ومل يكن حال العقد عاملاً، زوجتك بنيت الكربى:قال إذا  كما،إمكان العلم به بعد ذلك

  .بالرجوع إىل الدفتر حيصل له العلم

 قوى فاأل،نسي تاريخ والدما ومل ميكنه العلم به إذا  كما، ولكن مل ميكن العلم به ظاهراً، واقعاًكان مميزاً إذا نعم

  .ضعيف فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ، عن مثلهدلة النصراف األ،البطالن

  

 خيبتار عاملاً العقد حال نكي ملو ،ىربكال بنيت كزوجت :قال إذا ماك ،كذل بعد به العلم انكمإ

 ديمق الو دلةاأل طالقإل كذل بصحة قلنا مناإو ،}العلم له صلحي الدفتر إىل جوعبالر نكل ،نينتبال لدتو

   .اجلواهر هيعل نص ماك ،له

 بنيت كزوجت :قال إذا ماك تقبلسامل يف أو ،املثالك ياملاض يف زيالتم ونكي أن نيب فرق النه إمث 

   .بالذات علماايال مهاو ،ناآل ختطب اليت بنيت كزوجت :قال إذا ماك احلال يف أو ،الباب من تدخلس اليت

 الًيمج ولداً تقبلسامل يف تلد اليت بنيت :قال إذا ماك ،الزواج ىعل متوقفاً تقبلسامل زيمت انك إذا نعم

   .واضح هو ماك صحي مل ،مثالً

 نهكمي ملو ،دماوال خيتار يسن إذا ماك ،ظاهراً به العلم نكي مل نكلو ،واقعاً زاًيمم انك إذا نعم{

 ا تدلسا ماك ،ثراأل ترتب عدم أصالة مةيمبض} مثله عن دلةاأل النصراف ،البطالن قوىاألف ،به العلم

   .المهك من ظهري ماك ،اجلواهر

 صيالتشخو {،سكتمسامل تبعهماو اللثام شفكو القواعد ظاهر عن ماك} بالصحة فالقول{

 رد العقد أرادا إذا ماك ،اناًيحأ صيالتشخ إىل اجياالحت عدم بل ،)١(لكمش أمر لكل األ} بالقرعة

   .الصحة ظهراأل انكوإن } فيضع {،مثالً اعةس فعقدها ،ةياحملرم جةينت

                                                





٣٥٧

مثال  ، وألغي ما وقع غلطاً، أخذ مبا هو املقصود،مها مع اإلشارة أحدلو اختلف االسم والوصف أو): ١٨ مسألة(

 : ولو قال، صح العقد على خدجية اليت هي الكربى،امسها خدجية أن  وتبني،مة زوجتك الكربى من بنايت فاط:لو قال

  ،صغرى صح على فاطمة أا  فتبني،زوجتك فاطمة وهي الكربى

  

 الكل} املقصود هو مبا خذأ ،شارةاإل مع دمهاحأ أو والوصف مساال اختلف لو{ ):١٨ مسألة(

 ألن ،صح واحدة ىوس له بنت وال ،ةيرق هامسان  أواحلال، فاطمة بنيت كزوجت :قال لو مثالً ،نيالطرف

 انك إذا صح ،ةيرق هامسا أن واحلال ،فاطمة هذه كزوجت :قال لو ذاكو ،واحد ءيش مقصودمها

  ،  هذه مقصودمها

  .فاطمة تسيل هذه ألن ،بطل فاطمة مقصودمها انك إذا أما

   .واحد ءيش ىعل صب قصدمها أن الصحة ووجه

 أن بعد له وجه ال والوصف مساال نيب بالتخالف الصحة يف شكالواإل} غلطاً وقع ما يلغأو{

   .القصود تتبع العقود انك

 ةجيخد ىعل العقد صح ،ةجيخد هامسا أن نيوتب ،فاطمة بنايت من ىربكال كزوجت :قال لو مثالً{

 هذا بحيألنه  ،فاطمة هامسا امرأة جازو الزوج مقصود ونكي ال أن شرط ىعل ،}ىربكال يه اليت

 ىربك واك بكمر مقصده إذ ،مقصده تسيل وحةكاملن ألن ،بطل الإو ،مثالً كذل نذر أو ،مساال

 ونكتن أو ،نةس عشرة ربعأ عمرها ونكي أن قصده انك إذا ما حال كذل فحال ،فاطمة هامسا ونكو

   .العقد بطالن وجبي نيديالق من أي ختلففإن  ،ديز بنت

   فاطمة ىعل صح ،ىصغر أا نيفتب ،ىربكال يوه فاطمة كزوجت :قال ولو{



٣٥٨

 ، زوجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكربى: وكذا لو قال، فيلغى ووصفها بأا كربى وقع غلطاً،ألا املقصود

فها بأا الكربى وقع  وتسميتها بفاطمة أو وص،املقصود تزويج املشار إليهافإن  ،صغرى أا امسها خدجية أو أن فتبني

  . فيلغىغلطاً

  

   .املقصود صحيو الغلط} ىلغيف غلطاً وقع ىربك بأا ووصفها ملقصودةا األ

   .أيضاً بطل معاً نيمراأل مقصوده انك لو أنه نيتب تقدم ومما

} ىصغر أا أو ةجيخد هامسا أن نيفتب ،ىربكال يوه أو فاطمة يوه هذه كزوجت :قال لو ذاكو{

 غلطاً وقع ىربكال بأا وصفها أو بفاطمة تهايمستو ،هايلإ املشار جيتزو املقصودفإن  {العقد صح

  .}ىلغيف

 فهو متوفر والوصف ،مثالً الوصف انك املقصودأن  شارةواإل الوصف ختلف عند كش ولو

 صالةأل بالصحة قالي فهل ،شارةاإل توفر لعدم ،صحي ال حىت شارةاإل انتك املقصود أن أو ،حيصح

  .مكاحل وضحي ما ةيالتال ألةسامل يف أيتيو، احتماالن ،ثراأل عدم صالةأل البطالن أو ،العقود يف الصحة

 عمرها أن بظن تزوجها إذا ماك ،يالداع ختلف ليقب من انك لو ما صحة يف إشكال ال أنه ماك

   .واضح هو ماك ،يالدواع تتبع ال العقود ألن ،كذل من ثركأ فظهرت ،نةس عشرة أربع

  



٣٥٩

فالقول قول  ، أو باطالً حىت يكون العقد صحيحاً،ني وعدمهتنازع الزوج والزوجة يف التعي إذا ):١٩ مسألة(

   وكما يف سائر العقود،اختلفا فيها إذا  كما يف سائر الشروط،مدعي الصحة

  

 انك إذا }حاًيصح العقد ونكي حىت ،عدمهو ينيالتع يف الزوجةو الزوج تنازع ذاإ{ ):١٩ مسألة(

 ائرس يف ماك {،الصحة صالةأل} الصحة يمدع قول فالقول {نيمع ريغ انك إذا }باطالً أو {ناًيمع

   .نيريتقد ىعل والصحة البطالن وجبي مما} هايف اختلفا إذا الشروط

 ألن كوذل ،نيريتقد ىعل وبطالناً صحةً وجبي شرط يف اختلفا إذا }العقود ائرس يف ماكو{

 ثباتإ يف يفكت الصحة أصالةف ،ينيالتع هو يالذ صحته شرط يف االختالف وامنا ،واقع العقدأصل 

   .الشرط

 العقد صحة يف املعترب ينيالتعن إ( :قال ،تأمل حمل مثالهك املنت ىع سكتمسامل  أن إشكالعلمي ومنه

 وقوعه يدعي حاصله مبا خرواآل ،نياملع ىعل العقد وقوع يدعي حدمهاأف ،يلكال أو املردد العقد قابلي

 موضوع ثباتإل تصلح الصحة أصالة ونك ويف ،العقد موضوع يف فالرتاع ،املردد ىعل أو يلكال ىعل

 وقوعه ثباتإف ،ولده ىعل أو البائع عبد ىعل وقع عيالب أن يف يواملشتر البائع اختالفك فهو ،تأمل العقد

   .)تأمل حمل الصحةأصل ب العبد ىعل

 أصالة موضوع انك أو ،ليبالدل خرج مايف إالّ الصحة يقتضيالصحة  أصالة ن إطالقإ :أوالً هيوف

صل فاأل ،ادهسف علمي وال عقد وقع قد نهإف ،املقام يف موجود ريغ نيمراأل من ءيوش ،متحقق ريغ لصحةا

   أن آثارها ومن ،حجة وآثارها ،صحته



٣٦٠

 ونك حال يف انك العقد أن يف اختلفا إذا ما نيوب نهيب فرق يوأ ،زوجةً أو زوجاً نياملع ونكي

   .االختالفات من كذل ريغ إىل ،يغرر ريغ أو اًيغرر انك أو ،مؤهالً انك أو مؤهل ريغ يار

 إذا وحىت بل ،راهكإب انك أو العقد جراءإ حال ةيراض انتك هل أا يف الزوجان اختلف إذا ذاكو

   .كذل ريغ إىل ،نعم :قالت هاريغ أن أو ،الةكالو طلب عند ،نعم :قالت اليت يه هل أا يف اختلفا

 ،وعبده ولده ليقب من سيل وعدمه ينيالتع يف االختالف ألن ،ملقاما ىعل نطبقي ال املثالن إ :اًيوثان

   .ةجيخد أو فاطمة أا يف تنازعهما أي الثاين الفرع ىعل نطبقي املثال مناإو

 يف التنازع إىل رجعي مل إذا :قال ثيح ،يالربوجرد ديسال قيتعل يف النظر وجه ظهري تقدم ومما

   .نهيمي مع ركاملن قول القولف الإو ،وعدمه نياملع ىعل العقد وقوع

   .صورتان هلا تسيل ألةساملن إ :أوالً هيعل ردي ذإ

 عاقد لك كملل الإو ،الصحة أصالة موضوع من أنه مع املقام يف الصحة أصالة يجتر ال ملاذا :اًيثانو

  .املنازعات هذه مثالأب العقد بطليأن 

 يف الرتاع ونك هو العبارة ظاهر( :قال ،اجلمال ديسال قيتعل يف ما همايعل شكالاإل يف مثلهماو

 ركاملن قول قدمي بل ،هيف الصحة أصالة انيجر عن اًيأجنب ونكيف ،أخرى امرأة ىعل أو هايعل العقد وقوع

   .نهيميب



٣٦١

 فمع عدم البينة املرجع ،فاطمة أو خدجية أا  وتنازعا فيهاتفقا الزوج وويل الزوجة على أما عينا معيناًوإن 

  التحالف

  

   .)الصحة يمدع قول قدمي ادهسوف صحته يف الرتاع انكو هايعل العقد وقوع ىعل املاست لو عمن

   .رهكذ ماك سيل العبارة ظاهرن إ :أوالً هيف ذإ

 اممهيلست الصحة أصالة انيجر يف يفكي بل ،هايعل وقع العقد بأن اممهيلست إىل حاجة ال :اًيوثان

 مل املنتمة اتقسا من رناكذ يالذ ،بالذات هايعل أو يلكال ىعل عوق هل أنه يف اختلفا نكل ،وقع عقداًبأن 

   .آخرون معلقونو العم ابن هيعل علقي

 عدم فمع ،ةجيخد أو فاطمة أا هيف تنازعاو ناًيمع نايع أما ىعل الزوجة ويلو الزوج اتفقاوإن {

 هذه يه هل أنه يف اخلالف امنإو ،العقد بصحة مانلّسي نيالطرف الك ألن كذلو ،}التحالف املرجع نةيالب

  .هذه أو

 لولده زوجها أنه يف اختلفا امنهكل ،العقد صحة جةوالزو الولد أب ملّس بأن ،كسانع لو ما مثلهو

  .كذا أو هذا

 فاطمة أن يدعي فالزوج ،خراآل هيدعي ملا ركمنو مدع منهما الًك ألن ،حالفتال املرجع انك مناإو

 حدمهاأل انكفإن  ،كذل ركني الزوجو زوجته نبيز أن يدعي لويلوا ،كذل ركني الويلو ،زوجته مثالً

وإن  ،له احلق انك خراآل لكنو مها أحدحلف نكل نةيب حدمهاأل نكي مل إذا ذاكو ،له احلق انك نةيب

 أمر لكل األ ،القرعة إىل مراأل رجعي فهل ،انيالدعو بطلتو اقطاست المهاك حلف أو نةيب همايلكل انك

   انكوإن  ،احتماالن ،احكالن خسنفي أو ،لكمش



٣٦٢

كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ومل  إذا  وهي ما، نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها،كما يف سائر العقود

   وال عينها بغري االسم،يسمها عند العقد

  

   .سكتمسامل به قالوإن  ،اخساالنفعلى  ليدل الألنه و ،وركاملذ للنص أقرب ولاأل

 انك ذا إما مثل ،ألةسامل فروع ائرس يف المكالك شهوداً ثركاأل قول قدمي هلأنه  يف المكالمث إن 

 يفالكالم  كذلكو ،عاًيمج نهميب الرتاع انيلو هلما انك أو ،همايول ال نيالزوجت سنفو الزوج نيب الرتاع

  .تهايزوج املشتبه نيب ال ،الزوج نيبو الويل نيب الرتاع قعي فيكأنه 

 ائرس يف ماك {املقام فحال القضاء باب إىل ولكمو ألةسامل ذه املربوطة االمور من هاريغ إىل

   .حمله املقام سيل ليطو ليتفص إىل حباجة} العقود

 مورد يه ماك ثالثة ،}بنات عدة لرجل انك إذا ما يهو ،هايف وافاختل واحدة صورة هنا نعم{

 ،قرابة نهمايب نكي ملوإن  ،اءسن لعدة ويل لك إىل مراأل يتعد الظاهر بل ،ثركأ أو نياثنت أو ،)١(ةيالروا

 إىل يالتعد ينبغي بل ،مطردة يفه بالقاعدة قولي ومن ،املناط وحده ىرين أو بدال بالنص قولي منألن 

   .وركذ عدة عن ليكللو ذاكو ،الةكو أو ةيوال وركالذ دهأوال  أحدزوج لو ما وهو ،كسالع

   اوحنوه شارةاإلك} مساال ريبغ هانيع وال ،العقد عند مهاسي ومل واحدة فزوج{

                                                





٣٦٣

 وذهب مجاعة ، فاملشهور الرجوع إىل التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي،لكنه قصدها معينة واختلفا فيها

 ومستندهم ، وما لو مل يرهن فالنكاح باطل، فالقول قول األبهن مجيعاًآإىل التفصيل بني ما لو كان الزوج ر

  صحيحة أيب احلذاء

  

   .هذه أو هذه يه هل والويل الزوج} هايف اواختلف نةيمع صدهاق نهكل{

 مكاحلفإن  ،مكاحل يف له ةيمدخل فال ىوالصغر ىربكال نيب الرتاع ونك من ةيالروا يف ما أما

   .واضح هو ماك مثالً ىطسوالو ىربكال نيب االختالف انك إذا كذلك

 وجامع النافع وشرح والروضة كلاسوامل ياحلل عن يكح ماك} التحالف إىل الرجوع فاملشهور{

 :يالربوجرد ديسال وقال ،املشهور إىل كذل بسن من ىعل قفأ مل :قال سكتمسامل ويف ،املقاصد

   .ةيالروا تضمنه ما هو ألةسللم تعرض من نيب املشهور

 واحملقق الرباج وابن ةيالنها يف خيالشك} مجاعة وذهب يالدعاو قاعدة ىمقتض هو يوالذ{

 ىلإ {صحاباأل ثركأ إىل احملقق رهكذ ما بةسن كالسامل وعن ،همريوغ اللمعة يف ديهوالشمة والعال

 ،باطل احكفالن رهني مل لو وما ،باأل قول فالقول عاًيمج هنآر الزوج انك لو ما نيب ليصفالت

 عن )عليه السالم( جعفر أبا ألتس :قال )رمحه اهللا( ينيلكال رواها اليت} احلذاء أيب حةيصح تندهمسوم

 انك وقد ،للشهود وال للزوج زوج اليت مسي ومل ،رجالً هناحدإ فزوج اركأب بنات ثالث له نك رجل

   بلغ الزوج ىعل دخاهلاإ بلغ فلما ،صداقاً هلا فرض الزوج



٣٦٤

إعراض املشهور عنها مضافا إىل خمالفتها للقواعد مع إمكان  إالّ أن كانت صحيحةوإن وهي 

  لعمل امحلها على بعض احملامل مينع عن ا

  

 فقال :قال ،كبنات من ةريالصغ كمن تزوجتا منإ :هايبأل الزوج فقال ،الثالثة من ىربكال أا الزوج

 قول كذل يف فالقول منهن واحدة له مسي ومل لهنك هنآر الزوج انكن إ :)عليه السالم( جعفر أبو

 اهيإ زوجهاي أن ىنو انك اليت ةياجلار الزوج إىل دفعي أن تعاىل اللّه نيوب نهيب مايف األب ىوعل ،األب

 احكلنفا ،احكالن دعن منهن واحدة له مسي ومل لهنك رهني مل الزوج انكوإن  ،احكالن عقدة عند

   .)١(باطل

   .أيضاً والصدوق خيالش ةيالروا هذه ىرو وقد

 محلها انكمإو للقواعد خمالفتها إىل مضافاً املشهور عراضإ إالّ أن ،حةيصح انتكوإن  يوه{

  .}ا العمل عن نعمي ،احملامل بعض ىعل

 ريغ للقواعد وخمالفتها ،عنها املشهور عراضإ ثبتي مل إذ ،موراأل هذه لك يف ما ىفخي ال نكول

 ال احملامل بعض ىعل احلمل انكمإو ،للقواعد موافقة ونكت أن ةيبالروا العمل يف شترطي ال إذ ،ضائر

   .ةيالروا عن النظر صرف وجبي

 نيعي ومل هنآر إذا الزوجفإن  ،القواعد نايفي ال مايف ةيالروا ظهور ىدعو نكمي أنه ىبقي نعم

   ماك ونكيف ،منهن ةيأ له باأل جيتزو كذل معىن انك واحدة

                                                





٣٦٥

  .ا وكيف كان ال يتعدى عن مورده،تياط مراعاة االححوط ومع ذلك األ،فقول املشهور ال خيلو عن قوة

  

 ىادعمث إن  ،البائع إىل مراأل فوض أنه ظاهرهفإن  ،واحداً بعين :وقال ،قالمأ عدة ىاملشتر ىرأ ذاإ

 ،رهني مل إذا ما خبالف ،مةكحم الصحة  ألن أصالة،قوله قبلي مل مثالً البائع نيمي طرف يف يالذ أرادأنه 

   .ةريالصغ يه نسحواأل ،نسحاأل ديري أنه هيلكتو من املنصرففإن 

 يف جائزاً الويل إىل ضيالتفو ونكي أن يف بعد ال( :قال ثيح ،كذل إىل أشار اللثام شفك ولعل

 ضيالتفو ىعل ليدل ةيالرؤ أن ال ،اجلهالة ثرةكل رهني مل من دون عنده نيتع نأل ،هنآر الاليت اءسالن

   .ىانته )مطلقاً جائز ضيالتفون أو

 ىعل هايف االقتصار الالزم بل ،ةيولاأل للقواعد خمصصة جعلها نكمي فال كذل ةيالروا يف احتملوإن 

   .القواعد نايفي ال ما

 ليبس نهإف} اطياالحت ةمراعا حوطاأل كذل مع {انكن إ }و قوة عن لوخي ال املشهور فقول{

   .لقوله وجه نكي مل ةيالروا مورد يف اطياالحت مع به املعمول هو القاعدة ىمقتض انكوإذا  ،النجاة

 يف رناهكذ يالذ فاملناط ةيبالروا لعم أنه إذا إىل ضافةباإل} موردها عن ىتعدي ال انك فيكو{

   .هيلإ منها ىتعدي وما ةيالروا يف مكاحل وحدة العرف ىري ثيح ،يالتعد يقتضي ألةسامل أول

 عقد عن كذل ديزي فال الإو ،الزوج جازةإ بدون البطالن ةيالروا يف بالبطالن املراد أن الظاهر مث

   .ابتداًء انسنإل الويل عقده فضويل

  



٣٦٦

  ،دلة وذلك النصراف األ،علم ذكوريته أو أنوثيتهوإن  ،ال يصح نكاح احلمل وإنكاحه ):٢٠ مسألة(

  

 النصراف كوذل ،تهيأنوث أو تهيوركذ علموإن  ،احهكنإو احلمل احكن صحي ال{ ):٢٠ مسألة(

 ما والعمدة ،اثنان أو واحد ،ىنثأ أو ولد هو هل نهأو ،باجلهالة علل ورمبا ،ىاملدع مجاعولإل ،}دلةاأل

   .االنصراف قيمصاد أظهر من نهإف ،وارد ريغ بدوي بأنه هيف شكالواإل ،املصنف رهكذ

 ظهريو( :سكتمسامل قال ولذا ،تأمل صغراه يف نكل ،العمدة اجلواهر جعلهوإن  نهإف مجاعاإل اأم

   .مجاعباإل فيكف اخلالف عدم يف تردد نوع منه ظهري مما )هيف الخالف مما أنه لمامك من

 وبأنه ،أوالً املصنف أورده ما هيعل دريف ،كالسامل عن ماك ،هريوغ ىانث أو ركذ نهأب ةاجلهال أما

   .ىخنث ونهك وعدم وحدته علم إذا مايف مها أحدصحة علميف ،نياحكن يف وولده بنته زوجهي أن نكمي

 وال ،ةيالد يف مثله جعله كذل ديؤيو ،جيالتزو صحة عدم يف تيامل حال نياجلن فحال ،انك فيكو

 نذرت ينإ ةيآ يف ماك به املتعلق النذر بصحة وال ،ماءواإل ديالعب مبحث يف هكمل بصحة كذل نقضي

   .املقام دون نياملقام يف يالشرع مضاءواإل يالعقالئ االعتبار لوجود ،)١(حمرراً بطين يف ما كل

                                                





٣٦٧

  . بل أو متليكية،ديةقلنا بصحة الوصية له عهوإن  ،كما ال يصح البيع أو الشراء منه ولو بتويل الويل

  

 إذا مايف ماك ،تثينسا مايفدلة إالّ األ النصراف} الويل بتويل ولو منه الشراء أو عيالب صحي ال ماك{

 ىعل اءيولاأل من هريغ أو مكاحلا وخاف حصته عزلت أو ،ةكالتر يالوص فباع محالً الورثة بعض انك

   .عهايب له وزجي نهإف ،حصته

 وفواأ :مثل ي،الشرع مكللح موضوعاً صار يعقالئ اعتبار كلذل ارصنه إذا إ :قالي رمبا نكل

 تبعدسن مل ولذا ،به ىالفتو لكشي إالّ أنه ديبع ريغ انكوإن  وهذا، )٢(عيالب اللّه حلأ و ،)١(بالعقود

 ،حقهألنه  ،هيبول أو هسبنف ةيبالد طالبهماي أن مثالً ههيتشو أبواه ببس يالذ املشوه للطفل ونكيأن 

   .لمسم ئامر حق ىتوي الو

   .ةيالوص باب يف املوجود اخلاص ليللدل} ةيكيمتل أو بل ،ةيعهد له ةيالوص بصحة قلناوإن {

 لطونسم سالنا قاعدة ألن ،البلوغ بعد رفض إذا له ةيالعهد ةيالوص باب يف حنن لناكشأ قد نعم

 المكال ليوتفص ،رضاه ونبد آخر انسنإ ىعل ابجيإ جعل انسنإ نكتمي ال أن يتقتض همسأنف ىعل

  .ةيالوص تابك يف

 ،دلةاأل طالقإل ،له عبداً انك إذا احلمل يف أشبه وما جارتهإو ورهنه عهيب صحي أنه والظاهر

   .وانياحل إىل بةسبالن كذل لك صحي ماك ،يبدو واالنصراف

                                                







٣٦٨

 حامل بطن ضرب إذا ماك ،ةيوالد القصاص من آثاره وجبي هيعل ةياجلنا أن الظاهر ذاكو

 سيل نياجلن قتل بأن دياملؤ االنصراف احتمال جهة من ،التصاحل حوطاأل انكوإن  ،الطفل دي رتكسفان

  .ةيالد يف تيامل مثل نهأو ،ياحل انسناإل قتلك

  .يبدو فهو به ليقن إ افرواالنص ،طالقلإل ،عتقه صحة والظاهر

   .فتأمل ،ةياآل يف ملا تصحابساال دهيؤيو ،طالقلإل ،وقفه صحي ماك

  



٣٦٩

ال يشترط يف النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف اآلخر مما خيتلف به الرغبات وتكون ): ٢١ مسألة(

  موجبة لزيادة املهر أو قلته

  

 وصافأب وال} خراآل بأوصاف والزوجة الزوج من لك علم احكالن يف شترطي ال{ ):٢١ مسألة(

 ةريسال هيقتضيو ،كذل ىعل الضرورة اهراجلو ىادع بل ،خالف وال هيف إشكال ال أنهك ،أقربائهما

   .سكتمسامل يف ماك ةيالقطع

 ،الرغبات به تلفخي مما {االختالف انكوإن  ،اجلهالة مع احكالن صحيف ،دلةاأل إطالق هيعل دليو

  .}قلته أو املهر ادةيلز موجبة ونكوت

 ،ريفق أو تاجر أبوها ،حةيقب أو لةيمج ،ضيأب أو ودسأ ،بيث أو ركب الزوجة أن الزوج علمي مل فإذا

   .سبأ كبذل نكي مل وتزوجها ،هاريغ إىل ،الزنا أو حالل ولد ،أودين عيرف تيب من

 مناإو ،معاملة تسيل الزواج أن هيف رسال ولعل ،الزوج إىل بةسبالن كذل الزوجة تعلم مل إذا كذلكو

   .موراأل هذه هيف الحظي فال ،والتعاون التصاحب من نوع هو

 ىعل انك ما كبذل أراد أنهك ،اجلهالة ثرةك قدح يف المهك ظهور من اللثام شفكما عن  ماأو

 تدلسي رمبا انكوإن  ،سيالتدل باب من ونكيف ،احملتمالت لكب مها أحدرضي مل بأن ،املنصرف خالف

   .)١(جورهنأ توههنآ :تعاىل بقوله له

                                                





٣٧٠

  .نافال جتري قاعدة الغرر ه، فال يضر بعد تعيني شخصها اجلهل بأوصافها

  

  .)١(جورهنأ تيتآ :بحانهس وقوله

 ولذا ،ةيقياحلق ال هيالتشب ةيوالروا ةيباآل املراد أن الظاهر نكل ،مثن ىغلأب هايشري أنه من ورد ومبا

   .عيوالب ةرجااإل بايب يف احكالن باب درجواي مل

 النيب ي وردوإن } هنا الغرر قاعدة يجتر فال، بأوصافها اجلهل شخصها ينيتع بعد ضري فال{

 ريغ املعامالت ائرس يف الغرر جواز لعدم الفقهاء بعض به تدلسوا ،الغرر عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم(

 جابراً العمل ونكي أن بعدي ال مما ،الغرر عيب عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب ي هيف ورد يالذ عيالب

   .ةيلكال هذه عن روجاخل يف انيفكت ةيالقطع ةريسوال الضرورة إالّ أن ،له

 ىعل دالني فال ،واضح هو ماك باملقام هلما ربط ال خسللف املوجبة وبيوالع سيالتدل بايبمث إن 

 عدم أوىلو ،انيول هلما انك مايف ائهمايأول علم اشتراط عدم أوىلف علمهما شترطي ال ثيوح ،االشتراط

   .مهاريوغ ةريسوالصل لأل، ويل له انك مايف خراآل اءيأولب علمهما اشتراط

  

                                                





٣٧١

  فصل 

يف مسائل متفرقة

   اشتراط اخليار يف نفس العقد أو متعةً ال جيوز يف النكاح دواماً:وىلاأل

  

   فصل

  متفرقة ائلسم يف

 ،خالف وال إشكال بال} العقد سنف يف ارياخل اشتراط متعةً أو دواماً احكالن يف وزجي ال :وىلاأل{

   .هيعل مجاعاإل همريوغ اللثام شفكو كالسوامل املقاصد وجامع رائرسوال وطسواملب اخلالف عن بل

  .هيعل هيمسبق مجاعاإل اجلواهر ويف

 ةريسوبال ،لتالزمهما الشرط هيف دخلي فال ،ليالتقا هيف دخلي ال احكالن بأن كلذل تدلواسا وقد

 ديفي واحلصر ،الرد توجب اليت وبيالع باب يف ورةكمذ خاصة مورأ يف الرد بابسأ وحبصر ،ةيالقطع

   .وبيالع كتل ريبغ الرد صحة معناه انك ارياخل هيف دخل فإذا ،وبيالع كتل ريبغ الرد صحة عدم



٣٧٢

ال يبطل ببطالن الشرط  أنه وعن ابن إدريس، باطل أنه املشهور على،  ويف بطالن العقد به قوالن،فلو شرطه بطل

  ،وال خيلو قوله عن قوة، املذكور

  

 مل أي ـ تشترط ملن إ كنإ: املتعة احكن خرب من تقدم مايف )عليه السالم( الصادق وبقول

  .هيف تزلزل ال دائماً اًجيتزو نئذيح ونكي أنه الداللة وجه، مقام جيتزو انك ـ العقد يف املدة ركتذ

 به املقطوع مجاعاإل تثناءسبا، دةيمؤ انتكوإن ، ةيافك ونكت ال اليت دلةاأل من كذل ريغ إىل

  .ةريسوال

 ىعل دلي ال وراتكاملذ يف وبيالع حصر أن ماك ،والشرط ليالتقا نيب التالزم ىعل ليدل الإذ 

 الرد كذل نايفي فال، وبيالع ائرس من وراتكاملذ ريبغ ردي ال أنه احلصر ظاهر إذ ،الشرط دخول عدم

 يف نفعي مل الشرط ركذألنه إذا  ،الدوام توجب املدة ركذ عدم أن ىعل دلي أبان وخرب، الشرط ببسب

   .به الرد زجوا

 مل نكول ،املشهور إىل املنع بسنألنه  باجلواز القائل وجود احلدائق ظاهر (:سكتمسامل يف قال

  ).قائل كبذل عرفي

 ىعل طلعي مل بسالنا أن باب من املشهور إىل مكاحل بسبن رمبا إذ ،كلذل ظهور النه إ :هيوف

   .املخالف ىعل اطلع أنه باب المن ،لكال المك

   .نةسوال تابكلل املخالف الشرط من ونكيألنه  الشرط} بطل شرطه فلو{

 واجلواهر اللثام شفكو كالسامل بسن وقد} باطل أنه ىعل املشهور ،قوالن به العقد بطالن ويف{

   .شهورامل إىل البطالن

 وهذا ،}قوة عن قوله لوخي وال ،وركاملذ الشرط ببطالن {العقد} بطلي النه إ سيدرإ ابن وعن{

   العم ابن نيديسالك نياملعلق من واحد ريغ رهاختا يالذ هو



٣٧٣

املشهور على عدم كوا مفسدة للعقد ودعوى كون هذا  أن  فيه مع،إذ ال فرق بينه وبني سائر الشروط الفاسدة

   كما ترى، ملقتضى العقد خبالف سائر الشروط الفاسدة اليت ال يقولون بكوا مفسدةالشرط منافياً

  

   .يالربوجرد ديسلا هيف تأملوإن  واجلمال

 أن مع هيف ،دةسالفا ائرالشروطس نيوب {احكالن عقد يف الشرط نيب أي} نهيب فرق ال ذإ{

 سيول ،بالشرط اورض العقدأصل ب ارض ،نارضاء كهناألنه } للعقد دةسمف واك عدم ىعل املشهور

 دياملق لفوات ،داًسفا العقد ونكي الشرط دسف أنه إذا حىت بالشرط بالرضا داًيمق العقدأصل ب الرضا

   .بفواته بالشرط املقرون الرضا بفوات البطالن وجه وضوح :اجلواهر يف قال ولذا ،دهيق بفوات

 لكو ،له مناف اريفاخل اللزوم العقد ىمقتض إذ }العقد ىملقتض اًيمناف الشرط هذا ونك ىودعو{

 حمرماً الرجل ونكي ال أن بشرط حكن ا إذماك ،العقد تحققي ال إذ ،بطل العقد ىمقتض ناىف شرط

   .مثالً املثمن ياملشتر كلمي ال أن بشرط باع أو ،للمرأة

 أن عيالب عقد يف شرط إذا ماك} دةسمف واكب نوقولي ال اليت دةسالفا الشروط ائرس خبالف{

 اًيمناف سيل إذ ،العقد بطلي ال نهكل باطالً انكوإن  الشرط هذاحيث إن  ،مثالً مخراً ياملشتر شربي

   .العقد ىضملقت

 مها أحديف انك إذا ما صحيو ،املتعة صحي ولذا ،احكالن اتيذات من سيل اللزوم إذ }ىتر ماك{

   احلق يعطي سيتدل كهنا انك أو ،الرد صحة وجبي بيع



٣٧٤

  وأما اشتراط اخليار يف املهر فال مانع منه

  

 مضمون إىل القصد ونكي حىت العقد ىمقتض خالف ارياخل شرط سيفل هيوعل ،ببهسب الرد يف

   .العقد إىل القصد حتقق لعدم باملوج ينياملتناف إىل القصد من الشرط مضمونو العقد

   .شرعاً العقد ىمقتض خالف فالشرط ،الدوام شرعاً يقتضي الثالثة املوارد ريغ يف العقد :قالي ال

 إىل التفاته عدم ناكمإل ،ينياملتناف إىل قصداً والشرط العقد إىل العاقد قصد علجي ال كذل :قاليألنه 

 ىمقتض خبالف أتي مل حال أي ىوعل ،عاًيتشر اخلالف قصد نكول التفاته أو ،شرعاً العقد ىمقتض

   .العقد

 ونكفت ،مهرال ب العقد ونكي اريباخل املهر خسف فإذا} منه مانع فال املهر يف ارياخل اشتراط وأما{

 الشرائع يف به املصرحو ،سكتمسامل يف ماك ،نهميب املعروف هو اشتراطه وجواز ،للبضع املفوضةك

   .همريوغ اللثام شفكو كالسوامل والقواعد

 الفخي ال شرط وهو ،)١(شروطهم عند املؤمنون :)عليه السالم( بقول اجلواهر يف له تدلسوا

 قةيحق إذ ،حمله يف قرر ماك الدوام يف ناًكر سيل املهر ألن ،العقد ىمقتض نايفي وال نةسال وال تابكال

  .مهر بدون أو هرمب انك واءس، حاصل وهو خرلآل هسنف نيالزوج من لك عطاءإ احكنال

   طالقإل الشرط هذا مثل ادسف تملحي ورمبا

                                                





٣٧٥

   فريجع إىل مهر املثل،فسخ قبل انقضاء املدة يكون كالعقد بال ذكر املهروإذا  ،ولكن ال بد من تعيني مدته

  

 اريباخل تزلزل فإذا ،جزء املهر نوأل ،املهر يف اريخلل الشامل )احكالن يف اريخ ال( :العبارات بعض

   .بقس ماك ،احكالن باب يف متزلزالً قعي ال العقد ألن ،باطل وهو لكال تزلزلي أن ماإف

  .اجلملة يف لكال تزلزل تلزمسي اجلزء تزلزل إذ ،تام ريغ وهو تزلزلي ال أن وأما

 وجبي ال املهر وتزلزل ،املهر ال عقدال سنف اتطالقاإل من املنصرففإن  ،ىفخي ال ما همايوف

   .مهر بال صحي ولذا ،التزام ضمن يف التزامألنه  ،العقد تزلزل

 ليدل إطالق من املنصرف بأن له تدلسوا ،هريوغ كالسامل عن ماك} مدته ينيتع من بدال نكول{

 ليدل إطالق يف دخلي فال ،يعقالئ ريغ املدة ينيتع فعدم ،العقالء هيعل قدمي اًيعقالئ انك ما الشرط

   .الشرط

 واحتمل ،صحاباأل غالب طلقأ ولذا ،الشرط هذا مثل ىعل العقالء قدامإ يف كش النه إ :هيوف

  .كالسامل به أفىت مبا أفىت اجلواهر انكوإن  ،همإطالقب كذل معلالً اللثام شفك الصحة

 املهر مدة يف ارياخل شترطي أنك ،اتهيخصوص يف اشتراطه ،املهرأصل  يف ارياخل اشتراط ومثل

   .الشرط ليدل طالقإل ،كذل ريغ إىل ،الغائب

 ركذ بال العقدك ونكي {املهر قدر اريخ االشتراط معىن انك فإذا} املدة انقضاء قبل خسف اذإو{

   ،املهرأصل ب التزما ماأل} املثل مهر إىل جعريف املهر



٣٧٦

شتراط اخليار يف املهر ال تصح بال مهر فاا إحيث تعة  وأما يف امل،هذا يف العقد الدائم الذي ال يلزم فيه ذكر املهر

  .فيها مشكل

  

   .املثل مهر إىل رجع ىمسامل بطل فإذا ،ىمسامل من ركذ مايف ارياخل جعل مناإو

 مهر بال العقد ىبقي أن خسالف الزم انك ،بدل بدون خسالف يف حقه االشتراط معىن انك إذا وأما

   .أصالً

  .املثل مهر إىل الرجوع املصنف القمة إطاتقسا عدم علمي ومنه

   .أيضاً حالتان له ونكي نهأو ،لهك يف ال املهر بعض يف ارياخل جعل إذا مايف احلال ظهري أنه ماك

 مهر بال تصح الا إحيث  املتعة يف وأما ،املهر ركذ هيف لزمي ال يالذ الدائم العقد يف هذا{

 ،املثل مهر إىل اخساالنف عند رجعي حىت املهر قدر يف اريخلا مبعىن انكن إ }اهيف املهر يف ارياخل فاشتراط

 ال يالذ الشرط ليدل طالقإل ،هيف إشكال فال ،مهر بال العقد ىبقي ال خسف إذا حىت املهر بعض يف أو

   .املقام يف حمذور منه لزمي

 فـ ،أصال مهر بال العقد يبق خسف إذا حىت ،لهك املهرأصل  يف ارياخل مبعىن انكن إ وأما

 متعة تصح ال أنه اعتباره ومعىن ،املتعة عقد يف معترب املهر ألن ،العقد خسنفي املهر خسبفألنه  ،}لكمش{

 اشتراطك ،املهر يف ارياخل اشتراط ونكي إذ ،له مبطل وهو مهر بال العقد يبق خسف فإذا ،املهر بدون

   .احكالن عقد يف ارياخل



٣٧٧

  ادعى رجل زوجية امرأة إذا :الثانية

  

 إالّ أن اللهم ،املتعة ال الدائم يف به رادي ،املهر يف الشرط اشتراط صحة هم أن إطالقظهري ومنه

 املصنف نظر ولعل ،وجهه تقدم ماك دسفي نه أال دسفي ومثله ،داًسفا شرطاً ونهك ىعل ديزي النه إ :قالي

   .هذا إىل بالبطالن فتي مل ثيح

 حدأل ونكي أن صحي ـ شرطه بصحة ناقل مورد لك يف ـ ارياخل شرط صحة أن ىفخي ال مث

  .الشرط ليدل طالقإل ،جنيبأل أو نيالزوج

   .عنه منفصلة أو ،بالعقد متصلة ونكت أن صحي ،ا داهيق إذا اريللخ واملدة

 يف قراراإل قبل ،بهايذكت أو قهايتصد ليحتص من نكنتم ومل} امرأة ةيزوج رجل ىادع إذا :ةيالثان{

   .الطرف حق يف قبلي ومل ،ياملدع حق

 صدقه ىعل ليدل الألنه ف الطرف إىل بةسبالن وأما ،العقالء قرارإ فلقاعدة ياملدع إىل بةسبالن أما

 لمسامل فعل محلفإن  ،زواجاأل معاشرة معاشرها انك إذا ما مثل ،أشبه وما نةيالب أقام إالّ إذا ،هيلإ بةسبالن

 ،املتشرعة ةريس جرت كذل ىوعل ،نيلطرفا من قهيتصد يقتضي أشبه وما ديال يذ خبارإو حيالصح ىعل

   .افةك العقالء ةريس بل

 ةيحج من ديالتقل بتاك يف حققناه ملا ،للعلم داًيمف نكي مل ولو اعيبالش دعواه اقترن إذا ما ومثله

  .العلم فدي ملوإن  اعيالش

   الزوج يف المكال ماكو



٣٧٨

 ويرتب مجيع آثار الزوجية ، ظاهر الشرعحكم هلما بذلك يف ، أو ادعت امرأة زوجية رجل فصدقها،فصدقته

   ولقاعدة اإلقرار،احلق ال يعدومها ألن ،بينهما

  

  .الزوجة ادعاء يف المكال ونكي كذلك

   .تاًيم أو اًيح ياملدع طرف ونكي أن نيب رناهكذ مايف فرق وال

 مل  إذا،ذبكال ظنناوإن } فصدقها رجل ةيزوج امرأة ادعت أو ،فصدقته {تهايزوج ىادع لو أما

 ويف ، أحدمن ظاهر خالف وال إشكال بال} كبذل هلما مكح {االدعاء خالف ىعل ةيشرع مارةأ نكت

 واجلواهر تندسامل ويف ،ظاهر كذل يف خالف بال سكتمسامل ويف ،وركاملذ مكاحل يف بير النه إ احلدائق

 ،يالظاهر مكاحل نم ثركأ دانيفيال قيوالتصد قراراإل ألن }شرع ظاهر يف {،ماتلّسامل السرإ الهسرإ

   .ريوالتعذ جنازاإل أي

 ما ،ةريسوال اخلالف عدم إىل ضافةباإل كذل ىعل دليو ،}نهمايب ةيالزوج آثار عيمج رتبيو{

 الفقه مباحث بعض يف بقس وقد ،ديال يذ مثل هيلإ بةسبالن فهما} عدومهاي ال احلق نأل {:بقوله رهكذ

   .خاصاً قاًيطر له لشارعا علجي مل إذا ،به تعلقي ما لك يف قوله قبول

 ونكي مبا ختتص القاعدة( بأن سكتمسامل إشكالف ،أيضاً حجة لوازمها اليت} قراراإل ولقاعدة{

 ظاهر ريغ ،ىانته )بوارثه تعلقي نهإف ،خراآل من مها أحدرثإ ومنه ،هريبغ تعلقي ما تشمل فال ،هسنف ىعل

   كملأ ال أو ،النصاب بقدر مايل سيل أو ،دةايالز كمل أال أو ،متزوج ريغ ينإ :قال لو ولذا ،الوجه



٣٧٩

مها  أحدادعى إذا  وأما، وال فرق يف ذلك بني كوما بلديني معروفني أو غريبني،مها ورثه اآلخر أحدماتوإذا 

  الزوجية وأنكر اآلخر فيجري عليهما قواعد الدعوى

  

 ،ريالغ حق يف قرارإ ولاألن  أمع ،بلوازمه منه قبل ،كذل ريغ إىل ،يقربائأل النفقة يعطأ ىتح ئاًيش

 جيبتزو واخلالة العمة حق هدر أو ،ةساخلام بأخذ حقهم هدر له قحي فال ،أربعاً متزوجاً ونهك الحتمال

 ،هميلإ ومن الفقراء حلق والثالث ،ادةسوال ماماإل حلق هدراً ونهك تملحي والثاين ،هايخأو ختهاأ بنيت

   .قرباءاأل حلق والرابع

  .به قراراإل كمل ئاًيش كمل من :بقاعدة هل سكتمسامل تدلسوا

  .فتأمل ،موضوعها القاعدة ذه ثبتي فال ،المكال أول كسوبالع للمرأة الرجل كملن إ :هيف ليق

 الزوج طلق وأ مها أحدمات أنه إذا ماك ،ةيالزوج لوازم منألنه } خراآل ورثه مها أحدماتوإذا {

   .وحنوهها ختهاأ إىل بةسبالن الطالق يف العدة مدة إىل بةسبالن الرجل ويف ،املرأة يف خراآل اعتد

 ركذ وقد ،ابقةسال دلةاأل طالقإل} نيبيغر أو نيمعروف ينيبلد وماك نيب كذل يف فرق وال{

 اعتبار ىعل منه بناًء ،ينيالبلد يف قراراإل قبول من منع ثيح ،ألةسامل يفأمة الع بعض خلالف أنه اجلواهر

   .ليالتفص إىل تاجحي ال واضح مبناه ضعفك عفهوض ،احكالن يف شهاداإل

 احملقق رهكذ ماك} ىالدعو قواعد همايعل يجريف خراآل ركوأن ةيالزوج مها أحدىادع إذا وأما{

   كوذل ،ماتلّسامل السرإ له نيلسمر ،مهاريوغمة والعال



٣٨٠

 وعلى املنكر ترتيب ،لزوجيةكان للمدعي بينة وإال فيحلف املنكر أو يرد اليمني فيحلف املدعي وحيكم له بافإن 

   لكن جيب على كل منهما العمل على الواقع بينه وبني اهللا،آثاره يف الظاهر

  

ن إ :لقاعدة ،قوله قبل ،ركاملن نةيبب معارضة ريغ} نةيب يللمدع انكفإن  {ىالدعو أدلة طالقإل

   .نيميال ركاملن ىوعل نةيالب ىاملدع ىعل

 مربوط المك هيف ،ثركأ نتهيب انتك من قدمي أو ،مطلقاً اقطانستي فهل ،نةيب همايلكل انك إذا نعم

   .القضاء بباب

 ياملدع حلفيف نيميال ردي أو {له احلق ونكيو} ركاملن حلفيف {نةيب حدمهاأل نكي} الإو{

   .ىالدعو هيعل ثبتي ركاملن رد جمرد بأن نقل مل إذا }ةيبالزوج له مكحيو

 مكاحل إذ ،فقط} الظاهر يف {الزواج آثار} آثاره بيرتت {يللمدع احلق ظهر إذا }ركاملن ىوعل{

 هيعل ابور باملقدار يه مناإ ثاراآل بيوترت ،ال أم له زوجة أا يف كش أو علم إذا ،الواقع يريتغ وجبي ال

ألنه  ،مرة أشهر أربعة لك يوط مثل يف جداً لكشي بل ،زوجة تسيل اأب علم إذا ،له مندوحة ال يالذ

   .رةكاملن يه انتكن إ باعتقادها وأ ،ركاملن هو انك إذا هباعتقاد زنا

 دانيسال به صرح ماك ،هيعل مقدم مكفاحل ،احلجة إىل تندسي مناإو بالواقع علمي مل إذا نعم

   .ميكواحل يالربوجرد

 ،مكاحل خالف الواقع بأن علم إذا }اللّه نيوب نهيب الواقع ىعل العمل منهما لك ىعل بجي نكل{

   .الواقع ريغي ال مكاحلصالة أن أل ،واحد ريغ كلبذ صرح ماك



٣٨١

كان هو ن إ  فليس له، لكن املدعي مأخوذ بإقراره املستفاد من دعواه،حلف املنكر حكم بعدم الزوجية بينهماوإذا 

ه  وجيب علي،برضاها إالّ  وال بنت أخيها أو أختها، وال بنتها مع الدخول ا، وال أم املنكرة،الرجل تزويج اخلامسة

  إيصال املهر إليها

  

 اهللا ولسر قال :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،مكاحل بن مهشا حيصح املقام يف دهيؤيو

 ،بعض من حبجته حلنأ مكبعض ولعل ،انمياألو تانيبالب مكنيب يأقض مناإ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

   .)١(نار نم قطعة له قطعت مناإف ئاًيش هيأخ مال من له قطعت رجل اميفأ

   .القضاء تابك يف كذل يف المكال وحمل

 ذهبي احللف أن من القضاء تابك يف ركذ ملا} نهمايب ةيالزوج بعدم مكح ركاملن حلفوإذا {

 ،الواقعن اريغي ال احللفو نةيالب إذ ،}دعواه من تفادسامل ،قرارهإب مأخوذ ياملدع نكل {،ظاهراً باحلق

  .أصال احكالن عدم مبرتلة وال ،خسالف أو الطالق مبرتلة للرجل ةزوج تسيل اأب املرأة حلف سيفل

 الو {ختهاأ الو} رةكاملن مأ وال ،ةساخلام جيتزو الرجل هو انك نإ {يللمدع أي} له سيفل{

 ماأل نيب اجلمع جواز عدم لوضوح ،طلقهاي مل إذا ا الدخول عدم مع الو بل} ا الدخول مع بنتها

   .البنتو

  .هريغو تندسامل كبذل صرح ماك} برضاها إالّ اهيأخ بنت وال{

   قبل نهأب قلنان إ بعضاً أو ،العقد ىملقتض الًك} هايلإ املهر صاليإ هيعل بجيو{

                                                





٣٨٢

  كانت هي املدعية ال جيوز هلا التزويج بغريهوإن  ،نعم ال جيب عليه نفقتها لنشوزها باإلنكار

  

  .الدائم يف هذا ،ا دخل نكي مل ذاإ الدخول قبل الطالق مثل الدخول

 انك إذا ،الدخول مع حىت بةسبالن قطسيو ،تمتاعاتساال عن امتنعت إذا هلا حق فال املنقطع أما

   .املدة ةيبق عن هلا امتناع

 به صرحو ،اللثام شفكو كالسامل عن ماك} اركنباإل لنشوزها ،نفقتها هيعل بجي ال نعم{

   .صحاباأل إىل له احلدائق باًسنا ،اجلواهرو تندساملو احلدائق

 ولو ،العرف ىعل عرضها عند خباراأل من تفادسامل هو نيكالتم قبال يف النفقة ونك أن ىفخي وال

 انك إذا النشوز بأن سكمتسامل إشكالف ،ماتلّسامل السرإ الفقهاء لهسأر لذاو ،ةياخلارج القرائن مبعونة

 ،نشوز فال للحج تطاعةسا افرةسم أو حائضاً انتك إذا ماك العذر مع أما ي،شرع عذر بدون االمتناع

  .الوجه ظاهر ريغ ،املفروض بسح يشرع عذر هلا وهنا

 أن نكمي بل ،تزوجها يالذ الثاين زوجها ىعلو ياملدع ىعل تهاقنف بوجوب القول نكمي فيكو

 العقول حتف رواه ما يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب قول من نيكالتم قبال يف النفقة ونك تفادسي

 ارهاكنإ جهة من انك ولو طاعةاإل عدمفإن  باملعروف ونكسو رزقهن مكيفعل مكطعنأو: ثيحد يف

   .خاص ليلدل هيف النفقة ثبتي مناإف حنوهو احلج يف طاعةاإل عدم أما ،الرزق قطسي ةيالزوج

   كبذل صرح ماك} هريبغ جيالتزو هلا وزجي ال ،ةياملدع هي انتكوإن {



٣٨٣

 وكذا كل ما يتوقف ، وال جيوز هلا السفر من دون إذنه،كانت زوجيتن إ  هي طالق:قولي بأن طلقها ولو إذا إال

   إذنهعلى

  

 طلقها اخلالص رادتأوإذا  ،تتزوج فكيف ،باعتقادها زوج ذات األ كذلو ،ابقونسال اجلماعة

 حيرسالت من بدفال ،باملعروف هاسكمي الألنه  كذلو ،طالقها الزوج دعتسي ملإذا  يالشرع مكاحلا

  .مكاحلا هو الويل ونكي ممتنعاً ونكي ثيحو ،انسحباإل

   .عذربال  أو عذر عن ونكي أن نيب ،باملعروف كاسماإل حصول عدم بعد االمتناع نيب فرق الو

 ،له زوجة واكب عترفيال ألنه  ال أم ،نةكمم األ مثالً منه رقةسال هلا قحي فهل النفقة أما

   .واقعاً له زوجة أا ىتر أن بعد مهم ريغ فهاعتراو ،ولاأل الظاهر ،احتماالن

 واك بعد  ضارريغ قيالتعل هذاو ،}زوجيت انتكن  إطالق هي :قولي بأن لوو طلقها إذا الإ{

 غةيص جراءإ يف كذل مثل مر قدو ،طالق يهف موجوداً النهار انكن إ :قولي أن مثل فهو ،واقعاً زوجةً

   .العقد

 عن رضاه انك ولو، كبذل ناآل راض هو ذإ ،تأمل ىعل }ذنهإ دون من فرسال هلا وزجي وال{

   .ضري ال يالذ يالداع ختلف باب من فهو ئ،خاط اعتقاد

  .حنوهو املندوب الصومك} ذنهإ ىعل توقفي ما لك ذاكو{

   مزوجة أا علمن إذا ،بنتهاو مهاأو ،هايخأو ختهاأ بنيتو ،ختهاأل قحي ال أن كذل يقتضيو



٣٨٤

  عذراً إذا أظهر السماعقوى واأل، فيه قوالن، هل يسمع منه وحيكم بالزوجية بينهما،اإلقراررجع املنكر إىل  ولو

  إلنكاره ومل يكن متهماً

  

 القبول هلا قحي ال ةساخلام أن ماك ،ختاألو خاأل بنيت يف تيرض إالّ إذا ،بالرجلالزواج  قبلني نأ

   .ةياملدع بصدق علمت إذا ،له بزواجها

 نهإف ،العقالء قرارإ لقاعدة} نهمايب ةيبالزوج مكحيو منه معسي هل ،قراراإل إىل ركاملن رجع ولو{

 ،ناراًيد لفالن ونيمد أنه أوالً ركنأ أنه إذا ماكف ،اركاالن بدون أو ،اركناإل بعد قراراإل نيب هايف فرق ال

  .ارهكنإ بعد ةيبالزوج أقر إذا كذلك ،ابقسال ارهكنإ إىل لتفتي ملو به خذأ به أقر مث

 ،ةيالزوج عدمصل فاأل ،اقطانستي ارهكنإو قرارهإ نفأل ماعسال عدم وجه أما ،}قوالن هيف{

  .قراراإل قاعدة تقدم من عرفت ملا مطلقاً} ماعسال قوىاألو{

 العذر ظهري مل إذا أنهكف} متهماً نكي ملو ارهكنإل عذراً أظهر ذاإ {:قوله من املصنف رهكذ ما أما

  إذا أظهرما خبالف ،ةيالزوج عدمصل األ ونكيو اقطانستيو ،قرارهإ دمقي فال ارهكنإو قرارهإ وىاست

 ماًيلست به عترفي مث ،توابعه من فراراً ءيلش انسناإل اركنإ ثرةكل العقالء عند قدمي قراراإلفإن  ،عذراً

   .احلق ظهارهإ اللوامة سالنف من ضاًيحترو ،الواقع مرلأل

 ،العقالء قرارإ قاعدة شملهي مل قرارهإ يف متهماً انكإذا ألنه ف ،متهماً ونهك بعدم دهييتق وجه أما

   .نيديبالق دهييلتق وجه ىبقي فال ،العقالء قرارإ قاعدة قوة عرفت قد كنكل ،عولفامل يارس اركناإل ىبقيف



٣٨٥

  رجع عن دعواه وكذب نفسه إذا  وكذا املدعي،كان ذلك بعد احللفوإن 

  

 وناًيمد سيل أنه حلف لو لذاو ،قراراإل قاعدة قطست ال احللففإن } احللف بعد كذل انكوإن {

 من تقدم ما هيعل دلي ماك ،الواقع يريتغ وجبي ال مكاحلا مكح كذلكو ،به خذأ نيبالد أقر مث ديلز

   .القضاء تابك يف روهكذ مما ،هريغو هشام حيصح

 ركأن قدو ادعاها ما بعد ةيالزوج ركفأن} هسنف ذبكو دعواه عن رجع إذا ياملدع ذاكو{

  .قراراإل بعد اراًكنإ انكوإن  ،ارهكنإ معسي نهإف ،خراآل ةيالزوج

   :مورأب ،العقالء قرارإ قاعدة خالف أنه مع، كلذل تدلواساو

 ،آخر مرأل بل ،الواقع انيب ريلغ صادراً انك إذا قرارباإل خذاأل عدم ىعل العقالء بناءن إ :ولاأل

 ،ةيالعقالئ قةيالطر قرر الشارعحيث إن و ،الواقع انيب ريلغ صادراً انك قرارهإ أن ظهر املقر ركنأ فإذا

   .الواقع انيب ريغ آخر بداع قراراًإ نكي مل ما به ديري ،)١(جائز همسأنف ىعل العقالء قرارإ :فقوله

 واقع اركناإل أن احلالو ،اركناإل مث قراراإل قعي ما اًريثكو ،معتاد أمر قراراإل بعد اركناإلن إ :الثاين

 فالالزم ،احلقوق هدارإ وزجي الو ،هدراً احلقوق من ريثك ذهبي دعواه معسي مل فإذا ،قةيلحقل مطابق

   .ماعسال

                                                





٣٨٦

.أيضاًكذبت البينة نفسها  إالّ إذا ،البينة منه على دعواهمة اكان ذلك بعد إق إذا نعم يشكل السماع منه

  تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل إذا :الثالثة

  

   .اركناإل بعد قراراإل ماعكس ،قراراإل بعد اركناإل اعمس ىعل ةريسال انيجر :الثالث

 ماعسال بةسن كالسامل عن بل ،بعضها دشخي انكوإن  ،ةيفاك اجلملة هذه يف أن ىفخي ال :أقول

ه ألن قبلي :ليقو ،قرارهإل ذبكمألنه  دعواه تقبل ال :ليق( :احملقق قول عند اجلواهر ويف ،ثركاأل إىل

 جند مل وإنه اخلاصة عن فضالمة االع من ولباأل القائل نتحقق مل( :قال )أشبه هوو ،معتاد هو ما ىادع

   .)القبول يف خالفه

 ىعل منه نةيالبمة اقإ بعد {ابقسال الدعائه اركناإل} كذل انك إذا منه ماعسال لكشي نعم{

 امرأة ةيزوج ىادع فإذا ،له نةيالب قامت من اركنإ ضرهي ال اليت نةيالب ةيحج أدلة طالقإل كذلو ،}دعواه

   .كذل ريغ إىل ،ختهاأو بنتهاو مهاأو ةساخلام جيتزو عدم من ةيالزوج لوازم قطسي مل ،ركنأ مث نةيب قامأو

  .ارهكنإ معسيو نئذيح نةيالب قطست إذ }أيضاً هاسنف نةيالب ذبتك إذا الّإ{

 إىل ولكمو هايف المكال ليفتفص ،القضاءو قراراإلو الشهادات بباب مرتبة املباحث هذهحيث إن و

   .بواباأل كتل

   رجل تهايزوج ىفادع ،الزوج عن خلوها يتدع امرأة تزوج إذا :الثالثة{



٣٨٧

  بالبينة إالّ مل تسمع دعواه آخر

  

ألنه  كوذل ،صحاباأل ثركأ إىل بسن رمبا بل ،واحد ريغ رهكذ} نةيبالب إالّ دعواه معست مل آخر

  .يدعامل ىعل نةيالبو ،مدع

 ،ال :فقالت ،زوج كل أهلاسف البلدان من بلد يف امرأة تزوج رجل عن ألتهس :قال ،سوني وخلرب

 :)عليه السالم( فقال ،الزوج لزمي ما ،كذل املرأة رتكنأف ،امرأيت يه :فقال تاهأ رجالًمث إن  فتزوجها

نةيالب ميقي إالّ أن امرأته يه)١(.   

 )عليه السالم( الرضا ألتس :قال ،ياملهتد بن زيالعز عبد خربو ،ديعس بن نيساحل اتبةكم وحنوه

 ألتهاسف ،راًس تزوجها انك أنه ىفادع يعم فجاء ،امرأته تزوجتو مات يأخن إ ،كفدا جعلت :قلت

 كلزمي :)عليه السالم( فقال ،قط ءيش نهيبو ينيب انكما :قالتو ،اركناإل أشد رتكنأف كذل عن

   .)٢(ارهاكنإ لزمهيو ،قرارهاإ

 خ ،ةيجار(أمة  تزوج رجل عن ألتهس :قال ،تحبابساال ىعل اعةمس موثق محل لزوم عرفي ومنه

 :)عليه السالم( فقال ،نةيب يل تسيلو امرأيت هذهن إ :فقال ثقة ريغ أو ثقة رجل فحدثه ،ا متتع أو )ل

اي فال ثفة انكن إمنه قبلي فال ثقة ريغ انكوإن  ،قر)الثقة قول من ناطمأ ذا إما ىعل ملحي أو .)٣.  

   .نياحململ  أحدىعل لهمح أوجب ،لواقا ماك به العامل عدم إالّ أن ،خصأ انكوإن  املوثقو

                                                









٣٨٨

 ،ه الدعوى على االمرأة فأنكرت وحلفت سقط دعواه عليهاوجفإن  ،نعم له مع عدمها على كل منهما اليمني

 ، وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها،وجنكلت أو ردت اليمني عليه فحلف ال يكون حلفه حجة على الزوإن 

  ،ال أو بكذب املدعي سواء كان عاملاً

  

 ىعل نيميال أما} نيميال {الزوجة الزوج} منهما لك ىعل {نةيالب عدم أي} عدمها مع له نعم{

 علم ياملدع ىادع إذا ونكي مناإ فهو الزوج ىعل نيميال أماو ،نيميال ركاملن ىعلو ،رةكمن افأل الزوجة

   .القضاء تابك يف املقررة للقواعد كذل لك ،علمه عدم ىعل الزوج حلفيف ،يللمدع زوجة اأب وجالز

 هايول أن ياملدع يدعي مثالً ،تعلم ال أا الدعائها ماإ} رتكفأن االمرأة ىعل ىالدعو هوجفإن {

 قطس حلفتو{ رتكنأن إ اإف ،أصالً الزواج عدم الدعائها أو ،علمها عدم يه ىتدعو ،له زوجها

   .ىالفتوو النص يف ورد ماك ،ىالدعو قطست انمياأل ألن }هايعل دعواه

 ولكالن جمرد أن من ،القضاء باب يف روهكذ ما ىعل} فحلف هيعل نيميال ردت أو لتكنوإن {

   .الزوج احكن صحة صالةأل} الزوج ىعل حجة حلفه ونكي ال {ياملدع حلف بعد أو ،ىالدعو قطسي

 ياملدع ذبكب عاملاً {الزوج} انك واءس {نةيالب عدم أي} عدمها مع لزوجا ةيزوج ىعل ىوتبق{

 مبجرد قطسي ال احلق هذاو ،الزوج حق ةيالزوج ألن كذلو ،ذبهك أو بصدقه جاهالً انك بل} ال أو

   .الزوجة حلف عدم



٣٨٩

  ج حينئذ طالقها فيبقى الرتاع بينه وبني الزوحوطكان األوإن أخرب ثقة واحد بصدق املدعي وإن 

  

 ةيزوج ىلع نةيالب بعد ىتبق ال ولذا ،حجة نةيالب لوازم ألن ،ةيالزوج عدم ثبت نةيالب قامتن إ نعم

 قرارهاإ إذ ،نةيالب بدون ىالدعو تقبل مل ،املرأة وصدقت ديز امرأة ةيزوج ياملدع ىادع لو بل ،الزوج

   .بنافذ سيل ريالغ حق يف قراراإلو ،ريالغ حق يف وقع

 مناإ نيميالبأن ( ،هريغو كالسامل رهكذ ملا ،املرأة إىل نيميال توجهأصل  يف شكالاإل علمي منهو

 لو املرأة ألن ،كذلك سيل هنا مرواأل ،ياملدع نفعو احلق لزم اعترف لو ثيحب انك ذاإ ،ركاملن إىل تتوجه

   .ىانته )الزوج هوو ،ريالغ حق يف واقع قرارهاإ ألن ،ةيالزوج تثبت مل دعواه ياملدع صادقت

 أو بنتها أو أربعة أو ختهاأ عنده رجل ةيزوج املرأة ادعت إذا ما هوو ،كسالع مكح عرفي منهو

 أي ،ريالغ حبق رافاًتاع انك أقروإن  حىتألنه  ،هيلإ احللف توجهي مل ،نةيب هلا نكت ملو ،الزوج ركنأو ،مهاأ

  .اركناإل مع احللف صحي مل قراراإل صحي مل ذإو ،أشبه ماو الرابعةو ختاأل

   .القضاء تابك إىل لهاكفن ،التأمل إىل حباجة ألةسامل نكل

 جامعة ونكت ال الثقة ألن كذلو ،له زوجة الزوج زوجة أن }ياملدع بصدق واحد ثقة أخربوإن {

  . يف مثل الدعاوياحلجة الشهادة لشرط

ن إ يدعامل أن اعةمس موثقة يف تقدم قدو ،نياطياالحت نيب مجعاً} وإن كان األحوط حينئذ طالقها{

   .طالقها يف اطياالحت انك أيضاً اطياالحت خالف انك ثيح نهكل ،الزوج قراي ال ثقة انك

   والزوج ،زوجته أا يدعي يفاملدع ،}الزوج نيبو نهيب الرتاع ىبقيف{



٣٩٠

 كان ذلك بعد إذا نكل أو رد اليمني عليه فحلف حكم له بالزوجيةوإن  ،أيضاًحلف سقط دعواه بالنسبة إليه فإن 

ة فيبقى الرتاع بينه وبينها كان قبل متامية الدعوى مع الزوجوإن  ،ة بعد الرد عليهلى الزوجحلف يف الدعوى عأن 

  ، عليهأوالًوجه الدعوى  إذا كما

  

   .الرتاع مسلتح يللمدع نةيب ال أنه واملفروض ،بالعدم علمه أو لههج ىبدعو كذل ركني

 قطس ماك} أيضاً {الزوج إىل} هيلإ بةسبالن{ ياملدع ىدعو} دعواه قطس {الزوج} حلففإن {

  .املرأة إىل بةسبالن قبالً دعواه

 أي} له مكح {ياملدع} فحلف {ياملدع ىعل أي} هيعل نيميال رد أو {الزوج} لكنوإن {

 يف{املدعي } بعد أن حلف{اي كان حلف املدعي يف قبال الزوج } إذا كان ذلك ةيبالزوج {يللمدع

   .ياملدع ىعل أي} هيعل {احللف الزوجة در أي} الرد بعد الزوجة ىعل {انتك اليت وىلاأل} ىالدعو

   .الرجل ضد ىادع نمايح مرةو ،الزوجة ضدى ادع نمايح مرة ،نيمرت حلف ياملدع :احلاصلو

 ضد أوالً ىادع بأن }الزوجة مع ىالدعو ةيمتام قبل {جوالز ضد ياملدع حلف} انكوإن {

 املصنف مثل قدو ،}نهايبو نهيب الرتاع ىقيف {،املرأة ضد ىادع مث الزوج ضد ياملدع فحلف ،الزوج

   .الزوج ىعل أي} هيعل أوالً ىالدعو وجه إذا ماك {:بقوله )ىالدعو ةيمتام قبل (:قولهل



٣٩١

نكال وإن  ،حلفا سقط دعواه عليهمان إ  فمع عدم البينة،هذه دعوى على كل من الزوج والزوجةن إ :واحلاصل

 حلف الزوج يف الدعوى فإذا ،مها دون اآلخر فلكل حكمه أحدحلفوإن  ،فحلف ثبت مدعاهأو رد اليمني عليه 

كان وإن  ، ورد احلاكم عليه فحلفلت،أو نكاملدعي مل حتلف بل ردت اليمني على عليه فسقط بالنسبة إليه والزوجة 

  ال يتسلط عليها ملكان

  

} الزوجةو الزوج من لك ىعل{ زوجته فالن زوجة أن ياملدع من} ىالدعو هذهن إ :احلاصلو{

   .حلفهما دور أيتي }يلمدعل نةيبال عدم فمع {حقهما بطالإ ديريألنه 

ألن املنكر } سقط دعواه عليهما{الزوجان } إن حلفا{ يللمدع ونكي فاحلق نةيب له انتك إذا أما

  .إذا حلف سقط دعوى املدعي

 مل ذاإ نةيالب مبرتلة ياملدع نيمين  أل}ثبت مدعاه{املدعي } وإن نكال أو رد اليمني عليه فحلف{

   .ركاملن لفحي ملو ،نةيب يللمدع نكي

 هيعل ىالدعو يف الزوج حلف فإذا ،مهكح {نيالزوج من} لكفل خراآل دون مها أحدحلفوإن {

 ردت بل حتلف مل الزوجة{ أن احلال} و {الزوج إىل بةسبالن أي} هيلإ بةسبالن {ياملدع ىدعو} قطسف

} فحلف {،الزوجة ضد ياملدع ىعل أي} هيعل {احللف} مكاحلا ورد لتكن أو يعاملد ىعل نيميال

   .ياملدع

   انكمل {الزوجة ضد ياملدع حلف ببسب} هايعل لطستي ال {ياملدع} انكوإن {



٣٩٢

 أو اليمني املردودة مبرتلة اإلقرار أو مبرتلة البينةن إ  سواء قلنا،لو طلقها أو مات عنها ردت إليه إالّ أنه حق الزوج

  ،رمبرتلة اإلقرا أنه قلنان إ  خصوصاً،إشكال نعم يف استحقاقها النفقة واملهر املسمى على الزوج ،قسم ثالث

  

   .تقدم ماك} الزوج حق

  ).الزوج يف الدعوى حلف فإذا( :لقوله اجلواب مبرتلة )انكوإن ( قولهو

 خسف أو }عنها اتملو طلقها أو {أي الزوج } أنه{أن فائدة حلف املدعي ضد الزوجة } إال{

 ياملدع حلف نفوذ عن املانع ألن ،ياملدع إىل أي }هيلإ {الزوجة} ردت {خسلفا هاحاكن يه أو هو

   .ياملدع حق نفذ احلق هذا قطس فإذا ،الزوج حق انك

 لك ىعل هي إذ }ثالث مسق أو نةيالب مبرتلة أو قراراإل مبرتلة املردودة نيميالن إ قلنا انك واءس{

 فروعاً القضاء تابك يف الفقهاء ركذ قذو ،خصمه ىعل احلالف حلق مثبتة ونكت ،الثالثة الوجوه من وجه

   .الثالثة الوجوه من وجه لكل أدلة رواكذ مأ ماك ،وركاملذ اخلالف ىعل متفرقة

} إشكال {ياملدع ضد حلفها عدم حال يف} الزوج ىعل ىمسامل املهرو النفقة تحقاقهاسا يف نعم{

 نكت مل ذإو ،ناآل حبالته يف يه ملن زوجة تسيل أا تثبت ياملدع ىعل املردودة نيميال أن جهة من

 منهما} قراراإل مبرتلة {ياملدع نيمي أي} نهإ قلنان إ خصوصاً {،النفقةو املهر هيعل تحقست فيكف زوجة

   .حبالته يف ملن زوجة سيل أا ىعل



٣٩٣

صدقته وأقرت بزوجيته فال يسمع بالنسبة إىل حق  إذا ا وأم،كانت منكرة لدعوى املدعي إذا  هذا كله،أو البينة

دخل ا ألا  إذا  بل وال مهر املثل، فال تستحق النفقة على الزوج وال املهر املسمى، ولكنها مأخوذة بإقرارها،الزوج

   يف ذلكتظهر عذراً إالّ أن ،بغية مبقتضى إقرارها

  

   .تحقاقهاسا عدم وجه هذا ،لوازمها تثبت نةيالبو ،حقها قطسي قراراإلفإن } نةيالب أو{

 عدم لعلو ،هءادعا تصدق مل يهو ،ياملدع ادعاء قبل زوجة انتك افأل ،تحقاقهاسا وجه أماو

 النفقة تالزم يهو ،حبالته يف ملن ثابتة تهايفزوج ،آخر حملذور أو احللف عن اهللا جتل أا جهة من حلفها

   .الرد أو ولكالن مبجرد قوطهماسل وجه فال ،املهرو

 إىل بةسبالن معسي فال تهيبزوج أقرتو صدقته إذا أماو ،ياملدع ىلدعو رةكمن انتك إذا لهك هذا{

   .معسي ال مثلهو ،ريالغ حق يف قرارإ أنه من تقدم ملا} الزوج حق

 النفقة تحقست فال {،)١(جائز همسنفأ ىعل العقالء قرارإ لقاعدة} قرارهاإب مأخوذة نهاكول{

 ةيلبغ نفقة الو املهرال و }ةيبغ األ ،ا دخل إذا املثل مهر الو بل ،ىمسامل املهر الو الزوج ىعل

   مل مناإو ،كذل يف عذراً تظهر أن الإ ،قرارهاإ ىمبقتض{

                                                





٣٩٤

  . إىل غري ذلك، موت الزوج أو طالقهوترد على املدعي بعد

  

 ،نئذيح بشبهة ونكي ىطالوفإن  ،مثالً باحلرمة جلهلها إالّ ،حبالته يف هي يالذ بالزوج تتزوج

 تيرض فقد أقل ىمسامل انك لو إذ ،ىمسملاو املثل من نيمراأل أقل أنه الظاهرو ،مهر له الشبهة يووط

 العقد له ملثبتا إذ ،الشبهة يبوط ثبتي ال ىمسفامل أقل املثل انكوإن  ،ادةيالز قطسي هوو ،كبذل

   .فتأمل ،هؤانتفا املفروضو حيالصح

 ال أا مثل} كذل ريغ ىلإ {احكالن خسف أو} طالقه أو الزوج موت بعد ياملدع ىعل وترد{

الزوج عالقة، إال بقدر ما يستلزمه البغاء أو وطي الشبهة، بينما تكون بينها وبني  قرباءأ نيبو نهايب ونكي

   .ياملدع ترث مناإو زوجال ترث الو ،أقرباء املدعي العالقة

 بأن ،العلم عدم ادعت بل ،رتهكنأ الو ياملدع ىدعو الزوجة تصدقلو مل  أنه هوو ،ءيش يبق

 نيح ةريصغ انك بأن هايعل اجلدو باأل ةيوال نيح هاجيتزو ياملدع ىادع إذا ماك ،يأدر ال :لتاق

   .علمها ينف ىعل لفهاحي أنه يف احلق فله العلم هايعل ياملدع ىادعفإن  ،زواجها

 ىعل نيميال عموم يف دخليف ،له حق ثبوتل ،به ىاملدع حتقق تلزمسم ىدعوألنه  :تندسامل يف قال

صل لأل ،نةبيال اميق بعد إالّ ،ةيبالزوج هايعل له لطست فال العلم هايعل ياملدع دعي ملوإن  ،ركأن من

   .البنت ىعل احللف بأن املصرحة دلةلأل باحللف الو ،املعارض من اخلايل

   قضاءال تابك شأن من الفروع هذه يف المكال ليتفصحيث إن و :أقول



٣٩٥

 ،ولتتزوج من غريه قبل متامية الدعوى مع األ أن  فهل جيوز هلا،ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت إذا :الرابعة

   من أا، وجهاني،بعد فراغها من املدع إالّ ،ال أو ،وكذا جيوز لذلك الغري تزوجيها

  

  .حكاماأل حبقائق العامل اهللاو ،القدر ذه املقام يف يتفكن

 احللفو نةيالب قيطر ريغ من احلق تخراجسا يللقاض نكمأن إ أنه ىعل هيالتنب من بدال انكوإن 

   .القضاء تابك يف قرر ماك ،كذل هيعل وجب

 ،هب اعلمه عدم ةيمدع تتسكوإن  ،زوجته يهف صدقتو} امرأة ةيزوج رجل ىادع إذا :الرابعة{

 نةيب أقام فإذا ،علمها لعدم احللف هايعلو نةيالب ياملدع ىعل انك ،صغرها يف زوجها هايول أن الحتمال

   .هلا احلق انك علمها عدم ىعل حلفتو قمي ملوإن  ،له احلق انك

 وزجي ذاكو ،ولاأل مع ىالدعو ةيمتام قبل هريغ من تتزوج أن هلا وزجي فهل رتكأن{ن إ }و{

  .}وجهان ،ياملدع من فراغها بعد إالّ ،ال أو ،هاجيتزو ريالغ كلذل

 جوزيف ياملدع يتراضو ىالدعو لطول الزواج عدم من املرأة تضرر نيب ليالتفص هو ثالث وجهو

  .وزجي فال الضرر عدم نيبو ،الزواج

  .مطلقاً اجلواز اجلواهر اختارو ،ليالتفص هو احتملو ،مطلقاً اجلواز عدم احملقق إىل كالسامل بسن

   .)١(همسأنف ىلع لطونسم سالنا لقاعدة ،هاسنف ىعل ةلطسم} أا من {:مطلقاً اجلواز وجه

                                                





٣٩٦

 وكوا يف معرض ثبوت زوجيتها ، ومن تعلق حق املدعى ا،قبل ثبوت دعوى املدعي خلية ومسلطة على نفسها

   فإنه ليس حجة على غريها وهو الزوج،ردت احللف عليه وحلف إذا ذلك تفويت حق املدعي أن للمدعي مع

  

 ماك ،تتزوج أن هلا حقيف} هاسنف ىعل لطةسمو {شرعاً} ةيخل ياملدع ىدعو وتبث قبل {اإف

 آخر انسنإ دي يف ماالً انسنإ ىادع إذا كذلكو ،تفعله أن ةيللخل قحي ما لك تفعلو افرست أن هلا قحي

   .هميديأ يف ما ىعل سالنا لطنةس لقاعدة ،شاء ما دهي يف مبا فعلي أن ديال يلذ قحي نهإف

 مع ،يللمدع تهايزوج ثبوت معرض يف اوكو ،ا ياملدع حق تعلق من {مطلقاً املنع وجه} و{

فإن } الزوج هوو هاريغ ىعل حجة سيل نهإف ،حلفو هيعل احللف ردت إذا ياملدع حق تيتفو كذلأن 

   .ةيخل املرأة انتك إذا يللمدع احلق انك ياملدع فحلف لتكنو تزوجت إذا املرأة

 ةيزوج وجبي ال يملدعا حلف أن ابقةسال ألةسامل يف عرفت فقد لتكفن مزوجة انتك إذا أما

  .ريالغ حق األ ،يللمدع املرأة

 ،الزوج هو يالذ ريالغ حق يف قرارإألنه  ،ديفي ال يللمدع املزوجة املرأة قيتصد أن عرفت قد بل

  .جبائز سيل ريالغ حق فوتي ماو ،ياملدع حق تيتفو وجبي هايفتزوج إذاً

 لطنةسال إذ ،سالنف ىعل لطنةسال قصر توجب ال للحق ةياملعرض أن ،تداللساال هذا ىعل ردي نكل

  .ثابت ريغ املزاحمو ثابتة

 انكوإن  ،بنتهاو مهاأو ختهاأ زوجي أن له حقيف ،الرجل ركأنو رجل ةيزوج امرأة ادعت إذا مثلهو

  .ىالدعو حال يف كذل له قحي ال :قالي فال ،ىالدعو معرض يف

   املتنازع املال يف المكال ذاكو



٣٩٧

 ظهر واأل، وبني غري هذه الصورة،طالت الدعوى فيجوز للضرر عليها مبنعها حينئذ إذا وحيتمل التفصيل بني ما

  أقام املدعي بينة وحكم له ا كشف عن فساد العقد عليهافإن  وحينئذ ،ولالوجه األ

  

 الزوج أراد إذا تهايزوج انسنإ يدعي اليت الزوجةو ،هيعل دي له من هيف التصرف أراد إذا ،هيف

   .كذل ريغ إىل ،مثالً هايوط

 ،قطسيف ،موضوعه رفع ليقب من بل ،احلق يف تصرفاً سيل( سكتمسامل رهكذ ماكنه إ :احلاصلو

   .ىانته )قاطسباإل قطسي ال نهإف ،احلقوق من أنه ثبتي ملو حكاماأل من االدعاء جواز أن ىعل

 مبنعها هايعل للضرر جوزيف ىالدعو طالت إذا ما نيب {كالسامل عن املتقدم} ليالتفص تملحيو{

 صورة يف أن تقدم ما إىل ضافةباإل هيعل رديو ،وزجي فال} الصورة هذه هريغ نيبو {،الزواج من} نئذيح

 لزمي أنه إىل ضافةباإل ،ياملدع حق املرجع ونكيو اقطانسيف ياملدع ضررو املرأة ضرر تعارضي الضرر

 ونكي نئذيح املدة وطول ،ىوالدع مدة طول بدون انكوإن  التضرر املدار ونكي أن القول هذا ىعل

   .هيف منحصر مراأل أن ال ،مصداقاً

 اجلمالو العم ابنو يالربوجرد ادةسالك نياملعلق من وجدم منو املصنف عند} ظهرواأل{

 شفك ا له مكحو نةيب ياملدع أقامفإن  {تزوجت إذا }نئذيوح {،عرفت ملا} ولاأل الوجه {همريغو

 الظاهر نكل ،ياملاض ىعل حجة ونكت تقبلسامل ىعل حجة ونكت ماك نةيالب ألن }هايعل العقد ادسف عن

 صالةأل ،الثاين زوجها ىعل املهرو النفقة حق هلا أن ،نهالببط علمها مع الزواج يف تعمدها ثبتي ملن إأنه 

   .حيالصح ىعل لمسامل فعل محل



٣٩٨

 من كشف ، وحلف ففيه وجهانيردت اليمني على املدعوإن  ،مل يكن له بينة وحلفت بقيت على زوجيتهاوإن 

 وهذا هو ، حلق الغري وهو الزوجاليمني املردودة ال يكون مسقطاً أن  ومن،كوا زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها

   واملسألة سيالةي، على املدع فإا حينئذ ترد،طلقها الزوج أو مات عنها إذا  فيثمر فيما،األوجه

  

 ردتوإن  {ي،املدع ىدعو كبذل قطس إذ }تهايزوج ىعل تيبق ،حلفتو نةيب له نكي ملوإن {

   .أيضاً تهايزوج ىعل تيبق ،لفحي ملو} ياملدع ىعل نيميال

 يللمدع زوجة واك شفك من {بالثاين زواجها بطالن وجه ،}وجهان هيفف حلف{ن إ }و{

 ادعاه انك ام ثباتإل املردودة نيميال لفحي مناإ بأنه يالربوجرد ديسال هووجه ،}هايعل العقد بطليف

   .أصالً هيلإ توجه لدعواه نكي ملو ،الزوج هذا عن ةيخل انتك ما هايعل

 لقاعدة} أوجه هو هذاو ،الزوج هوو ريالغ حلق قطاًسم ونكي ال املردودة نيميال أن منو{

ا  ألو بل ،ريالغ حلق قطاًسم ناآل احللف ونك يف نفعي ال االدعاء جمردو ،ىالدعو ترفعها ال اليت لطنةسال

  .ريالغ حق يف قرارإألنه  ،أثر قهايلتصد نكي مل ياملدع صدقت د زواجهابع

   .)ابقتهاسو ألةسامل هذه يف اطياالحت كتري ال( :العم ابن قهيتعل ويف

 هيفو .)نةيبالب إالّ ليالقب هذا من ونكي مما ءيش يف ىالدعو  تسمعال( :اجلمال ديسال قةيتعل يفو

   .واضح نظر

 اإف {احكالن خسف أو} عنها مات أو الزوج طلقها إذا مايف {ياملدع نيمي} ثمريف {انك فيكو

   ماك الزواج باب يف} الةيس ألةساملو ،ياملدع ىعل ترد نئذيح



٣٩٩

  .أيضاًألمالك وغريها يف دعوى ا

 زوجيتها لذلك  ال يصح شرعاًأخرى امرأة ته وادعت زوجي،ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت إذا :اخلامسة

اها من الرجل على حدإ  فهناك دعويان، أو أمها أو بنتهاوىلكانت أخت األ إذا  كما،وىل االمرأة األالرجل مع

  ال يكون أن  وحينئذ فإما، على ذلك الرجلخرى والثانية من االمرأة األ،االمرأة

  

   .ابقاًس أمثلتها بعض عرفت

 املردودة نيميال حلفو ،ديز دي يف ماالً انسنإ ىادع إذا ماك} أيضاً هاريغو كمالاأل ىدعو يف{و

 ألن ،ياملشتر دي من كاملل انتزاع يف املردودة نيميال تنفع مل ىالدعو حال يف كاملال باعه إذا أما ،له انك

 والوقف اهلبةو جارةاإل باب يف المكال أيتي ذاكو ،موضوعه تيبتفو ياملدع حق فوت قد هيعل ىاملدع

  .هاريغو الرهنو

 شرعاً صحي ال أخرى امرأة تهيزوج ادعتو ،رتكفأن امرأة ةيوجز رجل ىادع إذا :ةساخلام{

 ديز ىادع مثالً ،}بنتها أو مهاأ أو وىلاأل ختأ انتك إذا ماك ،وىلاأل االمرأة مع الرجل كلذل تهايزوج

 انييالدعو وهاتان ،نيختاأل زواج صحي ال نهإف ،ديز زوجة ينإ :فاطمة ختأ قالتو ،زوجته فاطمةأن 

   .عهمامج شرعاً صحي ال

 كذل ىعل خرىاأل االمرأة من ةيالثانو {وىلاأل} االمرأة ىعل الرجل من إحدامها ،انيدعو كفهنا{

   ونكي ال أن ماإ{ألنه  ،ثالثة احملتمالت} فـ {نئذيحو ،}الرجل



٤٠٠

نكر  يتوجه اليمني على املول فعلى األ، أو لكليهماى،خر أو يكون ألحدمها دون األ،هناك بينة لواحد من املدعيني

  نكال وحلف كل من املدعيني اليمني املردودةن إ  وكذا،حلفا سقطت الدعويانفإن  ،يف كلتا الدعويني

  

 أو ،خرىاأل دون حدامهاإل ونكي أو {،خرىاأل ىالدعو دون} ينياملدع من لواحد نةيب كهنا

 قطتس حلفافإن  ،ينيالدعو لتاك يف ركاملن ىعل نيميال توجهي {أصالً نةيالب عدم} لواأل ىفعل ،همايلكل

   .انيالدعو

 نكمي الألنه  كذلو ،}املردودة نيميال ينياملدع من لك حلفو الكن نإ {انيالدعو قطست ذاكو

 ثيحو ،اذبتانكمت انيدعولفا ،واحد لشخص زوجة ختاناأل ونكت أن انكمإ لعدم ،ينيالدعو نيب اجلمع

  .لتامهاك قطست حيترج ال

   :آخران احتماالن املقام ويف

 نيميال هيعل رد أن بعد مها أحدمن نيميال رد جواز لكشي قد( :قال ،سكتمسامل هيلإ أشار :ولاأل

 فحلف مثال نيميال هيعل وىلاأل ردت ولو" :اجلواهر يف قال لذاو ،اقطسالت الرد جةينت ألن ،خراآل من

 آثار من بل ،ثاينال الرد آثار من سيل اقطسالتن إ :قالي إالّ أن "وجهان ةياملدع ىعل نيميال رد له فهل

   .المهك ىانته )نياملردودت نينيميال اجتماعو ،نيالرد

 إذا اذبكالت جمردو ،لكمش أمر لكل األ ،القرعة نياملردودت نياحللف بعد صليالف ونكي أن :الثاين

 ىعل الشهادة الرجل أقام إذا ماك ،نيالشهادت حال نينيميال حال إذ ،مها أحدحلف عدم وجبي ال حلفا

   أقامتو ،زوجته طمةفاأن 



٤٠١

 وعلى ، الثاينى وثبت مدع،ولمها ونكل اآلخر وحلف مدعيه اليمني املردودة سقطت دعوى األ أحدحلفوإن 

   وهو ما إذا،الثاين

  

 لزمت اجتمعا إذا كذل معو ،شرعاً اجتماعهما عقلي ال ماإف ،الرجل زوجة أا فاطمة ختأ

   .القرعة

 صدقهاو يزوج الرجل :فاطمة ختأ قالتو ،صدقتهو زوجيت فاطمة :الرجل قال إذا ذاكو

  .القرعة ملز مجعا فإذا ،شرعاً نيقراراإل آثار نيب اجلمع نكمي ال نهإف ،الرجل

بينهما شرعاً، ويف كل دليلني كذلك،  اجلمع نكمي ال نيمرأ نيب مجع واحد ليدل لك يف ذاكو

ن أخت فاطمة زوجته، إذ ال ميكن اجلمع على أ الشهادةكما إذا أقر بأن فاطمة زوجته وصدقته، وقامت 

 نيب للتنازع جمال نكي مل الإو ،قراراإل ىعل تقدم الشهادة بأن نقل مل ذاإ ،قراراإل نيببني الشهادة و

   .ألةسامل يف املفصلة يالزهر ةيروا بيقر عن أيتيسو ،نيليالدل

 ،زوجيت فاطمة :الزوج قال مثالً} املردودة نيميال هيمدع حلفو خراآل لكنو مها أحدحلفوإن {

 قطتس {،ارهكنإ ىعل الزوج لفحي ومل ،يزوج الرجل :فاطمة أخت قالتو ،حلفتو فاطمة رتكنأو

 احللف عن الرجل ولكن ألن }الثاين ىمدع وثبت{، دعواه قطتسأ فاطمة حلف ألن }ولاأل ىدعو

 ال ،لرجلا زوجة فاطمه ختأ ونكي هيعلو ،زوجته فاطمة ختأ أن ثبتي ختاأل ةيزوج ارهكنإل

  .ةفاطم

   إذا ما هوو {ألةسامل أول يف رتكذ اليت الثالثة امسقاأل من} الثاين ىوعل{



٤٠٢

 عليه قواعد الدعوى من حلف ى وهل تسقط دعوى اآلخر أو جير، من له البينةى ثبت مدع،كان ألحدمها بينة

   ولكن ال يبعد تقوية،حللفكل دعوى ال بد فيها من البينة أو ا ألن  قد يدعى القطع بالثاين،املنكر أو رده

  

   .احلق تثبت نةيالب ألن }نةيالب له من يمدع ثبت {نةيب خرلآل نكي ملو} نةيب حدمهاأل انك

 ىالدعو قواعد هيعل ىرجي أو {،مثال نيختاأل نيب اجلمع انكمإ لعدم} خراآل ىدعو قطست وهل{

  .ىالدعو هلذه الشاملة ىالدعو أدلة طالقإل} رده أو ركاملن حلف من

 ىعل صادقة ةيلكال هذهو} احللف أو نةيالب من هايف بدال ىدعو لك ألن بالثاين القطع يدعي قد{

   .الثاين ىدعو

 ختأ ادعت مث ،ةيالزوج نهمايب أن ىعل زوجان تصادقو ل أنه وضحهيو ،قرباأل هو وهذا

 فائدةو ،نةيب نكي مل نإ ولكالنو احللف نيب الرجل ريخو ،دعواها تعمس ،الرجل هلذا زوجة أا الزوجة

 املانع لرفع ،للرجل زوجة ختاأل انتك احهاكن خسف أو ماتت أو الزوجة طلقت أا إذا ماعسال

   .حنوهو بطالقها

 ينف ىعل نيميال من للزوج بدال نهأب فقاال ،اجلواهر تبعهو ديالشه أفىت تخاأل ىدعو ماعسبو

 ،ذاكب العلم يتقتض ال ختهاأ تهيزوج ىعل نةيالبو ،دعواها إىل بةسبالن ركمنألنه  ،ختاأل ىدعو

 نكمي احلجةو ،علم ال حجة نةيالبقلت  شئتوإن  ،هايعل العقد تقدم مع نةيالب صدق انكمإ ضرورة

   .للواقع خمالفتها



٤٠٣

 ألن ،خرى االمرأتني ال ميكن معه زوجية األ إحدىثبت ا زوجيةوإذا ، البينة حجة شرعيةول ألن الوجه األ

  خرىامها باألمارة الشرعية عدم زوجية األحدإ  فالزم ثبوت زوجية،ن اجلمع بني االمرأتنياملفروض عدم إمكا

  

 نةيالب تندسم انكن إ تمي كذلن إ هيفو( :بقوله اجلواهر ىعل سكتمسامل  أن إشكالظهري كبذلو

 ملدعاةا ةيبالزوج تشهد ماك نةيفالب ،العلم تندسامل انك ذاإ أما ،الصحة ظاهر ىعل املبين القعد وقوع

 )شئتوإن ( :بقولنا رناهكذ ملا رافع ريغ .ىانته )ضرورة ختاأل ىدعو ذبك ىعل تدل ،مثالً للرجل

   .)ىدعي قد( :بقوله املصنف رهكذ يالذ مكاحل بطالإ يف للجواهر سكتمسامل رد نفعي فال

} ولاأل الوجه ةيتقو بعدي ال نكول {:بقوله املصنف به فىتأ ما ضعف وجه ظهري رناهكذ مماو

 معه نكمي ال نياالمرأت  إحدىةيزوج ا ثبتوإذا  ،ةيشرع حجة نةيالب نأل {خراآل ىدعو قوطسب

 مارةباأل إحدامها ةيزوج ثبوت فالزم ،نياالمرأت نيب اجلمع انكمإ عدم املفروض ألن ،خرىاأل ةيزوج

  .}خرىاأل ةيزوج عدم ةيالشرع

 يهو ،ىالدعو اعمس دور أيتي الحتمالا معو ،خراآل الطرف احتمال يتنف ال ةيالشرع احلجةإذ 

 صدقو ،نةيالب إحدامها أقامتو ،رجل ةيزوج ختانأ ادعت إذا ما حال فحاله ،املانع ارتفع إذا ما ديتف

 ةيزوج ثبتت الزوجة عن انفصل أنه إذا قرارهإ فائدة أن الّإ مةكحم نةيالبفإن  ،هلا نةيب ال لليت الرجل

   .النفقة اعطائهإ وجوب إىل ضافةباإل ،خرىاأل

   مثل فهو ،ضري ال واقعاً نهمايب اجلمع انكمإ عدمو



٤٠٤

 عدم مع ،لعمرو ومثنها ،ديلز الدار ىتعط ثيح ،اًيثان لعمرو مث ،أوالً ديلز بداره اعترف إذا ما

   .فتأمل، نيمراأل نيب اجلمع انكمإ

 ىالدعو عامس عدم )المسال همايعل( نيساحل نب يعل عن ،يالزهر ةيروا من تفادسي رمبا نعم

  .وىلاأل قيفبالطر نةيب هلا نكت مل فإذا، نةيب هلا انتكوإن  ،ةيللثان

 ختأ أقامتو ،كذل املرأة رتكنأو ،شهودو بويل تزوجها أنه مرأةا ىعل ىادع رجل يف :قال

 لتقب الو ،الزوج نةيب نةيالبن إ ،وقتاً وقتي ملو ،شهودو بويل تزوجها أنه نةيالب الرجل هذا ىعل املرأة هذه

 إالّ نتهايب قبلي الو ،احكالن اهذ ادسف ختهاأ ديترو املرأة هذه بضع تحقسا قد الزوج ألن ،املرأةبينة 

   .)١(ا دخول أو ،وقتها قبل بوقت

 بل ،بالشهرة منجربةا إ :قالوا مهاريغو اجلواهرو تندسامل إالّ أن ،فةيضع انتكوإن  ةيالروا وهذه

 ،اقطانستت نينتيالب تعارض ىلد إذ ،للقاعدة موافقةا إ :ليق ،بقهاط ىعل مجاعاإلو اخلالف عدم ىدعو

  .الفرض بسح قطتس نتهايب ذ، إهلا ليدل ال اليت ختاأل ىدعو ىعل قرارهإ قدميو

 عقد لعلهو ،فعله هو ما ركتن أا نتهايب ىعل نتهيب حيترج يف الوجهن إ( :اللثام شفك يكحم يف قال

   .ظاهر نظر هيفو ،ىانته )قبله من إالّ فعله علمي الو ،تعلم ال يهو ،هايعل العقد قبل وىلاأل ىعل

   الزوج نةيلب جمال ال إذ ،تقدم اإف تيالتوق يف ابقةس ختاأل نةيب انتك إذا أما

                                                





٤٠٥

 فعلى ،خرىامها أسبق من األ أحد متقارنتني أو تاريخ،يكون البينتان مطلقتني أو مؤرختني أن  فإما:وعلى الثالث

  ، وعلى الثالث ترجح األسبق،اقطان ويكون كما لو مل يكن بينة أصالًني تتسولاأل

  

 ونك حال يف ختاأل زواج إذ ،يفكي ال هذاو ،الزوجة من زواجه ىعل تدل الزوج نةيب نأل

   .باطل زوجته ةياملدع ختهاأ

 ،الزواج ىعل الًيدل الدخول ونكي نينتيالب قوطس بعد نهإف ةيباملدع خلد الرجل انك ذاإ ذاكو

 ريغ بالزوجة الرجل دخول النص يف سيل إذ ،ءيبش كذل عارضي الو ،حيالصح ىعل فعلهما حلمل

   .ألةسامل يف المكال تتمة أيتيسو ،ةياملدع

 نيمتقارنت ،نيمؤرخت أو نيمطلقت نتانيالب ونكي أن ماإف {همايلكل نةيالب انتك بأن }لثالثا ىوعل{

  :خةرمؤ خرىاألو مطلقة اإحدامه أو} خرىاأل من بقسأ إحدامها خيتار أو

 للتعارض} صالأ نةيب نكت مل لو ماك ونكيو اقطانستت {نياملقارنتو نياملطلقت} نيولاأل ىفعل{

 فصل ماك ،عدداً ثركأ مها أحدانكو ،عدداً ثركاأل ميبتقد ناتيالب باب يف قلنا إالّ إذا ،حيترج وال نهمايب

   .الشهادات باب يف

 جماالً دعي ال بقساأل ألن }بقساأل جحتر{ بقسأ إحدامهاو نيمؤرخت انتاك بأن }الثالث ىعلو{

  .باطالً ونكي الثاين عقدهفإن  ،ةيالثان ختاأل عقد مث ،ختاًأ عقد إذا ماك فهو ،هريلغ

 ماإو ،العلم ماإ نيالشهادت تندسم ألن :أربعة امسقاأل إذ ،ظاهراً نظراً املصنف إطالق يف نكل

   ،الظهور



٤٠٦

مل تشهد ببقائها إىل زمان الثانية وإن ة من ذلك التاريخ إىل زمان الثانية إذا كانت تشهد بالزوجي

  كانت االمرأتان األم والبنت مع تقدم تاريخ البنت إذا فكذلك

  

   .كسبالع أو ،الظهور والثاين العلم ولاأل ماإو

 أو ،القرعة ماإ فاملرجع كنذايحو ،بقساأل ميلتقد وجه الو ،متعارضتان فالشهادتان :ولاأل يفف

  .إذا قلنا بتقدمي األكثر عدداً ،عدداً ثركاأل

  . زواجاأل معاشرة عاشرها يكان أنه على كل شهدكذلك، كما إذا : ويف الثاين

 وىلاأل إذ ،العقد وقوع ظاهر إىل تندسامل ىعل مقدم العلم إىل تندساملفإن  ،وىلاأل قدمي :الثالث يفو

   .ةيالثان تندسم ترفع

 انتك ذاإ {تصحابساال هوو ،البقاء يف وىلاأل تندسم رفعي العلم ألن ،ةينالثا تقدم :الرابع يفو

   .}ةيالثان زمان ىلإ {ابقسال} خيالتار كذل من ةيبالزوج تشهد

 ماأل االمرأتان انك ذاإ {بقساأل ترجح} كذلكف ةيالثان زمان إىل ببقائها تشهد مل نإ {أما} و{

   .)١(مكائسن مهاتأ :تعاىل قال ،ماأل حترم البنت ىعل العقد مبجرد إذ }البنت خيتار تقدم مع تنالبو

                                                





٤٠٧

 وعقد على الثانية يف وىلطلق األ بأن  إلمكان صحة العقدين،خبالف األختني واألم والبنت مع تقدم تاريخ األم

 هذا ولكن وردت رواية ، وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان، وطلق األم مع عدم الدخول ا،األختني

  تنيخ أو الدخول ا يف األ،مع سبق بينة االمرأة املدعية إالّ ،تدل على تقدمي بينة الرجل

  

 ،نيالعقد صحة انكمإل {بقسباأل مكحي فال} ماأل خيتار تقدم مع تنالبو ماألو نيختاأل خبالف{

 حرمت ا دخل لو إذ }ا الدخول عدم مع ماأل وطلق {نيختاأل يف} ةيالثان ىعل عقدو وىلاأل طلقبأن 

 عدم مع ماأل خيتار تقدم مع البنتو ماأل ويف ،نيختاأل يف ألةسامل انتك نيح أي} نئذيوح {أبداً البنت

   .الدخول

الذي هو االستصحاب  وىلاأل تندسم ىعل تقدم يهو ،الشهادة تندهاسم ألن }ةيالثان جيحترففي {

 تندسم يف املتقدم ليالتفصل بذلك والالزم القو} وجهان{ألما بينتان فتتساقطتان } أو التساقط{

مقدماً على مستند األخرى بطلت البينة اليت مستندها مؤخر، أما  نينتيالب  إحدىتندسم انك فإذا ،نينتيالب

   .اقطانسفتت تندسبامل اجلهل أومع التساوي 

 تدل {املتقدمة يالزهر} ةيروا وردت نكول {،نياملتعارضت نينتيالب يفصل األ ىمقتض هو} هذا{

 خيالش رواها قدو} نيختاأل يف ا الدخول أو ،ةياملدع االمرأة نةيب بقس عم إالّ ،الرجل نةيب ميتقد ىعل

   عبد بن الوهاب عبد عن ،أيضاً



٤٠٨

 ولكن العمل ا حىت يف ،أيضاً ومنهم من تعدى إىل األم والبنت ،وقد عمل ا املشهور يف خصوص األختني

  إمكان محلها على بعض احملامل ملخالفتها للقواعد و،موردها مشكل

  

   .)١()عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،الثقفي دياحلم

 إالّ أن ،هيعل مجاعاإل خرآ بعضو ،هيف اخلالف عدم بعض ىادع قد بل} املشهور ا عمل وقد{

 ماك ،للقاعدة املخالفة ةيالروا مورد األ} نيختاأل خصوص يف {،خمالفتها احملقق تكن عن يكاحمل

   .تعرف

 تندسامل يف ماك املقاصد جامعو كالسامل عن نكل ،هيلإ ليامل اجلواهر من ظهري ماك} ومنهم{

 لهيتعل إىل كذل يف تندواساو} أيضاً البنتو ماأل إىل ىتعد من {،النص مورد عن التجاوز بعدم اجلزم

   ....تصدق الف احكالن ادسف ختهاأ ديترو ،املرأة هذه بضع تحقسا قد الزوج نأل: )عليه السالم(

 ىعل الزوج نةيب ميتقد ألن كذلو} للقواعد ملخالفتها ،لكمش موردها يف حىت ا العمل نكول{

 موافقاً جلعله اللثام شفك هيتوج يف شكالاإل تقدم قدو ،متعارضتان ماأ مع له وجه ال ختاأل نةيب

   .للقاعدة

 صحةو الرجل نةيب ميبتقد مهكح أن من ،احلدائق رهكذ ماك} لماحملا بعض ىعل محلها انكمإو{

   .ومئذي احلال بقرائن )المسال هيعل( له ظهر مرأل لعله ،ختاأل ىدعو بطالنو دعواه

   خمالفة ةيالروا أن رد مثله إىل صاري وال ،الظاهر خالف كذلن إ :هيفو

                                                





٤٠٩

  . اليت ال ختالف القواعد

 وال ،اشتراها للموىل بقي نكاحها على حالهفإن  ، مث اشتراها بإذن املوىلة،تزوج العبد مبملوك إذا :السادسة

  هاي يف جواز وطإشكال

  

 خمالفة حنومهاو احلرمةو الوجوب ىعل الدالة اتيالروا ثركأ سكتمسامل ركذ ماك نهإف ،للقاعدة

   .}القواعد ختالف ال اليت {احملامل ىعل حلملها وجه فال ،العامة للقواعد

 وعن تندسامل يف إالّ أن ،العامة القواعد بسح ،نيميال ىلإ االفتقار رواكذ منهم واحد ريغمث إن 

 فالقول ،لهيتفص من ظهري ماك ،انيالب مقام يف هو نمايب ،عنها النص خللو ،هايلإ اجياالحت عدم هريغ

   .تام ريغ ،نةيالب هيعل طلعي مل عقد وقوع جلواز نيميال بلزوم

 ةيرعا انكوإن  ،عنه يالتعد بعدي ال ماك ،مورده يف بالنص العمل لزوم فالظاهر ،انك فيكو

 ال( :يالربوجرد ديسال وقال ،)نياملتع هو موردها يف ةيبالروا العمل( :العم ابن قال ولذا ،أوىل اطياالحت

   .)يالتعد يف شكالاإل وامنا ،املعظم عمل بعد هيف إشكال

 بعد أجاز نهكل ذنهإ ريبغ اشتراها أو} املوىل ذنإب اشتراها مث ،ةكمبملو العبد تزوج إذا :ةسادسال{

 ،احكالن بطالن ىعل ليدل نكي مل أن بعدصل لأل} حاله ىعل احهاكن يبق ،للموىل اشتراهافإن  {،كذل

  .ديس إىل ديس من تهيكمل انتقلت إذا الزوج العبد حال فحاهلا

   موالها يرض إذا }هايوط جواز يف إشكال وال{



٤١٠

ها حينئذ إىل ي وهل يفتقر وط، من ملكية العبدقوىعلى األ ،لنفسه بطل نكاحها وحلت له بامللكاشتراها وإن 

   أقوامها ذلك، وجهان،اإلذن من املوىل أو ال

  

 للموىل اًكمل واك حال هايوط إىل بةسبالن ماأ ،ذنهإب إالّ ريالغ كمل يف التصرف وزجي ال إذ ،دياجلد

  .عقدها يالذ هوألنه ف ولاأل

   .هيعل هيمسبق مجاعاإل ىدعو اجلواهر يف بل} احهاكن بطل ،هسلنف اشتراهاوإن {

 ىعل منهم بناًء، )١(امميأ تكمل ما أو ،زواجهمأ ىعل الإ :تعاىل بقوله كلذل تدلواسا وقد

 مسالق كذلكو ،كاملل دون الزواج يف أيتي فالطالق ،أثراً ٍلكل أن دهيؤيو ،نهمايب اجلمع منع يف ظهوره

 وزجي بأن ،المكال مفروض يف ثراناأل أيتي ال أنه ىعل قائمة رورةوالض ،الزواج دون كاملل يف أيتي عيوالب

 انيعطي ،مةأ واكل مسالق وعدم ،زوجة واكل مسالق نيب اجلمع تحقاقهسا أن ماك ،طالقها وزجيو عهايب

   .ةيوالزوج كاملل نيب اجلمع عدم

 ىعل دل ما نيمراأل نيب اجلمع عدم ديؤيو ،ةياآل ولعموم مجاعواإل بالضرورة} كباملل له وحلت{

  .لهأمة  اوك حال يف زواجها نكأم مراناأل مجع ولو ،زواجها مث ةياجلار عتق

   .حمله يف كذل حقق وقد} العبد ةيكمل من قوىاأل ىعل{

 ،هسنف يف تصرفألنه } املوىل من ذناإل ىلإ {هسلنف اشتراها نيح} نئذيح هايوط فتقري وهل{

 ما بسح زوجته يف تصرفي والزوج ،زوجته األ} ال أو {اًعإمجاو نصاً ءيش ىعل قدري ال والعبد

   ماك} كذل أقوامها ،وجهان {،الشرع قرره

                                                

 



٤١١

  . فيحتاج إىل اإلذن اجلديد، وقد زالت بامللك،الزوجيةن اوألن اإلذن السابق إمنا كان بعن

اشتراها وإن  ،وتبقى الزوجيةاشتراها بعني مال املوىل كانت له فإن  ،ولو اشتراها ال بقصد كوا لنفسه أو للموىل

  بعني ماله كانت له وبطلت الزوجية

  

   .تقدم ملا اجلواهر يف

   .افك ابقسال ذناإل ألن ،االذن إىل تاجحي ال :قالي ال

 ،كباملل زالت وقد ،ةيالزوجبعنوان  انك مناإ ابقسال ذناإل نأل{ ابقسال ذناإل يفكي ال :قاليألنه 

  .}دياجلد ذناإل إىل حتاجيف

 فزواهلا ،عرفاً تصحابساال ملوضوع مقومة تسيل ةيالزوج أن من سكتمسامل رهكذ ملا ،نظر هيوف

   .تصحابساال من مانع فال ،املوضوع تبدل وجبي ال

   .وتزوجها انسنإ من باعها أو ،وتزوجها عتقهاأ مث له اًكمل انتك لو ما وهو ،كسالع عرفي ومنه

 للموىل أي} له انتك املوىل مال نيبع اشتراهافإن  ،للموىل أو هسلنف واك بقصد ال اشتراها ولو{

 من سيك يف املعوض دخلي أن يتقتض املعاوضةفإن  ،ماله يف التصرف يف الًيكو انك أو ،املوىل أجازإذا 

  .صلاأل من تقدم ملا} ةيالزوج ىوتبق{، العوض هسيك من خرج

 بقس ملا ،كاملل باعتبار هايوط وجاز} ةيالزوج وبطلت {للعبد} له انتك ماله نيبع اشتراهاوإن {

   .نيمراأل نيب اجلمع عدم من



٤١٢

.لوجهان ويف احلاجة إىل اإلذن اجلديد وعدمها ا، النصرافه إىل ذمة نفسه،اشتراها يف الذمةن إ وكذا

   جيوز تزويج:السابعة

  

 ال ،كذل ازكارت املراد ،}هسنف ذمة إىل النصرافه ،مةذال يف اشتراها نإ {له ونكت} ذاكو{

 ـ املوىل ذمة إىل ازكاالرت انكوإذا  ،ثباتاإل مرحلة ال الثبوت مقام يف المناك نأل ،ياللفظ النصرافا

   .للموىلمة األ انتك ـ جتارة قبله ومن املوىل أموال يف تصرفي انك إذا ماك

   .ابقانسال} الوجهان وعدمها دياجلد ذناإل إىل احلاجة ويف{

 وزجي أنه هل قيالتحق إىل والحاجة ،زواجها ىعل قدمي لرجل هاسنف املرأة} جيتزو وزجي :ابعةسال{

 يف أو ،مهاأ أو بنتها تزوج قدألنه  ا جيالتزو له وزجي هل أو ،ال أم ربعاًأ له أن جهة من جيالتزو له

   .حيالصح ىعلاملسلم  لفعل محالً قيالتحق إىل حاجة نكي مل مناإو ،ختهاأ ناآل حبالته

 هل ألسي بأن ،لرجل امرأة عقد ديري يالذ العاقد إىل بةسبالن قيالتحق ىلإ حاجة ال أنه علمي ومنه

 نيالعاقد بعض عتادهي فما ،كذل أشبه ما أو ،ناآل مزوجة واك أو ،عدة جهة من ،جيالتزو هلا قحي هو

 من إالّ سيل ،عدا انقضاء عدم أو ،طالقها بطالن الحتمال ،املطلقة إىل بةسبالن خصوصاً ،قيالتحق من

 اللّه رحم: )وآله هيعل اهللا ىصل( قال وقد ،تقاناإل باب ومن ،النجاة ليبس هو يالذ اطياالحت باب

   .تقنهأف عمالً عمل امرءاً



٤١٣

  خلية من الزوج من غري فحص أا امرأة تدعي

  

 لوجه هيعل حمرمة أا أو ،لزوجته ختأ أو مأ أو بنت أا كشي امرأة ىعل عقدي أن للرجل وهل

 أا جهة من أوىل اطياالحت انكوإن  ،صللأل قيالتحق إىل احلاجة عدم الظاهر ،املرأة يف اذكو ،آخر

   .دكآ الفروج يف اطيواالحت ،فرج

 ،املوضوعات يف الفحص وجوب من رراًكم رناهكذ ملا ،بالفحص تاطحي معرضاً انك إذا نعم

   .فتأمل ،حكاماأل يف وجوبهك

 بل ،خالف بال} فحص ريغ من ،الزوج من ةيخل أا يتدع ةامرأ {جيتزو وزجي أنه علمي تقدم ومما

   :خباراأل من ومجلة ،صللأل ،هيعل مجاعاإل املهمست من ظهري رمبا

 فأقول ، أحدهايف سيل اليت بالفالة املرأة ألق :)عليه السالم( اللّه عبد يبأل قلت :قال ،رسيم خربك

   .)١(هاسنف ىعل املصدقة يه نعم :)معليه السال( قال ،تزوجهاأف، ال :فتقول ،زوج كأل هلا

 عرفي وال ،قيالطر يف ىرت ناءساحل املرأة يف ،)عليه السالم( اللّه عبدأيب  عن ،تغلب بن أبان وخرب

   .)٢(تصدقها أن كيعل مناإو ،كيعل هذا سيل :)عليه السالم( قال ،عاهرة أو بعل ذات ونكتأن 

                                                

 

 



٤١٤

ت يدع إذا  ولكن دعت الرجل إىل تزوجيها أو أجابت،مل تدع ذلك إذا بل وكذا ،مع عدم حصول العلم بقوهلا

  إليه

  

 ماك ،مكاحل سنف ىعل دالني ومها ،الثالثة ألةسامل يف )١(سونيو ياملهتد بن زيالعز عبد خربا وتقدم

   .)٢(ديعس بن نيسح خرب سوني خرب مثلأن 

 والعدة ،بالرجال الطالق :الق ،)عليه السالم( الباقر عن ،اتياجلعفر خرب من كذل تفادسي رمبا بل

   .كتدرسامل منه تفادسا ماك ،مقبولة العدة يف قوهلن أن منه ديرأن إ ،)٣(اءسبالن

 صورة يف ونهك أو تحبابساالك ،احملامل بعض ىعل تاياجلعفر خرب محل لزوم ملعي ركذ ومما

 وال ،زوج يل سيله نإ :فقالت قوم ىعل قدمت امرأة يف ،)عليه السالم( علي عن يرو فقد ،اماال

   .)٤(هلا زوج ال أنه عدوالً شهوداً ميتق حىت تزوج ال :)عليه السالم( فقال ، أحدعرفهاي

   .زوج ذات اأب املعترب ريغ الظن حصلوإن  بل} بقوهلا العلم حصول عدم مع{

   .صللأل} هيلإ تيدع إذا أجابت أو ،هاجيتزو إىل الرجل دعت نكول ،كذل تدع مل إذا ذاكو{

                                                

 

 

 

 



٤١٥

   وادعت طالقها أو موتهعلم كوا ذات بعل سابقاًوإن  ،بل الظاهر ذلك

  

 ينإ :قلت :قال ،)عليه السالم( اللّه عبد أيب عن ،راشد بن حممد موىل الفضل خرب هيعل دليو

 ومل :)عليه السالم( اللّه عبد أبو فقال ،ألتهاسف ،زوجاً هلا أن يسنف يف فوقع ،متعة امرأة تزوجت

   .)١(ألتهاس

 يف قعيف باملرأة تزوج الرجل :)عليه السالم( للرضا قلت :قال ،يشعراأل اللّه عبد بن حممد وخرب

 هلا سيل شهدي من دجي فهل ،نةيالب أهلاس لو تيأرأ ،هيعل وما :)عليه السالم( فقال ،زوجاً هلا أن قلبه

   .)٢(زوج

 ليفق عنها ألتسف امرأة تزوجت ينإ :)عليه السالم( اللّه عبد يبأل قلت ،حنظلة بن عمر خرب أما

 هيف حنن مايف ظاهر ريغ فهو، )٣(شيالتفت مكيعل سيل أيضاً ،ألتس مل نتأو :)عليه السالم( فقال ،هايف

   .الزوج عدم يف مصدقة املرأة أن باب يف ائلسالو رجهدأوإن  ،سكتمسامل رهكذ ماك

 محل أي ،صللأل ،}موته أو هاطالق وادعت ابقاًس بعل ذات واك علموإن  ،كذل الظاهر بل{

 أربع له الرجل أن املرأة علمت بأن ،كسالع مثل فهو ،طالقاإل إىل ةضافباإل ،حيالصح ىعل لمسامل فعل

   .عنه ؤالسال بدون منه فتزوج ،حيالصح ىعل فعلها حتمل أن هلافإن  ،زواجها ىعل قدمي مث ،اءسن

                                                

 

 

 



٤١٦

 ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة ،هلا الفحص عن حاحوطنعم لو كانت متهمة يف دعواها فاأل

  منقطعة ومل يعلم موته وحياته

  

   .مثلةاأل من هاريغ إىل ،ال أم ةيمنقض عدا أن هل ةساخلام تعلم ومل الرابعة طلق إذا ذاكو

 ،}حاهلا من الفحص حوطفاأل {طالقها أو زوجها موت} دعواها يف متهمة انتك لو نعم{

 عن ظهري بل ،التهمة مع ؤالسال تحبابسبا هريوغ الشرائع أفىت ولذا ،تحبايبسا اطياالحت أن والظاهر

  .ابقةسال اتيالروا وبعض ،حيالصح ىعل لمسامل فعل محل هيعل دليو ،ي أنه إمجاعهاريوغ احلدائق

 عن لئس أنه :)عليه السالم( جعفر أيب عن ،ميمر أيب حيصح ؤالسال لزوم ىعل دلي انكوإن 

 وميوال ؤمني ومئذي نك نإ ،وميال قبل انتك ماك تسيل وميال املتعة :)ليه السالمع( فقال ،املتعة

   .)١(عنهن ألواسفا ؤمنيال

 ،هيعل مقدمةصل باأل دةياملؤ ابقةسال اتيالروا بعض أن ماك ،تحبابساال يف ظاهر لهيتعل نكل

 العمل انكمإ عدم عرفت فقد ابقةسال )٢(اتياجلعفر ةيروا أما ،ؤالسال عدم ديؤي واملشهور خصوصاً

   .بظاهرها

 اأب خربتأ إذا }اتهيوح موته علمي ومل منقطعة بةيغ غاب من زوجة جيتزو جواز ظهر هنا ومن{

   بل ،لمسامل لفعل محالً ،حجة قوهلا ألن ،هلا زوج ال

                                                

 

 



٤١٧

 وجيوز ،م بقوهلامل حيصل العلوإن  ، املخربينأخبارإذا ادعت حصول العلم هلا مبوته من األمارات والقرائن أو ب

  .كانت متهمة إذا  الترك خصوصاًحوط ولكن األ،جيري العقد عليها ما مل يعلم كذا يف دعوى العلم أن للوكيل

  

 حاجة فال ،مثالً هناحدإ غابت وةسن أربع له زوج قدامإ جمرد ةيفاكك ،قدامهاإ جمرد ةيفاك بعديال

 صلحي ملوإن  ،نياملخرب خبارإب أو والقرائن راتمااأل من مبوته هلا العلم حصول ادعت ذاإ {:قوله إىل

االعتماد عليها قوالً  يقتضي ـ )١(رسيم ةيروا يف تقدم ماك ـ املصدقات ونكفإن } بقوهلا العلم

  .وفعالً

جيوز للوكيل أن جيري العقد عليها ما مل يعلم كذا {كما جيوز للرجل أن يتزوجها، كذلك ) و{

 العلم ظهرت ملوإن  المهاكن أصالة الصحة يف فعل املسلم تقتضي صحة بل قد عرفت أ} يف دعوى العلم

 ىعل دي ذو انسنواإل ،ديال يذ قول ةيوحج ،مصدقةإطالق أا  من دمقت ما إىل ضافةباإل ،زوجها مبوت

 ختأو ةساخلام عقدعلى  املقدم الرجل نيب كاملال ووحدة ،همسنفأ ىعل سالنا لطست وقاعدة ،هسنف

   .الزواج ىعل املقدمة املرأة نيوب ،بهأش وما الزوجة

  .تقدم ملا} متهمة انتك إذا خصوصاً كالتر حوطاأل نكول{

   .لمسم أنه أو ،لمةسم أا ادعت إذا قيالتحق إىل تاجحي ال أنه الظاهر مث

   سالماإل بالد من انكإذا ف ،لمسم أا أو نهأ علمي مل بلد يف انك ذاإ أماو

                                                

 



٤١٨

نعم لو  ، مل تسمع دعواها، مث ادعت بعد ذلك كوا ذات بعل، فتزوجها رجل،خليةأا  ادعت امرأة إذا :الثامنة

  مل يكن هناك زوج معني بل شهدت بأا ذات بعل على وجهوإن  ،أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه

  

 تيوامل طياللق إىل بةسبالن كذلك هو ماك ،لمسم أا أو بأنه علمي ملوإن  الزواج ىعل قدامهإ ىفك

   .أشبه وما واللحوم

 معست مل ،بعل ذات واك كذل بعد ادعت مث ،رجل فتزوجها ،ةيخل أا امرأة ادعت إذا :الثامنة{

 أراد من لك يف ماك ،ماعسال عدم يتقتض العقد صحة أصالةو ،دعواها اعمس ىلع ليالدل لعدم} دعواها

 حق هلا انك كبذل الزوج علم ادعت ولو ،مانع وجود أو شرط فقد بادعاء العقد بطلي أن العقد بعد

   .ىفك علمه بعدم حلففإن  ،هيعل احللف

 ادعتا إذا إمث  ،الصحة أصالة ىعل نةيالب لتقدم} نهيوب نهايب فرق كذل ىعل نةيالب أقامت لو نعم{

   .واملثل ىمسامل املهر من نيمراأل أقل هلا انك االشتباه

 مهر وال ،تحد والعمد العلم ادعتوإن  ،الصحة ىعل هافعل محل صالةأل ،ئاًيش تدع مل إذا ذاكو

   .يلبغ مهر الألنه  هلا

 ونكي نئذيح التعارض إذ ،مزوجة انتك أا نةيب ال ،العلم نةيب نةيالب ونكت أن لزمي أنه ىفخي ال مث

   .املوارد ائرس يف ماك ،وىلاأل ىعل مقدمة ةيوالثان ،الصحة أصالة نيوب تصحابساال نيب

   وجه ىعل بعل ذات بأا {نةيالب} شهدت بل نيمع زوج كهنا نكي ملوإن {



٤١٩

.اإلمجال

   ال جيوز هلما املقاربة بعد مضي ذلك الزمان، يف إجراء الصيغة يف زمان معنيوكال وكيالً إذا :التاسعة

  

   .نةيالب أدلة طالقإل} مجالاإل

 متزوج أنه أو ،زوجاته ةسخام بأا هايعل عقد أن بعد الزوج ىادع إذا مايف المكال ظهري تقدم ومما

 إىل حتتاج وال ،هاكاتر له قالي أن يف فائدة وال ،نةيالب إىل تاجحي بل ،دعواه معسي ال نهإف ،مثالً ختهاأب

 املثل من نيمراأل أقل إىل املهر رجاعإ يف وال ،العدة نفقة قاطسإ يف هاكتر نفعي ال إذ ،ىالدعومة اقإ

   .واضح هو ماك ،ىمسوامل

 ائرس بيترت أو} املقاربة هلما وزجي ال ،نيمع زمان يف غةيالص جراءإ يف الًيكو الكو إذا :عةستاال{

 كوذل} الزمان كذل ىمض بعد {هيلإ النظر لزوجغري ال لحي ال ما إىل والنظر تمتاعساالك ةيالزوج آثار

 هلا قحي ال كذلك تاعتمساال هلما قحي ال ماكو ،العدم أصالة إىل للرجوع املوجب العقد حتقق يف كللش

  .واملهر والنفقة مسبالق مطالبته

 ،اطياالحت قاعدة ومن ،صلاأل من ،احتماالن ،آخر وبزوج ةسباخلام الزواج هلما قحي وهل

   .الفحص داًيكأ حوطواأل ،الفروج يف خصوصاً

 ،العقد آثار بهمايلترت معرضاً مراأل انك إذا نياملع الزمان يف جراءاإل ليكالو ىعل بجي أنه الظاهر مث

   نظري نأك ،همايذو بيلترت معرضاً انك مايف ذاكو



٤٢٠

  كان ثقةوإن  ، خمرب بذلكخبارإحصل من وإن  وال يكفي الظن بذلك ،حصل هلما العلم بإيقاعه إذا إال

  

 هكبترألنه  بجي مناإو ،احملرم ريلغ لحي ال نظراً الزوج ولد إىل والزوجة ،الزوجة مأ إىل الزوج

 الوجوب بعدم سكفالتم ،ركاملن عن يالنهك واجب ركاملن ومنع ،يالواقع احلرام يف سناال وقعي احكالن

 ما حال كذل حال بل ،تام ريغ هلما حرمة فال حرام امعمله بأن علماني ال ثيح ماأوب ،عدمه صالةأل

 آثار كذل عدب رتبا ثيح ،العقد لفاظأ اأب مهامهاأو فارغة لفاظاًأ ايجرأف العقد جراءإ يف المهاكوإذا 

   .لفاظهماأ ىعل العقد

 نكل ،عقدمها يف راعساإل أو ،العقد بعدم مهاخبارإ ماإ هيعل وجب ركتذ مث ،ليكالو يسن لونه إمث 

 عن نعمي ما بعروض علمي ومل ،نهمايب حنوه أو نزاع لنشوب المهماك حبهماسب علمي مل إذا راعساإل له مناإ

 اجلمع وزجي ال بأنه امجهله باب من ولو ،مثالً ةسباخلام الرجل جيتزوك أو مها أحدموتك ،الةكالو بقاء

وإن  {حبجة سيلألنه } كبذل الظن يفكي وال ،قاعهيإب العلم هلما حصل إذا الإ {أربع من ثركأ نيب

 لبناء ةيفاكال )لفقها( تبك بعض يف احتملنا قد ناكل ،}ثقة انكوإن  كبذل خمرب خبارإ من حصل

 ،تبانةسا الثقة خبارإو .)١(نةيالب به تقوم أو ،كذل ريغ كل نيتبسي حىت :)السالمعليه ( ولقوله ،العقالء

   .الشهادات أبواب من ريثكك نةيالب إىل حباجة املوضوعات بعض ألن نةيبالب ومقابلته

                                                

 



٤٢١

  .قول الوكيل حجة فيما وكل فيه ألن ، بل مطلقاًً،كان ثقة إذا نعم لو أخرب الوكيل باإلجراء كفى

  

 جيتزوك احملرمة ثاراآل ـ ةيالزوج عدم آثار بهمايترت اطاًياحت أو ىفتو وزجي فال ،حال لك ىوعل

  .الثقة خبارإ بعد ـ ةساخلام

 عدم من ديالتقل تابك يف رناهكذ ملا ،العلم فدي ملوإن  عقدا نيليكالو بأن اعيالش الثقة خبارإ ومثل

   .فراجع اعيالش يف العلم لزوم

 لكو مايف حجة ليكالو قول ألن ،مطلقاً بل ،ثقة انك إذا ىفك جراءباإل ليكالو أخرب لو نعم{

  .الةكالو باب يف روهكذ مما هاريولغ ،به قراراإل كمل ئاًيش كمل من: لقاعدة} هيف



٤٢٢



٤٢٣

  

  المحتویات

  

  فصل

  ١٢٠ ـ ٧

  ٢٣................................. المعتدة عن شبهةي ـ وط١مسألة 

  ٢٧.............................. ـ المالك علم الزوج ال الولي٢مسألة 

  ٣٠...................................جعیة زوجة ـ المطلقة ر٣مسألة 

  ٣٥....................................عتبار في الدخول ـ اال٤مسألة 

  ٣٧...................................في العدة أنها  ـ لو شك٥مسألة 

  ٤٢................ ـ حكم الجهل بالحكم وبالموضوع في العدة٦مسألة 

  ٤٣................................... ـ العلم اإلجمالي بالعدة٧مسألة 

  ٤٥...................... ـ لو شك بأنها في عدة نفسه أو غیره٨مسألة 

  ٤٦.............................. ـ صور التزویج بذات البعل٩مسألة 

  ٥٢......................عدة لم تشرع فیهاا تزوجها في إذ ـ ١٠مسألة 

  ٥٤............................ ـ حكم الولد بین الزوج وغیره١١مسألة 

  ٥٩......................................كانت عدتان إذا  ـ١٢مسألة 

  ٧٢...................... ـ هل الثالث مهر المثل أو المسمى١٣مسألة 



٤٢٤

  ٧٦................................ الشبهةي ـ مبدأ عدة وط١٤مسألة 

  ٧٩...............................كانت عالمة إذا  ـ ال مهر١٥مسألة 

  ٨٠........................... ـ ال یتعدد المهر بتعدد الوطي١٦مسألة 

  ٨٢.................................. ـ التزویج بالمرأة الزانیة١٧مسألة 

  ٩٦............................... ـ لو زنت الزوجة لم تحرم١٨مسألة 

  ١٠١...................................زنى بذات البعل إذا  ـ١٩مسألة 

  ١٠٧............................ ـ لو شك في كونها في العدة٢٠مسألة 

  ١٠٩...................................... ـ من أوقب غالما٢١مسألة 

  

  یةبدفي المحرمات األ فصل

  ١٢٣ ـ ١٢١

  

  في المحرمات بالمصاهرة فصل

  ٢٧٥ ـ ١٢٥

  ١٢٩........................بن ـ حرمة زوجة كل من األب واال١مسألة 

  ١٣٦............................ها بالدخول أحد ـ تحرم مملوكة٢مسألة 

  ١٣٩.................................. ـ حرمة أم الزوجة وبنتها٣مسألة 

  ١٤٩.......................................... ـ أقسام الدخول٤مسألة 

  ١٥٢.................... األب واالبن مملوكةي ـ عدم جواز وط٥مسألة 

  ١٥٤................................ ـ تقویم األب مملوكة اإلبن٦مسألة 

  ١٥٧.................................بن بمملوكة األب ـ زنا اال٧مسألة 



٤٢٥

  ١٥٨............................هما مملوكة اآلخر أحدي ـ وط٨مسألة 

  ١٦٠............................... ـ النكاح على العمة والخالة٩مسألة 

  ١٦٤.............................. ـ الجمع بین العمة والخالة١٠مسألة 

  ١٦٦...................................قتران العقدینا ـ حكم ١١مسألة 

  ١٦٧................... ـ عدم الفرق بین المسلمتین والكافرتین١٢مسألة 

  ١٦٨.......................... ـ عدم الفرق في العالي والداني١٣مسألة 

  ١٦٩................................ هل یكفي الرضا الباطني ـ٤مسألة 

  ١٧٠.................................... ـ لو أذنت ثم رجعت١٥مسألة 

  ١٧١......................... ـ لو رجعت عن اإلذن بعد العقد١٦مسألة 

  ١٧٢.................................. ـ الظاهر كفایة إذنهما١٧مسألة 

  ١٧٤.................. ـ إعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي١٨مسألة 

  ١٧٥...........................شرط في عقدهما إذنهما إذا  ـ١٩مسألة 

  ١٧٧..................................جازتا بعد الزواجأ إذا  ـ٢٠مسألة 

  ١٨٠..........................هما أحد ـ لو شك في سبق عقد٢١مسألة 

  ١٨١..................................ادعتا عدم اإلذن إذا  ـ٢٢مسألة 

  ١٨٣............................. ـ لو تزوج ثم شك في اإلذن٢٣مسألة 

  ١٨٤............ ـ لو حصل بنتیة األخ أو األخت بعد التزویج٢٤مسألة 

  ١٨٥.................................. ـ لو طلق طالقا رجعیا٢٥مسألة 

  ١٨٦.................................. ـ لو طلق طالقا خلعیا٢٦مسألة 

  ١٨٨.......................ي الحكم في المملوكتین ـ هل یجر٢٧مسألة 

  ١٨٩............................. على التزویجئ ـ الزنا الطار٢٨مسألة 

  ٢٠٥.................................. ـ لو زنى بمملوكة أبیه٢٩مسألة 



٤٢٦

  ٢٠٧................... ـ عدم الفرق في الزنا بین القبل والدبر٣٠مسألة 

  ٢٠٨................................ ـ لو شك في تحقق الزنا٣١مسألة 

  ٢٠٩.............................إحداهما ـ لو علم بأنه زنى ب٣٢مسألة 

  ٢١٠.............جبار في الزناختیار واالـ عدم الفرق بین اال ٣٣مسألة 

  ٢١٢.............................. ـ لو طلق الزوجة بعد الزنا٣٤مسألة 

  ٢١٤......................... ـ لو زوجه فضوال ثم زنى بأمها٣٥مسألة 

  ٢١٥................................ ـ منظورة ومملوسة األب٣٦مسألة 

  ٢١٧........................................ ـ المرأة المملوكة٣٧مسألة 

  ٢٢٢.................................. ـ النظر واللمس بشهوة٣٨مسألة 

  ٢٢٣.............................. ـ یحرم الجمع بین األختین٣٩مسألة 

  ٢٢٩..............................ـ لو تزوج أختا وملك أختا ٤٠مسألة 

  ٢٣١.................................. األختین إحدىي ـ وط٤١مسألة 

  ٢٣٤................ىول ـ لو تزوج بأخت ثانیة بعد الزواج باأل٤٢مسألة 

  ٢٣٨...................................... ـ لو تزوج األختین٤٣مسألة 

  ٢٥٠................................. ـ لو اقترن عقد األختین٤٤مسألة 

  ٢٥٥..................... األختین المملوكتین إحدىأ ـ لو وط٤٥مسألة 

  ٢٥٧..............................ختین ـ فروع الجمع بین األ٤٦مسألة 

  ٢٥٩............................. ـ لو كانت األختان من الزنا٤٧مسألة 

  ٢٦٣................................طلق األخت رجعیا إذا  ـ٤٨مسألة 

  ٢٦٧............................... األختینإحدىزنى ب إذا  ـ٤٩مسألة 

  ٢٦٩............................ ـ جواز الجمع بین فاطمیتین٥٠مسألة 

  ٢٧٤..........................مة ـ مسائل في تزویج األ٥٧ ـ ٥١مسألة 



٤٢٧

  

  ماءفي نكاح اإل فصل

  ٢٧٩ ـ ٢٧٧

  

  في نكاح العبید فصل

  ٢٩٢ـ  ٢٨١

  

  ئفي الطوار فصل

  ٢٩٦ ـ ٢٩٣

  

  هأحكامفي العقد و فصل

  ٣٧٠ ـ ٢٩٧

  

  ٢٩٧..............................شتراط الصیغة في النكاحا ـ ١مسألة 

  ٣١٦.................................. ـ كفایة اإلشارة لألخرس٢مسألة 

  ٣١٧....................................... ـ عدم كفایة الكتابة٣مسألة 

  ٣١٨......................... ـ عدم وجوب التطابق في األلفاظ٤مسألة 

  ٣١٩.........................................نعم:  ـ كفایة قول٥مسألة 

  ٣٢١...................................... في الصیغة ـ اللحن٦مسألة 

  ٣٢٢............................... ـ قصد اإلنشاء في الصیغة٧مسألة 

  ٣٢٣............ ـ عدم اشتراط معرفة الفعل والفاعل في المجري٨مسألة 

  ٣٢٤............................ بین اإلیجاب والقبولة ـ المواال٩مسألة 

  ٣٢٦......................... ـ إتحاد مجلس اإلیجاب والقبول١٠مسألة 

  ٣٢٨.................................... ـ التنجیز في النكاح١١مسألة 



٤٢٨

  ٣٣٣...............................اطحتی ـ العقد المخالف لال١٢مسألة 

  ٣٣٥..................................... ـ العاقد یجب كماله١٣مسألة 

  ٣٤٥................................... ـ ال بأس بعقد السفیه١٤مسألة 

  ٣٤٦............................. ـ عدم اشتراط الذكورة للعاقد١٥مسألة 

  ٣٤٨........................... ـ بقاء المتعاقدین على األهلیة١٦مسألة 

  ٣٥٢........................... ـ یشترط تعیین الزوج والزوجة١٧مسألة 

  ٣٥٧..............................سم والوصفختالف االا ـ ١٨مسألة 

  ٣٥٩...............................لزوجین ـ صور اختالف ا١٩مسألة 

  ٣٦٦......................... ـ ال یصح نكاح الحمل وانكاحه٢٠مسألة 

  ٣٦٩........ ـ ال یشترط علم كل من الزوجین بأوصاف اآلخر٢١مسألة 

  

  في مسائل متفرقة فصل

  ٤٢١ ـ ٣٧١

  ٣٧١........................... ـ عدم اشتراط الخیار في النكاح١مسألة 

  ٣٧٧.................هما الزوجیة وصدقه اآلخر أحد ـ لو ادعى٢مسألة 

  ٣٨٦..............................ي خلوهامرأة تدعا ـ لو تزوج ٣مسألة 

  ٣٩٥..................... ـ هل یجوز التزویج قبل تمام الدعوى٤مسألة 

  ٣٩٩................زوجة الرجل أنها : ـ لو ادعت أخت الزوجة٥مسألة 

  ٤٠٩......................... ـ لو اشترى العبد زوجته المملوكة٦مسألة 

  ٤١٢...............................خلیة أنها ادعت المرأة إذا  ـ٧مسألة 

  ٤١٨...............هخلیة ثم ادعت خالف أنها ادعت المرأة إذا  ـ٨مسألة 

  ٤١٩....................بعد العلم بالعقدّ إال ال تجوز المقاربة ـ ٩مسألة 

  

  




