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ان عليه نصف املهر كول ذا طلق قبل الدخإ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر :)١٨ مسألة(

  ).السنة وتابكال إىل مضافاً، ه بقسمه عليمجاعبل اإل، ف فيهخال بالاملفروض بعده  أو العقد يفى املسم

قد فرضتم هلن  ومتسوهن أن من قبلطلقتموهن ن إو: قوله سبحانهفهو  ،تابكأما ال: أقول

ال  وىتعفوا أقرب للتقو وإن احكده عقدة الن بيييعفو الذ أو يعفون إالّ أن يضة فنصف ما فرضتمفر

   .)١(ا تعلمون بصرياهللا مب نّإ مكفضل بينتنسوا ال

  : اتفمتواتر الرواي ،أما من السنةو

يدخل  أن قبلالرجل امرأته طلق إذا  : قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ،  بصريعن أيب مثل ما

ن كمل ي وإن ،ا مهراً فلها نصف املهران فرض هلك وإن ،ت من ساعتهاءشان إ جتزو وتنبا ا فقد

   .)٢(فليمتعهافرض هلا مهراً 

ه علي: قال ،دخل اي أن  يف رجل طلق امرأته قبل)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

  . ءحنو ما ميتع به مثلها من النساى ن فرض هلا فليمتعها علكمل ي وإن ، شيئاًان فرض هلاكن إ نصف املهر

   .)٣( حنوه)عليه الصالة والسالم( أيب عبد اهللاعن ،  بصريأيبعن و

دخل ا فليس ي أن جل امرأته قبلر الطلقإذا  : قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ،  احلليبعنو

   .)٤(ان فرض هلا مهراً فنصف ما فرضكوإن  :قال أن ىلإ ها عدةعلي
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 ،دخل امل ي وج امرأة عن رجل تزو)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ارةرد بن زعن عبيو

   .)١(اثهلا املري واملةكالعدة عليها  و،ففلها النصطلقها  أو هلكأو  تكهلن إ :فقال

يدخل ا  أن طلق الرجل امرأته قبلإذا  :الق )عليه السالم( عبد اهللاأيب عن ،  الصباحعن أيبو

 ،املقتر قدره وعلى املوسع قدره على  هلا مهراً فمتاع باملعروفىن مسكمل ي وإن ،فلها نصف مهرها

   .)٢(ت من ساعتهاءج من شاتزو وةليس هلا عدو

 أن ىلـ إ ج امرأةيف رجل تزو: قالنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالمعائم اإلعن دو

   .)٣(دخل ا فلها نصف الصداقي أن فرض هلا صداقاً مث طلقها قبلان قد كوإن  ـ :قال

ان ك وإن ،ها منهعدة علي ا فاليدخل  أن من طلق امرأته من قبل: )عليه السالم( يعن الرضوو

   .)٤( هلا صداقاً فلها نصف الصداقىمس

شمله ا تقدم من صحة الفرض بعد العقد فيه مفيدل علي) املفروض بعده (ره اجلواهر منكأما ما ذ

  . أدله املقام

حيب عليه دفع النصف  و،رئت ذمته من نصفهب إليها ن قد دفعهكمل ي وان املهر ديناً عليهكمث إن 

 وإن ،نصف املقدر يهان علكلياً يف املعني كان ك وإن ،بينها و بينهةكانت مشتركان عيناً ك وإن ،ليهاإ

ان له ك ،ما أشبه أو نالديناري أو القلمني أو بنياتكأحد ال على أن زوجهاك ، بصحتهقلنا وان مردداًك

   هلا كذلك و،نصف أحدمها
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 حال كذلك و،اًكمل قاً العلونه ح حيث جيحق التحجري عند املشهوركان حقاً كن إ  احلقنصف

  . كالم يف ذلكما تقدم الك ،ر صحة جعله مهراًتقدي على كميل أن كمل

 مصراعي البابكمة ان هلا قيك إذا ون مع نصف اهليئة االجتماعيةكيإمنا نصف العني مث إن 

ما قبول إ فالالزم، ةداد مبصراع حبيث تنعدم اهليئة االجتماعيحدمها االستبحق أل  فال، احلذاءيزوجو

ما  أو ،مةل نصف القيكل وبيعهما أو ،اًكمها مشترؤبقا أو ،اموعمة نصف قيباآلخر أحدمها املصراع 

  . أشبه

 أقل تصرفاً يف ألنه  قدم الثاين،حد الزوجنيبيع النصف أل وجنيبا لألم بني بيعهاألمرلو دار و

  . انكمم بقدر اإلكحم الناس مسلطونل فدلي، كسلطنه املال

  .  موضوع لفض الرتاعألنهم كم احلاكح أو ،قرعةلل واحد منها االشتراء فاملرجع اكلو أراد و

المها خالف ك إذ ،مكم احلاكح أو م القرعةكان احملك ةااملهاياآلخر  ولو أراد أحدمها البيعو

  . ما أشبه أو الصلحاآلخر  وعيذا لو أراد أحدمها البك و،ةال أولوي والسلطنة

نصف  أو ،اًان باقيكن إ استعاد نصفه إليها ان دفعهكلو و( :جاً مع اجلواهرالشرائع قال ممزومث إن 

  . )تقوم مقامه عند التعذرو ، إليهءين له مثل فنصف قيمتة اليت هي أقرب شكلو مل ي و،ان تالفاًكن إ مثله

ون كتإمنا  و، تقدمماكف وإالّ ،مةيئة االجتماعية قين للهكما مل تون فيكتإمنا االستعادة : أقول

  . املهرنصف هلا  مقتضى أن ألنهاالستعادة 

  صار  وأمهرها ثلجاً إذا ماكمة قد سقطت عن القي وانت العني باقيةك إذا مث
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فهل عليها ، قيمة هلا داراً يف قرية فخربت مما ال أو ،ومةك لسقوط احلسقط وناراًدي أو ،الشتاء

  .احتماالت ،نكتمل  إذا ها دون مانت مفرطة فعلياكيفصل بني ما  أو ،قيمةال أو نصف العني

 إالّ أن اللهم، كذلكقبل تسليمها سقط  و،جعل الزوج هلا مهراً عيناً خارجية إذا  فيمايتا تأأما ك

ث تأيت  ففرق بني املسألتني حي،مل املقامه يشكالتلف قبل القبض من مال مالن مقتضى أن إ :لقاي

  . قةالقاعدة هنا دون املسألة الساب

 إليها  فيدفع،اً بينهماك مشتراألمرون كي أنه  ال،ملهر حصل التهاتر القهرينصف ا إليها لو دفعو

 ان مهرها شاةك إذا  يف مثل ماك مع احتمال ذل،أخذ من عندها نصف ما عندهاي ونصف ما عنده

الشاة  نصفيف ه ك اشتراطالق يوجبال فإن ،الشاة إليها قد دفع و،عرتة متساويتني يف القيمةو

 مل يدفع إذا لذاو ، املهريل منهما نصفاً مع اختالف قسمكلأن  ألنه مقتضى ،العرتةواشتراكها معه يف 

  .  الظاهرهود بل غري بعي هذا و،إحدامهافهما ال ها نصءعطاإ لزم ئاً بعدشيإليها 

ن كل، ل مائة ذراعكصقتان متالانت أرضان كمتهما بأن  حجم النصفني دون قيىلو تساوو

 ،أمكنن إ  تنصيفها فاألصل،د عن الشارعالبع و مخسني باعتبار القرباألخرى و مائةى تسوحدامهاإ

الالزم التراضي بأخذ  فإن ،ضرما هو املتعارف يف احلال احلاكما أشبه  أو وميكن حملذور حكمل ميوإن 

  . ًءعطا أو  مع التفاوت أخذاًإحدامها

 املعيار احلجم أن احلاصل و،حجمهما دون نيساوت قيمة النصفتس بأن كمنه يعلم حال العو

  . نا قدم الثاينكمل مي فإن ،القيمة معاًو
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  . )نياألمروقت القبض لزمها أقل  وعقد يف وقت التهم قيتلو اختلفو( :الشرائع قالمث إن 

  : أربع صورمة السوق يف قيالنقيصة  وملسألة الزيادة: أقول

الرجل بقدر  على يرد و،هلا حينئذ الزيادة و،دون تلفالزيادة ب على بقيت وما لو زادت :األوىل

  مهرها شاة خاصةجعل إذا ماك، قل مثالًأ أو ان حسب احلجم عشراًك وإن ،وم العقدنصف القيمة ي

 ، مث صارت القيمة يوم الطالق مائة،الوقت عشرةك ة يف ذلها املرأكلحيث مي انت قيمتها يوم العقدكو

ن من عشريجزء هو  ومخسةفيها حقه  ألن  من الشاةاًمن عشرين جزء ءزج معهما يف كالرجل يشترفإن 

  .  منهااًجزء

 على البقاء وصةالنقي و من غري فرق بني الزيادةرجاع النصفإ لزوم ىالفتو وظاهر النص: قالال ي

  . انك ما

 أو ةانت متصلكسواء ، ة للمرأةادالزي أن  علىدل من الروايات اخلاصة هو تام لو ال ما:  يقالألنه

ادة  الرجل يف الزيكال يشتر أنه ماكف، ويةاألول أو قيمة السوق باملناطزيادة  مما يفهم منه حال ة،منفصل

 وينكالس وجعفر علي بن بل هو صريح رواية،  يف زيادة قيمة السوقك ال يشتركذلك ،املنفصلة واملتصلة

  . مهاغريو

مائة شاة مث  على مرأةاج رجل تزو: )المعليه الس( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،ن زرارةد بفعن عبي

 انت الغنم محلت عنده رجعكن إ :قال ،قد ولدت الغنم ودخل اي أن الغنم مث طلقها قبل إليها ساق

 .)١(ء بشيداألوالرجع من مل ي ون احلمل عنده رجع بنصفهاكمل ي وإن ،هاأوالدنصف  وبنصفها
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 رقيقاً فولدت الغنم وغنماً إليها ساق: قال  إالّ أنه،ري مثلهكعن أبن ب، ىخرأيف رواية و

   .)١(قالرقيو

 )عليه السالم(اً علين إ :)المعليهم الس(أبيه عن ،  بن جعفرموسىه عن أخي، جعفر علي بن عنو

عليها : قال، يدخل ا أن يطلقها قبل أن يريد ورب عندهاكوصيف في على  يف الرجل يتزوج املرأة:قال

   .)٢(ال نقصان وادةال ينظر يف زيليها  إنصف قيمته يوم دفعه

ر كذ و، قال)عليه السالم( أمري املؤمننين إ :)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، وينكة السرواي يفو

   .)٣(صنقي أو رب عنده فيزيدكفي: قال إالّ أنه ،حنوه

 ةاجلاري على رأةتزوج الرجل املإذا  :)عليه السالم( عبد اهللا أبو قال:  قال،موسىبن عن رفاعة و

يدخل  أن طلقها قبل فإن ، فتولدت عندهاىهي حبل واجلارية أو هي حوامل وعطاها الغنمأ فإن ،الغنمأو 

الغنم  إليها كان دفع وإن ،ونصف قيمة ولدهاقيمة اجلارية له نصف و ،داألوالوالغنم ا فله نصف 

 كان دفع وإن ،د شيءاألوال له من  الغنم وليسةا له قيممنإلن عندها وتوالدت فحم حبوامل فتليسو

 له من ءال شي وةله نصف قيمة اجلاريإمنا حبلت عندها فولدت ف وس ا حبللي واجلاريةإليها 

   .)٤(ولدها

 ساقهن وغنم أو قرقي على مرأةج ايف رجل تزو: )عليه السالم(عن الصادق ، د بن زرارةوعن عبي

   ،دخل اي أن بلمث طلقها ق الغنم عندها وقفولدت الرقيإليها 
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   .)١(هن حوامل فله نصف احلوامل و ساقهنحني إليها ان ساقهنكن إ :فقال: قال

 أو رب عندها فتزيدكصيفة ت على ويف الرجل يتزوج املرأة، )عليه السالم( علي عن، اتفريععن اجلو

ال ينظر يف و ،ها إليتغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها: قال ،يدخل ا أن تنقص مث يطلقها قبل

   .)٢(نقصان أو ادةزي

سألته عن رجل :  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ،  بصريواية أيبل يف رمنه يعلم وجه التأويو

 إىل ينظر: قال ، سنني مل يدخل ا مث طلقهاثكثرية مث مكله غلة  وبستان له معروف على ةأتزوج امر

تعفو  إالّ أن لبستانها نصف نصف ايعطي ووجها فيعطيها نصفهمن غلة البستان من يوم تز إليه صار ما

  .)٣(ىنه أقرب للتقوإف،  به منهى ترضءشي على صطلحاي قبل منه أوتف

ان عند كالبستان  ألن أنهك و،ل الغلةكعطاء املرأة إر كذ مل ي)السالم وه الصالةعلي(اإلمام فإن 

ل سبي على كلنصفها للما وون نصفها للعاملكة تلالغ و،البستان للمرأة وون العمل منهكالرجل في

 إليه صار ما إىل ينظر: )عليه الصالة والسالم(ان عند الرجل قوله كن البستان وك على دلي و،املضاربة

  . س الرجليك يف ن وارد الغلة داخالًكان عندها مل يكنه لو إ فة البستانمن غل

ذا حصل الطالق إف، هاكان يف ملكتلف ال وادةالزي ألن ،تلفت حال الزيادة وزادت إذا ذاكو

 بقيت وزادت لو ماصورة رتاه يف ك ملا ذ،قيمةً أو ثالًِمالعقد  نصف املهر حال الزوج بقدر على ردت

  . ادة بدون تلفالزيعلى 

  مة لو نقصت قي و:حيث قال، ف وجه النظر يف قول املامقاينعرمنه يو
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وق عربة بالس ال إذ ادة السوق لزيتهزادت قيم ذا لوك و،ان له نصف العنيكهر لتفاوت السعر امل

  . مع وجود العني

  . ات املتقدمةور مناف للروايكن تعليله املذإف

انت ك فإن جيده زائداًأن ( : حيث قال يف خامس صوره،كقول املسال يفعلم وجه النظر ما يك

  . )كذلكما لو نقصت ك الزيادة مبجرد قيمة السوق أخذ نصف العني

قيصة ليست نالحيث إن   النقيصةبني و،الزيادة هلاحيث إن   بني زيادة قيمة السوقذ فيه الفرقإ

  . ليس مضموناً عليها صالنق ألن ،عليها

  . األمرادة يف الزي وصالنق ياخلراج بالضمان تساو مقتضى :قالال ي

  . ادة هلا فهي خمصصة للقاعدةالزي أن  علىيف املقام دلّت الروايات املتقدمة: يقال ألنه

  هذه الصورة ترد الزوجة نصف العنييف و،النقصان على تبقي وما لو نقصت قيمة السوق: الثانية

العني انت كلو   هذا خبالف ما،د ضمانن يك مل تيدها ألن ،النقص ليس مضموناً عليها و،الرجلإىل 

 يدل )١()يتؤد حىت د ما أخذت اليىعل(ألن  القاعدة رد العني مع التفاوتحيث إن مقتضى ، غصباً

 ،في مع سقوط القيمةكما ال يك ، مع نقص القيمةيفكت  وحدها الداء العنيأ ف،قيمةً و عيناًءدااألعلى 

  . مة لهقي يريد رده يف الشتاء حيث ال وغصبه يف الصيفكاجلمد 

تاب ك الوا يفلذا ق و، أضرهالذي وه الغاصب أن العرف يرون ألن ،ضرر اليؤيد دليل و

  . تلفت إذا مالقيعلى أ يرد أن هيلزم علبأنه ي الغصب

  تلف يف يد املرأة حال النقص  وة املهرمنقصت قي إذا ومنه يعرف حال ما
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 هرمة امللو نقصت قي: قالنه إ قد تقدم عن مناهج املتقني و،قص فقطمة الناحيث ترد نصف قي

 على  العنيبقاءمة مع وجده ناقصاً نقصان قي وإن :كملساليف ا و،ان له نصف العنيكتفاوت السعر و

  . إشكال فرض بغري عني ما ألا اً آخر قطعء شيحاهلا رجع بنصف العني من غري

تقدم مثال سقوط  و،دما مثلنا من مثال اجلمكة سقطت القيمة السوقي إذا منه يعلم حال ماو

 فالذهب أهلها  وةفخربت القريقرية انت يف ك ألا الدار عن قيمتها وسقوط ،األوراق النقدية

  . مثلة من األك ذلغري إىل ،اًإطالقفيها نوا حيث ال قيمة للدار حينئذ كسي

لو نقصت القيمة للسوق فله و( :حيث قال، رياضالالرد يف قول  وا تقدم يعرف وجه القبولممو

  . )ادةصورة الزيكنصف العني خاصة 

  . ما عرفت على إشكالصورة النقص حمل  على ادةن عطف صورة الزيإف

مة انت تعلم بأن قيك وكفت املرأة ذلعر والرجل لو أراد طالق املرأةن إ :قالمبا ين ركلوهذا 

 ،ضرر الانت ضامنة لدليل ك ، التبديلكالتبديل حيث بيدها ذل على  مل تقدمكمع ذل و،تسقطاملهر 

  . ا هي اليت أضرت الرجلأرون العرف يإذ 

 ماكفهو ، ال ضررل يشمله دلي حىت لرجل اك ال يف مل، نفسهاك مليف إالّ مل تتصرفا إ: هفيو

ون ضامناً كه التبديل حبيث يب عليال جينه إ ف،الوارث وجب ضررسقوط القيمة مما ياملورث عرف إذا 

  . للوارث

.  يف ضمانه للوارثةفائد ال: قالال ي
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بيت املال ن  فإ،له مال ان مديوناً الك إذا الفائدة أخذ الوارث دين امليت من بيت املال:  يقالألنه

  . ما حقق يف حملهك املديوننيديون يؤدي 

نت قيمتها يوم العقد عشرة مث صارت اك مثالً ،ةنقصت قيمتها السوقي زادت مث لو ما: الثالثة

العشرة املفقودة  إىل النسبهها بضمان علي ال وذا احلال ترد نصف العنيهيف  و،عشرةن مث صارت عشري

  . د ضمانليس يدها ي وهاكملفقدها يف  ألا ، السوقمةمن قي

 ،سةمخ إالّ صارت عشرة مل تضمن أن بعد أو نيصارت عشر أن ا لو تلفت بعدأ علممنه يو

  . وم العقدانت يف يك  اليتنصف قيمة العشرة

 فإن ، صارت عشرةوم العقد عشرة مث صارت مخسة مثانت قيمتها يكس الثالثة بأن كع: عةالراب

  بن جعفرياملتقدمة لعل خبار بعد عدم ورود األصالة رد نصف العني أل،انت العني باقية رد نصفهاك

 الواجب رد ونكي أن نكن ميك ل،أيضاً كالعشرة لذل رد نصف ةتالفانت ك إذا ذاكه و،هه عليغريو

  . هلا ادةالزي ألن اًالنصف ناقص

  : ه مسألتانفي و،ةبني قبض الرجل املهر للمرأ والنقيصة بني العقد وانت الزيادةكالم يف ما كل ايبق

رة عشالسوقية متها جعل مهرها شاة قي إذا ماك،  للمرأةةادون الزيك يف شكال اإليال ينبغ :األوىل

شأن للرجل يف   فال،قد ارتفعت والعني عالالزم عليه دفحيث إن ، ياهاإم قبضها وفصارت عشرين يف ي

  .الزيادة

 ماك،  الدفعتأخريمل يكن للرجل تقصري يف ا  إذ يف كون النقيصة على املرأةشكالكما ال ينبغي اإل

ون التسامل بعد كي أن ان املقررك أو ،مل يسلم الرجل املهر من دون عصيان وسلمت املرأة نفسهاإذا 

  . نفسها م املرأةتسليوقت يف  إالّ مينع املهر أن لهحيث إن ، مدة
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 فيشمله، ه يد ضمان حينئذيد ألن ،الرجل على ون النقصكعصياناً فال يبعد يسلمه مل  إذا أما

 داليعلىو من أتلف، القيمة والعنيتشمل دلة مثل هذه األ أن غريه وتاب الغصبك رنا يفكقد ذ إذ ،

املرأة  وإالّ فإن ، سبب ضرر املرأةالرجل هم الذين إ :حيث يقال، أيضاً ال ضرردليل يشمله  وبل

  . مثالًتبيعها  وتأخذ العني أن انت تريدك

، طلقها قبل الدخول إذا املرأة للرجلمن رد نصف املهر  إىل ال اعتبار بوقت القبض بالنسبة :الثانية

 كشأن له يف تل القبض ال إذ ، الطالقحني إىل ربع من حني العقدرناها يف الصور األكا ذبل العربة مب

  . الصور

، هليإاملهر يرجع نصفه  أن  أو،جاهلة بأا طلقت أو املهر بعد الطالق عامدة على هاكلزال م مث لو

ون كي و،نصف العنياسترجع  وإالّ ،أجاز الزوج فهو فإن النصف فضولية، إىل ت املعاملة بالنسبةانك

  . الصفقةتبعض لها من خيار ك العني ىاشتر إذا يشترامل إىل بالنسبة

فالظاهر ، بهأش ما والوقف واهلبة والعتق وعالبيكاملهر قبل الطالق بوجه الزم ها عن كلو زال ملأما 

حقها يف  أو حلقّهوجه  ها فالكمل على املعاملة وقعت أن ضوحلو، ها عليقيمةً أو لزوم النصف مثالً

  . للزوجون نصف العنيكي حىت االسترجاع

  .  متزلزالًكس املللي و بالعقدكا متلأعض املباحث رنا يف بكقد ذو

ن كالقيمة مل ي أو فعت للزوج املثلد أن ها بعدكمل إىل لو عادت العني أنه القاعدة مقتضى لب

  . القاعدة اللزومفمقتضى ، لولةا من باب احليمأ على القيمة ال دليل أو املثلألن  ،للزوج الرجوع
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 سقوط حقه منها بأخذ املثل لزوال املانع من الرجوع قبل رجاع العنيإنعم لو عاد قبل الدفع يلزم 

 فإن ،ال تعذر حينئذ والعني إىل شياءما أقرب األحيث إني لتعذر العهما ليإن الرجوع أل و،القيمةأو 

ون كي أن  من غري فرق بني،انت موجودةك إذا رجاع العنيإرجاع نصف الصداق إن من فهموالعرف ي

  . ك ذلغري أو رثإ أو هبة أو الرجوع باشتراء

 اً الزماالًانتقها كم التلف ما لو انتقل عن ملكحيف و( :ث قالحي، كهذا هو املفهوم من املسالو

  . ) العوضه بعد أخذعادت العني وإن اهلبة الالزمة والبيع والعتقك

سقوط حقه  لزوال املانع من الرجوع قبل ،لو عاد قبل الدفع رجع نعم(: صرح به اجلواهر قائالًو

تعذر وال  إليها شياءمع كوما أقرب األ ليهما لتعذر العنيإن الرجوع أل و،القيمة أو منها بأخذ املثل

  . )حينئذ

  . )ولو عاد قبل الدفع رجعت العني على األظهر(:  قال،ظهروجعله مناهج املتقني األ

قل من م التلف ما لو انتكاملشهور يف حوعلى ( :ث قالحي، أيضاًة فايكذا هو ظاهر الك وبل

  . ) بعد أخذ العوضعادت العني وإن اهلبة الالزمة والبيعك اً الزمها انتقاالًكمل

القيمة غري  أو طائها املثلعإ قبل البدل يف صورة رجوع العني إىل رجوعاحتمال ال أن ظهر يكبذلو

د العون أ و،هاليإتقال فال يرجع حقّه ناال بالً أواستدل له بسقوط حق الرجل من العني وإن ظاهر الوجه،

ارتفاع مثل   علىلال دلي والقيمة أو لق خطاب املثلنه بالطالق تعأ و،ث الصداق جديد ال من حيكمل

  . هذا اخلطاب

  ناقش مبنع سقوط ي(: لذا قال اجلواهر و،ذه الوجوه هلكلوضوح النظر يف 
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 أنه ال، كد لذل سبب جديو بالطالق الذي هكه بالعود للتملكمتلعدم منافاة  و،احلق مطلقاً

 ،الصداق  غريكالعود مملن إ :يقال حىت ت به املرأةك الذي ملاألول به فسخ السبببباعتبار تس كمليالت

  ). ما هو واضحكان التعذر كجهة التزلزل مل على مةالقي أو تعلق خطاب املثلو

دخول لا وررت اخلروجكتوإن ، أيضاًنصف العني شامل للمقام  إىل دليل الرجوع أن والعمدة هو

تفاع ظهر مما تقدم يف صورة ار يإشكال على  من مثنهاىلأغها باشترا وإن بل، ها بأسباب متعددةكيف مل

  . السوق

 أن علمت وإن ،ق يف تلفهاما هلا احلك ، الزماًها نقالًك عن ملهلا احلق يف نقل العني أن  الظاهرمث

 بعد ال خيرجه عن الطلقية ماالطالق يف اخلارج في أو م بالطالقالعل ونئذ تامها حيكمل ألن ،الزوج يطلقها

  . هااملقتضية لصحة ورود مجيع املعامالت علي

 أو  احتمال الطالقحني إىل اًإطالقعدم نقلها  أو لفهاها عدم ت الزوج حني العقد علينعم لو شرط

التلف لو أرادت  بني واحليلولة بينها وفسخ املعاملة على اجبارهإان للزوج كذا فخالفت كزمان إىل 

  .تالف للشرطأرادت اإل أو التلف

  ).املؤمنون عند شروطهم( ىض ملقت،مكلو عاندت حق للزوج الفسخ بنفسه بعد مراجعة احلاو

 )ند شروطهماملؤمنون ع(حيث إن مقتضى ، اًإطالقاملعاملة منها عليها تمل عدم صحة رمبا حيو

رنا مثله كما ذكد ري بعيهذا غ و،ها احملجور ال تصح املعاملة عليكلامل ودها حمجور بيك فهو مل،الوضع

  . )الفقه(يف بعض مباحث 

اخلالص فله  إىل صرب فإن ،بدل ال تعنيجارةاإل والرهنكه حق الزم ق بلو تعلو( :القواعد قالمث إن 

   جارةتنقضي اإل حىت أصرب وهانا أرجع فيأ: لوقال و،العنينصف 
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متتنع  أن هلا و عليهااًضمونون مك يألنه ،دفعتها إذا أخذ القيمة على جبارهإ وجابة اإلاحتمل عدم

  ). ك فله ذل،إشكال على تسقط عنها الضمان أو ،مانةأجر ستأامل إىل أرده وقبضهأنا أ: قولي إالّ أن ،منه

  : صور املسألة أربع :أقول

  .احلق ال يعدومها ألن ،إشكال وال ،يتوافقا على البدل أن :األوىل

  .احلق ال يعدومها أن  ملا تقدم من،أيضاً إشكال وال ،حني الفك إىل يتوافقا على العني أن :الثانية

 عسر عليها الضمان، ففي هذه الصورة تقدم املرأة ألنهلعني واملرأة البدل ايريد الرجل  أن :الثالثة

  .الذي هو العني، وكذا يف كل ما كان رد النصف حرجاً عليها األويللرفع دليل احلرج وحنوه للحكم 

 وال دليل وارد ،عطاء العنيإ صالة ألأيضاً وتقدم املرأة ،تريد املرأة العني والرجل البدل أن :الرابعة

  .األصلعلى هذا 

 الظاهر ذلك، ،جاراإ منها يف هذه املدة يف باب جرةمث لو قلنا برد العني، فهل للزوج مطالبة األ

  . بقيت املنفعة على ما كانت من استحقاقه هلااألصلذا تعذر إ واملنفعة، فاألصلالرجل كان له حيث إن 

 فال شيء ،عطاء نصف املنفعة للرجلإا أما يف مثل الرهن فحيث ال منفعة بيد املرأة حىت يكون عليه

  .للرجل من املنفعة، فتأمل

 عند اآلنوقفته وقفاً يصلح للبيع  أو ،سكىن أو رقىب أو ىومنه يظهر الكالم فيما لو جعلته عمر

  .بعد مدة أو اآلنأوقفته وقفاً يصلح لالستبدال  أو الطالق وزات البيع يف الوقف،
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، حيث أيضاً يضاح وفيما اختاره اإل،يف الكالم املتقدم عن القواعدومما ذكرناه يظهر وجوه النظر 

  : قال

  :هنا مسألتان(

  : نااله احتماخلالص ففي إىل أصرب وأنا أرجع: قولي أن :األوىل

 أو ضهبقب إالّ لص من الضمانال خي و،املرأة ال بعدوان على  مضمونألنه ،جابةعدم اإل: أحدمها

 ،يةهو باطل باآل ومكلزم احلرج يف شرعية احل وإالّ ،اء ذمتهابرإإىل  قفالبد من جعل طري، قبض عوضه

  غريمن بقاء حق حالّ أي االمتناع) هلا االمتناعو(: ه أشار بقولهليإ و،القيمة إىل ذ تعذرت العني فينتقلإو

 صاحب إلزامه فللمستحق علي كذلكان كفلما ، هق غري حمجور عليمؤجل يف ذمتها مع وجود املستح

  . الدليلاف يف كهذا  و،ة ذمتهءضه لربابقباحلق 

 ضمان للزيادة ألنههو ضعيف  و،يزيد القيمة فيضمنها فرييد التخلص أن جاز: يقال أن نكميو

  . اهايإضماا  وهي املانعة للعني مع وجوا له و،بل هو بسببها، س بسببهلي

 يذا رضإف، جارةاستمرار اإل والغريىل  إانتقاهلا و العنيكمنافاة بني جتدد مل  الألنهجابة اإل: الثاين

  . ال مانع وةيتناوهلا اآلجيب لوجود العني فيأبفوات املنافع 

 أنه هؤ منش،إشكالسقاط الضمان إي صحة ف ف،سقط الضمانأ ونا أرجع بالعنيأ: لو قال: الثانية

ب املوجب  دوام السبهؤنش مإشكاله في ،عيان املضمونة قبل القبض أم الن األبراء مصح اإلهل ي

الضمان هنا خمفف خبالف  و،د املستأجرونه يف يكرضا بحيث إنه من  و،هو دوام تصرفها وللضمان

الضمان  وثابت يف الذمةسقاط شيء اإل ألن ،عندي عدم الصحة واألقوى ،سقاطهإالغاصب فصح 

  . ) فآناًتجدد آناًي
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  . النظر فيههالقاعدة وجو مقتضى م منذ قد عرفت مما تقدإ

من احلق له فأي مانع ن إ :ه ففي،عنده عدم الصحةاألقوى ر بأن ك ذخري الذيمه األالكأما 

 على  فهو،هالشارع مل يغري وحق واحد ممتد أنه فة العرالتجدد آناً فآناً غري مانع بعد رؤي و،سقاطهإ

ما  على ىل ما مل يغريه الشارع من العرفيات يف املوضوعات يبقك فإن ،يفسقاط العرأصل صحة اإل

  . تجدد آناً فآناًي أنه حنوه مع و اخلارج من النبعع املاءلذا صح بي و،انك

البدل مطلقاً لعدم  إالّ س للرجللي(: حيث قال، الم اجلواهرك وجه النظر يف ظهرمما تقدم ي أن ماك

رضاه  و،فعها داحلالة اليت على انت العني موجودةك إذا اً قهركلطالق ميلا و،ما فرضهك ما فرضه ءبقا

لة ون املدة قليك خصوصاً مع جارةاإلو  االرانقد يفرق بني و،جابة عليهايوجب اإل غري ماله الب

  . )فتأمل

 على لرناه دليكس يف غري صورة ما خرج مما ذلي و،ما خرج إالّ  العني أن األصلرد عليهي ذإ

 رفت الفرق بني الرهنقد ع و،يوم مثالًك انت املدة قليلةًك إذا  خصوصاً،البدل إىل ينتقل حىت اخلروج

  . جرةاألان كول بدل خبالف الثاين ملس لأل حيث ليجارةاإلو

  منفعةعد مما يأخذته املرأة له ربح مضاريباملال الذي حيث إن ، أيضاًون للرهن بدل كنعم قد ي

  . ةتب االقتصاديكرنا تفصيله يف الكذ ما على يهو شرع و،اًعرف

 ماك، هانع من تصرف الزوجني فيمي  عليها مبا الاستوىلن الغاصب كل، انت العني موجودةكلو و

، الناس باستعبادهم وموالن لألما يتعارف عند الغصاب املصادريك، هماكمالأهما اجلائر مع كملذا استإ

  من  ،البدل أو ف العنيفهل تعطي نص
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  علىا خرجت عن قدرتهأمن  و،كحنو ذل وىنكها بالسان تصرف الزوج فيكمإ ووجود العني

  . هاءوجب بقاحنوه الي وىنكجمرد الس و، البحر يفذا وقعت العني إ فهو مثل ما،التصرف

روا كقد ذ و،عطاء البدلإها ذا تلفت العني بآفة مساوية حيث علي إ فهو مثل ما،ر الثاينالظاهو

  . أيضاً يأيت هنا كروه هناك فما ذ،حنومها يف بدل احليلولة والغصب وبحرمسأله الوقوع يف ال

لو تعلق باملهر و( :ث قالحي، الم مناهج املتقنيكه وجه النظر يف ناركفقد ظهر مما ذ، انكف يكو

بني قبول نصف  و، املدةءانقضا إىل  الصرب ختري الزوج بني،جارةاإل والرهنكحق الزم من غري انتقال 

  . )مة يف وجهالقي أو املثل

، جارةاإل والرهنك  ناقل للعنيغريتصرفت فيه لو و( :حيث قال، فايةكره الك حال ما ذكذلكو

  . )ل أخذ البدلتعجي والفك إىل يتخري بني الصرب أنه فالظاهر

 ،عطاء العنيإ وترجاعاالس على افق الزوجانو فإن ، جهة اللزومغري على مث لو انتقلت العني عنها

 للرجل يف حق عطاء العني الإأرادت املرأة االسترجاع و وإن عطاء البدل فهو،إاالسترجاع وعدم أو 

أراد الرجل العني وأرادت املرأة البدل، فهل هلا حق ذلك  وإن  العني،أصالة ملا تقدم من ، بالبدللزاماإل

 على  خالف سلطة الناسألنه، باالسترجاعها إلزام على لال دلي و،اآلن العني كلمت ا الأباعتبار 

 ألن ال أو ،هاك ملتان حتكما  فياملنصرف من رد النصف و،شرائهانت من كمت إذا ماكفهو ، همأنفس

  . األولبعد ي  ال،هي قادرة عليها و العنياألصل

  . اط يف الثاينان االحتيك وإن ،قالةالعني من اإل إليه استعد من انتقل إذا كذلكو



٢٤

 ، فيهماإشكال على ،دبرت أو مل تقبض اهلبة أو ،ولو كان البيع خبيار هلا(: ولذا قال يف القواعد

خذ أدفعت القيمة مث رجعت مل يكن له  فإن جوع ودفع نصف العني، ويف دفع نصف القيمةختريت يف الر

  .) يف الوصية بالعتقشكال ويبقى اإل،العني

 ختريت بني الرجوع ودفع ،عنها ال على جهة اللزوم كما لو باعته خبيارولو انتقل (: ويف اجلواهر

  ).نصف العني وعدمه ودفع نصف القيمة

  . فاية وغريهاوكذلك قال يف الك

 كأن ،ولو زال ملكها عنه ال جبهة الزمة(: ومنه يظهر وجه النظر فيما ذكره مناهج املتقني بقوله

 إليه ها بتسليم نصف العنيإلزامدبرت اململوك فله  أو ،وهبته من غري ذي الرحم جماناً أو باعته خبيار هلا

  .)قربعلى األ

 جائزاً حق هلا كان انتقاالً وإن زماً كان عليها البدل، النفس الزوج انتقاالً إىل ولو انتقلت العني

الزوج  إىل تقالناال من غري فرق بني ما كان ،ه البدلؤعطاإ وعدم الفسخ و،ه نصف العنيؤعطاإالفسخ و

  .سان باعه للزوجناإلنسان وذلك بواسطة كأن باعته إل أو ،مباشرة بأن باعته له مثالً

 ملك  إليه ألنه احتمل رجوع النصف،حرم مث طلقأداق صيداً فولو كان الص(: القواعد قالمث إن 

  .)رساله، وعليه قيمة نصف نصيبهاإبنا حق اهللا تعاىل وجب غلّ فإن رث،قهري كاإل

 وتضرر الزوج برد العني ال يسبب ختصيصاً يف ،األصل ألنهمقتضى القاعدة هو رد العني، : أقول

  . رد العنيإطالق

جياب القيمة على املرأة مع وجود العني من غري إ ألن ،األولعندي قوى األ(: يضاحولذا قال يف اإل

  كما لو ظهر وألنه  ،سببها وال تصرف منها ضرر عظيم عليها



٢٥

ليس للبائع سواها، فكذا  إذ  الثمن كان للمشتري رد العني،حرام بائعه فردإيف مثنه املعني عيب بعد 

  .)١() ال مينع النصف أوىلن ال مينع مع عود الكل بالردة فألألنههنا، و

أوجب رد العني ملنفعة الزوج إمنا الشارع  أن  بتقريب،ومنه يعلم وجه النظر يف احتمال رد البدل

 يف احلكم هنا ويف شكال لوضوح اإل،فحيث ال نفع له كان كالثلج يف أيام الشتاء، فالالزم رد القيمة

رد  إالّ قبل الدخول يف الشتاء ليس عليهاه مث طلقها أمهرها ثلجاً وحفظت ب إذا نهإ ف،املنظر به وهو الثلج

  . وقد تقدم ذلك كما تقدم املثال باألوراق النقدية اليت سقطت عن القيمة،نصف الثلج

رسال إب إالّ رساله عليه، وال ميكنإوجوب  إليه ويتفرع على عود العني(: يضاحمث قال يف اإل

 كما لو أحرم وبيده صيد ، هناتعاىلب حق اهللا  فيجب تغليتعاىل فيتعارض حقها وحق اهللا ،الكل

 حص وهذا هو األ،رساله ويضمن، فكذا هنا فريسله ويضمن نصف قيمته هلاإنه جيب إمغصوب، ف

  .)عندي

  .رسال عن مثله وانصراف دليل اإل،رسال بتقدمي حق الناسيقال بعدم اإل أن لكن ميكن

كان بعد الطالق ورجوع نصف  وإن له،ا ترسأومنه يظهر حكم ما لو أحرمت ومهرها الصيد و

  . يف املسألة السابقةيضاحالزوج على ما ذكره اإل إىل الصيد

  . ما ذكرناه هناكأيضاًعليه هنا : يقالأمكن أن ن كان إو

، ولكن ال حق للزوج يف قيمةً أو رجعت النصف عيناًأ ،صغرياً أو جمنوناً أو ولو كان الزوج سفيهاً

   ولو كان حمجوراً ،رف للويليكون التصإمنا التصرف، و

                                                

 



٢٦

 أو ان الزوج خمرياً يف استرداد العنيكذا إ و، حق الغرماءمتعلق إليه عليه صار النصف عند رجوعه

حد من حق أل  ال،رجعت صارت لصاحب العني السابق إذا حيث، ان لبعض الديانت العنيك والقيمة

 العنياختار  فإن ما شاء،تار خيل هو ب، اختيار أحدمها على سائر الديان جرب الزوج وصاحب العني

  . الغرماء حسب احلصص على اختار البدل وزع وإن ،صاحبها إىل رجعت

  . سلب هذه السلطة عنه على لال دلي و،نفسه على  خالف سلطتهألنه ،حد يف جربهحق أل الإمنا و

ه  تعطين الزوجة هي اليت أ ال، الطالق الرجل النصف مبجردك موجودة ملانت العنيكمث لو 

  . لنصف

يف عقد خارج  أو ،احكشرطاً يف عقد النـ   عند الطالقنعم لو شرطت عليه عدم رجوع العني

  . البدلءعطاإها ان عليك  ـالزم

  يفالًونه ماك لظهور ،لكرجوع ال أو عند الطالق إليه ءيتراط عدم رجوع ششاهر صحة االظو

 أو صح للمورثي  فال،حق م الكهو حرث حيث اإلك أنه ان رمبا حيتملك وإن ،مكح الحق أنه 

 وإن حق م الكرث حاإل أن رث لوضوحصة من باب اإلالنقي أو الزيادة أو رثالوارث اشتراط عدم اإل

  . أيضاًتضمن حقاً 

 أو تغصب أو  الشاتنيىحدإ مث تلفت ىخرأهلا شاة انت ك واهايإان الصداق شاة فأعطاها كلو و

 ىفمقتض ، هلاك هي ملالشاة اليت أو  املتلفة هي الصداقالشاةن  أعرفا هل وبعد الطالق مل ي،ما أشبه

  . ان قاعدة العدل املوجب جلريمجايل للعلم اإل،ربع القيمة و املرأة هلا ربع الشاةعطاءإالقاعدة 

   سالمبعد اإل و،ك ذلافران مث أسلما بعدكمها  وراخلرتي أو لو أمهرها اخلمرو



٢٧

  .  املسلم هلماكملمة لتعذر ان عليها نصف القيكطلقها 

مل تسبب هي   مبااملرأة على مةب القيجت  حيث ال،حال املقام حال الصيدن إ :ن رمبا يقالكل

 مثن ىيعط وستحلاخلرتير ممن ي وقيل بأنه يباع نصف اخلمر وإن ،ها ضرر عليألنه، القيمة إىل تقالناال

  .  فتأمل، مجعاً بني احلقنيكيف ذل ألن ،اًان حسنكالبيع 

نسيان  أو صفته مثل عور الدابة أو لو نقصت عينهو( :ممزوجاً مع اجلواهرالشرائع قال مث إن 

ان له نصف ك : عن جامعهيكاحملد يف  بن سعيحيىي وه من مبسوطيكالقائل الشيخ يف احمل وقيل، الصنعة

 ألن ،مالظاهر منها على رش أ باليأ له نصف العني و، مرتلة التلفك للتعيب بذلترتيالًماً القيمة سلي

 )١(فنصف ما فرضتم: تعاىللقوله  و، أوىلالعني فالعني إىل شياءوا أقرب األكالقيمة ل إىل الرجوع

أخذ  على ربجي رش فحينئذ فالها مل تضمن األكيف ملالتعييب ان كملا  و،بقيتن إ هي عني املفروضو

   ). ملا عرفته من التخيري،أخذ نصف القيمة على ما ال جيربك، نصف العني

من  أو ب من اهللاان العيك سواء ،نصف العني املعيبة إالّ ليس للزوج أنه القاعدة مقتضى نكل

ان من ك إذا أما، جنيباأل على رشب مع نصف األ فله النصف من املعيجنيبان من األك إذا أما، الزوج

  : نااله احتمالزوجة ففي

 على اًمن الزوج ليس مضمون أو ان من اهللاك ءسواب العي و،الرواية ويةفلظاهر اآل: األولأما 

  . رشأها ليع ونكي حىت الزوجة

  ال و،ة ونصفه للزوجزوجرش لل فنصف األ، ضامنجنيبن األفأل: أما الثاينو

                                                

 



٢٨

 ترتيل املعيب مرتلة التلف حيتاج و،نصف العني: الشارع قال أن  وجه لقوهلما بنصف القيمة بعد

  . لالدليإىل 

 ألا  مع احتمال العدم،رشها األالزوج فعلي إىل لوت ما يؤن الزوجة أتلففأل: ا الثالثأمو

  .  نفسهاك يف ملتتصرف

  . راهكذ ياً فال جمال للتخيري الذإطالقحيث سقط نصف القيمة و

 : قال أوهلما،تبعه اجلواهر ولشيخا على لك الذي أش،كيف قول املسالظهر النظر ي كبذلو

 وإن القيمة، إىل الة قائمة فالالزم أخذها من غري انتقالاحل انت ذهكن إ ل بأن العني املفروضةكيشو(

لفها ر تتقدي على  فالعنيأيضاً و،وجه للرجوع بالعني وا به فالا اعترفمك املفروضة التغيري غريذا كانت 

مة ضمان أصل العني بالقي أن ماك و،كذلكصفاا  وهاؤجزاأون ك في،ما مركالزوجة  على مضمونة

بنصف  وجع بنصفهاالعني ال خيرج عن حقيقتها بالعيب فري أن احلق و،رشء باألاجلز وةفضمان الصف

  ). رشاأل

ضمان  و،هطالقإلال وجه  أنه فترش قد عراأل إالّ أن ،هما علياًدرا والمهكان أول ك وإن هنإف

د  يف راجلواهر تام وكالم املسالك ف، موجودةدامت العني جزاء مايالزم ضمان األ العني عند النلف ال

 من الرجوع بنصف العني مع كاملسال وعدالم القواكاملتجه ن إ( :قال يف اجلواهر وإن ،رش دون األالعني

 بقبضها العني و، خصوصاً مثل نسيان الصنعة ال خيرج العني عن حقيقتهاكالتعيب بذل ألن ،رشاأل

  ). صفةً أو جزءاً أو الًكتدخل يف ضماا 

  : ث قال حي،)عليه الصالة والسالم( علي يت ما تقدم من روايكد ذلرمبا يؤي وبل



٢٩

ال نقصان وادةال ينظر يف زي إليها ها نصف قيمته يوم دفعهعلي)رب الوصيف ك أن بتقريب ،)١

مة يأخذ قي أو ،األصلهو  وما تقدمكعني اللنصف من أخذ الزوج اي أن ماإفالالزم ، يوجب زيادة للمرأة

 ينظر يف زيادة ال و،)عليه الصالة والسالم(اإلمام ا رجحه لذ و،نياألمرهو أسهل  والنصف وقت العقد

 أو ل صفة زادتكف املعيار العني: يقال أو ،للزوج نصف العنيإمنا  و،نظر يف نقصانهما ال يك، الوصيف

  . للزوج نصفها أن مك يف حاًنقصت ال تسبب تغيري

من  أو ان من فعلهاكن إ صبأن النقالتفصيل هو  و،ول الثالث يف املسألةظهر وجه ضعف القمنه يو

 على ن له سبيلك مل يان قبل أجنيبك وإن ،متهتضمينها نصف قي بني و بني أخذ نصفه ناقصاًختري فعل اهللا

  . هو قول ابن الرباج و،وم قبضهنها نصف القيمة يضم واملهر

يس و له و،تقدم ما على  من نصفهأكثرن للزوج كاً مل يقطالإلو سبب النقص سقوط القيمة مث إنه 

ون كي أن من غري فرق بني، قطاالنقد الس وتاءمثل الثلج يف الش، مة بدون النقص من سقوط القيأكثر

 فهو جنيبان بفعل األك إذا أما، بفعل الزوج أو ،االحتمال على بفعلها أو بفعل اهللا سبحانهالنقص 

  . ضامن

ما تقدم ليس كفهو ، تهمتخصية احليوان حيث تزيد قيك ة زيادة القيمة السوقيصلو سبب النقو

من القيمة لو تلفت  أو ،بل له بقدر نصف قيمة وقت العقد من العني بالنسبة، نصف الزيادة للرجل

  . فعلها أو ادة بفعل اهللاانت الزيك إذا كن ذلكل، العني

                                                

 



٣٠

 : لقوله سبحانه،ادةنه لفاعل الزي أتاب الغصبك رنا يفك فقد ذجنيباأل أو ان بفعل الزوجك لو ماأ

ىما سع إالّ نسان لإلس لينأ)ان ك وإن ،نسان آخرنسان إلإادة حتصل بفعل ون زيكال وجه ل و،)١

قولون ن املشهور ال يكل، اً وضعكيف امللناليفية ال يكاحلرمة الت فإن ،اًسان املوجب للزيادة غاصبناإل كذل

  . كبذل

ان كن إ نعم، صونصف املنقأخذ اليمة فالزوج نقصان قي أو ن النقص موجباً لزيادة قيمةكلو مل يو

  . ه شيء وضعاًس علييل واًفيلك للحرام تن فاعالًوكي هو الفاعل للنقص جنيباأل

  مالنيمناهج املتق أن ماك،  رابعاًنا اخترنا يف املسألة قوالًأرناه كفقد ظهر مما ذ،  حالي أيعلو

ان الصنعة ينس أو عرجهاأو  صفته مثل عور الدابة أو  املهرنيلو نقصت عو( :ث قاليح، قول خامسإىل 

رش، وقيل يتعني أخذ نصف أمن غري  ني أخذ نصف العنيب ومةي أخذ نصف القني بريتخينه إ ليفق

وم القبض يقيمته بلزوم نصف ل يلو ق و،ريخاألجود األ و،رشمع األالقيمة، وقيل يتعني أخذ نصف العني 

  ). داًين بعكي النص مل طالقإل

 ألنه ،حيان له احلق يف النصف الصحك فنقص نصف دون نصف ان نصفانكلو  أنه بعديال و

  . )نصف ما فرضتم(املنصرف من 

 ،مائة وما تقدم من مثال عشرةك ، بالنسبةنيعطاء قدر من العإ نية بريفهل هي خم،  حاليأوعلى 

  الزوجوافق إالّ إذا ، فقطالثاين أو ، فقطاألولعطاء إالالزم  أن  أو،وم العقديمة يعطاء نصف قإ نيبو

   :احتماالت ، الثاينريغ أو األول ريغعلى 

                                                

 



٣١

  . متهاي حقه مبطالبة قنيس له االمتناع عن عي حقه فلنيا عأل ف،نيالع إىل ما بالنسبةأ ،يريالتخ

 نيباجتناب الع إالّ نكمي ال كلذ و،ذاإ ريجوب جتنبه عن حقها بغمة فلويالق إىل ما بالنسبةأو

عليه (ث قال يجعفر ح علي بن ةيروا إىل ضافةباإل، هذا أو ها هذايعطين  أني بيري فللمرأة التخ،لهاك

 نيل العي ما تقدم من دلنيب ونهاي فاجلمع ب،مةيد القيؤيمما ، متهيها نصف قيعل: )الصالة والسالم

  . نيخراآل نيل االحتماليذا ظهر دل و،يري التخيقتضي

 نقص من النصفي أن حقه بعد ألا ،ني الع نفسءعطاإبالذات  وها أوالًيعل أن قرب هون األكل

 ينيوا بصدد تعكعلم ية مل يالروا و،نيمة بعد وجود نفس العيالق إىل ليال وجه للتبد و،قدر حقهإىل 

كوا يف صدد قدر احلق، ألن املتعارف التحديد بالقيمة يف مثل األعيان بعد يبل ال ، نيمة يف قبال العيالق

ذا كللزوجة ن إ :قاليما أشبه  وبستاناً واناًكد وذا خلف داراًإف، هاريغ وثي يف املواركذلكما يشاهد 

  . ذاكه و،ذاكللولد  و،ريدنان

مسنت  إذا ماك ،مةيث القينقص من ح أو ،السابقةقيمته  على يبق وث احلجميمث لو زاد من ح

نقص عن ي أن بعدي فال، متها حال العقدينقصت عن ق أو ،انت حال العقدكت ملا يمتها بقين قكالشاة ل

مث ، ناريزناً حال العقد مائة د وة لوسقيانت البقرة املساوك إذا نهإف،  املرأةكمل ألا ،ادةيالزوج بقدر الز

 إالّ  من البقرةكلمي ال ألنه ،ان للزوج ثلث املائةك، متها السابقة مائةيق على تيبق ونصفاً وسقاً وصارت

 ي الذصفرض املهر بالنقي أن القاعدةمقتضى  ألن ،آلنامة يعادل ثلث القيهو  و،سق وبقدر نصف

  . مةي القك بقدر نصف تلنيللرجل من الع و،مقوي وحصل له



٣٢

ث صارت يء اخللق حيمته عند العقد مائة مث صار سيق وخالقاألحسن ان الفرس ك إذا ذاكهو

ان للزوج ك ،نيمخس وةاملائ إىل نيمته من اخلمسيث ارتفعت قيمن ح، نه تعلم املطاردةكل، نيمته مخسيق

  . نياخلمس واملائة إىل نيالعشر و نسبة اخلمسةألنه ،نيسدس الع

ما ك، دة نقصاايسبب الصفة اجلدوزيادة القيمة،  انت عند العقدكلو سبب فقدان الصفة اليت و

 فقد مث، نيمخس إىل مة الفرس املتعارفيمته من املائة قيان الفرس سيء اخللق عند العقد مما سبب ترتل قك

ان ك ،نيمثان إىل  من املائةصنقي أن نه عور مما سببكل، مته مائةي اخللق بعد العقد مبا صارت قءسو

  . نيعشر و بقدر مخسني العنللزوج م

ما إالنقصان معاً  وادةي بالزريتغيأن ( : قال يف سادس صوره،كظهر النظر يف قول املسالي كبذلو

 أن من جهة، مةيقصان من جهة نقصان القننه إ ف،ربك فاًريأصدقها عبداً صغ إذا ماك ،بسبب واحد

 أنه ادة من جهةيز و،اضةيالر وبيثراً بالتأدأشد تأ ونه أبعد من الغوائلأ و،صلح للقرب من احلرمي ريالصغ

 أصدقها عبداً فتعلم سورة إذا ماك نيما بسببإو. ستحفظيأحفظ ملا  وسفاراأل والشدائد على ىأقو

 على هناي موقوف هاألمرف، ىاستو ومسن وهيفظه فنسحيان ك أو ،أعور وتعلم أو ،ىخرأ ينسو

ر طلب يتقد على ادةي للز،هعلياآلخر رب جيهما امتنع مل يأ و،كا برد النصف فذايتراض فإن ،همايتراض

 ،صةيالنق وادةيمة النصف جمرداً عن الزي دفع قني املرأة بريتخينئذ فيح و،ر طلبهايتقد على صةيالنق والزوج

  . رش النقصأ مع ني دفع نصف العنيبو

   نيالع إىل وصولهميكن ث مل يح، ني احلقنيه مجعاً بين ففأل: األولأما 



٣٣

  .  معها نصف املفروضنيست العيصة اليت ليبالنق إليه إالّ ال دفعها و،ادةي بأخذ حقها يف الزالّإ

عني هي  و،ما مركه قبوهلا ب عليجيادة فيانت باذلة للزك نيلعدفعت نصف ا إذا األف: أما الثاينو

ادة يبالزس هلا جرب النقص لي و،كالتالف قيمة الفائت ألنهرش نجرب باأليالنقصان  واهي فتجرب عل،ما فرض

  ). بدون رضاه الختالف احلقني

قد نقص  وعترب املهريادة هلا فيالزن أ وصالقاعدة عدم ضمان املرأة للنق أن مقتضى ذ قد عرفتإ

 مثالً، نيون للزوج قدر نصف الناقص من العكي وم قيمتهكد عليه يز إذا الناقص أن عتربي مث ،ادةيبدون ز

مث حفظ ج ، مته مائةي القرآن فصارت قيمث نس، مته ألفيق وان حال العقد العبد حافظاً للقرآنك

 شراخلمسمائة الع إىل نينسبة اخلمس و، نصف املائةنيللزوج مخس فإن ،مخسمائة تهميالبالغة فصارت ق

شر العبدفللزوج ع .  

بعاض مع تلف األ فإن ،بعاضل تضمن تلف األكما تضمن تلف الكا أقد عرفت اجلواب عن و

 ،هو مفقود وليبدل إالّ  مضمونريغها كالتلف يف مل أن  بعد)ما فرضتم( املوجب لصدق نيوجود الع

  . لكخبالف تلف ال

  . )اخلراج بالضمان(ما عرفت اجلواب عن قاعدة ك

 م صنعةيتعلكن ينقصت باعتبار ولو زادتو( :ث قاليالم القواعد حكلم وجه النظر يف عيمنه و

 وإالّ هايجرب علأ نيذ العه أخأوجبنا علي فإن ،مةينصف الق أو نييف دفع نصف الع تري ختىخرأسان ينو

  . )أيضاً ريخت

قبوهلا  على جبارهإ المهمك على لعل املتجه بناًء(: ث قاليظهر النظر يف رد اجلواهر له حي أنه ماك

  عدم وجوبه له  على بناًء، رشألو بذلتها بدون 
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، مةيالق إالّ س لهيل أنه ما مسعته منا من على جبارهإتجه عدم ينعم  ،وجوبه على معه بناًء أو ،هايعل

  . )١( )ها لو طلبها منهايجبارها علإنئذ يبل املتجه ح

ن كتتم ث اليتها حيان شاة فقطعت لك إذا ماك، مث لو نقصت املرأة من املهر بدفع اخلطر عنه

، أي حال على ن ضامنةك مل ت،ما أشبه أو ها املوت ملرضي علىشخي مما ية من الرعريبكة اليالشاة مع الل

مانة ال تضمن ما ال تضمن يف األكف ،هذا لنفس املرأة وريمانة للغث األيمانة قطعاً حد عن األيزي ال ألنه

  . يف املقام

  . نيه نفس نصف العنأرادها الزوج أل إذا ة املقطوعةيعطائه نصف اللإحوب  وبعدينعم ال 

الغرق قذفت ببعضه يف البحر  على شرفتأ فلما ،نةيبت املرأة املهر السفكرأذا  إعلم حال مايمنه و

  . ملا عرفت من املناط ،اآلخرلنجاة البعض 

ون كي وني عن الع بدالًك ذل صار، مث اقتصت املرأة من ماله،لو الزوج ولو غصب املهر غاصبو

زاد  إالّ إذا ، فالزائد للغاصبأكثرانت ك إذا أما، أقل مته بقدر املهر أويانت قك ء سوا،للزوج نصفه

  . لولةي حال بدل احلكذلك و،للترقي السوقي

رشاً رجع بنصفه أان قد دفع ك فإن ،النصف إالّ ن لهكيده مل يبت يف يلو تع(: القواعد قالمث إن 

 فله ، من املهرأيضاً ألنهف رشأما األو، نيستحق نصف العي أنه إمنا ره ملا عرفت منكما ذكهو  و،)أيضاً

  .رشصف األن وبينصف املهر املع إىل الرجوع

 يريب مرتلة التالف التخيل العيمر من ترت ما على يرجينه إ قاليقد (: ه بقولهره اجلواهر عليكما ذو

ب يتع إذا :لذا قالواو ،علها املهر املفروضجي نه الإ أخذ املرأة هلا فنيالع نيعيال  و،أيضاًمة يالق وني العنيب

  مة يالق وني أخذ العنيت املرأة بريده ختياملهر يف 

                                                

 



٣٥

 إذا  فللزوج،مةيالقك عوضه ألنهبل ،  املفروضألنهس ي فلنيت بالعيذا رضإف، بي بالتعنيتلف العل

  ). مةيبالق إالّ ىرضي ال أن طلقها

  . ما عرفت على  نواح متعددة منإشكالحمل 

 خلق حىت ان جهازاً فاستعمالهك إذا ماك، ا معاًمم بفعلهيب بعد التسليان التعكذا إف، انكف يكو

ون كمة بعد يقال إىل وجه للرجوع ال إذ ،أي حال على نينفس الع إالّ ن لهكي مل ،ب مث طلقهايتعو

   .به وحدهيع إذا فهو مثل ما، ب مها معاً فله نصفهياملع

ه له نصف ما وقع علي و، للزوجة خاصةانكالولد  واللنبكلو حصل مناء و( :الشرائع قالمث إن 

  . )ان له النصف منهماك واناً حامالًيلو أصدقها ح و،العقد

  .  الزوج معهاكشترا وجه ال فال،هاك حصل يف ملاألولالنماء يف  ألن ،القاعدة مقتضى هوو

ذا إف، هايلإه فانتقال باملهر كان يف ملكهما يلكاحلمل  ووانياحلإن  ف،وان احلاملياحل إىل أما بالنسبة

  . امان له النصف منهكطلق 

 ، يف النصفكون للزوج االشتراكي رب الولد الك فواناً حامالًيلو أصدقها حنه إ :قالي أن نبغيينعم 

رنا مثله كما ذى  عل،أكثر أو أقل أو ربعه وان أويون ثلث احلكي قد كذل و،يف نصف وقت العقدإمنا و

  .  للمرأةكليت هي ملا ادةيرب الولد من الزك ألن ،سبق مايف

هو نصفه إمنا استحقاق الزوج  أن  فقد عرفت،كما أشبه ذل أو هزلت أو م بالوالدةبت األيلو تعو

  . فقط

  يب قلت أل، د بن زرارةيموثق عب، القاعدة إىل ضافةم باإلكاحل على دليو
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 أن  مث طلقها قبل،الغنم إليها  مث ساق،مائة شاة على رجل تزوج امرأة :)عليه السالم( عبد اهللا

مل  وإن ،هاأوالدنصف  وانت الغنم محلت عنده رجع بنصفهاكن إ :قال ،قد ولدت الغنم ودخل اي

   .)١(ء بشيداألوالرجع من يمل  ون احلمل عنده رجع بنصفهاكي

 الرجوع إىل ها بالنسبةإطالقك أيضاًا بعد العقد محلت عنده الشامل مل إذا ة بالنسبةي الرواإطالقو

لو  ومةكة مقدمات احلين لعدم متاميمر لألإطالق بل لعله ال، رناهكد مبا ذيقي أن بجي داألوالنصف إىل 

  . نة العرفيبقر

 إليها مهرها مهراً فساق ورجل تزوج امرأة: )عليه الصالة والسالم(قال له ، يف موثق آخر لهو

قد محلن عنده  وساق ما إليها ان سابقكن إ :قال ،دخل اي أن فولدت عندها فطلقها قبل قاًيرق وغنماً

   .)٢(داألوالن محلن عندها فال شيء له من ك وإن ،نصف ولدها وفله نصفها

 ،بعد الوضع أو هاكمحلت يف مل إذا ماون الطالق وقع يف حال محلهن فيكي أن من غري فرق بني

  . الولدحصة له يف  الرجل الفإن 

 قيصار ولداً بالتزر وذا ريبإف، ه بعد العقد فهو للمرأةيوان مث أخذ منيذا أمهرها احلإف، تابعاملين و

حال العقد الشاة ان يف ك ياملين الذ أن  حبجة،ه معها يف الولدكقول باشتراي أن حنوه ال حق للزوج يفو

  . ما عرفت على مل الزوج مع املرأة يف احلكشتريث ي ح،حال احلمل حال العقدحاله 

  أفرخت  و مث باضت بعد العقد،ضة يف الدجاجة قبل العقديانت البكأما لو 
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  . ونه جزءاًكس مثل املين يف اعتباره يل و، مثل احلمل حالهألنه أيضاً كيفالرجل شر

 على انتكار اليت مثاألنصف  و،ان يف الضرع يف حال العقدكرجع بنصف اللنب الذي يهل و

  . ل الرجوعي دلطالقإل، كالظاهر ذل ،طلعنصف ال والشجر

 أو ماًتعلي أو خياطةً أو ه مائة يف ضمن العقدذا شرطت عليإف، املهرحال  العقد حاله الشرط حالو

  . ناًعي أو مةًيق أو ان له نصفها مثالًكأشبه  ما

 ،تثناًءاسعد ي يف الثاين و،عد جزءاًي األولالشرط يف  ألن ،ها نقص الشرط عن املهريلو شرط علو

  . شملهيف يل التنصيفدل

ان هلا عليه كمث طلقها قبل الدخول م صناعة لو أصدقها تعليو( :جاً مع اجلواهرمث قال الشرائع ممزو

التالف يف يده الذي كون كس للصنعة نصف فييل ذإ، دهينئذ يف  تعليمها بتعذر املهر حيأجرةنصف 

 لتعذر رجوعه جرة رجع بنصف األ علمها قبل الطالقانكلو  و،جرةمة اليت هي هنا األالقي إىل يرجع فيه

  ). ما هو واضحكدها ون مبرتلة التالف يف يكبعني ما فرض في

 ىرأ إذا ماك، الزمان أو ون للصنعة نصف عريف باعتبار العملكيرمبا  ألنه، ها تأمالًإطالقن يف كل

م الذي جعل مهراً عبارة عن يعلالت أن يقتضيان االعتبار العريف ك أو ،ارة نصفانيصنعة الس أن العرف

  . وماً واحداًي أو م نصف العملين تعلكنه من املمإف، نيوميم يتعل

ان ك ،فعلهيمل  وارةيد سيدتب أو ،فرهاحيومل رض هلا ان الصداق حفر ذراع يف ذراع من األكلو و

  . ه فعل نصفهاهلا علي

  د يتبدو  أ،لف صعوبة حفر التحت عن الفوقتث ختيان حفر بئر حك إذا أما
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مبا لزم حفر ثالثه أرباع فر،  بالنسبةاألمر عن النصف الثاين يف باب الصنعة اعترب األولالنصف 

ون الصعوبة ك تكذلك و،رباععادل يف الصعوبة صعوبة حفر الثالثة األي ريخالربع األحيث إن ، البئر

 كان تبديد السيارة وم األخري، مثالًبقدر صعوبة اليأيام ثالثة  إىل احتاج إذا ماني فياألولاليومني بتبديد 

 ،لثاينبدد النصف ايف اليوم الثالث ي و،ني يبدد النصف فقطاألول من العمل يف اليومنيثالثة أيام  إىل حيتاج

  .  نصف املهر حسب الفرضألنه يبدد يومني أن الالزم عليهفإن 

 كون ذلكي و، بقدر ذراعميأل أن فهل له، اهيلإسلمه  واألول يف املثال حفر الذراعني إذا اأم

  . ناالاحتم ،مةنصف القي أو جرةاأله استرجاع نصف لإمنا  و،كس له ذلأم لي، استرجاعاً لنصف املهر

اختلف  إذا مةينصف الق أو جرةنصف األيسترجع استرجاع نصف الثمن فهل بتعني لو قلنا و

  . ه نصف الصداق املأمور باسترجاع نصفألنهمة يالظاهر نصف الق ،اناألمر

  . رناهكد مبا ذيقي أن بجي ،جرة قوهلم رجع بنصف األ إطالقن أظهري كبذلو

د من يبالص أو باخلشب من الغابة أو أيت هلا باملاء من النهري أن ان املهرك إذا علم حال مايمنه و

 ذا تلف فله نصفإف،  ففعلكما أشبه ذل أو كدة هنايأرض بعبالتراب من  أو بامللح من املعدن أو البحر

  . التأمل إىل ن املسألة بعد حباجةك ل،ر تفاومايتقد على جرةنصف األ مة اليالق

  خالفهيكخ يف حميالقائل الش وليق، م سورةيان تعلكلو و( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 كمها ذلعلي أن ينبغياً ين ملا صار الزوج أجنبكل، ناً يف نفسهكونه أمراً ممكعلمها النصف لي: مبسوطهو

   ،خلوة حمرمة ون مث خوف فتنةكيمل  و،للضرورة أو جواز مساع صوا مطلقاً على بناًء، من وراء حجاب
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ان ك وإن ،نشأ من التردد يف حرمة مساع صواي ،ه ترددين فكل و،االعتبار يف النصف باحلروفو

نع مي  الكذلن إ :قاليقد  و، النصفنيتعي صعوبة فال ولفاظ سهولةمن اختالف األ و،جوازهاألقوى 

  ). معرفة النصف عرفاً

 يف شكال لعدم اإل،هي مرتبط مبا حنن فريغعدم احلرمة  والصوتمساع مسألة حرمة  أن الظاهرو

عليه (والوصي  )صلى اهللا عليه وآله( ذا تعارف صعود النيبهل و،جنيباألالرجل جواز مساع املرأة صوت 

 إىل ة مستمرةريالس و، يف السءهم املنابر مع حضور النساريغ و)هم السالميعل(ئمه سائر األ و)السالم

ة يفهي مسألة أجنب، كروا ذلكلذا ذ واملرأة و الرجلنيد بيالترد إىل تاجحي  أن األمرأم الحظواك و،وميال

  . هيعما حنن ف

  . ما أشبه وال باحلروفاالعتبار بالعرف  و، أمر عريفوالنصف ه أن الظاهر أن ماك

 علمها بنفسهي أن عم جازان املهر األك وإن ،مه هلايمه بنفسه هلا وجب تعلي املهر تعلانك إذا مث

مع خوف  أو احملرمةباخللوة  إالّ مين التعلكميمل  إذا هريغ وشف اللثامكفما عن ، علمها بسبب معلمين أو

  . هإطالقحمل نظر يف ،  قطعاًجرةالفتنة فالرجوع بنفس األ

صل معه جهة حمرمة أنه قد يقال بوجوب استيجار من يعلمها ممن ال حي ب،ل عليه اجلواهركلذا أشو

 ما صارت حمرماً له بالرضاعير فكن ما ذكميمث إنه ، ه املباشرةن قد اشترط عليكيمل  إذا انهكمإمع 

  . حنوهو

مها مل تنسها علّ وإن ،مها هلا مهراًيتها صح تعلنسي فإن ،م الزوج هلايورة قبل تعللو تعلمت السو

  . جرةأعطاها نصف األ وإالّ ،ان هلا مثل عريفكن إ وج نصف مثلهاالز

   أما، ا نصفمل واحد منهك ألن ،خرياأل أو األولالظاهر صحة تعليم النصف و



٤٠

  . ة بقدر النصف فهو خارج عن منصرف النصفتعليم آية دون آي

ذا احتاج إفال نصف التحفيظ،  النصفظ يلزم بالطالق حتفي و،ان املهر التحفيظ وجبكلو و

  . رناهكما ذ إىل ف النصفا النصر،ل السورةكف اخلمس لكي مل ءقراعشر مرات من اإل إىل حفظها

ستحق مين ي بعد الطالق ال و،راً لعدم مباالتنايخرت أو ان مهرها مخراًك: لو قالت الزوجة املسلمةو

قرار يف عدم استحقاقها إنه إ فقرار العقالءإقبل قوهلا باعتبار يفهل ، جمنون مثالً أو  والزوج ميت،شيئاً

  . ناالاحتم ،رادته حرمان الزوج من نصف الصداق إلريقرار يف حق الغإحيث إنه ، قبلي ال أو ،ئاًيش

 ،هلمآ قرار الان املتبع مصب اإلك  أيضاًما عليه له  وأيضاًله عليه  قرار ماإغالب حيث إن و

ذا مل إ و،له ه تبعه مايذا أخذ مبا علإف، له خذ مبا يؤال وهؤخذ مبا عليي ف،هيعل أو له أنه نيعيباملصب و

  . هيتبعه ما عليله مل  ؤخذ مباي

ان مآله له ك وإن ،ختهأ وبنته ومهأه ه حبيث حترم علييمصبه عل فإن ،ولداعترفت بأنه الط ب إذا مثالً

 يعطي  أنان عليهك من مهر املثل أكثر مهرها جعل وقرار الثالث بعد اإلىحدإتزوج بحيث إنه إذا 

  . ك ذلغري إىل ،مات إذا رثهإ ترت املرأة مل وه النفقةمل جتب علي و،دخل ا إذا قلألا

جيب  إذ ،قرارها بالزنا عليهاإحيث إن  ،ا زنتإ: قالت وىحبلتزوج امرأة فوجدها  إذا ذاكو

 إذا  احلملاحها يف حالكصح نحيث ي، دائم أو من متعةذا بأا محلت كن حنتمل كل، ها احلد مثالًعلي

قرار  اإلةثل من أمك ذلريغ إىل ،ةية ثانيها من ناحيعل وةيان اقرارها هلا من ناحك و،ان احلمل عن زناك

. لهآم مصبه الأيهما الحظ عليه مما ي و لهنياجلامعة ب



٤١

نعم املسألة ، ان مآله هلاك وإن ، قبول قوهلاكلميال  الالزم يف اعترافها بأن الصداق ما فإن هيعلو

التأمل إىل  حباجةبعد .  

هو يف اجلائز دون إمنا ون مصدقات ك ألن ،اعترافها بأا محلت من الزنامثل ل يف كشيرمبا  وهذا

، يف احلرام حىت قرارهاإان الالزم قبول ك نفسها ىعل دانت ذات يكث يبأا ح هرد  وإن أمكن،احلرام

ستلزم عدم يله مما بنتهما صدق يف حرمة ياخلالة حيث  وبالعمة رجل بأنه زىناعترف ال إذا ماكفهو 

 ،ك ذلريغ إىل ،ج باخلامسة مثالًالتزوي إىل بالنسبة و،قراربعد األزوجهما لو بنتهما  إىل النفقة بالنسبة

  . ذا القدر منه يتفكان آخر نكحمل البحث محيث إن و

هما من جهة ي ف نقصاًكذلكمحل الشاة  أو رض اليت هي مهر هلاسبب زرع الزوجة األلو مث إنه 

  . للزوج بعد الطالق النصف فقطإمنا  و،ما عرفت على  مل تضمن الزوجة،مةيالق أو نيالع

يف  و،نقصان من آخر وادة من وجهيمة زمحل األو( :ث قاليصة حينق وادةيالعالمة جعل احلمل زو

 كملل مقتضى الطالقو( :مث قال، )رض نقصالزرع لأل و،فساد اللحمإأثر يف  إالّ إذا ادة حمضةيمة زيالبه

ما كهو  وى،انته )ادةيار فله نصف الزياالختقبل  فلو زاد بعد الطالق ،ارهي باختكلمي أن الزوج ال

  . رهكذ

ادة يفهي لفاعل الز وإالّ ،جنيباأل أو ن بفعل املرأةكمل ت إذا ادة للزوجيون الزكت أنه إمنا ن الظاهركل

  . اصبغيف ال حىت طالقنسان له اإلإل كسعي  أن مقتضى أن ملا سبق من

 أو زوجةمن  ، إليهفهو من املباحات ملن سبق، للمرأةيهبه  أن مث لو أعرض الزوج عن نصفه بدون

   حلاقإوجب يعراض اإل أن لي بعد دلمن سبق لقاعدة ،هاريغ



٤٢

  . هريغ واء املواتيحإتاب كرناه يف كما ذك باملباحات كاملل

  .أعرضت الزوجة عن نصفها إذا كذلكو

 ،منهما إليه ان ملن سبقكقبض نصف الزوج الذي أعرض عنه  إىل جنيباأل وو تسابقت الزوجةلو

 كذلو ،ة للنصفك املرأة املالى بدون رضألنه ،ذا حرامكشاع ه يف املجنيبقلنا بأن تصرف األوإن 

  . ك باملليم الوضعكيف احلناي باحلرمة ال يفيلكم التكاحل أن لوضوح

سان يف ناإل حرمة تصرف إطالقتعارض مع يو ،كشمل مثل ذلي قمن سب  أن إطالقتملحيبل 

  .  جائزاًكاململو و املباحني بكاملشتر على جنيبالء األيون استكي وتساقطانيه فريمال غ

 ستويلي أن خرق آلحينه إف، نصفها مشاعاً كأرض مباحة بقصد متل على نسانإ مثله لو استوىلو

  .املشاعاآلخر نصفها على 

  . مثلة من األك ذلريغإىل 

  



٤٣

  . )ق مث طلقها قبل الدخول رجع بنصفهامن الصدته أأبرلو (: قال يف الشرائع :)١٩ مسألة(

  .فاقاً للمشهور و:يف اجلواهرو

ها بنصفه لو طلقها ي هلا رجع علىع الصداق املسميته من مجألو أبرو( :اض ممزوجاً مع املنتييف الرو

 ،اخلالف وما عن املبسوطك ريخاً يف األإمجاع،  قبضته أم ال،اه مطلقاًيإذا لو وهبته ك و،قبل الدخول

  . )اًإمجاعون كي أن ادكبل ، همايشهر فظهر األاألوعلى 

اً كع املهر ملية جلمكانت مالك ءبرا اإلنياملرأة ح ألن ،القاعدة مقتضى ره املشهور هوكما ذ: أقول

 فإن ،ه هلاؤان مناكهلذا  و،دي جدكبالطالق ملإليه  رجعيما  و،وهبته أو تهأ فأبر،ناًيد أو انتكناً يع ،تاماً

  . بنصفه إليها وجزجع الريتالف فمبرتلة اإلذلك ان كه ريلغ أو اهلبة للزوج أو براءها باإليتصرف ف

مل تأخذه  ألا ،براء العدم يف صورة اإلا فاحتملو،اجلواهر والقواعد و املبسوطكقد خالف يف ذلو

ما لو رجع ك : قالوا،هال أتلفت علي وكيلسقاط ال متإبراء اإل ألن ،صداقال إليه ال نقلت ومنه ماالً

 أان قد أبرك و،فاءيقبل االست وهيم علكم احلاكد لعمرو بعد حن شهدا عليه يف ذمة زييالشاهدان بد

  . ذمته لغرما لهيف من  على تالفاًإبراء ان اإلكلو  و،ءين بشيالشاهد على رجعينه ال إف، هياملشهود عل

  : اتيالقاعدة بعض الروا إىل ضافةه باإليدل علي و،شهورالقاعدة هو امل أن مقتضى  قد عرفتنكل

ألف  على عن رجل تزوج امرأة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال ،عبد ربه فعن هشام بن

فتقبلها  ،كلف هي ل أرغب مين يف هذه األكأنا في: قالت و،وهبتها لهوه يا علفرد إليها درهم فبعث ا

   ال شيء هلا: قال ،دخل اي أن منها مث طلقها قبل



٤٤

   .)١(درهممخسمائة ه ترد عليو

 أن  أجيوز، ا مث جعلته من صداقها يف حلمتتع أو ةسألته عن رجل تزوج جاري:  قال،عن مساعةو

دخل ا ي أن بلخالها ق وإن ،منهقبضته فقد جعلته يف حل  إذا نعم: قال ،ئاًيعطيها شي أن يدخل ا قبل

   .)٢(الزوج نصف الصداق على ردت املرأة

براء حق املهر ثابت حال اإل فإن ، لوضوح الفرقشكالما يف استدالهلم من اإل إىل ضافةهذا باإل

ن كاحلق مل ي فإن  الشاهدالف مسألة خب،سقاط احلق بعد ثبوته متحققإ ف،باطناً ويف ذمة الزوج ظاهراً

  . براءسقط باإلة حقاً يءلربا يصادف ا فلمكذلكثابتاً 

 ال نقلت وا مل تأخذ منه ماالً للقول الثاين بأره بعض العامة استدالالًكعرف جواب ما ذمنه يو

  .ه فال تضمنال أتلفته علي والصداقإليه 

   .رفظاه: األولأما 

  .يهلإتحقق نقله يال  وسان يف ذمة نفسهناإليستحق  أن ستحالةفال: أما الثاينو

  . هتالفاً عليإهو ليس  و،زالة استحقاقها يف ذمتهإ إالّ صدر منها مل يألنهف: الثأما الثو

رد ت أن بالطالق قبل الدخولعليها حيث إن ته من بعض الصداق أأبر إذا ل مامما تقدم ظهر حاو

ته أأبر إذا مثالً، ن تفاوتاك إذا  القدر املربءبني و النصفعليها التفاوت بني أو  هلاىقيب ونصف الصداق

ه بقدر ؤعطاإها ان عليكرباع  األثةته من ثالأ أبرذاإ و،ها شيءال علي ون هلا شيءكمن النصف مل ي

   ئةاهلي و بني العنيكل ذلكمن غري فرق يف ، ذاكه وان هلا الربعكلربع ته من اأذا أبرإ و،الربع

                                                

 

 



٤٥

  . كذل إىل ملاعتقدم اإل كما ،اخلفزوج  وما يف مصراعي البابكة االجتماعي

ة مع بقدر نصف اهليئة االجتماعيه ؤعطاإعليها ان كاهليئة االجتماعية  وته من املصراعأ أبرفلو

. املصراع

 إذا نهإ ف،رة معاً عشان قيمة املصراعنيك بأن ،ة أربعةي االجتماعئةاهلي ول مصراع ثالثهكان ك مثالً

ته من مصراع أذا أبرإ و،نين فتخسر ديناريدينار وه مصراعاًؤعطاإان عليها كئة هي وته من مصراعأأبر

ان عليها كاهليئة االجتماعية فقط من ته أذا أبرإ و،نا عندها دينارىن فيبقادينار وان عليها مصراعكفقط 

يمة  فله مخسة من ستة ق،نارهي مع الزوج بقدر ديتشترك  حيث ،ه املصراعني باستثناء دينار فيهماؤعطاإ

  . ذاكه و،احد وهلا واملصراعني

  مثالً، من قيمة النصف جمتمعاًأكثرل واحد كتفرقا صارت قيمة ذا إف، جمع نقصان للكذا إو

ذا تفرقتا بالسند إمائة لكل مخسون، و تهماانت قيمكا بسند واحد تاجتمع إذا ماحيث إ، أرضنيمهرها 

  أوبراءاإل أو  يف باب اهلبةء سوا،الذي لهيف النصف  أيضاً كحظ ذلل واحدة مثانني، لوككانت قيمة 

  . مثلة من األك ذلغري إىل ،غريمها

   .ذا لو خلعها به أمجعك و:الشرائع قالمث إن 

ون كي: قال املصنف، ناًدي أو ان عيناًك سواء ،موع املهر قبل الدخوللو خلعها مبج(: كيف املسالو

م ه باخللع فلك ملألنه ،قيمة أو طالق فريجع عليها بنصفه مثالًلته منه قبل اأبر أول م ماكمه حكح

هذا هو الظاهر من ، عوض النصف إىل نتقلها فيكمل على وجوده ولطالقصادف استحقاقه النصف باي

ته أأبر أو هبته املهر املعني ولو  مانيم بكحل يف اك شرألنه ،كة يف ذلعبارة القواعد صرحي و،بارة املصنفع

   أو ناًان ديك إذا منه



٤٦

  . )مةبنصف القيوحكم بالرجوع مجع أها به عخل

باخللع  والق نصفاًالزوج بالط إىل ستلزم انتقال املالينه إ : يف اخللع مبا حاصلهكملسالل يف اكشمث أ

  .نصف عني والعني ليست بقدر عني إذ ،نكهو غري ممواآلخر  على حدمهاال ترجيح أل و،الًك

 على كتوقف متام املل وإن هو البذل وح جانب اخللع لسبق سببهن ترجيك بأنه ميكأجاب عن ذلو

ان ك وإن ،ك بذلط حقه من العنيوفقد قيل بسق، دبرته أو قبضهيمل  ولو وهبته ماكون كي و،الطالق

  . الوفاة على العتق يف التدبري و،القبض على توقفي يف اهلبة كمتام املل

  اخللع مبرتلة ما لو خلعهاعل هذاجي أن هو و،توجيه رجوعه هنا بنصف القيمة بوجه آخرن كميو

ما كمثله  أو مة النصفيق إىل رجعي وصح مع جهلهياخللع  فإن ، نصفهاىق سوستحي عني العلى 

 كنزل ذل ، إليهتحقق انتقال النصفيبه  وبالطالق إالّ صلحيان انتقال مال اخللع ال كهنا ملا  و،أيتيس

  . نهماية بك مشترنيع على مرتلة ما لو خلعها

الوجه  و،ن ممنوعياألمرم يف كاحل و،شكالسم مادة اإلحي  الك بأن ذلاألوله يل يف التوجكأشو

  . ني العه فال مانع من أخذكها بذلكهو عدم انتقاله عن مل وواحد

  .  مع علمه باحلالكم بذلكل احلكشيه الثاين بأنه يل يف التوجكما أشك

 ،أيضاًري يف اخللع جيقلنا بأن مثله  إذا الفضويلكون كيحيث إنه  ،ه الثاين أهونإشكالان كن إو

  . ة يف املوضوعيدلته بعد العرف أطالقإل

  :  أبطل اخللع قائالً،اجلواب وشكال يف اإلكاتبع املسال أن يف اجلواهر بعدو

ون كي ف،ه فساد اخللعيظهر فيل مقام كما يف ك ،صبح طالقاًي واًبطل خلعينه إ :قالي إالّ أن اللهم(

   ألن بل، هيمما تواردا علاآلخر  على  أحدمهاميس لتقدي لكذل



٤٧

ال  خبالف الطالق الذي ،هو اخللع وهيناً فكان البذل ركفسد ما يمها فريبطل تأثيامهما ازدح

  . )كله يف ذلمدخلية 

مطالبة بنصف املهر  هذه املرأةن إ :شكالاجلواب عن اإل و،اخللع معاً ون صحة الطالقكمي: أقول

املثلي مثل نصفه يف  وهرل املك يعطي أن المها فالالزمكس عندها يث ليح و،ل املهر للخلعك و،للطالق

  . مييالقوقيمة نصفه يف 

نصف املهر يف  على زادتما لو ي فشكال اإلأيتينعم ، إشكالنصف املهر فال  على خلعها إذا أما

  . ذاكه وقيمة ربعه أو بقدر ربعه و املهريتعط أن هايلزم عليث يح، ثالثه أرباع املهر على اخللع مثالً

 ،هي فإشكال ال مةًيق أو نصفه مثالً ول املهركعطائها إالطالق ب ولع اخلنيرناه من اجلمع بكما ذو

  . مةيق أو البدل مثالً إىل منتقلة أو ةي صارت فضولةًيناً خارجيمل تصادف املعاملة ع ل ماك ألنه

مقارن الطالق  أن هيشرطت عل أو هاياجلواب يف اجلملة ما لو شرط عل وشكالمثل اخللع يف اإلو

 ءسوا، اًيان عقالئك إذا حيهذا الشرط صح و،نصفه بالطالقو ال نصفه بالشرط ،بالشرط متام املهر كلمي

 علهاجيث ياملرأة ح على شترط الرجلي أن نكميث ي ح،احكضمن نفس الن أو ان يف ضمن عقد آخرك

  . الة عنهكلولة دون طالق نفسها بالويد ذا الشرط احليري و، عنه يف الطالق عند العقدالًيكو

فعله يما ك ،كطلق أنه ليت املهر معك أ:هؤأقربا أو قول الرجلي بأن ،نفةتشترط املرأة لألن  أنكميو

 من العلل ك ذلريغ إىل ،الزوجمن  املهر الوكأي أن ترفعاً عن ونفةهبون املهر للزوج أيث ياء حيثراأل

  . ة يف مثل هذا الشرطيالعقالئ

  ون كي فنصف املهر ،جنيبله لألكون املهر كيبالطالق  أن الشرطان كلو و



٤٨

  الزوجكالطالق سبب مل إذ ،كه سببا املليعارض فيفاآلخر أما النصف ، جنيب لعدم احملذورلأل

 أو الصداق مثالًنصف ون بقدر كي و،نهمايف بيصن القاعدة التىمقتض و،جنيب األكالشرط سبب ملو

  .أيضاً هلما مةًيق

  . حنوه وذا حال النذركو

بعد صحة مثل هذا ياملرأة مل  إىل نتقل نصف املهر الذي للرجليبالطالق  أن ان الشرطكلو و

 إىل نقل هذا احلقيبالشرط  و،كلمي أن كلميون نصفه للرجل فالرجل كي أن  القتضاء الطالق،رطشال

نتقل ي أن الزمضمن عقد شرط الرجل يف  إذا ماك فهو ،ون للرجل شيء بالطالقكي  الكبذل و،هريغ

  . طلق زوجتهإذا  أجنيب إىل نصفه من املهر

   :ني واحد من املتأخرريما اخترناه يف اخللع اختاره غو

 ،ناًيان عك إذا ماياه فيإوهبته  أو ،ناًيان دك إذا مايفالصداق ته من ألو أبر: نيقال مناهج املتق مثالً

 ذا لوك و،اًيميان قكن إ متهيبنفس ق و،اًين مثلاكن إ هايطلقها قبل الدخول رجع بنصف مثله علمث 

  .خلعها به قبل الدخول

  . هريمثله قال غو

أو  ، إليهرجع شيء من املهريقبل الدخول ال بالطالق  أن هيتشترط عل أن ظهر صحةيمث مما تقدم 

 أن  علىبناًء، يف ضمن عقد الزم أو ،احكان الشرط يف ضمن عقد النكسواء ، ربع املهر مثالً إليه رجعي

 القابلة ري غحكاممن األ ون من احلقوق الكيإمنا  الدخول الزوج بالطالق قبل إىل رجوع نصف املهر

ان ك إالّ إذا مكنصرف منها احلق ال احلية يمور املالاأل ألن ،ببعيد كس ذليل و،حنوه وسقاط بالشرطلإل

  . قرباء يف عقد الزمسائر األ أو رث الولد مثالًإصح شرط عدم يث ال يح، رثل خاص مثل اإلي دلكهنا

  



٤٩

ئاً يش وأعطاها عوضاً عن املهر عبداً آبقاًإذا ( :جاً مع اجلواهرول يف الشرائع ممزقا :)٢٠ ةمسأل(

 خالف  املفروض دون العوض بالو الذي هىان له الرجوع بنصف املسمك ،مث طلقها قبل الدخول، آخر

  . )إشكالال و

: قال ،)رمحهم اهللا (دياملف وخيالش وايفكسار اليت رواها اليل بن ية فضيه روايدل علي و:أقول

فأعطاها عبداً آبقاً وبرداً حربة لف درهم أج امرأة بيعن رجل تزو )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت

 هي قبضت الثوب إذا انت قد عرفته فال بأسك ورضيت بالعبدإذا  : فقال،لف اليت أصدقهاباأل

 ائة درهممه مخسيعلترد  ومهر هلا ال: قال ،دخل اي أن طلقها قبل فإن :قلت، ت بالعبديرضو

   .)١(ون العبد هلاكيو

ألف  على من تزوج امرأة: قال أنه ،)هما السالميعل(عن جعفر بن حممد ، سالمن دعائم اإلوع

فرضيت بذلك فال  إليها حربة فيدفعهثوب  وباقه قد عرفتهإعين يف حال يدرهم فأعطاها ا عبداً آبقاً 

ون كي ودرهممخسمائة ه يدخل ا ردت علي أن قها قبلطل فإن ،ت العبديرض وقبضت الثوب إذا بأس

  .  أصابته أخذتهالعبد هلا مىت

   .)٢(ب منهيعن الصدوق يف املقنع قرو

ون كي أن ني بك ال فرق يف ذل،ةيناط يف الرواامل إىل ضافة باإل،طبق القاعدة على مكاحلحيث إن و

 أو ىنصف املسم إالّ نئذيس له حينه لإف،  آخرئاًيش أو دابةً أو عقاراً أو متاعاً أو ركعوض املهر ما ذ

طلقها ن إ أنه نهمايان الشرط بكور ما لو ك املذطالق من اإلستثىني أن نكمينعم ، مته ال نصف البدليق

  . مكالشرط حا أن ماإ و،كما منصرف عن ذلإ طالقاإل فإن ،رجع بنصف البدل

                                                

 

 



٥٠

ار يالرد باخت أو هريون ترد نصف غكيأن   بشرط مثالًنياملهر املعأعطاها  إذا  حال ماكذلك وبل

ل يالتبد ألن ،لي التبدنيان الشرط يف حك أو  العقدنيان الشرط يف حك سواء ،جنيباأل أو الرجل أو املرأة

  . ه نافذي نوع معاملة فالشرط فأيضاً

 نيبال  و،ديزي أو نقصي أو متهيساوي قي انتقاله بعوض ني بكفرق يف ذلال  و:كقال يف املسال

 عوض ريما لو خرج بغك ،هاك عن ملكهو خروجه بذل ويع يف املقتضي اجلمك الشترا،عواضواع األأن

  . اهلبةك

 احتمال ىعلـ  املردد أو املشاع أو نيلي يف املعكال أو لي يف الذمةكال على احكلو وقع النمث إنه 

 املهر ني عكان ذلك ،دداملر أو بعض املشاع أو ،ًءفا وفأعطاها فرداً  ـهيالم فكصحة املردد تقدم ال

ة فلها رد يورد الرواكما نه إ قاليال  و،نهيلزم رد نصف عيذا طلق إف، حنوه به ويلكص اليباعتبار تشخ

  . لو من جنس آخر وقدر نصفه

رناه كة ال مما ذيل مورد الروايون من قبكيس كالع أو  عن الدراهمًءفا وعطاء الشاةإن  أالظاهرو

 أو قصد الصلح أو ليقصد التبد أو نس املخالف باجلء قصد الوفانيم بك احل فال فرق يف،حنوه وليكمن ال

  . ما أشبه أو اهلبة املعوضة

 حيب بدل الصحيما لو أعطاها املعك،  هلاىنفس املعط على صدق الوفاء عرفاً أنه إذا بعدين ال كل

 اً عرفألنه ،بي يف املعرشها رد نصفه بدون األيان علك ،سكبالع أو ري بدل الصغريبكال أو ،سكبالعأو 

  . اخلبز ده ما ورد يف قرضيؤي و،)ما فرضتم(نصف 

ان له كت به فطلقها قبل الدخول يرض وباًيمع إليها نه لو دفعه أبل الظاهر(: ن يف اجلواهر قالكل

ان هلا االمتناع عن قبض كلذا  و، املفروضألنهح مع احتماله يونه املفروض دون الصحك ل،بينصف املع

   هريصي ب اليرضاها بالع و،ًءفاو بياملع



٥١

  . )حيالصح إىل املفروض املنصرف

ت به ي فرضان معجالًك إذا لذا و،س بفرديل أنه  علىدليالًصلح ياالمتناع مبجرده ال ن إ :هيفو

 ،هابيألأو  إليها مهيلزم تسليان املهر اعول ك إذا ذاك و،ءعن الوفاذلك رج خيس مل كبالع أو مؤجالً

  . اتي من اخلصوصك ذلريغ إىل ،التسلممتناع عن ث هلا االي اعول له حريغ إىل فسلمه

 البدل مثالً إىل لي مما سبب رجوعهكتعذر ال أو ون الزوج ضامناًكيث ي الصداق حني عتذا تلفإو

  . هريغ ها نصفه اليون للصداق فعلكينه  أ فالظاهرمةًيقأو 

الصداق يف املقام دون  أنه صدقي ف،ل قهرييهنا تبد وارييل اختية تبديمورد الروا أن الفرقو

  . موردها

 ءدان من األكتميمل  واضطراراً بأن سافر أو اناًياراً عصيالصداق اخت إليها ؤديمل  إذا  احلالكذلكو

  . ها له نصف ما أخذته تقاصاًءعطاإوجب يالطالق قبل الدخول  فإن ،قاصتوز هلا الجيث يح

  . همايلكها رد نصف يان علكبدل بعضاً قهراً  وبعضاً أعطاها أنه لو أنه ظهريمما تقدم و

 إذ ، مع الثايناألصلان كل يأص أنه  أوليالذي أعطاها هل هو من باب التبد أن لو اختلفا يفو

  . فتأمل ،التحالف إىل تاجحيمن باب التنازع مما نه إ :قالي إالّ أن اللهم، ليالدل إىل ل حباجةيالتبد

  



٥٢

 أو هايتزوج علي ال أن  مثل،الف املشروعخيشرط يف العقد ما إذا ( :رائعقال يف الش :)٢١ مسألة(

  . )املهر وصح العقد و بطل الشرطىتسري ال

 خرلآلون أحدمها حمرماً كي ال أن  علىعقدهاي أن مثل، العقد مقتضى الفخيالشرط الذي : أقول

 بشرط أو ختهاأال حترم عليه   أنعقدهاي أن الف الشرع مثلخيالذي  و،خرزوجاً لآل أحدمها نال يكوأو 

  . المها باطلك و،كوم أوما أشبه ذلي عنه بعد ةون بائنكتأن 

  من التضاد،ألنه ،مع نفوذ مقتضى العقدن نفوذه كمي العقد ال مقتضى ن خالففأل: األولأما 

ون كي أن نكمي فال ،ةيتزاعناال وةيمور االعتبارن يف األكميال احلقيقية مور ن التضاد يف األكميما ال كو

 باًيقر و،فرداً وون شيء زوجاًكي أن نكميال ما ك،  زوجريغ ونسان زوجاًإ أو ،ك ملريغ واًكشيء مل

  . ل خمالف العقد خمالف للشرعك أن  إىل هذا مضافاً، واحدءشي إىل داً بالنسبةيبعو

 ،شيء الكوجوب ذل أو ث قرر حرمةي ح،الً أوالشارع أبطل مثل هذا الشرطن فأل: أما الثاينو

 )صلى اهللا عليه وآله( حالل حممد خالف و، الصالة خالف الشرعكتري أو شرب اخلمري أن فاشتراط

  علىلزميالشرط  أن  علىاً مبا دليما أبطله ثانك ،)١(امةيوم القي إىل حرامه حرام و،امةيوم القي إىل حالل

  . اتهيما ستأيت بعض رواك ،تعاىلام اهللا كحون خمالفاً ألكي الأن 

 ،تابك للشرط خالف الث جعل الشرط خالف الشرع مقابالًي حيالم احلائركعرف وجه ليمل و

 أو ،شرب اخلمر مثالًكشترط فعل حمرم ي أن عم مناملراد بالشرط املخالف للمشروع هو األو( :فقال

  ون أمره كيفعلياً  مباحاً شترط فعالًي

                                                

 



٥٣

ن يالعناو إىل  بالنسبةإطالقباحته إل ي لدلونكي أن واملراد باملباح الفعلي ه و،د الزوج مطلقاًيب

 عنوان ريهذا العنوان غ و،كذلك إطالقله يون لدلكي ثي الذي الي يف مقابل املباح االقتضائي احل،ةءالطار

 إذا ماك، ون مضمون الشرط خمالفاً لهكي أن تاب هوكبالشرط املخالف للاملراد  إذ ،تابكخمالفة ال

 اعولة يف حكامنايف األي شترط ماي ىخرأبعبارة  و،باحة حرامإ أو أجنيبتوريث  أو ة حريرقاشترط 

ون كيشترط فعل ما ي أن املراد بالشرط املخالف للمشروع هو فإن ،هذا العنوانهذا خبالف  و،تابكال

  ). كذلكمباحاً  أو واجباًون كي ما كتر أو ،اًيحمرماً فعل

ة يعدم زوج أو ،ست بزوجةية من ليزوجو  أ،ة حريط رقاذ الشرط املخالف للشرع أعم من اشترإ

 ،عدم كراهة النوم بني الطلوعني أو ،الليلصالة استحباب عدم  أو ،باحة املاءإعدم  أو ،انت زوجةكمن 

  . ك ذلريغ إىل ،ةيوميالقامة الصالة إعدم  أو ،شرب اخلمرأو 

م كجعل حاآلخر و ،اًكتر أو فعالًالشرع  من باب عمل خالف نيولو أراد الفرق بأن أحد القسم

م ين التقسكمألاالصطالح د مثل هذا ير ألو و،ونه اصطالحاًكرج عن خي ال ك فذل،قره الشرعيمل 

  . ني من قسمأكثرب

 نوع من األول أن  مع،السنة وتابكخالف ال والعقد مقتضى  خالفنيفالفرق ب، أي حالوعلى 

ال ربط  والشرع فقطيشخصه ث يلثاين ح خبالف ا،ن شرعكي مل وإن راه العرفي األول أن ،أيضاًالثاين 

  . بالعرفله 

بعضها له عنوان  و،فطار يف السفراإلك ياريالواجبات له عنوان ثانوي اخت وبعض احملرماتمث إن 

ه يشترط علين أك األولالقسم  يف صحة شرط إشكالال  و،شرب اخلمر للمضطركثانوي اضطراري 

  ،  جائز شرعاًكذل ألن ،فطار بالسفراإل



٥٤

 ءسافر يف مفازة قفرايشرب اخلمر بأن ي أن اشتراطك ،سم الثاينق يف عدم صحة الإشكالال ما ك

  .  شرا من جهة االضطراركاهلال على أشرف إذا  حىتناء مخرإمع 

  .  دون الثايناألولصح شرط يلذا  و، خبالف الثاين،السنة وتابكس خالف الي لاألولن إف

ون الشرط خمالفاً كزان ليان املياسب يف مقام بكر يف املكذ )قدس اهللا سره (صاريناألخ يالشمث إن 

 راهةكال واالستحباب وميالتحر وابجيم من اإلكل حكن إ( : ما حاصله،كذلكونه كعدم  وتابكلل

 تابكون الشرط املخالف له خمالفاً للكية فءن الطارييف حال عروض العناو حىت اًيان فعلكباحة إلاو

ون كي فال ،ةءن الطاريالعناو إىل  ناظرريغ واًيثيان حكبل ، كذلكاً يلن فعكيم مل كل حك و،السنةو

  ). تابكالشرط املخالف له خمالفاً لل

  : ه بقولهيل علكأش)  اهللاهرمح (ن احلائريك ل،هيزان وجيهو مو

  : ه من النظريما فخيفى ال (

ل نفوذ يعن عموم دلتاب ك الشرط املخالف للءون استثناكي أن زانين الزم هذا املفأل: أوالً أما

 أن  ضرورة،نياستلزم اجتماع ضد إالّ إذا  الشرط نافذ:قول الشارعي أن  يف قوةخبارالشرط يف األ

 نيمكلزم من نفوذ الشرط املخالف له اجتماع حيحال االشتراط يف  حىت اًيفعل وان ثابتاًك إذا مكاحل

 شأن تعاىل، اتيهيده البدببل أ، تح الواضحايتوض إىل رجعي ىما تركوهذا ، ن يف زمان واحديمتضاد

  . اًريبك علواً كالشارع عن ذل

  اشترط فعل حمرم  إذا مايل فيصان هذا التفي جركذل مقتضى نفأل: اًيأما ثانو



٥٥

ن ييف حال عروض العناو حىت اًيان حراماً فعلكشرب اخلمر لو ن إ :قالي بأن ،شرب اخلمر مثالًك

خمالفاً اشتراطه ن كياً مل يثي بل حكذلكاً ين حراماً فعلكيمل وإن  ،تابكخمالفاً للاشتراطه ان ك ةءالطار

 أن ىدعوو. فسادهيف  إشكال الواجبات ال كتر أو اشترط فعل احملرمات أن الظاهر أن مع، تابكلل

  ).ىما تركة ءن الطارييف حال عروض العناو حىت ةيون فعلكالواجبات مطلقاً ت واحملرمات

ون كيال  أن :قوهلم على رديالنقض بأن مثله  إىل ضافةباإلـ ه ي علردي ذإ، هيما فخيفى ن ال كل

ألنه إذا  ،دينضاستلزم اجتماع  إالّ إذا  الشرط نافذ:يقال أن  يف قوةألنه ،خمالفاً ملقتضى العقد الشرط

 ان الشرطكال مقتضاه مل وان العقدكالعقد مل مقتضى ن منيالشرط نافذاً لزم من نفوذه اجتماع ضدكان 

  . ـ

من رفعه ن الشرط كتمي ال أنه مكعلم من احل أنه إذا ،المهكما هو ظاهر كخ ين مراد الشأ ب،احلل

إالّ ( :الم بقولهكي ربط هلذا الأو، ان الشرط رافعاً لهك كعلم منه ذليمل ذا إ و،االضطراركفليس الشرط 

  . المهكآخر  إىل ،)نياستلزم اجتماع ضدإذا 

كالم  إىل رجعيمل ن إ عدمه وتابكزاناً خبالف اليم )رمحه اهللا( يره احلائركما ذ أن عرفيمنه و

  : نه قالإف، إشكالان حمل كخ يالش

ان ناشئاً عن كم كحكل ن إ :قالي أن ،كذلكونه كعدم  وتابكون الشرط خمالفاً للكزان ليفامل(

ون كي فبعض املباحات واحملرمات وع الواجباتيما يف مجك إليه ةيان عن مصلحة داعكاالقتضاء بأن 

حيث ،  املباحاتأكثرك ءاقتضا ان ناشئاً عن الالكم كل حك و،السنة وتابكالشرط املخالف له خمالفاً لل

 ي منهما ال لوجود املقتضء للمنع يف شييهو لعدم املقتضإمنا ها ي فكالتر ول من الفعلكعدم املنع من إن 

   مكون احلكل



٥٦

  ). الفاً هلماخماملخالف له ون الشرط كي  فال،باحةهما هو اإليف

  .السنة وتابكون الشرط خمالفاً للكزان يله يف مكهذا مث إن 

مل  وراه العرف خمالفاً لهي ل ماك إذ ، العقد أم ال فهو واضحىون الشرط خمالفاً ملقتضكزان يأما مو

  . س خمالفاًي فلكذلكن كيل ما مل ك و،الشارع فهو خمالفه ريغي

 ىرينما ال يب، عيالب ىملقتضع خمالفاً ي املبك العرف عدم متلىريلذا  و،العرف إىل كفاملرجع يف ذل

  .  العقدىأشبه خمالفاً ملقتض ما أو هري غىنكس أو هبتهكه بنوع خاص من التصرف يعدم التصرف ف

 ك ذلريغ إىل ، خمالفريها غيط و عدمىرينما ي ب،احكة الزوجة خمالفاً للني عدم حمرمىري كذلكو

  . لةثممن األ

الشرط  أن  علىدلي مما ،شرط اهللا قبل شرطهم أن اتيالروامن يف مجلة سيأيت ف، انكف يكو

  .  نافذريالسنة غ وتابكاملخالف لل

 فالظاهر ى،تسريال  أو هايتزوج عليال  أن رها الشرائع من شرطكم يف املسألة اليت ذكأما احل

  . السنة وتابكللس خمالفاً يما لك ، العقدىس خمالفاً ملقتضي لألنه ،صحة مثل هذا الشرط

 أن فهو مثل شرط، أةمراالرتبط بعقد هذه ياحها ال كعدم ن وىخرأاح امرأة كنن فأل: األولأما 

  .  هذه الدار من البائعء يف عقده اشتراىخرأشتري داراً يال 

ون كي حىت ،ل حالك على يالتسر وجيالشارع أراد التزو أن  علىلي ال دلألنهف: أما الثاينو

  . الشرع مقتضى  مما خالفه خالفاميالص والصالةك

 ، من املعروفأكثرطأها ي أو ،طأهايال  أن  شرط، يف عدم خمالفته للشرعنين الشرطيمثل هذو

  . مطلقة أو نة هلايها معيتزوج علي أن شرط و،هايتزوج عليال  أن شرطو



٥٧

نسان إسقاط حق إد ذا الشرط يري ألنه ،تابكقسم لضرا فهو شرط خالف اليال  أن أما شرط

  . نيعق الوالدي أو ،قطع الرحمي أو ،واجب النفقة أو على ،الضرة على نفقي ال أن شرطك فهو ،آخر

تزوج يال  أن مثل اشتراط: ث قاليح، م للضرةيالشرائع عدم التقسفمثال اجلواهر يف عداد أمثلة 

حمل ، كحنو ذل أو تءا شنعها من اخلروج من املرتل مىتميال  أو لضراقسم يال  أو ىتسري ال أو هايعل

  . مك يف احلني املتجانسريهو من حشر غ إذ ،نظر

  : نيشباهها يف أمرأ والم يف هذه املسألةكفال، انكف يكو

  . بطالن الشرط ويف صحة العقد: األول

  . الباطل أو حي هل هو من الشرط الصحيالتسر وجير من شرط عدم التزوكما ذ أن يف: الثاين

  : نيبطالن العقد من جهتهم فرمبا تو: األولأما 

انتفاء  أن ما نشاهد منك، املشروطالشرط انتفى انتفى ذا إف، العقد مشروط بالشرطن إ :األوىل

لزم من يال  و،لزم من عدمه العدميما  (صول بأنهفقد عرفوا الشرط يف األ ،وجب انتفاء الصالةيوء ضالو

  ). الوجودوجوده 

  . العقد إىل القصد انتفى ذا فسد الشرطإف، داً بالشرطيقبالعقد متعلق إمنا القصد ن إ :ةيالثانو

فالشرط عبارة عن ، املراد بالشرط يف املقام هو االلتزام الضمين إذ ،ن نظر واضحياألمرال كيف و

بطل االلتزام يذا بطل التزام مل إ و،أمثاهلما من سائر العقود واحكالن وعيااللتزام يف ضمن عقد الب ولزاماإل

   ملالزمةلعدم ااآلخر 



٥٨

، صويلالشرط األ و الشرط الفقهيني خلط ب، املشروطى انتفىانتف إذا الشرطن إ :قوله و،نهمايب

  . لو مع صحة الشرط ومجاعباإلق املبطل يصويل لزم بطالن العقد للتعلان املراد بالشرط األكلو  وفيك

ث ي حب،العقود تتبع القصودن إ :قالي حىت د بالشرطيتعلق بالعقد املقين القصد مل فأل: أما الثاينو

 تعلق باموع من العقدإمنا بل القصد ، دي املقىد انتفي القىذا انتفإف، ديون املقصود هو العقد املقكي

لزم من ي  فال،الشرط مقصوداً بالتبع ول من العقدكون كي ف،نيحنو التزام على الشرط يف عرض واحدو

  .  تبعاًلو والعقد رأساً إىل  القصدءفساد الشرط انتفا

بل ، ه الشارعريغي العريف الذي مل ألنه ،اف يف صحة العقدكمثل هذا القصد التبعي  أن واضحو

  . ات مع بطالن الشرطير الشارع صحة العقد يف مجلة من الرواكث ذيده حيأ

شيء واحد  على صباإمنا القصد  و بأن الرضا،وحدة املطلوب وديحنو الق على ان الشرطك إذا نعم

 إذ ، يف فساد العقد بفساد الشرطشكالنبغي اإليال  ،دينئذ بالقي حىسميو، تعدد املطلوبو حن على ال

  القصدءد بالشرط املستلزم انتفايون املقصود العقد املقكحنو وحدة املطلوب هو  على ون اشتراطهكالزم 

  . مع فساد الشرطإليه 

حنو تعدد  على ةية جاريلعرفاملعامالت ا ألن ،ةي يف املعامالت العرفكخالف ذلالغالب ن كل

  . خرفقد اآلي مل نيذا فقد أحد املطلوبإف، املطلوب

ث يفح ،آخرون يف ضمن التزام كي إالّ أن لزمي ن الشرط ال فأل،أما بطالن الشرط ببطالن العقدو

  . سقط االلتزام بالشرطياآلخر سقط االلتزام ي



٥٩

 إىل ضافة باإل،اتيلة من الرواعدم التسري مج وصحة شرط عدم الزواج على دليف، انكف يكو

  . القاعدة

 أن  علىكعتقأ: قول لعبدهييف الرجل  ،)هما السالميعل(عن أحدمها ، خرب حممد بن مسلمك

 ،تزوج أو ىتسر وكذل على  فأعتقه،ناري مائة دكيها فعليت عليتسر أو تزوجت فإن ، ابنيتكزوجأ

   .)١(ه شرطهيعل: قال

 ،كجعلين اهللا فدا: أنا قائم و)عليه السالم( موسىيب احلسن قلت أل، ايفكعن ال رج املرويزخرب بو

  أبداًكتزوجأاهللا ال  وال: انت حتته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت املرأةكاً يل كيشرن إ

نعم قد : قلت ،قد فعلو :)عليه السالم(قال  ،ال تتزوج علي وال تطلقين أن كيهللا يل علجتعل حىت 

 أو ليقع يف قلبه يف جوف الليه ما يدريان كما  و،بئس ما صنع: قال، ك فداتعاىلجعلين اهللا عل ف

: قال )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا فإن ،تم للمرأة شرطهاي فقل له فلاآلنأما : مث قال، النهار

   .)٢(املسلمون عند شروطهم

 تزوج امرأة مث كي من موالرجالًن إ : قلت،)عليه الصالة والسالم(عن عبد صاحل ، خرخربه اآلو

 ،هايتزوج عليال  وطلقهايال  أن هيعل هللا علجي إالّ أن هيفأبت عليرجعها  أن  فأراد،طلقها فبانت منه

قع يما يدريه ان كما  و،بئس ما صنع: قال ،صنعيف يك فكج بعد ذلي مث بدا له يف التزوكفأعطاها ذل

 : قال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا فإن ،ف للمرأة بشرطهايفل: قل له، النهار ولييف قلبه يف الل

   .)٣(املؤمنون عند شروطهم
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عليه ( عبد اهللا أبا سألت:  قالت،دة احلذاءي ما عن محادة بنت احلسن أخي أيب عبكد ذليؤيبل رمبا 

عبد  أبو قالف: قالت ،اههرمذلك  أن ال يتزوج عليها ورضيت أن  عن رجل يتزوج امرأة وشرط)السالم

عليه (اإلمام  فإن ،)١(درمهني أو درهمعلى  إالّ احكون النكيهذا شرط فاسد ال :)عليه السالم(اهللا 

  . ان الشرطكمل ان املهر الك ملكأبطل ذلإمنا  )الصالة والسالم

ه عن سألت: قال ،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، أيب عبد اهللالرمحن بن  ة عبدي رواأيضاًده يؤي وبل

ال بأس : قال ،ل شهرك ى مسمئاًيها شينفق علي وشاء إذا هايأتي أن هايشترط علي وتزوج امرأةيالرجل 

   .)٢(به

  .أيتي وما تقدمك، تضهافيال أن  :ةي رواكذلكو

  . داتياملؤ و من الشواهدك ذلريغإىل 

ال ما  على حتملن أو ر داللتها البديتقد على اإ ف،ات املشهوريظهر وجه النظر يف رواي كبذلو

نما لو يب، الطرح إالّ ات اوزةيبق للروايات املشهور مل يلو أخذنا بروا إذ ،هذه الطائفة اوزةينايف 

هة مثل ارك أو ،د عن الشرطيرفع الاستحباب اليت منها  وحمامل على  محل املانعةأمكنأخذنا باوزة 

  .املانعة ظاهر والطائفة اوزة نصألن  ،نةكاملماحملامل  من كما أشبه ذل و،هذا الشرط

ما استدل به  فإن ،اجلمعهذا  إىل حاجة فال، اًإطالقات املشهور يعدم داللة رواالعمدة و هذا

  : الروايات مجلة من ،ستدل به هلمي أن نكمي أو املشهور ملذهبهم

                                                

 

 



٦١

تزوج  هون إ اتزوج امرأة وشرط هليف رجل ، )عليه السالم(عن الباقر ، سيمثل خرب حممد بن ق

 فإن ،مكشرط اهللا قبل شرطن إ :ك يف ذلىفقض، ة فهي طالقيها سرياختذ عل أو هجرها أو ها امرأةيعل

   .)١(هايح علكن وهاياختذ عل وهاك أمسءشا وإن ،شترطي هلا ما ىف وشاء

ى تسريعليها وال تزوج يال  أن  فجعل هلانيان حتته بنت محران بن أعكساً يضرن إ :ة زرارةيرواو

 يهما من اهلديجعل عل و،بعده أبداًال تتزوج  أن جعلت له هي أن  على،أبداً يف حياا وال بعد موا

عليه ( عبد اهللا أبا أتىمث إنه ، منهما لصاحبهل واحد كف يمل ن إ نيكل ماهلما يف املساك والبدن وجحلاو

 اذهب ، احلقكال نقول ل أن  علىكملنا ذلحيلن  وبنة محران حلقاًالن إ :فقال ،كر له ذلك فذ)السالم

،  الذي صنعتما بشيءكس ذليل و،هايال عل و شيءكيس عليل وس بشيءي لكذل فإن ،تسر وفتزوج

   .)٢(أوالد كولد له بعد ذل وىتسر وفجاء

 أو كيحت علكنن إ :يف رجل قال المرأته، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، وخرب ابن سنان

من اشترط ن إ : قال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ ، بشيءكس ذليل: قال ،ت فهي طالقيتسر

   .)٣(هيال عل و لهكوز ذلجيتاب اهللا فال ك ىشرطاً سو

 عبد اهللا أبا سألت:  قال، يف نوادرهىسية عن أمحد بن حممد بن عياملرو، ة منصور بن حازميرواو

 أن  مث بدا هلا،ال تزوج أبداً أن هو مات نإ ياهلد وعتاق عن امرأة حلفت لزوجها باإل)عليه السالم(

  ها يين أخاف علإها كع مملويتب: فقال ،تزوج

                                                

 

 

 



٦٢

   .)١(اً فعلتي هديد أن ءشا فإن ،ها يف احلق شيءيس عليل والسلطان

 يف ىقضنه إ :)المم السعليه( علي عن، عن آبائه، هيعن أب، عن جعفر بن حممد، ة الدعائميرواو

 تزوجها طالقياليت املرأة  أن اختذ عليها سريه أو تزوج عليها امراةن إ أنه هلهاط ألرفشرجل تزوج امرأة 

 تزوج ءشا وإن ، بوعدهىف وءشا فإن ، قبل شرطهمعز وجلفشرط اهللا : قال، تخذها حرةي اليت ةيالسرو

   .)٢(اختذهان إ ال تعتق عليه سرية و،تزوجهان إ لق عليه امرأةطوال ي ،ةياختذ سر وهايعل

 هايشترط عليتزوجون سراً فيان الناس بالبصرة ك: قال ،زرارةه يعن أب، د بن زرارةية عبي رواديؤيو

اً جيون هذا تزوكي أن نت أخافك و:زرارةقال ، كال أقسم ل وبالليل كيال آت واراً إالّ كيال آتأن 

 أن نبغييالّ أنه  إجيعين التزوي، ال بأس به: فقال ،كعن ذل )عليه السالم(جعفر  أبا فسألت، فاسداً

نعم، مث قالت بعد ما : التزويجا قالت له بعد هذه الشروط قبل ألو  و،احكون هذا الشرط بعد النكي

   .)٣(اًان آمثكفعل ي فلم ،ت عندييتب وم يلتقس أن ين ال أرض الإ: تزوجها

 أن احكة النها عند عقديشترط علية يعن النهار )عليه السالم(جعفر  أبو لئس: قال ،زرارةة يرواو

 ومن ، الشرط بشيءكس ذليل: قال ،ذاك وذاكمن النفقة  و،وماًيل مجعة ك ول شهرك شاء ها مىتيأتي

   .)٤(القسمة وللمرأة من النفقة تزوج امرأة فلها ما

رواه حممد بن   مثل ما،دهايالطالق ب وة اجلماعيوالاشتراط كون النصوص املتضمنة لبطالن  وبل

    يف رجل تزوج امرأةىقضنه إ ،)ليه السالمع(عن أيب جعفر ، سيق

                                                

 



 

 



٦٣

ست يت حقاً ليول وخالفت السنة: قال ،الطالق ودها اجلماعيب أن هياشترطت عل وأصدقته هيو

   .)١( السنةكذل والطالق وده اجلماعيب وه الصداقيعل أن ى فقض،بأهله

   .)٢( مثله)عليه الصالة والسالم( أيب عبد اهللاعن ، عن بعض أصحابنا، ريكعن ابن بو

 :قال إالّ أنه ،ر مثلهك ذىخرأة ييف روا )عليه الصالة والسالم(عن أيب جعفر ، سيعن حممد بن قو

ةالنفقالرجل على ن إ)٣(.   

هو ن إ س تضمنتية حممد بن قين روا فأل،قول املشهور على اتيقلنا بعدم داللة هذه الرواإمنا و

وشرط نتيجة  فهو شرط ،قيبالتطلإمنا  وكون بذلكيال  الطالق أن علوماملمن  و،فعل اخلالف فهي طالق

فهي  أو ،لت فهي زوجيتكأ أو قمت من النوم إذا :قولي أن  مثل،اح فاسدكالن ويف مثل الطالقالنتيجة 

  . كما أشبه ذل أو ،طالق

:  قالألنه ،احك بعد النني الزوجنيبطالن مثل هذا التواعد بعلى  إالّ هاية زرارة ال داللة فيرواو

  . ة بالشرطي فال ربط للروا،آخره إىل )هايتزوج عليال  أن ان حتته بنت محران فجعل هلاك(

ت فهي يتسر أو كيحت علكنن إ( :ث قاليح، سيخرب ابن سنان حاله حال خرب حممد بن قو

  . )طالق

  . س حول الشرطيها ليالم فكال ألن ،ة منصور بن حازميما ال داللة لرواك

                                                

 

 

 



٦٤

 على الشرط فلها داللة و احللفنيث ال فرق بيح و،بطالن مثل هذا احللف  علىل هلا داللةين قإو

 كون هلا مملوكيال  حىت هاكع مملويتب :)عليه الصالة والسالم(اإلمام لذا قال  و،بطالن مثل هذا الشرط

ن كيمل  إذا :قلنا ،ا وفت حبلفهاأ السلطان ىري حىت اًيدي هد وهاكها السلطان بعتق مملوريجيف

 واجب الوفاء ريمثل هذا احللف غ و،ياهلد وهنا بالعتاقباسم اهللا سبحانه مل جيب الوفاء واحللف لف احل

  . ال من جهة احللف و ال من جهة الشرطث باملقام أصالًي فال ربط للحد،ال يف مذهبناالعامة يف مذهب 

رد ي، هيس مما حنن فيب الوفاء به فلحيوعد ال لا و،وعد أنه  يفهظهور إىل ضافةخرب الدعائم باإلو

املرأة ن إ ةيها سرياختذ عل أو ها امرأةيتزوج علن إ( :ث قاليح، جةيونه من شرط النتكه ما تقدم من يعل

إمنا  وكون بذلكيالعتق ال  والطالق أن علوماملمن  و،)حرةيتخذها ة اليت يالسر وتزوجها طالقياليت 

  . ريالتحر وقيبالتطل

عليه ( ألن اإلمام ، عدم لزومهىعل ال الشرطلزوم  على ي دالة فه،د بن زرارةية عبيأما رواو

 وإن ،ان يف ضمن العقد لزمكاح بأن كغة النيان الشرط بعد صكنه إذا إ :ما معناه  قال)الصالة والسالم

  . لزمياح مل كان قبل النك

عبد  أبو قال : قالريك مثل ما عن ابن ب،كذل إىل ةريات املشيقد تقدم يف باب املتعة مجلة من الرواو

ج فاردد يأوجبت التزو وت بهياملرأة شروط املتعة فرض على اشترطتإذا  :)عليه الصالة والسالم( اهللا

ان من شرط كها ما يوز علجي مل جتزه فال وإن ،أجازته فقد جاز فإن ،احك بعد الناألول كها شرطيعل

   .)١(احكقبل الن

  ان كما : )عليه السالم( عبد اهللا أبو الق:  قال،ريك بن بعبد اهللاعن ، ىخرأة ييف رواو

                                                

 



٦٥

   .)١(اح فهو جائزكان بعد النكما  و،احكناح هدمه الكمن شرط قبل الن

جناح ال و: وجلعزعن قول اهللا  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن حممد بن مسلمو

ان كما  و،اح فهو جائزكعد النما تراضوا به من ب: فقال ،)٢(ضةيتم به من بعد الفريما تراضيم فكيعل

   .)٣( بهىها فترضيعطي ءبشي وبرضاها إالّ وزجياح فال كقبل الن

  . ات املتقدمة يف حبث املتعةي من الرواك ذلريغإىل 

 عن )عليه الصالة والسالم( جعفر ها عن أيبية زرارة اليت سأل فيظهر وجوب محل رواي كبذلو

 نيب ونهايال ب و،دية عبي روانيب ونهاين اجلمع بكميمل  وإالّ ،احكون الشرط قبل عقدة النك على ةيالنهار

  .  املتقدمةأيب عبد اهللالرمحن بن  ة عبديروا

 فوجه البطالن )ع والطالقابيدها اجلم أن هيترطت علشاو( :هايث فيس حية حممد بن قيأما رواو

 على الرجال قوامون: ث قال سبحانهيح، م شرعي ال حقكالرجل حاجلماع والطالق بيد  أن يف ذلك

   .)٤(ءالنسا

  .د من أخذ بالساقيالطالق ب: )صلى اهللا عليه وآله( عن النيبو

ة يف يلك واأان الشرط ك إذا نعم، س خالف احلقيل ومكخالف احل دهايون بكي أن فشرط

  . حي صحكذل فإن ،د مثالًي ال ترال تقبل اجلماع مىتا أ أو طالق نفسها

  .تضهافي ال أن لذا صح شرطو

 فهو مثل ،من املعلوم بطالن مثل هذا الشرط و،مك احليريد تغيرية يالشرط يف الروان إ :احلاصلو

ال  أن ون مثل شرطكي حىت رناه من الفعلكان الشرط ما ذك إذا أما، له  مباحاًءون املاكيال  أن شرط

  شرب ي

                                                

 

 

 

 



٦٦

   .)١(املؤمنون عند شروطهم طالق صح الشرط إلءاملا

يف ، )عليه السالم(جعفر عن أيب ، سيح حممد بن قيعلم وجه بطالن الشرط يف صحمما تقدم و

 يأت مل وإن ،امرأته فهي ىأجل مسم إىل  بصداقهاءجا فإن ،ىأجل مسم إىل تزوج املرأةيالرجل 

 امرأتهبضع بيده  أن  للرجلىوه، فقضحكنذلك شرطهم بينهم حني أ و،بصراقها فليس له عليها سبيل

ه يون فكيالطالق ال  أن قد عرفت و، طالقريبغالشرط انفصال املرأة  أن ح، لوضو)٢(حبط شرطهمأو

  . جةيشرط النت

م املهر يلو شرط تسل  ـبطل الشرط خاصة واملهر و صح العقديأـ  ذاكو( :لذا قال الشرائعو

  .)٣()بطل الشرط واملهر ولزم العقد، ان العقد باطالًكسلمه يمل  فإن ،يف أجل

  .يف مجلة مما ذكروه من وجه اجلمع رنظ وجه الظهرائفتني يط بني المن وجه اجلمعرناه كمما ذو

   :مث قال، ات اوزةير مجلة من الرواكمث ذ، ات املانعةير مجلة من الرواكمثال اجلواهر ذ

مل حي إالّ أن اللهم، ونه خمالفاً للمشروعكعدم  وة هذا الشرطيمشروع على دلي مما ك ذلريغإىل (

خ يف يما عن الشكالشرط  و النذرنيفرق بي أو ،ما عن االستبصاركالعامة ملوافقته  ةيالتق على كذل

  . )ىما تركان هو ك وإن ،نيبيالتهذ

انتكملا  أنه  هو،ق يف هذا املقاميالذي قدمناه من التحق مثله قول احلدائقو

                                                

 

 

 



٦٧

يبىن قاعدة  ن هناوكي أن ريه من غيدلت عل ما على فالواجب الوقوف، ك خمتلفة يف ذلخباراأل

  . مكنبغي التوقف يف احليه خرب يرد فيمل  ما و،روهكما ذكها يعل

  . ورةك املذخبار األنيلمام يف اجلمع بك من ك ذلري غىلإ

ال  أن  بطالن شرطىعل وافق املشهور أن نه بعدإ ف،اض وجهاًيلعل أبعد الوجوه ما جعله الرو

ة ر شاذة قاصخر أأخبار خبارزاء هذه األإوب(: قال ك يف ذلخبارر بعض األكذ وى،تسريال  وتزوجي

  . خيفى ضعفهمما ال  المهكآخر  إىل ،)فهي خمتلفةسانيد ومع ذلك األ

 ىتسر أو هايتزوج علن إ أنه اشترط إذا ب يف فساد مايال ر(: الم لهكيف مجلة  لذا قال املامقاينو

 ىتسر أو هايح علكنن إ أنه تراطح اشيالصح من الشرط و،قسم لضرايال  أن اشترط و،فهي طالق

  ). ه تردديف و،ل بفسادهي فقىتسريال  أو هايتزوج عليال  أن أما اشتراط و،ذاكه يفعل

  . أيضاًح ي صحىتسريال  أو هايتزوج عليال  أن اشتراط أن قد عرفتلكنك 

يف  )عليه السالم( علي ىقض:  قال،املرويوكيف كان، فقد ظهر من ذلك الوجه يف الصحيح 

ولت احلق من  وخالفت السنة:  قال،الطالق ودها اجلماعيب أن اشترطت وأصدقها وجل تزوج امرأةر

املراد  إذ .)١(الطالق وده اجلماعيب والرجل النفقةعلى أن ) عليه السالم( علي ىفقض: قال، س بأهلهيل

   . احلقيريم ال تغك احليريمن الشرط تغ

  . املباح إىل بالنسبة حىت لقاًصح شرطاً مطي م الك احليريتغ أن قد عرفتو

  الم يف ك اليبقي ،وجب بطالن العقديلو بطل الشرط مل  أنه عرفت أن مث بعد

                                                

 



٦٨

 عد مرتبطاً باملهري أنه  باعتبارء منه شيصنقي أو ان الشرط شيءكاملهر م إىل نضمينه هل أ

ان كمل،  أم الك ذلالقاعدة مقتضى ونكي ك ذلريغيالشارع مل حيث إن  و،تانيادة عرفيالز وةصيالنقو

  . ناالاحتم ،ظهر منها عدمهايصة مما يالنق أو ادةي الزكم بتلكات املطلقة اليت مل حتيالروا

 ، لصحتهيوجود املقتض على بناًء، فسدي ال أيضاًاملهر  أن نهمياملشهور بمث إن (: كقال يف املسال

ملا علم من  ،اآلخرقتضي فساد ي ال نيئيحد الشأفساد  و،هو شيء آخر معه والشرط إالّ سيانع لملاو

قول  أو يف املسألة وجه و،مهاريتمله غحياحتماهلما من الغرر ما ال  و،املهر واحكالتوسع يف حالة عقد الن

 من ءجزك أو ون من املرأةكيث يح، الصداق إىل العوض املضافكالشرط  ألن ،بصحة العقد دون املهر

مته يق واملعوضالعوض وفوت بعض ي فساد الشرطب و،عيالصداق مبذول يف مقابلة اجلم و،العوض

 إالّ أن ،هو متجه وثبت مهر املثليف،  الباقي يف الثاينصيبنال  و،األولعلم قدر الصداق يف يفال ، جمهولة

 ببذله مع ي قد رضاألول يف ألنه ى،جب املسميها فيالشرط عل وصنقي أو الشرط هلا و عنهىد املسميزي

 حق هلا كت به مع تري يف الثاين قد رضألنه و،ون الرضا به أوىلكي اللزوم فمع انتفاء،  حقكالتزام تر

 باتفاقهما إليه يفتقرث يه حريماله من غكإ و مبهر املثلىنبغي احتساب املسمي كمع ذل و،فبدونه أوىل

  ). مه يف العقديتعلعلى 

 صةيبعد النقيال ن كل، هذا االحتمال على  من وجوب مهر املثل،ره القواعدكهنا احتمال ثالث ذو

ات ال يره يف الرواكعدم ذ و،نه نوع منهإف، الصفقةتبعض ده يف باب يالشارع أ و عريفألنه ،مةيالضمو

  ست يات ليالروا أن  بعد،العدم على دلي



٦٩

  . طالقتوجب اإل حىت هايمة فكذا الصدد فال مقدمات ح

مهر  إىل ان املرجعكفسخ املهر  فإن ،ار يف املهريخذ باخلحقه يف األ أو تمل رابعاً حقهاحيان كن إو

  .  أدلتهطالقار يف املهر إليرنا سابقاً دخول اخلكقد ذ و،صيالتنق وميفالتتم وإالّ ،املثل

  ال،كثره األيعل وقلان هلا األك ،أكثرمهر  على الرجلدخل  أو مهر أقل على نعم لو دخلت املرأة

ضمن ي ال هحيضمن بصحي ما ال و،دهضمن بفاسي هحيضمن بصحيما  لقاعديت كذل ومهر املثل

  . بفاسده

 ،هلا حق يف جربه بالطالق وصحي أو ،احكبطل النيفهل ، ها فتزوجيتزوج عليال  أن مث لو شرط

ن هلا كل صحي أو ،صح الطالقيفهل ال ،  فطلقاألخرىطلق زوجته يال  أن هيشرطت عل إذا كذلكو

  :ناالاحتم ،دياح من جدكجربه بالن

  .قتضي البطالنيهو  و، للوضعياملقتض )١(ون عند شروطهماملؤمن من ظاهر

، حق الشارطحيث إنه جبار  مسألة اإلى فتبق،فهم من النص عرفاًيمثل هذا الوضع ال  أن منو

  . ما تقدمي فكذل إىل وقد أملعنا

  . مهاريغ والطالق واحك النة أدلإطالق عدم البطالن بعد األصلان ك ،العدم و يف البطالنكلو شو

: قالي أن نكمين كل، أشبهما  أو ىتسريال  أو هايتزوج عليال  أن رنا صحة شرطكذ وإن ا إنمث

ال  أو ،بامرأةدخل يال  أو ،آخر عمره إىل تزوجيال  أن بعد بطالن شرطي فال ،هإطالق على سي لكبأن ذل

   .ذلكأشبه ما  أو ،تمتع بامرأةيال  أو ،طلق امرأةي

                                                

 



٧٠

ها يدخل عليال  أو ،بعد موته أو ال تتزوج برجل بعد طالقه هلان  أهايشرطه عل إىل ذا بالنسبةكو

 لعدم بعد استفادة العرف من مثل كذل و،ك ذلريغ إىل هايدخل عليال  أن احكه عند النيبأن تشترط عل

ست ي فل، ال حقوقأحكامة يلكاحلالة ال إىل ا بالنسبةأما أشبه  واالستمتاع والدخول وجيات التزويروا

  . التأمل ود من التتبعيمز إىل املسألة حباجة و،كر ذلكذمن مل أر  وإن ، بالشرطيريقابلة للتغ

يف  داخل كل ذلكلعل  و،أشبه ما أو  أبداًعامال معاملةًيال  أن ان الشرطك إذا  حال ماكذلكو

  . املؤمنون عند شروطهمل يشمله دلي فال ،ةيالشروط السفهائ

 ،ه من الفائدةي ملا ف،قطعة منه سابقاً إىل  مما قد أملعنانيتقالم مناهج املكال بأس بنقل مجلة من و

   :قال

جممل القول  و،ظهراأل على املهر والعقدصح  و،الف املشروع بطل الشرطخيشرط يف العقد ما إذا (

  : أقسام على اأيف الشروط 

ل يهذا قد ق و،ةيطلقها بعد حصول الزوجي أن مثل اشترط، احكل مبقصود النخيما : فمنها

لو  و،هو فاسد و،احكرفع الن يقتضيثبوت الشرط  و،قتضي ثبوت الشرطياح كالن أنه  إىل نظراً،نهالببط

يقتضي سلطنتها على املطالبة بالطالق ولزوم إيقاعه من الزوج اح كالن ألن ،ان حسناًكل بالصحة يق

  . قاعهيإه نفس الطالق بعد يقتضيإمنا  واحكقتضي رفع النيوذلك ال 

 أو ذنهإب إالّ ال خترج أو هاينفق علي أو قسم هلاي أن شترطي أن مثل، احكه عقد النيقتضي ما: منهاو

  . ب يف جوازهيهذا ال ر و،ك وحنو ذلء شاىنأ وث شاءين من نفسها حكمت

. ب يف فسادهيهذا ال ر و،ال شخصاً و ال نوعاً،تعلق به غرض للعقالءيما ال : منهاو



٧١

 ون خمالفاًكي أن ماإنه أل، نيقسم على هو و،وصاف املزبورةاأل من ءيه شيون فكيما ال : منهاو

تزوج ن إ أنه منه اشتراط و، يف فسادهاألولأما  و،ب يف صحتهيأما الثاين فال ر،  خمالفريغ أو للمشروع

ال  أن طااشتر و،تءث شاياخلروج حمن ون له منعها كيال  أن طااشترو،  فهي طالقيتسر أو هايعل

من الشرط  و،كحنو ذل وان العقد باطالًكسلم يمل  فإن م املهر يف أجليط تسلاراشت و،قسم لضراي

 ىتسريال  أو هايتزوج عليال  أن تسرى فعليه كذا، وأما اشتراط أو نكح عليهان إ أنه هح اشتراطيالصح

  ). ه تردديف و،ل بفسادهيفق

  .ليتفصال إىل فال حاجة، المهكالقبول يف  وث قد عرفت مواضع الرديحو

، ت من الشرط الباطل حمل نظرءث شايح ون هلا منعه من اخلروجكيال  أن عم جعله اشتراطن

  . كما أشبه ذل أو خرجت إذا وجب بطالن الشرط من فسادهاي حمذور آخر كون هناكي إالّ أن اللهم

القاعدة  مقتضى  هو،ال شخصاً وتعلق به غرض العقالء نوعاًيبفساد الشرط الذي ال : قولهمث إن 

تعلق غرض هذا ين كل، تعلق غرضهم ذا الشرطيان العقالء ال كفلو ، الفساد و الصحةال جانيبكيف 

تعلق ين ال كل، س بأن تعلق به غرض العقالءكلو انع و،اً صح شرطهيالشخص ذا الشرط غرضاً عقالئ

  . صحيبه غرض هذا الشخص مل 

ف يلو شرط ضع  مثل ما،بطليه ري لغان حالالًك وإن ،هذا على ان حراماًك إذا الشرط أن ماك

  . وجب له ضرراً بالغاًياضة مما يارس الرمي أن القلب

  داً يضاً شديان مرك إذا ماك،  هلذا صح حالالً،هريان حراماً لغك أنه إذا ماك



٧٢

 كما أشبه ذل أو لهاكأيأيت ا لي أن هي فاشترط عل، الغنم مثالًيخصكل احملرم كأ إىل تاجحيمبرض 

  . مثلة من األك ذلريغ  إىل،صحينه إف

راه يمن  إىل ذا انقسم العرفإف،  العقد أم الىالشرط الفالين خمالف ملقتض أن  يفكلو شمث إنه 

علم خروج هذا الشرط عن يث مل يح، ل الشرطي دلإطالق بكصح التمس، ه خمالفاًاري من ال وخمالفاً

 كان من عدم التمسك به كتمسي لو مل بل ،ةي بالعام يف الشبهة املصداقكس هذا من التمسيل و،طالقاإل

  . علم خروجه منهيبالعام يف فرد مل 

 انك، خارج عن الفساق أم ال أنه  يف فردكش و،رم الفساقكال ت وءرم العلماكأ: ذا قالإف

 إذا مايفإمنا ، ةياملصداق بالعام يف الشبهة كعدم التمس فإن ،أيضاًص العام ذا الفرد يالقاعدة ختصمقتضى 

 كذلكس املقام يل و،هيدخال هذا الفرد ف بالفساق إلك متسكمع ذل و،فاسق أم ال أنه م هلعليمل 

   . الشرط أم الإطالقهل خرج عن  أنه  يفكشيإمنا  وشرط أنه لوضوح

 ألن ،أيضاً كذلكالقاعدة  مقتضى انك، السنة أم ال وتابكخمالف لل أنه  يف شرط هلكلو شو

بل لو مل  ،)١(املؤمنون عند شروطهم إطالقشمله يفشرط خمالف ه  أن ومل يعلمحال يصخالف املالشرط 

  . يه يرد في حىت ل شيء مطلقك مشله كشمله ذلي

 أصل ىخته من الرضاعة جرأون كت أن تملحي و،تزوج بفالنةي أن لو شرط أنه علميرنا كمما ذو

 حمرمة إحدامها بأن مجاالًإم علي وإحدامهابتزوج ي أن لو شرط و،ج منهايوجب التزو ونفذ الشرط وةءالربا

   فخالف ، أصل احلرمةىه جريعل

                                                

 



٧٣

  . حسب موازينهما أيضاًة يالعملصول األان يف يه آتوفاق وتابكال

  . كذلكان يوفاقه آت والعقد مقتضى خالف أن ماك

  . مل يصح اشتراط أيهما،، وكالمها حمل ابتالئه العقدىخمالف ملقتضالشرطني ذا علم بأن أحد إو

  . ك ذلريغ إىل شترطي أن الف فرضاً صحخيمل  أن  بعد العقدملقتضىيف خمالفة شرط ذا شك إو

ان كان خمالفاً ك وموافق أنه زعم فإن ،املخالف أو م تابع لواقع الشرط املوافقكاحل أن ىفخيمث ال 

  .  مثالةشرط من جهة عدم املباال إذا حاًيان صحكان موفقاً ك وخمالف أنه معز وإن ،باطالً

ان ملا قبل وقت الظهور أثر كذا إ و،الظهوروقت ثر من ذا ظهر اخلالف رتب األإف، أي حالوعلى 

أعطاها  وناراً من ماله الفالينيوم ديل كها يعطي أن هيشرطت عل إذا ماكهو  و،ثر األك رتب ذلأيضاً

 إىل ،جودةانت موك إذا ري الدنانكسترجع منها تليث ي ح،س لهياملال الفالين ل أن  مث ظهر،اميأ عشرة

  . مثلة من األك ذلريغ

ال  أن  شرط مثالً،حكمل وقت كان لك ،سكبالع وان الشرط خمالفاً للمشروع فصار موافقاًكلو و

 كالتر وث صار جائز الصوميضاً حبيمث صار مر ، صحيح، حيث الشرط باطل يف حال الصحةويصوم وه

 إذا هريلزم الشرط يف حال خت  ـفطاراإل وامي بعض الناس يف الصريه من ختريغ وره العروةكما ذكـ 

ال  أن ان مثل نذرك إذا  ال ما،شروط متعددةكون كي حىت وم مبفادهيل كشمل ي إطالقان للشرط ك

 له يفيرنا تفصكقد ذ و،كنت بعد ذلحفال اً إطالقم كحنث مرة ارتفع احل إذا ث قالوا بأنهيدخن حي

  . تاب النذركو صولتاب األك

  . اميث شرط مث صار واجب الصيام حيلصاان جائز ك بأن ،سكعلم حال العيمنه و
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تبع يم كاحل ألن ،سكبالع أو  فصار موزوناً،ان معدوداًكث يح بالرباالبيع شرط ما لو منه و

  .موضوعه

 حرمت بالرضاع أو ،خت ملوط الزوجأتزوج بفالنة فصارت ي أن شرطت إذا كذلكو

  . كل ذريغ إىل ،ث طلقها زوجهايحلت ح أو ،املصاهرةو
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 ، جازكلو أذنت بعد ذل و،تضها لزم الشرطفيال  أن لو شرطو( :قال يف الشرائع ):٢٢مسألة (

  . )مكهو حت و،املنقطعاح كتص لزوم هذا الشرط بالنخي: ليق و،ةي الرواإطالق بعمالً

  : ل أربعةايف املسألة أقو: أقول

  . الشرط مطلقاً وجواز العقد: أحدها

  . بطالن العقد يف الدائم ونهالبط و،اح املنقطعكرط بالناختصاص لزوم الش: هايثانو

  . فيهما وصحة العقدبطالن الشرط : ثالثهاو

  . ا يف املنقطعمصحته و،صحة العقد يف الدائم وبطالن الشرط: رابعهاو

لفاظ اليت تقدمت مبختلف األ )١(املؤمنون عند شروطهم طالقات إل،األولالظاهر هو القول و

  . ات وردت يف املسألةيخبصوص روا و،سألة السابقةمجلة منها يف امل

 أن فسأهلاامرأة  إىل جاء رجل: قلت له:  قال،)عليه السالم( عبد اهللاأيب عن ، مثل خرب مساعة

ما تنال مين  و،التماس وشئت من نظر تلتمس مين ما أن  على نفسيكزوجأ: فقالت، تزوجه نفسها

قال  ،الفضيحةين أخاف إمبا شئت ف تلذذ و، يف فرجيكرج ال تدخل فكنأ إالّ ،الرجل من أهلهينال 

   .)٢(اشترطت ما إالّ س له منهايل: )عليه السالم(

 أن  علىة عاتقي رجل تزوج جبار: لهقلت:  قال،أيضاً )عليه السالم(عنه ، سحاق بن عمارإخرب و

   .)٣(أذنت فال بأسإذا  :)عليه السالم(قال  ،كفتضها مث أذنت له بعد ذليال 
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  . تكأدر ة أول ماية العاتق اجلارياملراد باجلارو

تزوجه نفسها  أن امرأة فسأهلا إىل ءيف رجل جا، )عليه السالم(صادق العن ، خرب عمار بن مروانو

نال الرجل يتنال مين ما  و،التماس وتلتمس مين ما شئت من نظر أن  على نفسيكزوجأ: فقالت، متعة

 س له منهايل: قال ،الفضيحةين أخاف إتلذذ مبا شئت ف و، يف فرجيك ال تدخل فرجكنأ إالّ ،من أهله

   .)١(اشترطت ماإالّ 

ما تقدم عن ك ،الدائم و املنقطعنياليت منها الفرق بو ،خراألقوال ظهر ضعف األي كمن ذلو

من  يكابن محزة يف احمل و من مبسوطهيكخ يف احمليان القائل ذا القول الشك وإن ،ح بهيالشرائع التصر

ولده يف  و منهم العالمة يف املختلف،نياملتأخر ونيمجاعة من املتقدم إىل نسبته كبل يف املسال، تهليوس

  : ر هلذا القول وجوهكقد ذ و،الشرح

  .دهايمق على ات حبمل مطلقهاي الروانياجلمع ب مقتضى هو: األول

  . مثل هذا اجلمع إىل فال حاجة، نهماي عدم التنايف ب:هيفو

ون كيف، الدخول على التوالد املتوقف واح الدائم هو التناسلكي من الناألصلاملقصود  نإ :الثاين

  .هيف ها اليصح مثل هذا الشرط في املتعة فكذلكس يل و، العقدىاً ملقتضيط عدم الدخول منافااشتر

املقصود  فإن ،ورةكات املذطالقختصص اإل أن نك فال تتم،س بعلةيل ومةك حكذلن إ :هيفو

 ون اشتراطكيي كس مبقصود منه دائماً ينه لكل، ان غالباً هو التناسلك وإن اح الدائمك الني يفاألصل

  ستلزم ي حىت ات العقد عرفاًيون من مقتضكيل اشتراط عدم ما يعدم الدخول من قب
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  .  ببطالن الشرطنهال بطىريطه بطالن العقد عند من الزم من اشتر وإالّ فيك، صدقالتناقض يف ال

ون كي ف، شاءىنأالسنة بأن له الوطي  وتابكح الياشتراط عدم الدخول خمالف لتصر نإ :الثالث

  .الشرط خالف املشروع باطل و،اشتراطه خالف املشروع

ن يالعناو إىل بالنسبة حىت إطالقس له ي لء شاىنأتاب من جواز الوطي كه اليدل عل مان إ :هيفو

  . ةيالثانو

نة خوف ياملنقطع خصوصاً بقر إىل  النصرافها،رتكات اليت ذي للرواإطالق النه إ :الرابع

  .حةيالفض

ها يظهر علي أن تريد جار يف اليت ال كذل ألن ،نةيون قركي أن صلحيحة ال يخوف الفضن إ :هيفو

  . لو يف الدائم واحلمل

ه يدل عل  مباأيضاًاح الدائم كلزوم هذا الشرط يف الن على هإطالقدل ب معارضة ما: اخلامس

عن أيب جعفر ، سيحة حممد بن قيصحك، د الزوجةيالطالق ب وط جعل الوطياساد اشترمن ف النصوص

اشترطت يف  وأصدقها ويف رجل تزوج امرأة )عليه الصالة والسالم( علي ىقض:  قال،)عليه السالم(

   .)١(س بأهلهيولت احلق من ل وخالفت السنة: )عليه السالم(قال  ،الطالق ودها اجلماعي بكذل

ها يشترط علية ي عن اجلار)عليه السالم(جعفر  ل أبوئس:  قال،عن زرارة، هريشي يف تفسايعن العو

س يفل: قال ،ذاك وذاكمن النفقة  ووماًيشهر  أو ل مجعةك نيب أو تهءشا ها مايأتي أن احكعند عقدة الن

   .)٢(القسمة وللمرأة من النفقةفلها ما   من تزوج امرأة، الشرط بشيءكذل
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ها يأتي أن  علىمن تزوج امرأة: قال أنه ،)المسهما اليعل(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

: )عليه السالم(قال  ،هياتفقا عل وئاً معلوماًيش إالّ هاينفق علي ال أن  وعلى،مجعة أو ل شهركت ء شامىت

وإن واجبال على هاك أمسءشا فإن ،جائز احكالن و،القسمة ما للنساء وهلا من النفقة والشرط باطل 

قال اهللا ، صاحلتهاألمر إليها إذا رهت الطالق فك وهاي ما شرط علكت هي بعد ذليرض وإن ، طلقهاءشا

   .)١(ةيآخر اآل إىل ن امرأة خافتإو: عز وجل

  .  ما عرفت يف املسالة السابقة من اجلواب عن مثل هذه النصوص:هيفو

، كاملنقطع يف ذل و الدائمنيرة عدم الفرق بضرو( :)مكهو حت (لذا قال اجلواهر عند قول الشرائعو

ان كن إ الضعف و،ه مطلقريغ وسحاق بن عمارإخرب  و، أشد فالحظهريخان الوطي يف األكبل رمبا 

ز جي مل نهالستلزم اشتراط عدمه بطيوجه  على احكات النيالوطي من مقتض أن لو و،منجرب بالشهرة

النصوص املتضمنة  و،اتية من الغايالوطي غاإمنا  و،دهو معلوم الفسا و،هيوط أو هاياح املتعذر وطكن

: تعاىلهو ملخالفة حنو قوله إمنا  كذلكالطالق اجلماع بيدها ووالية ة يون والكلبطالن اشتراط 

النساء على ل قواموناالرج)و،)٢ من أخذ بالساق ديالطالق ب،عدم الوطيريهو غ و،كحنو ذل و ( .  

 لذا صح و،ةيست هي أهل الواليل وةيعطاء الوالإاملراد  أن  السابقةرنا يف املسألةكذقد بل : أقول

  . لها يف الطالقكويأن 

  وجب احلق ال يالشرط  أن  إىلضافةات املتقدمة باإليمن بعض الرواو
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باحة إ بتوقف  مستدالً،ر الصحةيتقد على ذن بعضهم يف جواز الوطي باإلإشكالظهر رد يم كاحل

  . ذنة اإليفاكعدم  والعقد على البضع

املانع فمع فرض كالشرط  و،ح هو العقدياملب ألن ،كذلله ان كقطت الشرط سأ إذا اإ :هيذ فإ

  . مقتضاه على ي املقتضىبقي ف،زول املانعيذن اإل

  . الولد ملحق به واًين زانكيخالف الشرط مل  وىلو عصنه إ بل

  . د ثالثيجعل الوطي ب أو قضها عدم الوطي مث أراد النيشرط علذا  إعلم حال مايمما تقدم و

 الوطي من وجوه االستمتاع ريغ أن ماك،  منوطة بقدر الشرطأيضاًات الوطي يخصوص أن ماك

  . املناط ول الشرطيتقدم من عموم دل  ملا،حاله حال الوطي

  . ناالاحتم ،ه املهريلو نقض شرطها بدون رضاها فهل علو

أذنت لو  أما ،عودياحلق  أن  علىليال دل و،اط حقسقإ ألنه ،ن هلا الرجوعكيلو أذنت مطلقاً مل و

  .  املأذونريغ إىل س له اخلالفييف اجلملة فل

  . وزهجيدبراً عند من  أو  الوطي قبالًني بكل ذلكال فرق يف و

شرط عدم الدخول  ورك بريانت غكبل لو ، تضهافي ال أن ة لشرطيال خصوص أنه مما تقدم ظهرو

 ألنه ، حمرماًان دخوالًك وإن ،الزناكس يل وحصل أوجب العدة إذا الدخول و،أيضاًا صح الشرط 

  . أشبه أو فةكاملعت أو احلائض أو احملرمة على الدخولك

 أن أرادت إذا ماي ضررها فكوجب تداريفهل ، وجب مهراً بنفسهيالدخول ال ن إ :مث لو قلنا

 الل يشمله دليحيث  كبعد ذليال  ،كها املهر مما سبب خسارا لذليعطينسان آخر إتتمتع بعده ب

  . تضهافا إذا عرف حال مايمنه  و،تاب الغصبك يفذلك رنا شبه كما ذك ضرر
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ث هلا حق يح، قد شرط عدم الدخول ا يف الدوام ومة بعد األبيج بالربيلو أراد الرجل التزوو

دخاله إم باأل على  شيءال أنه فالظاهر، هاجيان تزوكمإعدم  وبةية الربيالدخول ا مما سبب الدخول حمرم

أيت يف ي و،الزوجة على كب التدارجيضرراً عرفياً حىت عد ي ال كذل ألن ،حنومها أو جلاًءإ أو ا جرباً منها

  . يف الرضاع احملرم إليه أملعنا املقام مثل ما

أحدمها على اآلخر عدم الدخول فالظاهر أن له احلق يف أن يبيح الدخول كل مرة يف  لو شرطو

، ألنه حق فيقابل باملال، وكذا العكس، وكما يصح شرط عدم الدخول يصح شرط عدم ل مالمقاب

عند املؤمنون ل يهو مشول دل وعييف اجلماملالك  لوحدة ،كحنو ذل أو الدخول بغالف أو ءمنااإل

  . شروطهم

لو أما ، جةيقع بنحو شرط النتيالطالق ال  ألن ،صحيدخل ا فهي طالق مل ن إ أنه لو شرطتو

 ،نهما العرفيالفارق ب و،حيصح جةيانتقال املال بشرط النت ألن ،ذا من مال الزوج صحكهلا  أن شرطت

  .الشرع يف مثل عدم صحة الطالق إىل ضافةباإل

م كجبار من احلان اإلكميلو مل  و، شرط الفعلألنه ،جبار فلها حق اإل،طلقهاي أن نعم لو شرطت

ان عدول كمإبعد عدم  نقاذ احلقإل يبل من قب، ل التقاصي من قبطلق نفسها الت أن هلا حق أن فالظاهر

  .نياملؤمن

  .  مدة املتعة بالدخولءم شرط انتهاكعلم حيمنه و
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  . )هو املروي ولزميل يرجها من بلدها قخي ال أن شرطإذا ( :قال يف الشرائع ):٢٣مسألة (

 ،رهكما ذكهو  و،همريغ والنافع واجلامع ولةيسالو واملهذب وةي عن النهايكهذا القول حم: أقول

  . ات اخلاصة باملقاميبعض الروا ول الوفاء بالشرطيلعمومات دل

 ال أن شترطي وتزوج املرأةييف الرجل ، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، ح أيب العباسيففي صح

   .)١(كلزمه ذلي: قال أو ،كي هلا بذلفي: قال ،رجها من بلدهاخي

شتري يجل ريف ال، )المهما السيعل (عن أحدمها، عن بعض أصحابنا ،ل بن دراجيح مجيصحو

   .)٢(اثريامل إالّ شرط هلم إذا كفي بذلي: قال ،ورثيال  وهبيال  وعيبيال  أن هلهاشترط ألي وةياجلار

 ىقد رو: قال ،بلد معلوم أو شرط هلا املقام يف بلدها وفرجل تزوج امرأة: ليقلت جلم: قال حممد

   .)٣( هلاكشرط ذل إذا رجهاخي نه الأ و هلاكذلأن  :)هم السالميعل( أصحابنا عنهم

شرط املقام ا  ومن تزوج امرأةو :قالنه إ ،)المهما السيعل(عن جعفر بن حممد ، وخرب الدعائم

رم حي أو ل حراماًحيمل   ماني املسلمنيالشرط جائز ب و، جائز هلماكيف بلد معلوم فذل أو هلهاأيف 

   .)٤(حالالً

  : )عليهما السالم (هيبأعن ، عن جعفر، سحاق بن عمارإرواه   ماإطالق إىل ضافةهذا باإل
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 فإن بهف هلا يمن شرط المرأته شرطاً فل: قوليان ك )ه السالميعل(أيب طالب  علي بن نإ

   .)١(أحل حراماً أو م حالالًشرطاً حر إالّ ، عند شروطهمنياملسلم

 ألنه ، فقالوا ببطالن الشرط،رائرسال وةيالغن واخلالف واملبسوطىل  إقد نسب اخلالف يف املسألةو

 على محلوا اخلرب و،انكم ول زمانك العقد الذي هو استحقاق االستمتاع ا يف ىخمالف ملقتض

  . شرط ما خيالفه بطلذا إف، زمان حق للزوج بأصل الشرع وانكل مكاالستمتاع ا يف ن أ وابحباالست

أصل  مقتضى مكان ليس من واستحقاق االستمتاع ا يف كل زمان ألن يلني، الدل منع كال:وفيه

ان هذا الشرط كلو  و،ى إطالقه، والشرط يرفع اإلطالق وإن مل يرفع أصل املقتضىالعقد، بل من مقتض

العقد بشرط عدم كون كين في القصدنيلزم التناقض بي ألنه ،العقد لزم بطالن العقد مقتضى خالف

  . كبه ذلأش ما وةيالزوج

 ةين الثانويالعناو إىل اً ناظراًيونه فعلكثبت ي فلم ،ا حق للزوجاالستمتاع ون ك على أما ما دل

  . وجه له اب الحباالست على اتيه فحمل الروايعل و،ون شرطاً خمالفاً للمشروعكيحىت 

 من ان عمومكم ول زمانكاع يف تاالستم على دل ما واملؤمنون عند شروطهم نيب: قالي ال

  . تساقطاني و،المكتعارضان يف مورد الي ف،وجه

 على ةيدلة الثانوتقدم األإمنا  و، عموم من وجهة مطلقاًياألولدلة األ وةيدلة الثانو األنيب: قالي ألنه

  . هايلإناظرة  ألا ةياألولدلة األ

   املؤمنون عند شروطهمان ك فرضاً أيضاًن نظر كيلو مل  أنه  إىلضافةهذا باإل
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  . ات املزبورةيقدماً للروام

ل كاع يف تاالستم على دل عموم ما واملؤمنونلو سلم تعارض عموم (: لذا قال يف اجلواهرو

ذلك ظهور الثاين يف ثبوت  إىل مضافاً، ح املزبوريلو للصح وولح لأليان الترجك، ان من وجهكم وزمان

  . )ث الشرطيعدمه من حفال ينايف وا زوجة كث يمن ح

  .املتعة و الدوامني بكق يف ذلال فرو

 ينكه السيتشترط عل أو ، مناسبريان غكميف ان كسها اإليشترط الزوج علي أن نيبال فرق ما ك

  .  من شأاأكثران كيف م

 أن صحي ف،سقاط حق قابل لإلألنه ، مالريغأو مال  سقاط شرطه يف قبالإواحد منهما  لكلو

  . أيضاًقابل باملال ي

 اشتراط مرتل نيب وك ذلنيال فرق يف اللزوم ب أنه كظهر لي كمن ذلو( :اجلواهر قالمث إن 

ب يجخمالفة املسألة للقواعد ف على خصوص البلد بناًء منه على  خالفاً لبعضهم فاقتصر،خمصوص

ان يما عرفته من جر، ريح به يف خرب ابن أيب عمي قد مسعت التصركنأه مع يف و،املتيقن على االقتصار

  ).ما هو واضحكع ي اجلمنيها بياليت ال فرق فعمومات ال على املسألة

  . رهكما ذكهو و

 أن دل  عموم ماكخصص ذلي ف،اًإطالق ىنكها عدم السيشترط علي أن صحيأيضاً أنه علم يمنه و

ام يأناها يف كه سيترط علشأن تك ،ان خاصاًك أو ان عاماًكن إ الشرط متبع و،ىنكالزوج السعلى 

  . ف عند أهلهايالص

ست يل ألا هيوجبت نفقتها عل وناشزاًبذلك ن كخالفت الزوج مل ت وان الشرط هلاكنه إذا مث إ

  . ةيعاص

. ان هلا احلق يف التقاص منهكنها كسي فلم ىنكه السيلو شرطت املنقطعة علو



٨٤

فهل هلا حق  ،ان آخركنها يف مكأس ونهاكسي عند أهلها فلم ىنكأما لو شرطت الدائمة الس

 النحو ريغ على انك وإن ىنكس أنه من و،ىنكال سك أهلها ري عند غىنكالس أن من، ناالاحتم ،التقاص

ون كي أن مع احتمال، قاصتث ال حق هلا يف اليل من شأا حقنها يف حمل أكأس إذا ماكفهو ، املطلوب

لو  وصث هلا التقايأطعمها أقل من شأا ح إذا ماك، نها يف حمل أقل من شأاكأس إذا مايف حىت كهلا ذل

  . بقدر التفاوت

 عن يكاملزبور حصحة الشرط  على فبناًء، انكف يكو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 إىل  فأخرجها،مل خترج معهن إ أنقص منه و،بالده إىل أخرجهان إ لو شرط هلا مهراً أنه مجاعة وخيالش

لذا وجب  و،ني من الضرر يف الدك ذلجابته مبا يفإها يب علجيمل  إليه خراجهاإأراد  أو كبلد الشر

 كذل أن الفرض و،بامتناعها إالّ سقطي نه الأ و،يف العقد هلااشترطه هلا الزائد الذي قد  و،اهلجرة عنها

  . )ه تردديف و،ماًزان الشرط الك سالمبلد اإل إىل أخرجها وإن ،ان منها حبقك

 أنا حاضر وسئل:  قال)ه السالمعلي(الكاظم عن ، رئاب علي بن نس يف املسألة حاألصل: أقول

مل خترج معه فمهرها مخسون  فإن بالده إىل خترج معه أن  علىناريمائة د على امرأةتزوج عن رجل 

 كبالد الشر إىل رج اخي أن أرادن إ :)عليه السالم(فقال : قال ،بالده إىل مل خترج معهن أرأيت إ ديناراً

 سالمبالد اإل إىل رج اخي أن أراد وإن ،اهايإار اليت أصدقها نيهلا مائة د و،كها يف ذليفال شرط له عل

 يؤدي حىت بالده إىل رج اخي أن س لهيل و،شروطهم على املسلمون و،هاي فله ما اشترط علسالمدار اإلو

   .)١(هو جائز له وت بهي مبا رضك من ذلىترض أو هلا صداقها

                                                

 



٨٥

وا حسنة ك و، العظام اءعمل مجاعة من الفقهان كل، ما تراها ال توافق القواعدكة يهذه الرواو

 نارييت دائأمهرها م إذا ماك ،أيضاًيف أمثال موردها إمنا  و،العمل ا ال يف موردها فحسبوجب يسنداً 

  . ر عدم خروجهايتقد على مائة و،ر خروجهايتقدعلى 

 إذا اأمثل ، دريرينتق على وفق القاعدة لزم التعدي عنها من صحة مهرين على اإنعم لو قلنا 

من  و،عند أهلها يف بغداد فلها مائة إالّ نكمل تس وإن ،شرف فلها مائتا دينارنت معه يف النجف األكس

يلزم  أنه من و،مل يشمله الشرط وإن ،أراد تنفيذ الشرط يف فرد حمرمن إ ثركاأل عطائها املهرإلزوم 

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،لو بدون الدخول وها املهرؤعطاإ

وفق  على فالقول بأا، عمل ا يف مثل موردهايخالف القاعدة  على اأفالظاهر ، انكيف كو

  .  حمل نظر،يف مثل موردها حىت اًإطالقالقول بعدم العمل ا ك عنها ىالقاعدة فيتعد

  : صول من جهات عديدةاأل مقتضى ل الطارحون للرواية عليها بأا تنايفكقد أشو

  جمهولكمثل ذل و،تقدير على مخسني وتقدير على حيث جعله مائة، لية املهرجمهو :األوىل

   .)١( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله( نيب فيشمله ي ال،موجب للغررو

  مبعىن،نه ال شرط له عليهاأ و،كبالد الشر إىل خراجهاإأراد ن إ م بأن هلا مائة ديناركاحلن إ :الثانية

 على علقإمنا استحقاقها للمائة  ألن ،ه خالف الشرط الذي وقع عليه العقدب عليها اخلروج معجيال أنه 

  انت كائنة ما كبالده  إىل اخلروج معه

                                                

 



٨٦

  . اخلروجانتفاء يف تستحق املائة مع كف

ه إطالق يشمل ب،يعطيها املهر أن بعد إالّ بالد املسلمني إىل خيرجهاأن له  م بأنه ليسكاحلن إ :الثالثة

ب عليه ال جي وهلا االمتناع بعد الدخول وزال جي أنه ياه معإانت غري مطالبة ك وخول بعد الدكما لو ذل

  . نيك للتميئهاتطلبه مع  إالّ أن عطاء املهرإ

  .براهيم بن هاشمإبهو ضعف اخلرب  و،رابع إشكالبل كرمبا أشو

 وإن ،ال جهالةً وليس غرراً و،يضر مثل هذا الترديد ال إذ ، غري تاماألول شكالاإل ن أن الظاهركل

  . العقدبطال موجباً إلوجب تعليقاً يما ال يمثله عريف ف ألن ،مل يقل به املشهور

يف  أنه  على مما يدل،جازةبراهيم بن هاشم من مشايخ اإلإ فإن ، الرابع غري واردشكالاإل أن ماك

  . غاية الصحة

  . خالف القاعدة على ا ماحيث إ، خران اآلناالشك اإلىنعم يبق

  . ما فيهاخيفى اعدة فال قجيعلوا الرواية طبق ال حىت لواُألت الثالثة شكاالبه عن اإل ا ما أجابواأم

 فليس يف ،مل خترج معهن إ براءاشترط عليها اإلإمنا  و،هو املائة ون املهركحيتمل : م قالواإ مثالً

  . املهر جهالة أصالً

 فلعله النصراف ،نه ال شرط له عليهاأ وكالد الشرب إىل خراجهاإأراد ن إ م بأن هلا املائةكأما احلو

  . ا ما خيالف املشروعمخراج اجلائز من جهة بعد اشتراطهاإل إىل خراج الذي علق عليه املائةاإل

 اًمكون حكي أن نك فيم،يعطيها املهر إالّ أن بالد املسلمني إىل خيرجها أن م بأنه ليس لهكأما احلو

  لو  وحق االمتناع هلاك ،يم وضعكحمضاً من غري حتكليفياً 



٨٧

  . للتمكنيعطاء املهر مع عدم يئها إسقط حق امتناعه من  وبعد الدخول

احملرم  فإن ، الوجه غري ظاهر،ءحيث شا إىل اخلروج معه وطاعة الزوجإمث ما عن السرائر من لزوم 

 أن يريد إالّ أن للهما، ال طاعة للمخلوق يف معصية اخلالقنه إف، طاعة الزوجإون جائزاً بوجوب كال ي

  . طاعة الزوجإ مطلقاً ليس حمرماً فعليها كبالد الشر إىل اخلروج

ما هو ك ،سالميقام فيها شعائر اإل أن نك ميكالشربلد ان ك إذا  احلرمة فيماإطالق على مث ال دليل

 على عملسان فيها من الناإلن كتميث يح، باحلرة يف هذا اليوم ىتسمثري من البالد اليت كاحلال يف 

  . ية علناً بغري حمذورسالم اإلحكاماأل

، بالد الشيوعينيكاً إطالقله باإليعترفون حلاد الذين ال  أعم من بالد اإلكبالد الشر أن ىال خيفو

  .  وتعاىلمع اهللا سبحانهالطبيعة ون كم يشرألون كبأم مشر: يقال أو ،نيكم أسوأ من املشرإف

صول اليت منها لألليس فيه خمالفة و( :ث قاليح، ره الرياضكما ذرنا يظهر وجه النظر فيكمما ذو

خالهلا إعدم استحقاقها الزائد ب منها و،الناقص و الزائدنيقد تضمن جهالته بالتردد ب و،لزوم تعيني املهر

هو بلد الذي بلده  خراجهاإياه لو أراد إبالده، وقد تضمن استحقاقها  إىل اخلروج معهبالشرط الذي هو 

الزائد فال  على األصلوقوع العقد يف  وقررنا من تعلق الشرط خبصوص النقص ما على  بناًء،كالشر

تقدير االمتناع من  على الالزم من الشرط سقوط النصف منهإمنا  و،جهالة له فيه من حيث التردد أصالً

 على ًءبنا، كذلان استحقاقها الزائد حينئذ يف حمله يف الصورة املفروض فيها ك و،بلده إىل اخلروج معه

  عدمه كونه مبوافقته الشرع كحصل ل وإن هو االمتناع من اخلروج معه وعدم وجود ما يوجب النقص



٨٨

م فيه بلزوم تسليمه مجيع املائة لو أراد ك احلإطالقأما و .مل متتنع فلها املهر املضروب هلافكأا 

  بينه مجعاً،متناعها منه قبل التسليمرادة اخلروج ا قبل الدخول مع اإد بصورة يبلده فمق إىل خروجها

 ،ما يأيتكمل متتنع ن إ مطلقاً و،امتنعت من التسليم قبل االستيفاءن إ عدم الوجوب بعده على بينما دلو

  ). ما ارتضاه مجاعةكما يف الشرائع أورده ك ،التردد يف العمل بهفاندفع عنه ما يوجب 

 إالّ  ـكا قبل ذللو دخل و ـ عن الدخول اللمرأة االمتناع  أن رنا فيما سبقكا قد ذمث إن

  . ن املهر مؤجالًكمل ي إذا تسلم املهرب

 أن  مثل،ذاكان ك إذا ثريكال و،ذاكان ك إذا  القليل،ذا جعل هلا مهرين إمما تقدم ظهر حال ماو

 تأن قبلكس كبالع أو ،ت يف النهاراتءجان إ مخسة وت يف الليايلءجان إ جيعل مهر املتعة عشرة

 من صور تعدد كغري ذل إىل ، يف النهاراتءجان إ ثريكال و، الرجل يف الليايلءجان إ نفسها املهر القليلل

 ،هيان الشرط من جانبه عليها أم من جانبها علكواء س و،يف الدوام أو سواء يف املتعة، تقديرين على املهر

 ذاكومة فلها كأخرجتهما احلن إ ون الشرطك مثل ،ال يبد أحدمها أو د أحدمهايان الشرط بكسواء و

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،ذاكفلها أبقتهما وإن 

  



٨٩

ان كمث طلقها قبل الدخول ، مث تزوجها يف عدته، لو طلقها بائناً: (قال يف الشرائع ):٢٤مسألة (

  .)هلا نصف املهر

للطالق ون النصف ك كذلك و، أي التزويج يف حال العدة،دلة للفرعنيات األإطالق لشمول كذلو

ها يف العدة باعتبار جيه جواز تزوينافيال  و،بالطالق البائن األوىلقد خرجت عن الزوجية  و،قبل الدخول

من عقود غريه كذا تزوجها ثبت املهر حينئذ يف ذمته إف، نع غريهمنإمنا  ومننعه  فالهوا حقاً له حلرمة مائك

  .  العقد اجلديدنصف ما فرض يف إليه بالطالق قبل الدخول يعود و،احكالن

  .  متواتر الروايات يف باب املتعة،جواز تزويج الزوج هلا يف العدة على قد دلو

ن إ :فقال ، عن املتعة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سأل أنه يف حديث، مثل ما عن حممد بن مسلم

  . عون ليلةأربومخس  غريهعليها من  و،ليس عليها العدة منه ومراً جديداً فعلأيستقبل  أن أراد

ذا أراد إف، ان عليها عدة لغريهك املرأة متعةًتزوج الرجل إذا  : قال،عمن رواه، يب عمريأعن ابن و

   .)١(شاء إذا ن عليها عدة يتزوجهاكيتزوجها مل ي أن هو

  . غريمها من الرواياتإىل 

حرمتها مل تنهدم   ألن، مدخول اريا مطلقة غأ بزعم ،بالطالق ال خيرج عن العدة أنه خيفىوال 

ان ك إذا كذلك و،األول دليل احلرمة بالطالق بعد الدخول الشامل للطالق طالق إل،اح اجلديدكبالن

  . المها متعةًك أو سكبالع أو  متعة مث دائمةًأوالً

  

                                                

 



٩٠

 ،قها قبل الدخول فله الباقيلو وهبته نصف مهرها مشاعاً مث طل(: قال يف الشرائع ):٢٥مسألة (

  . )حقها منه إىل صرفاً للهبة، أو عيناً ان املهر ديناًك سواء ،ها بشيءرجع عليمل يو

هو  ويف املسأله وجه بأن له نصف الباقيو( :قول الشرائع قالوجه  أن بعدنه إ كن يف املسالكل

يرتل هذا النصف مرتلة التالف  و،مطلق النصف فيشيع على اهلبة وردت ألن ،الربع مع ربع بدل اجلملة

فات  ما لوكبدل الفائت  وةكالشر مقتضى ما هوك ، نصفه فيأخذ نصفهىالذي فرض سومن يبق فلم 

وجه ثالث لتخريه بني أخذ نصف  و،هو منتف ومشروط بتعذر العنيالبدل  إىل تقالناالن إ فيه و،اجلميع

بعيض ت إىل  الثاينءفضابع مع ربع بدل اجلملة إلهو الر ويبني أخذ نصف الباق و، الباقيكتر وبدل اجلملة

 يالوجه الذ إالّ س فيهيان ديناً فلكأما لو ، ان املهر عيناًك إذا هذا، هو ضرر عليه فيجرب بتخريه وحقه

  ). ره املصنفكذ

  : يف عامل الثبوت سبعالًكصور املسأله : أقول

 نصفي الدار ىأحدكاملردد  أو ،النصف الشرقي من الداركب له النصف املعني  أن ماإألا 

 ،ليكلية هلا نصفان فتهب له فرداً من هذا الكلي يف املعني فالدار كنصف ال أو ،الغريب  أوالشرقي

 ماك، ان منهما لقاعدة العدلكلو قلنا بصحة الثاين فذهب أحد النصفني نه إ الثالث والفرق بني الثاينو

 لي يف املعنيك ال خبالف،بالتساوينه يذهب منهما معاً إهما فذهب أحدمها فيمل يعلم أي الدرمهني ألإذا 

  . أطنان القصب يذهب من ذي اليدكحيث إنه 

  :  فله أربعة أقسام،ان املوهوب نصفاً مشاعاًكمث لو 

  ب للرجل  أن ماإ ألنه



٩١

ون املوهوب ربع التمام من كي حىت نصف اموع بالتساوي أو ،نصف املرأة أو ،نصف الرجل

 إىل ،خرسدس التمام من اآل و ثلث التمام من أحدمهامثلالف تباالخ أو ،ربع التمام من املرأة والرجل

  . غريها من صور االختالف

التبعيض  أو ،الفساد أو ،مها من الصحةك الصور اتبع حىحدإقصدت ن إ اأ القاعدة ىمقتضو

ان املنصرف ك انصراف كان هناك فإن مل تقصد وإن ،ماله إىل الفساد بالنسبة وماهلا إىل  بالنسبةصحةً

ن انصراف جرت قاعدة كمل ي وإن ،يشمله وفوا بالعقودأ ، فـوزكاملنصرف هو املر ألن ،هو املعني

  . العدل هذا

ذا وهب نصفه إف، املال بتمامه للمرأة إذ ،ما للمرأة خالف القاعدة وقصد ما للرجلن أ خيفىال و

صار  أو تلف أو ،اجلائزة أو ه سائر املعامالت الالزمةيجرت علأ أو تباع أو للزوج أو جنيبلأل

ه ؤعطاإفالالزم ) نصف ما فرضتم(لـ  مصداقاً يكون الباقي ، يف البحر وحنوهيكالتالف، كما ألق

  . ما هو املشهوركعيناً  أو ان ديناًك ما ني من غري فرق ب،للرجل

، له ليس يف حال اهلبة هلا أو إذ ، لههلما ال معىن له أو املوهوب النصف الذي هلا أو أن قصد املرأةو

 إىل ان شيء له مث ينتقل بعد موتهك إذا ماكفهو ،  الرجل بالطالق نصف الصداقكميلإمنا  و،ل هلاك البل

 ،اآلنه لورثيت يثلث وثلث املال يلن إ :يقول املورث أن صحي حىت  ذا مالاآلنوارثه حيث ليس الوارث 

  . ال املالنيك أو على مال ورثيت أو على مايل على ونكاملعاملة تن أو

 ضرورة عدم تأتيها مع ى،ما تركاجلميع ن إ( :كاملسال والم القواعدكقال اجلواهر بعد نقله لذا و

  فرض بقاء النصف املشاع الذي هو مصداق نصف 



٩٢

  ). ما هو واضحك كه ذلنصف املوهوب معيناً ال مشاعاً اجتان الكنعم لو ، ما فرضتم

   : حيث قال،لذا ظهر وجه النظر يف حتقيق احلائريو

  : ا حبسب مقام الثبوت صوراً ثالثاًهنن إ(

لو  أنه  يف هذه الصورة يفإشكالال  و، هلا بعد الطالقى النصف املشاع الذي يبقهب أن :األوىل

 يف التلف مل يقع حينئذ ألن ،ليس له الرجوع عليها بشيء و،ون متام الباقي لهكطلقها قبل الدخول ي

  . القيمة أو ي يرجع عليها باملثلكنصيبه 

،  يف هذه الصورةإشكالال ، بالطالق قبل الدخول إليه به النصف املشاع الذي ينتقل أن :انيةالث

 ألن ،مثله أو يرجع هو عليها بقيمة النصف املوهوب ومتام الباقي هلايكون  لو طلقها قبل الدخول ألنه

  . القيمة أو املثل إىل التلف وقع يف نصيبه فله الرجوع

 نصيبه الذي ينتقل و هلا بعد الطالقى من نصيبها الذي يبق،لكاملشاع من به النصف  أن :الثالثة

 هو الربع له وون نصف الباقيكي لو طلقها قبل الدخول ألنه،  يف هذه الصورةإشكالال ، بعدهإليه 

  . ل منهماكالتلف يف هذا الفرض وقع يف نصف نصيب  ألن ،مثلهأو اآلخر يرجع عليها بقيمة نصفه و

 إىل لو وهبته النصف املشاع من اموع من دون القصد الظاهر ما على الصورةم هذه كيف حو

ونه النصف املشاع من ك أو ،بعده إليه النصف الذي ينتقل أو ، هلا بعد الطالقىونه النصف الذي يبقك

ا رأساً ال الم ببطكاحل و،خمصص بني خاصة باليختصيص اهلبة بأحد النص ألن كذل و،النصيبنيل من ك

). ل من النصيبنيكه له فيتعني تعلقها بنصف وج



٩٣

 فهو مثل،  هلذه اهلبةال معىن إذ ،ا ب الذي للرجل بعد الطالق بطلت اهلبةأقصدت فلو ، عليهو

 أن  قبليهب الذي يريد بيع داره مثن الدار أو ،موتهبعد ون له كالذي سيحق الوارث ث يهب املورأن 

  . ثلةم من األكغري ذل إىل ،يبيع الدار

هلذا  ال معىن إذ ،)حقها منه إىل  للهبةصرفاً (:ذا ظهر وجه النظر يف قول الشرائع املتقدمو

  . لصورتني حمتمالًاألمرن كمل ي إذا الصرف فيما

لو وهبته نصف مهرها مشاعاً مث طلقها (:  قال يف مناهج املتقنيمثالً،  غري واحدكتبعه يف ذلوإن 

  . )حقها منه إىل ة، صرفاً للهبعيناً أو ان املهر ديناًك ء سواءرجع عليها بشيمل ي وقبل الدخول فله الباقي

 على ذا لو خالعتهكو( :حيث قال، كره اجلواهر بعد ذلكال جمال ملا ذ أنه يظهرمنه  أن ماك

ه كمتل ما إىل طلقت انصرفأ وإن ،المك هلا بعد الطالق فال ىقيدته بالنصف الذي يبقن إ نهإف، النصف

  .)١() الزوج متام املهركمت اخللع مل إذا ل حالكوعلى ، القبعد الط

 إىل ذا حصل الطالق رجع النصف الثاينإف،  النصفىيبق والنصف على اخللع يقع أن ذ قد عرفتإ

 إذا هبةمل تقع  أنه ما عرفت منك للزوج بعد اخللع مل يقع خلع ىلو قصدت النصف الذي يبق و،الزوج

  .  بعد الطالق للزوجىقصدت النصف الذي يبق

  .قيمة أو الربع مثالًبقدر  إليها نه يرجعإف، مثالًاملهر ثالثة أرباع للخلع لو بذلت و

   عليها، ءشي أو  هلاء من سائر النسب مما توجب بقاء شيكغري ذلإىل 

                                                

 



٩٤

طلقها قبل اآلخر إذا ان له الدينار كلو تزوجها بدينارين فتلف أحدمها  أنه عرفيمما تقدم و

  . الدخول

 بدون األخرىله الشاة  أن ذا طلقها فالظاهرإف، إحدامها فماتت ا لو تزوجها بشاتني مثالًأم

ساوت  إذا مع رد املرأة النقص و، نصف القيمة للشاتنييانت املوجودة تساوك إذا حدمهاأاسترداد من 

 رب بنظرقهي أ واملوجودة على  لصدق النصفكذل و،ساوت أزيد إذا الزيادةالرجل   وردص،نقأ

  . القيمة أو  من املثلاألصل إىل العرف

فمات أحدمها بعبدين لو تزوجها (: بقولهره الشرائع كذما طالق إ يظهر وجه النظر يف كمن ذلو

  . )نصف قيمة امليت ورجع عليها بنصف املوجود

 ألن ،هاكانتقال أحدمها عن ملك كون ذلكضرورة (: تبعه اجلواهر بقوله وكن علله يف املسالإو

ما ان كملا  إالّ أنه ،امل منهكالنصف املشاع من يف ا مهكتزلزل مل واملوجود بينهما وف عليهماالتال

  . )بدل التالف عليه يف يدها إىل تقالناالمضموناً عليها وجب  إليه يرجع

 جنيبألل أو قد تقدم عدم الفرق بني اهلبة له و،رناه من العرفيةكمام ما ذأل ال يقف ين هذا التعلإف

  . كغري ذل إىل ،جائزة عليه أو جراء معاملة الزمةإ أو التلف أو تاملوأو 

أصدقها شيئني فتلف أحدمها رجع عليها  ولو تزوجها(:  قول مناهج املتقنيإطالقف هذاوعلى 

  .  حمل نظر)ان قيمياًكن إ قيمة نصفه و،ان مثلياًكن إ مثل نصف املفقود وبنصف املوجود

عليه إمنا  وله أنه  ال، معها يف التفاوتكيراد به االشتراإمنا الرجل التفاوت  رد منذكرناه ما و

  . ما هو واضحكقيمته  أو عطاء مثل التفاوتإ



٩٥

انا ك إذا أما، الشاتني املتماثلتنيكواحد  سنخ على ان الشيئانك إذا هو فيماإمنا رناه كذما مث إن 

 أو قرب حينئذ املثلاأل ألن ،ماالباقي هل والتالف منها أن تلف أحدمها فالظاهر وفرس وشاةكشيئني 

من  و،)١(ما فرضتمنصف : قوله سبحانهامليزان العرف حسب ما يستفيد من  أن قد عرفت و،القيمة

ل منها كلف نصف تورق ف وني مثل قماشان املهر شيئني غري متشاك إذا أما،  الواردة يف املقامخباراأل

  . الباقي على )٢(نصف ما فرضتم فللرجل النصفان الباقيان لصدق

ثالثة أمثان  و أخذ الرجل مثناً من القماش،ربع الورق وتلف ثالثة أرباع القماش أنه إذا منه يعرفو

 نكل، تساوت قيمتهما مع قيمة نصف اموع إذا  فيماكن ذلكل، هو النصف الذي يطلبه ومن الورق

  . )نصف ما فرضتم( أنه  الحتمال عدم صدقكتأمل يف ذلعلى 

،  مل ينفع قطعاً،قيمة الباقي منهما مثانني و،انت قيمة التالف منهما مائةكتفاوتت القيمة بأن  إذا أما

 ال ألنه، ن لهك من النصف مل يأكثرانت قيمة الباقي منهما ك أنه إذا ماك، أيضاًالالزم مراعاة القيمة إمنا و

  . قيمةً والنصف حجماً إالّ طلبي

طلقها  والتالف أيهما أن  يعلممل و مث تلف أحد الدينارين عندها،أمهرها ديناراً ودينارهلا ان كلو و

  .  نصف دينار من اخلارجءعطا إعطاء نصف الدينار الباقي له الإان الالزم عليها ك ،قبل الدخول

  . قيميةانت الشاة ك وإن ، احلال يف شاتنيكذلكو

                                                

 

 



٩٦

أيهما الذي  وأيهما املهر أن يمث نس ،منهمااآلخر أمهرها  والفرس وان هلا أحد من الشاةك إذا أما

ان نصف كضافة التفاوت لو إه نصف الباقي بؤعطاإالالزم  فإن ، فتلف أحدمها،كاً قبل ذلكان ملك

ان نصف الباقي كلو   ـما تقدم على كأي باالشتراـ  بأخذ التفاوت و،الباقي أقل من نصف اموع

  . من نصف اموعأكثر

  . ان خمالفاً للمشهوركخصوصاً فيما ، ينبغي التصاحلرناها ذكيف مجلة من هذه املسائل اليت و

الالزم مراعاة القيمة ال ن أ و،قيمةً ومسألة التفاوت بني النصفني حجماً إىل ملاعقد تقدم اإلو

  . اهللا سبحانه العامل و، يف أمثال هذه املقاماتءهي مصب نظر العقال ألا ،احلجم

  



٩٧

 إىل ه االلتفاتؤمنش، فيه تردد و،اح بطلكرط اخليار يف النلو ش(: قال يف الشرائع :)٢٦ مسألة(

 على عدم الرضا بالعقد لترتبه إىل االلتفات أو ،ارتفاعه عن تطرق اخليار ويحتقق الزوجية لوجود املقتض

  . )الشرط

   .فةيلها ضعك ،مورأاستدل القائلون ببطالن العقد ب: أقول

ذا مل يتم الشرط ال يصح العقد إف، مقيداً بالشرط  إالّضي والقصد مل يتعلق بالعقداالترن إ :مثل

 لذا قالوا بأن الشرط الفاسد ال و،ما حقق يف حملهكالشرط التزام يف التزام ن إ :فيه و،ليهإ القصد ءالنتفا

  . يفسد

 الستلزامه التناقض يف ،من اشتراطه بطالن العقدلزم ي ف، العقدىهذا الشرط مناف ملقتضن إ :مثلو

 إذا البقاء فيما و طبع العقد من الدوامىون منافياً ملقتضكيإمنا اشترط اخليار ن إ :فيه و،القصديف  وءشاناإل

بل ،  يف صورة شرط اخلياركذلكس يل و،الدوام حلصول الفسخ وطه ارتفاع اقتضائه للبقاءاريد من اشترأ

 ،للبقاءاقتضائه  على عمتفر ورفع الشيء خ،ريد رفعه بالفسأاملقصود من العقد هو النكاح الدائم، ولكن 

  . اً القتضائه لهيون منافكي أن نكيف ميكف

  . فعدم اللزوم مناف له، اح اللزومكالنعقد مقتضى : ال يقال

دخول االختيار فيه يف  أن  مع،عقل االختيار فيهيمل  وإالّ ،احكالن مقتضى  منكس ذليل:  يقالألنه

  . باب العيوب وغريها غري عزيز

 يراد أن نكفال مي، احكالنه به بعض بأن الدوام مأخوذ يف مفهوم لر فيما علّومنه يعرف وجه النظ

  . الفسخاشتراط اح معناه مع كبلفظ الن

تدخل يف املعامالت ال يف إمنا اخليار  ألن ،قبل اخليارتاح فيه شائبة العبادة اليت ال كالنن إ :مثلو

  .العبادات

 ،)ين حيث حبستينحلّ(شرط  إذا ما يف احلجك ،اًأيضالعبادة يدخل فيها اخليار ن إ : أوالً:فيهو

  ار يالعبادات املستحبة له اخلو



٩٨

وجوب  على يما مل يدل الدليلف أيضاً املضيقة ريغالواجبة بل يف العبادات ، بقائهاإ وبطاهلاإيف 

  .الصالة الواجبة وما يف احلجك، املضي

هذا  و،فيهالقربة لزم اعتبار قصد وإالّ  يفك ،اح فيه شائبة العبادةكون النكمنع  إىل ضافةهذا باإل

  . مما ال يقول به أحد

حصر موجبات ن إ :فيه و،اريس منها اشتراط اخليل و،اح حمصورةكموجبات فسخ النن إ :مثلو

فساد الشرط  أن قد تقدم و،خمالفة هذا الشرط للمشروع إالّ اح لغري هذا الشرط ال يوجبكفسخ الن

  . احكب بطالن النالسنة ال يوج وتابكمبخالفته ال

جعل منشأ  األوىل و،غري متجهنه إ( :قال يف اجلواهر وإن ، تردد فيه الشرائعهرناكأنه لذا الذي ذكو

 تابكون خمالفاً للك مشروع فيريونه غكل أو ،العقد مقتضى بطالن هذا الشرط ملخالفته أن التردد يف

  ). تجه بطالن العقد دون الثايني األول ىفعل، السنةو

 كقال يف املسال، بطالن الشرط واحكصحة الن إىل  واحد من الفقهاءريرناه ذهب غكلذي ذلذا او

 م بصحة العقدك فح،سدريإ ابن كخالف يف ذل و،خليار فيهاح بشرط اكبطالن الن بعد نقله عن املشهور

 نهأل ،الصحة فيهشرائط  الجتماع ، لصحة العقديمن وجود املقتض إليه وجهه ما أشار و،فساد الشرطو

عمل  و شرطهيان العقد غري قابل للخيار لغكذا إ و،ار فيهاشترط اخلي إالّ ليس إذ ، املانعءانتفا والفرض

 فإن ،ه من الشروط الفاسدةريما لو اقترن بغك، وفوا بالعقودأعموم  و الصحةصالة أل، العقدىمبقتض

  . خرمها بطالن اآلمن بطالن أحدلزم ي فال ،اآلخر عن كالشرط أمر منف ول واحد من العقدك



٩٩

 مجاعبل اإل، إمجاعال  وال سنة وتابكالبطالن من  على ليدل ال أنه س يفيدرإبالغ ابن و( :قال

فروعهم اختاره  وج املخالفنييهو خترإمنا  و،بطالن أحد من أصحابناال إىل  مل يذهبألنه ،الصحةعلى 

  ). تابكعادته يف الى  علخيالش

 استدالل القائل ببطالن العقد ثبوت القاعدة مبىن(:  قال،احكصحة الن إىل  ذهب احلدائقكذلكو

حينئذ  و، الشرطكتوجه للعقد املقرون بذلإمنا القصد  و،العقود بالقصود أن المهم منكررت يف كاليت ت

 خباراأل أن ما نبهنا عليه يف غري موضع مما تقدم من: فيه و،وركيبطل مع بطالن الشرط لعدم القصد املذ

اثرها بصحة العقد مع كتبطل ما يترتب عليها من الفائدة لت وتدفع هذه القاعدةاملضمار هذا الواردة يف 

دريس يف هذه إابن  إليه بهذ  قوة ماك يظهر لكبذل و،حكاماألبطالن الشرط يف غري موضع من 

  ). بطالن الشرط واملسألة من صحة العقد

بل وجه الصحة ما تقدم ، ري ظاهر الوجهغ، ه يف قاعدة العقود تتبع القصودإشكال أن خيفىن ال كل

بطالن أحد االلتزامني ال يوجب  و،لتزاماالون العقد املشروط بالشرط الفاسد من باب االلتزام يف كمن 

  . خربطالن اآل

ن قصد مل يصدق كمل ي إذا رراً بأنهكرناه مك ملا ذ،تتبع القصود فهو تامالعقود  أن أما أصلو

  . ا بالعقودوفوأ املستفاد من )مكعقود(

 له ظهرك كبذلو( :الم لهك بعد مجلة من صحة العقد قائالً إىل ) اهللاهرمح(  ذهب احلائريكذلكو

، بطالن الشرط من جهة خمالفته للسنة ودريس من صحة العقدإابن  إليه يف املسألة ما ذهباألقوى أن 

  . )مور خمصوصةأاح حمصورة يف كون موجبات فسخ النكى بناًء عل

  . ان التزام واحد ال التزام يف التزامك بأن ،ان الشرط من باب القيدك إذا نبغي بطالن العقدنعم ال ي



١٠٠

غريها من  والعيب والغنب والرؤية واحليوان وال يدخل يف هذه العقد خيار الس أنه خيفىمث ال 

ختلف  وسالتدلي وباستثناء ما تقدم يف حبث العيوب، اسبكتاب املكورة يف كأقسام اخليارات املذ

  . كعدم دخول اخليارات يف العقد هنا إىل قد أشرنا و،الشرط

  . ر عدم دخول خيار الس يف العقد مناهج املتقنيكقد ذو

  لداللة النص،يقبلأن و يرد أن  له،زوجة أو انك زوجاً ، يف من تزوج له فضولةًإشكالنعم ال 

  . هو غري ما حنن فيه وكذلى  علمجاعاإلو

فهل ملن جعل له اخليار شيء حسب قيمة ،  يف عدم دخوله فيهط اخليار جاهالًتزوج بشر إذا مث

مع اخليار قيمتها تسعة  و، يف البيع بدون اخليار قيمة البضاعة عشرةمثالً، رفيةعانت له قيمة ك إذا اخليار

  .  قوالًكذلن مل أر بكل، يزيد املهر و ينقصكبذل و،األولالعرفية ى مقتض، ناالاحتم ، المأ ،ان اخلياركمل

قد جعال فيه  و،ان يف دين يصح دخول اخليار فيهك إذا أما، سالمدين اإل إىل له بالنسبةكهذا 

  . لزامخذ باخليار لقاعدة اإلأي أن العيب يدخل فيه صح لصاحب اخليار والغنبمثل خيار ان ك أو ،اخليار

ون ك ل،الشرط واملهر و العقدأما لو اشترط يف املهر صح(: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

صلى ( ئذ حتت قوله فيندرج اشتراط اخليار فيه حين،ه عنهؤخالإمن مث صح  و،العقد املستقل بنفسهكاملهر 

 إطالقال يقدح  و،غريه من العقودكنعم يشترط ضبط مدته  ،)١(املؤمنون عند شروطهم: )اهللا عليه وآله

  فيه من يغتفر  ألنه و،كضبطه لذلاعتبار مبا احتمل عدم ان رك وإن ،كذلى ه علؤصحاب املعلوم بنااأل

                                                

 



١٠١

مثل  أنه عن الشيخ يكح وإن ،ال يتقيد بثالثة و،األولن املذهب كل، يغتفر يف غريه ال اجلهالة ما

  . رهكما ذكهو  و،)ا

املؤمنون بل  ،)١( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(  لنهي النيب،ون غرراًكنعم حيب تقييده بأن ال ي

  .  منصرف عن الغررأيضاً عند شروطهم

مور ليست من هذه األ ألن ،تبديله وتنقيصه وال تزييده، رده جعل اخليار يف املهر قبوله أو معىنو

  .  فتأمل،مورالصحة يف مثل هذه األى ال دليل عل و،مقتضيات اخليار

 اخليار ال ألن ،كد ذلفسخ ذو اخليار بع وإن هؤون هلا مناكلذا ي و،املهر يف مدة اخليار للمرأةو

  . ما حقق يف حملهك كيوجب عدم املل

  . ك فال حق له يف الفسخ بعد ذل،انقضت مدته لزم واستمر عليه وجعل للخيار مدة إذا مث

ال  أو ،قرار به اإلك شيئاً ملكمن مل ألن ،فهل يقبل منه،  املدةءفسخت قبل انقضا: لو قالو

: يقول البائع بعد البيع ن ألصح وإالّ ،ان ال يبعد الثاينك وإن ،ناحتمال ، الفسخاآلنميلك  ال ألنه ،يقبل

تقول الزوجة بعد مضي عشر  أو ،كما أشبه ذل أو وقفته أو البيع لزيدنت قد وهبت املبيع قبل كين إ

: يف متعة عمرو حيث تزوجت بزوجي هذا، أو يقول الزوج بعد النكاح انت كين إ: احكسنني من الن

 إىل ،ختاحي ذه األكخت يف حال نحت باألكنت قد نك أو ،دخلت ا وها قبلهامأحت بكقد نإين 

 كحني املل أنه )قرار به اإلك شيئاً ملكمن مل(ظاهر  و،اآلن الشيء ك لعدم مل،يسمع  مما الكغري ذل

  . كامللى حني مض قرار ال اإلكميل

                                                

 



١٠٢

  . شرطاليف  أو سواء يف العقد، ل خيار انقضت مدتهك إىل  بالنسبةكذلكو

، معهما أو مع أحدمها أو جنيب وحدهأل أو هلما أو هلا أو حيعل اخليار يف املهر له أن يصحمث إنه 

  . كل ذلك لاملؤمنون عند شروطهملشمول دليل 

ل يوم مجعة كون له يف كمتقطعاً بأن ي أو ،منفصالً أو ، بالعقدجيعل اخليار متصالً ن أما يصحك

  . خيار مثالً

كان سواء ، ربعه أو هثلث أو نصفهك ،جيعل اخليار يف بعض املهر أن نه يصحبأ: ليقا أن بل ينبغي

  .  فيجعل اخليار يف البقرةبقرة مثالً وسفر وشاةكمن أجناس متعددة  أو ،مائة ديناركمن جنس واحد 

 ،أيبمل يرض باملهر  إذا يل اخليار: يقول أن مثل، مشروطاً أو جيعل اخليار مطلقاً أن نك ميكذلكو

  . ك ذلأشبهما  أو ،خالفتين يف اخلروج عن الدار إذا وأ

مل  إذا فالظاهر خيار ورثته لو مات أنه ماك، فالظاهر خيار وليه، حدمها اخليار فجنلو جعل ألو

وارثه حسب العرفية مما مل يغريه  ووليه إىل  حق فينتقلألنه كذل و،ازاًكارت أو ن اخليار خاصاً به لفظاًكي

  . ك هناكالم يف ذلكيل من الصتفى  عل،الورثة إىل رث انتقال احلقتاب اإلك  يفرناكقد ذو، الشارع

ما لو ك، مهر املثل إىل ان يف املهر خيار ففسخه ذو اخليار يرجعك أنه إذا ر غري واحدكذمث إنه 

ان اخليار يف ك إذا أما، ان اخليار مطلقاًك إذا يصحإمنا  كن ذلكل، دخل ا والعقد عن املهرى عر

حسب رغبة الزوج ى خرأخصوصية  إىل ينتقلإمنا  و،حالهى أصل املهر عل يصوصيات ففسخ بقاخل

   مثالً، ليكالك



١٠٣

وا كون فسخ خصوصية كهلا ي أن  بشرط،مهات العشرةأجعل هلا من املهر هذه املائة دينار 

 الواحدت هامأ بني ك خمرياً يف ذل،مهات العشرةأعطاها مائة من غري أذا فسخت إف، مهات العشرةأ

  . كغري ذل إىل ،صافناأل ورباعاأل واخلمسةو

  



١٠٤

 أشهر الروايتنيى بالعقد عل كالصداق ميل(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢٧مسألة (

 ين مل أجدهإف، كذلكلعله  و،بل عن احللي نفي اخلالف فيه، بل املشهور منهما شهرة عظيمة، القولنيو

يقوم مقامه مع عدم صراحته يف  ما أو بالدخولاآلخر ها النصف به وك فمل،ايفكسعن اإل يكمن احملإالّ 

ما يشهد به ما مسعته ك  فال خالف حينئذ أصالً،شف اللثامكما يف كرادته االستقرار إ الحتمال ،كذل

  .)١()هن سبقكمل ين إمجاع حلوقه باإلى ن دعوكعليه مي و،من احللي

الذي يوجبه العقد من (: المهك يكيف حمقال نه إف، نهن ظاهر عبارة ابن اجلنيد هو ما نقل عكل

 ما أو الذي يوجب النصف الثاين من املهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع و،النصفى املهر املسم

  . )كقام مقامه من تسليم املرأة نفسها لذل

دقان آتوا النساء صو: قال سبحانه ،دلة هو قول املشهورفالظاهر من األ، أي حالى علو

  فثبت،كيتائهن ذلإأمر ب و،بعده ومل يفرق بني قبل الدخول به و،ليهنإفقد أضاف الصداق  ،)٢(حنلة

  . هنؤيتاإل هلن مبجرد العقد مل جيب كن الكلو مل ي إذ ،ل هلنكالأن 

ملعاقدة اى ما هو مقتضكه الزوج بالعقد كذا ملإف، الصداق عوض البضع أن  إىلضافةهذا باإل

ريها تيش :لرواياتاوقد عرفت يف بعض ، املعاوضةى  مقتضكذل ألن ، املرأة عوضهكمتل أن وجب

ى دل من الروايات عل ما إىل ضافةهذا باإل، معاملة أنه ىما أشبه مما يدل عل و)كميل (لمةك و،مثنى بأغل

   ،طلقها الزوج قبل الدخول وإن  املرأة النماءكمل

                                                

 

 



١٠٥

مائة ى رجل تزوج امرأة عل: )عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،رواه عبيد بن زرارة مثل ما

انت الغنم محلت عنده كن إ :قال ،قد ولدت الغنم ويدخل ا أن الغنم مث طلقها قبل إليها شاة مث ساق

   .)١(ء بشيداألوالمل يرجع من  ون احلمل عنده رجع بنصفهاكمل ي وإن ،هاأوالدنصف  ورجع بنصفها

   .)٢(الرقيق ورقيقاً فولدت الغنم وغنماً إليها ساق: قال أنه  إالّ،ري مثلهكعن ابن بو

 )عليه السالم(علياً ن إ :)عليهم السالم(عن أبيه ، بن جعفرى عن أخيه موس، فرعج علي بن روايةو

عليها : قال ،يدخل ا أن يطلقها قبل أن يريد وعندهرب كوصيف فيى يف الرجل يتزوج املرأة عل قال

  .)٣(ال نقصان وينظر يف زيادة ال إليها دفعهيوم قيمته نصف 

وذكر  ، قال)عليه السالم(ملؤمنني  اأمرين إ :)عليه السالم( أيب عبد اهللا عن ،وينكمثله رواية السو

   .ينقص أو فيكرب عنده فيزيد: قال إالّ أنه حنوه،

  .العقد وبني الطالقغريها من الروايات اليت تقدمت مجلة منها يف مسألة النماء املتخلل بني إىل 

سألته عن رجل تزوج امرأة :  قال،)عليه السالم(بصري، عن أيب عبد اهللا  أبو ورمبا يعارضها ما رواه

 ينظر: )عليه السالم(قال  ،ثت سنني مل يدخل ا مث طلقهاكمث م، ثريةكله غلة  وبستان له معروفى عل

تعفو فتقبل  إالّ أن يعطيها نصف البستان وا نصفهمن غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيهإليه ما صار إىل 

   .)٤(ىنه أقرب للتقوإبه منه فى ترض وءشيى يصطلحان عل ومنه

                                                

 

 

 

 



١٠٦

له  و:ون املراد من قول السائلكي أن  قريباًحيتمل ألا ،ن هذه الرواية ال تقاوم الروايات السابقةكل

فكان مورد السؤال هي الغلة  ،موجودةثرية كياه غلة إان للبستان حني أمهرها ك أنه هو ،كثريةغلة 

  . نصافاً بينهماأم تقسيم الغلة كون احلكحينئذ ي إذ ،جزءاً ملهرهاجعلها حني العقد اليت املوجودة 

 إذ ،و البستان دون أشجارههون الصداق ك أو ،زرعه الرجليمن زرع الغلة ون كاملراد  أن حيتملو

 إليها  بدفع النصفاألمرون كي و،ون خمتصاً بالرجلكت و، املهرءلة من مناغال التقديرين ليست الكى عل

عليه (قوله  إليه ما يرشدكاب االستحبى عل أو ،رض األأجرةونه عوض كى ما علإ حينئذ حمموالً

أصل املال من حيث إن  ، من باب املضاربةكون ذلكي أن ما حيتملك ،ىنه أقرب للتقوإف: )السالم

  . التنصيفى ون املضاربة علكتعارف تيف امل و،العمل من الرجل واملرأة

  :م روايات املوت قبل الدخولكاحلى  يدل علكذلكو

ان كن إ :فقال ،مل يدخل ا وعنها زوجها ىفسألته عن املتو:  قال،عن سليمان بن خالد مثل ما

فرض هلا مل يكن  وإن شهر وعشراً،أوعدا أربعة  ،هلا املرياث وعليها العدة وفرض هلا مهراً فلها مهرها

  .عليها العدة و وهلا املرياثراً فليس هلا مهرمه

مل  والرجل عن امرأتهيف توإذا  :قال )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، ناينكيب الصباح الأعن و

ن هلا كهلا مهراً مل يى ن مسكمل ي وإن ،سهمها من املرياث وهلا مهراًى ان مسكن إ لهكيدخل ا فلها املهر 

   .)١( املرياثان هلاك ومهر

  مل  إذا  عنها زوجهايف املتوىف:  قال)عليه السالم(وعن احلليب، عن أيب عبد اهللا 

                                                

 



١٠٧

عشراً  وعدا أربعة أشهر و،املرياث وان فرض هلا مهراً فلها مهرها الذي فرض هلاكن إ يدخل ا

   .)١( املرياثهلا وعليها العدة وفال مهر هلامهراً ن فرض هلا كمل ي وإن ،عدة اليت دخل اك

 عن الرجل يتزوج املرأة فيموت )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن منصور بن حازمو

 عنها ىفعدة املتوكعشراً  وتعتد أربعة أشهر وترثه وامالًكهلا صداقها : قال ،يدخل ا أن عنها قبل

  .)٢(زوجها

  . غريها من الرواياتإىل 

  . القاعدة العمل ذه الرواياتى مقتض إالّ أن ،فيها المكيت الما سيأكانت متعارضة ك وإن هيو

ه من الصداق مث طلقها أتبرأوجوب النصف عليها فيما لو ى دل عل م ماكاحلى  يدل علكذلكو

بل ، ة لتمام املهر بالعقدكن مالكا لو مل تإجعلته يف حل منه فقد قبضته ف إذا  بأا معلالً،قبل الدخول

نه من النصف يف كسقاط ما ملإيف  إالّ ن الصداق مؤثراًمها للزوج ؤبراإن كه به مل ية لنصفكانت مالك

جوب النصف ن وجه لوكحينئذ لو طلقها قبل الدخول مل ي و،باقياً يف ذمتهاآلخر ان النصف ك وذمته

  . صف مهرهان الإوا قابضة جبعله يف حل كعليها بعد عدم 

  .واية أيب بصري املتقدمة اليت قد عرفت ما فيهارك: ايف جبملة من الرواياتكساستدل لإل

يف رجل ، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، مثل ما عن احلليب،  املهركالوقاع ميل أن ىدل عل مباو

   .)٣(العدة واخلتانان وجب املهرى التقإذا  :قال ،دخل بامرأة

                                                

 

 

 



١٠٨

 اخلتانان وجب املهرى التق إذا : قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ،  بن البختريصعن حفو

   .)١(الغسل والعدةو

 اجللد وأوجله فقد وجب الغسلإذا  : قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، سرحانبن عن داود و

   .)٢(وجب املهر وجمرالو

 إالّ ال يوجب املهر: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن يونس بن يعقوبو

   .)٣(فرجالوقاع يف ال

دخل إذا  :فقال ،جيب املهر مىت )عليه السالم(جعفر  أبا سألت:  قال،عن حممد بن مسلمو

   .)٤(ا

جيب  املرأة مىت وسألته عن الرجل: قال ،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن حممد بن مسلمو

   .)٥(الرجم واملهر وأدخله وجب الغسلإذا  :قال ،عليهما الغسل

   .كغري ذلإىل 

وجوب نصف ى حيث ير، ابن اجلنيد ال يقول مبضمون هذه الروايات أن  إىلضافةباإل: ن فيهكل

، توجيهها إىل  حباجةأيضاً فهو ،بالوقاع إالّ ظاهر هذه الرويات عدم وجوب شيء أن  مع،املهر بالعقد

  . فال ربط باملقام ا يف قبال الوجوب باخللوةإ

عن رجل ، )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،قوبرواه يونس بن يع  ماكذلى يدل علو

   أيوجب عليه ،ل مث طلقهاقب وملس وستراًى خرأ وتزوج امرأة فأغلق باباً

                                                

 

 

 

 

 



١٠٩

   .)١(الوقاع إالّ ال يوجب الصداق: قال ،الصداق

  . الم يف اجلمع بني الطائفتنيكقد تقدم الو

  .)شبهاألى قبض علحينئذ فلها التصرف فيه قبل الو(: الشرائع قالمث إن 

قلنا به جاز له التصرف فيه قبل  فإن ،ها له بالعقدكول مبلقالى هذا متفرع عل(: كقال يف املسال

ى الناس مسلطون عل: )صلى اهللا عليه وآله(  فيدخل يف عموم قوله، هلاك مملوألنهبعده  والقبض

شيخ يف اخلالف الخالف ى ه علشبنبه باأل و،التسلط جواز التصرف فيه مطلقاًى مقتض و،)٢(أمواهلم

 ،)٣(ضيقبمل  بيع ماى نه إ) صلى اهللا عليه وآله( ما روي عن النيب إىل حيث منع منه قبل القبض استناداً

  ). جوازه قبلهى علال دليل  و،مجاعبأن تصرفها بعد القبض جائز باإلو

 أن ماك،  ربط له باملقامالنهي مرتبط بالبيع قبل القبض فال إذ ،ال االستداللنيكما يف خيفى ال و

  . غريه والناس مسلطونتقدم من عموم  جوازه قبله ماى الدليل عل

  : املشهور غري واحد من الرواياتى يدل عل أنه  إىلضافةهذا باإل

مثل ما عن ، عنهاحلربة  وبقدفع اآل و،العفو عنهى عل و،ياه منهإبرائها إجواز ى دل عل مثل ما

ى أميا امرأة تصدقت عل: )صلى اهللا عليه وآله( قال النيب:  قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب عن ، وينكالس

 ،يف باهلبة بعد الدخولكيا رسول اهللا ف: قيل، ل دينار عتقكتب اهللا هلا بك إالّ يدخل ا أن زوجها قبل

   .)٤(لفةاأل و من املودةكذلإمنا : قال

                                                

 

 

 

 



١١٠

ميا امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها أ: ) عليه وآلهصلى اهللا( قال:  قال،تابهكعن ابن أيب فراس يف و

  .)١(ق رقبةأجر عتكل مثقال ذهب كب

ون حمشرهن كي وثالث من النساء يرفع اهللا عنهن عذاب القرب: )صلى اهللا عليه وآله( قالو: قال

سوء ى امرأة صربت عل و،غرية زوجهاى صربت عل امرأة: )صلى اهللا عليه وآله( مع فاطمة بنت حممد

تب كي و،ل واحدة منهن ثواب ألف شهيدك يعطي اهللا ل،امرأة وهبت صداقها لزوجها و،لق زوجهاخ

   .)٢(ل واحدة منهن عبادة سنةكل

  . بعد الدخول و أعم من قبل الدخول)وهبت(ن إف

قد  ومتسوهن أن لبن طلقتموهن من قإو :عز وجليف قول اهللا ) عليه السالم( أيب عبد اهللان عو

 بهو األ: قال ،احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون إالّ أن ضة فنصف ما فرضتمفرضتم هلن فري

   .)٣(فقد جاز ىفذا عإف، يتجر وأمره يف مال املرأة فيبتاع هلا الذي جيوزو إليه ىالرجل يوص أو خاألأو 

اها أعط وعن رجل تزوج امرأة بألف درهم )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن الفضيلو

 إذا انت قد عرفته فال بأسك ورضيت بالعبدإذا  :قال ، حرية بألف درهم اليت أصدقهابرداً وعبداً له آبقاً

ترد عليه  وال مهر هلا: قال ،يدخل ا أن طلقها قبل فإن :قلت، رضيت بالعبد وهي قبضت الثوب

   .)٤(ون العبد هلاكي ومخسمائة درهم

   .العامةو  أ من الروايات اخلاصةهاغريإىل 

  توقف  وإن ، بالعقده املرأة الصداق مجيعكمتل(: قال يف مناهج املتقني

                                                

 

 

 

 



١١١

يتوقف اآلخر ه للنصف كمل و نصفه خاصةكمتل: قيل و،الدخولى عدا النصف عل استقراره فيما

  : تظهر الثمرة يف مواضع و،هو ضعيف والدخولى عل

  .هلا وعلى الثاين لهالنماء املتجدد بني العقد والطالق، فعلى األول : فمنها

 األول ى احلول، فعليياها مث طلقها قبل الدخول بعد مضإ نصاباً وأقبضه رما لو كان امله: ومنها

  .عليها زكاته دون الثاين

 دون الثاين ،األولى ذنه علإنه جيوز هلا التصرف فيه بغري إ ف،ان املهر عيناً خارجيةكما لو : ومنها

  . كذن الشريإ ه املانعة من التصرف بغريكللشر

  ال يتعلق به احلجراألولى نه علإف، لفلسحجر الزوج  وان املهر عيناً غري مقبوضةكما لو : منهاو

  . )كغري ذل إىل ،الثاينى يتعلق علو

  :أيضاً مواضع أخر كهنا: ولقأ

  .املهرى وجوب اخلمس على بناًء عل، مرت السنة إذا امالًكاخلمس عليها ن إ :منها

  .استطاعت للمهر إذا ج عليهاوجوب احل: منهاو

 ملكها حيث رمل يص إذا ه خبالف ماغريمل تكن متلك  إذا عبدها منهى فاق علناإلوجوب : منهاو

  .بيت املالجيب على 

 أن نذرت إذا ماك، مل جيب الوفاءن ك مما لو مل ي،هذا إالّ ن هلاكمل ي إذا فائها بنذرها ولزوم: منهاو

  . صدقةاآلن كتعطي من ما ميل

  . كغري ذل إىل ، دينها منهءداأوجوب : نهامو

صلى اهللا عليه ( مثل قولهحيث إن ، علمت بالطالق إذا ورات فيماكل بعض املذكنعم قد يش

 إىل  عن مثل هذه املرأة بالنسبةمنصرف ،مكأضع يف فقرائ ومكآخذ من أغنيائ أن مرتأ :)وآله

حيث ال يصدق القوة يف ) قوة يف املال (لهمن ى واجب عل أنه ورد يف باب احلج من ذا ماك و،النصف

  مل يف  إليها إذا املال بالنسبة



١١٢

  . كغري ذل إىل ،نصفها باحلج

  .اب تصدق املرأة مبهرها لزوجهاحبتقدم استقد مث إنه 

 املنصرف من روايات ألنه ،فال موقع له وإالّ ،املراد الصداق الذي مل يصرف يف اجلهاز أن الظاهرو

  . التصدق

أمري  إىل  رجلءجا:  قال) السالماعليهم(عن أبيه ، أيب عبد اهللاعن ، اهللا بن ميمون عن عبدو

 كل: )عليه السالم( فقال له أمري املؤمنني ،يا أمري املؤمنني يب وجع بطن:  فقال)عليه السالم(املؤمنني 

عليه من ماء ب كسا مث استوهب منها بطيبة نفسها من ماهلا مث اشتر به عسالً: قال، نعم: قال ،زوجة

خيرج من : قال و،اًك ماًء مبارءنزلنا من السماأو: تابهكين أمسع اهللا يقول يف إالسماء مث اشربه ف

لوه هنيئاً كم عن شيء منه نفساً فكن طنب لإو: قال و،بطوا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس

   .)١(نك أمواهلن اليت يف أيديهن مما ملكيعين بذل: قال ،مريئاً

عليه (املؤمنني  أمري إىل رجلى كاشت:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، يف رواية محرانو

مر به  أففعل ما، به مباء السماءاً من صداقها فاشتر به عسالً فأشر درمهكأتمراسل من :  فقال له)السالم

 ،)صلى اهللا عليه وآله(  النيب أشيء مسعته منك عن ذل)عليه الصالة والسالم(املؤمنني  ل أمريئس و،ئفرب

 ،مريئاًهنيئاً لوه كم عن شيء منه نفساً فكن طنب لإف: تابهكن مسعت اهللا يقول يف كول، ال: قال

نزلنا من السماء ماًء أ :قال و،فاء للناسشخيرج من بطوا شراب خمتلف ألوانه فيه  :قالو

   .)٢( الربءكجوت بذلالشفاء فر وةكالرب ويءاملر وفاجتمع اهلينء ،اًكمبار

                                                

 

 



١١٣

عليه (هبت صداقها لعلي  و)السالم وعليها الصالة(الزهراء ن إ :رناه عدم ورودكيؤيد ما ذو

  . ان لبانكلو  و)السالم

طي اهللا عي: يف الرواية الثانية و،ل دينار عتق رقبةكتب هلا بكاهللا  أن من: ورد يف الرواية السابقة ماو

  .ل واحدة منهن ثواب ألف شهيدك

. والزيارة دعاء التابكرنا وجه أمثال هذه الثوابات يف كقد ذو

  



١١٤

استقرار مجيع املهر ى  علكثر فاأل،مل يدخل ا ولو مات الزوج(: فايةكقال يف ال :)٢٨ مسألة(

  . )كبذل

  .هلا النصفن إ :املقنععن الصدوق يف و

  .صحتها من اجلانبني وخبار الختالف األ،لة جداًكاملسألة مشو

ذهب  و،يةيدل عليه ظاهر اآل و،ك استقرار متام املهر بذلكثر الزوجة قبل الدخول فاألتتلو ماو

هو أقرب  و،وليائها نصف املهرأل أن  إىلالتهذيب ويف النهايةالشيخ صحاب منهم مجاعة من األ

  . خبار من غري معارض من جهة األكالستفاضة الروايات بذل

تصاف مطلقاً ال مبوت ناالان املشهور عدم ك وإن ،ك يف ذلخباراأل ولقوااألقد اختلفت : أقول

بني  وبني موت الزوجة فينتصفبالتفصيل ول قال و،تصاف مطلقاًناال يف قبال القول ب،ال مبوت والزوج

  . موت الزوج فال ينتصف

مات الرجل عن زوجته قبل الدخول ا  مىت: قالنه إ ،عن الشيخ يف النهاية يكفاحمل والقأما األ

ان هلا كمل تفعل  فإن ، نصف املهركتتر أن ب هلاحيست و،امالًكيعطوا املرأة املهر  أن رثتهوى وجب عل

  .وليائها نصف املهران ألكماتت املرأة قبل الدخول ا  وإن ،لهكاملهر 

  . املكتبعه ابن الرباح يف الو

  . أيضاًيدري تبع الشيخ كقطب الدين ال و،ها املطالبة باملهرثتلور: قال يف املهذبو

ارتداد  واملوت و بالدخول،شياءأيستقر بأحد ثالثة  و،يلزم املهر املعني بنفس العقد: قال ابن محزةو

  . الزوج أي ارتداده عن فطرة

، اًإمجاعالدخول : مور أربعةأيستقر بأحد  و: فقال، هذه العبارة عرب الشهيد الثاين يف الروضةبنحوو

  .شهرموته يف األ و،وردة الزوج عن فطرة

  ل ابن قاو



١١٥

املوت عند حمصلي  ألن ،امالًكمات أحد الزوجني قبل الدخول استقر مجيع املهر  مىت(: دريسإ

هو  و، النساءأحكامهو اختيار الشيخ املفيد يف  وه،الدخول يف استقرار املهر مجيعى أصحابنا جيري جمر

يسقط الطالق قبل  و،ى املسمبالعقد تستحق املرأة مجيع املهر أن  قد بينا بغري خالف بينناألنه، الصحيح

سقوط ى فمن ادع، نا عليه من استحقاقهكما ى  فبقينا عل،مات إذا الطالق غري حاصل و،الدخول نصفه

تاب كال من  و،كأصحابنا خمتلفون يف ذل ألن إمجاع من كذلى ال دليل عل و،دليل إىل شيء منه حيتاج

  ).اخترناهم مبا كالعقل حا و، قاض مبا قلناهتابكبل ال، ال دليل عقلي وأخبارتواتر  ال واهللا تعاىل

دلة  فال رجوع عن األ،يراداً ال اعتقاداًإ آحاد أوردها أخبارا أ إىل الم الشيخ يف النهايةكمث نسب 

  . القاهرة

ما ك مالًكمات الزوج قبل الدخول وجب هلا املهر  فلو ،يدريس قوإقول ابن ن إ :املختلفعن و

  .نقلناه

 قد فرض هلا مهراً فلها نصفه ون دخل اكمل ين إ :يف حديث آخر و:ملقنعقال الصدوق يف او

  . به هو الذي اعتمده وأفىت وعليها العدة وهلا املرياثو

هو إمنا بل الظاهر ، روهكال يساعد ما ذ تاب املقنعكوقفت عليه يف الذي : (دائقن يف احلكل

 عنها زوجها اليت مل يدخل املتوىفو :ليت عندياة هذه صورة عبارته يف النسخ و،القول املشهورموافقة 

عدة كعشراً  وعدا أربعة أشهر واملرياثهلا و، ان فرض هلا صداقاً فلها صداقها الذي فرض هلاكن إ ا

  . هلا املرياث وعليها العدة وهلا مهرفال مهراً  ن فرض هلاكمل ي وإن ،اليت دخل ا

، عليها العدة وهلا املرياث وفرض هلا مهراً فلها نصفهقد  ون دخل اكيمل ن إ :يف حديث آخرو

   .تابكهذه صورة ما يف ال



١١٦

 إىل هنسبإمنا القول بالنصف و، مالًكمن وجوب املهر : ره أوالًكمبا ذى الظاهر منه هو الفتوو

  . ما يف احلدائقى انته )ما هو اجلاري يف عبائر غريهك، التوقف فيه أو الرواية مؤذناً بضعفه

 ينتصف املهر بالفرقة (:حيث قال، اًإطالقهر من قواعد الشهيد عدم انتصاف املهر باملوت الظاو

يف  إالّ ال ينتصف بالفسخ من قبل املرأة و،التسمية مع إسالم أو ارتداد أو قبل الدخول من الزوج بطالق

  ). عزاً إالّ  مل يزدهاسالماإل ألن ،روايةى ها قبله علإسالميف و العنة

قال  ،كية عليه فهل ينتصف بغري ذلينتصف بالطالق بداللة اآل أنه ال خالف يف: حيف التنقيو

ابن  وابن محزةى هو فتوو، الطالق يف تنصيف املهركموت الزوجة قبل الدخول ا ن إ :الشيخ يف النهاية

  . يدريكال ويالقاض وء النساأحكامهو اختيار شيخنا املفيد يف و، دريسإ

  .املهرنصف يموت الرجل ن إ :قال الصدوق يف املقنعو

  : مورأاملهر بأربعة يستقر : التنقيح مث قال

  . يإمجاعهو  وء بيانهيما جيكالدخول : األول

  . موت الزوج: الثاين

  . قد عرفت اخلالف فيهما و،موت الزوجة: الثالث

  . الردة من الزوج: الرابع

ى الزوج عل إىل د به النصفنه يعوإلو مات أحد الزوجني قبل الدخول ف: يف مناهج املتقنيو

  .ىقواأل

 إىل داعيمما ال بهم تكثرية اليت يعرفها من أراد االطالع عليها يف كلمام الك من كغري ذلإىل 

  . والقهذا من جهة األ، ثري منهاكتال



١١٧

  : طوائف أربعى فهي عل، أما من جهة الرواياتو

  : قبل الدخول منهمال كاملهر ينتصف مبوت  أن ىدل عل ما :األوىلالطائفة 

مل يدخل  وعن رجل تزوج امرأة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، زرارةموثقة عبيد بن ك

   .)١(املرياثوهلا  مالًكعليها العدة  والنصف يدخل ا فلها مل وطلقها أو كهل أو تكهلن إ :قال ،ا

 ،يدخل ا أن ميوت الزوج قبل أو يدخل ا أن سألته عن املرأة متوت قبل: قال، صحيحة زرارةو

   .)٢(فال مهر هلا ن فرض هلاكمل ي وإن ،أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض هلا: )عليه السالم(فقال 

يدخل ا  أن يف امرأة توفيت قبل: قالنه إ ،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، ررواية ابن أيب يعفوو

هو  وان قد فرض هلا صداقاً فلها نصف املهركإذا  :)سالمعليه ال(فقال  ،يف مرياثهاك وهلا من املهر ما

قال  ،بامرأتهيدخل  أن قبليف يف رجل تو: قال و،ن فرض هلا صداقاً فال صداق هلاكيمل  وإن ،يرثها

 مهرفال اً رمهن فرض هلا كمل ي وإن ،هي ترثه وان فرض هلا مهراً فلها نصف املهركن إ :)عليه السالم(

   .)٣(هلا

منصور بن  خربك ،الزوجة واملهر ال ينتصف مبوت أحد من الزوج أن ىدل عل ما:  الثانيةالطائفة

مل يدخل  وهلا صداقاً مث مات عنهاى مس وج امرأةرجل تزو: )عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل: قال، حازم

ال حيفظون : الق ،هلا نصف املهر أن كم رووا عنإف: قلت، هلا املرياث وامالكهلا املهر : قال ،ا

   .)٤( للمطلقةكذلإمنا عين 

                                                

 

 

 

 



١١٨

ن املستفاد من حصر كل، الزوج قبل الدخولهو موت ان ك وإن ،فيهالسؤال مورد  أن تقريبب

  .التنصيف يف املطلقة قبل الدخول هو عدمه يف غريها مطلقاً

  . حديثاً وات املؤيدة بالشهرة قدمياًطالقاإل إىل ضافةهذا باإل

  : املهر ينتصف مبوت الزوج أن ىدل عل ام: الطائفة الثالثة

حتته امرأة مل يدخل  ويف الرجل ميوت، )السالمما عليه(عن أحدمها ، صحيحة حممد بن مسلمك

   .)١(املةكعليها العدة  وامالًكهلا املرياث  وهلا نصف املهر: )عليه السالم(قال  ،ا

يف : قالنه إ ،)السالمما عليه( احلسني علي بن عن، عن رجل، الرمحن بن احلجاج صحيحة عبدو

   .)٢(عليها العدة وهلا املرياث وهلا نصف الصداقن إ مل يدخل ا وزوجهاعنها  ىفاملتو

قد فرض هلا مهراً فلها  ون دخل اكمل ين إ : قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

   .)٣(عليها العدة وهلا املرياثو، نصف ما فرض هلا

: قال ،مل يدخل ا ويف املتويف عنها زوجها، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، يد بن زرارةعن عبو

ا هلا مهراً فلها نصفهى ان مسكن ، إهي مبرتلة املطلقة اليت مل يدخل)٤(.   

  يف املرأة ميوت عنها ، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، أيب العباس وموثقة الصيقلو

                                                

 

 

 

 



١١٩

   .)١(هلا نصف املهر: )عليه السالم(قال  ، ايدخل أن زوجها قبل

 ،مل يدخل ا و زوجهاكعن امرأة هل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، عن عبيد بن زرارةو

 ءهلا مهراً فال شيى ن مسكمل ي وإن ،هلا مهراً فلها نصفهى مس وإن ،املةكعليها العدة  وهلا املرياث: قال

   .)٢(هلا

سألته عن الرجل يتزوج املرأة مث : قال، )عليه السالم(عن أيب جعفر ،  بن مسلمصحيحة حممدو

هلا مهراً يعين صداقاً فلها ى ان مسكوإن  :قال أن ىلإ هلا املرياث: فقال ،يدخل ا أن ميوت قبل

  .)٣(نصفه

 ساق مثـ  ،خوينأ إىل يف أختني أهديتا ،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن مجيل بن صاحلو

ثاما رهما ويتبنصف الصداق على ورث يرجع الزوجان: قال ،ماتتا فإن  ـ:قال أن  إىلاحلديث

 األولوهذه دليل للقول ، )٤(ترثاما وهلما نصف الصداق:  قال،الزوجانمات  فإن ، قيل،الزوجان

   .أيضاً

ابنه  و،يف حجرهيتيمة نه يف الرجل يزوج اب، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، زرارةعن عبيد بن و

ذا إف، كتدر مات عزل مرياثها منه حىت فإن ،ابنهى احه جائز علكن: قال ،ةك غري مدراليتيمة وكمدر

نصف  واملرياث إليها  مث يدفع،احكرضاها بالن الإأخذ املرياث  إىل دعاها ت حلفت باهللا ماكدرأ

   .)٥(املهر

  جارية  وعن غالم )عليه السالم(ر جعف أبا سألت:  قال،ءاحلذاعبيدة صحيح أيب و

                                                

 

 

 

 

 



١٢٠

 يرض و قبل اجلاريةكان الرجل أدرك فإن :قلت: قال أن  إىل،نيكمها غري مدر وليان هلما وزوجها

  فتحلف باهللا ماكتدر نعم يعزل مرياثها منه حىت: قال ،ترثه اجلارية كتدر أن اح مث مات قبلكبالن

   .)١(املرياث املهر إليها  يدفعمث، رضاها بالتزويج إالّ أخذ املريث إىل دعاها

 أن ىلـ إ ءرتقا مثلها أوجيامع  ال كيف جارية مل تدر، )عليه السالم(عن أيب جعفر ، عن زرارةو

عليهن  ونصف الصداق وهلا املرياث: قال ،يطلق أن مات الزوج عنهن قبل فإن :قلت  ـ:قال

   .)٢(العدة

يف رجل أرسل خيطب ، )عليه السالم(  عبد اهللاأيبعن ، عن بعض أصحابنا، ريك بن بعبد اهللاعن و

ما ساق الصداق  بعديف تونه إ خربه مث جاء، فرضوا الصداق وحوا الغائبك فأن،هو غائب وعليه امرأة

فلها  ىفيتو أن  قبلكملأكان  وإن ،ثال مريا وصداقهلا فليس يف  بعد ما توكملأان كن إ :قال ،هلا

   .)٣(ةعليها العد وهي وارثه ونصف الصداق

  .خبار من األكغري ذلإىل 

الوقاع يف  إالّ ال يوجب املهر أنه ى الدالة علم الروايات املتقدمة مبفهوكيؤيد ذل أن نكبل مي

  . من العباراتغريها  إىل ،املهر والغسل وأدخله وجب اجللد إذا نهأ و،فرجلا

  :ولاملهر ال ينتصف مبوت الزوج قبل الدخ أن ىدل عل ما: الرابعةالطائفة 

ن إ :فقال ،مل يدخل ا وعنها زوجها ىفسألته عن املتو، خرب مساعة و،خرب سليمان بن خالدك

  هلا املرياث وعد  وعليها العدة و،ان فرض هلا مهراً فلها مهرهاك

                                                

 

 

 



١٢١

   .)١(عليها العدة وهلا املرياث و،ن فرض هلا مهراً فليس هلا مهركمل ي وإن ،عشراً وربعة أشهرأهلا 

مل يدخل ا فلها املهر  وتهأ الرجل عن امرتوىفإذا  :)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، ناينكخرب الو

ان هلا ك ون هلا مهركهلا مهراً مل يى ن مسكمل ي وإن ،مهرها من املرياث و، هلا مهراًمسىان كن إ لهك

   .)٢(املرياث

ن إ مل يدخل ا إذا  زوجها عنها املتوىفيف: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، صحيح احلليبو

دخل اليت عدة ك ،وعشراًعدا أربعة أشهر  و،هلا املرياث وعليها العدة و،ان فرض هلا مهراً فلها مهرهاك

   .)٣(هلا املرياث وعليها العدة و،مهر هلا ن فرض هلا مهراً فالكمل ي وإن ،ا

  .أيضاً )عليه الصالة والسالم(عنه  ،اآلخر هصحيححنوه و

  .أيضاً )عليه الصالة والسالم(خرب زرارة وأيب بصري عنه وحنوه 

 عن الرجل يتزوج املرأة فيموت عنها )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت :منصور بن حازمصحيح و

عنها زوجها بعد  ىفعدة املتوكتعتد أربعة أشهر عشراً  وترثه وامالًكهلا صداقها : قال ،يدخل ا أن قبل

   .)٤(الدخول

ان قد كوإن  :قال يف حديثنه إ ،)المعليهما الس(عن جعفر بن حممد ، سالمائم اإلعن دعو

  مات  وإن ،يدخل ا فلها نصف الصداق أن فرض هلا صداقاً مث طلقها قبل

                                                

 

 

 

 



١٢٢

   .)١(امالكعنها فلها الصداق 

سلم ن إ عدم التنصيف مبوت أيهما ومال املعارضة بني طائفيت التنصيف مبوت أيهماكخيفى ال و

رمبا  و،كذل إىل حديثاً وذهاب املشهور قدمياًال ولو ، ن الشأن يف داللة الثانيةكل، اللة الطائفة الثانيةد

 خصوصاً، موت الزوجة يوجب التنصيف أن دل ماى علان العمل ك ،الشهرة جترب الداللةن إ :يقال

 إىل هذا بالنسبة، وةالعياشي بسند ليس فيه ق و رواية املنصور الشيخىفقد رو، السند فيه نوع ضعفو

 ،ال ينتصف مبوت الزوج هنأ و،املهر ينتصف مبوت الزوج أن طائفيت إىل أما بالنسبة، تنياألولني تالطائف

ل واحدة منهما صاحلة للحمل ك و،الداللة تامة أن ماك، تمد عليهليهما معكالسند يف  وا متعارضتانمفه

قية تمل يعرف وجه ال و،الطرف عنهذاك  أو فعفو هذا الطرف عن النص ابحبأي است، ابحباالستى عل

  .التراجيح اخلارجية إالّ  فليس،يف أيهما

انت كلذا لو ال الشهرة و، ى املدعمجاعبل اإل، ةا مع عدم التنصيف للشهرة احملققأالظاهر و

  .أما موت الزوجة فيوجب التنصيف، موت الزوج ال يوجب تنصيفاً أن النتيجة

رواه منصور بن  اليت أخريها ما وبعد نقل الروايات حيث قال، ائلره الوسك يظهر ما ذكبذلو

حدث الرجل باحلديث ين ألإ و،ما أجد أحداً أحدثه:  قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، حازم

   .)٢(ين مل أقلهإ:  فأويت فأقولثفيتحد

                                                

 

 



١٢٣

 حاديث األكل بتواتر ت،التقيهى  علمحل حديث منصور بن حازم السابقى اضحة عل وقرينةهذا 

  .ثقة رواا ووضوحهاو

محل السابقة أي ما  و،امالًكاملهر ى أي ما يدل عل، ةخريحاديث األالشيخ قد رجح األ أن علماو

 أنه إذا به الذي أفيت أن ىعل:  قال، نصف املهركأوليائها تر وب للمرأةحيست أنه ىنصف علالى يدل عل

ى دل عل ل ماك ألن ،وليائها نصف املهران ألكتت هي ما وإن ،لهكمات الرجل قبل الدخول فلها املهر 

ا أل ما تضمن كف، خباراأل ىال أتعد ناأ و،ماتت هي إذا ال، مات الرجل إذا وجوب مجيع املهر يتضمن

  . واقفه بعض املتأخرين و،ظاهرهى  حممول عل،وليائها نصف املهرماتت فألإذا 

  : حاديث السابقةقوة األى ال خيفو

  .قلة معارضها وثراكلف: أما أوالً

  .أكثر وأورع وون رواا أوثقك و،فلرواية ثقات الرواة هلا: أما ثانياًو

  .يأيت وىضمثرية مما كفالعتضادها بأحاديث : أما ثالثاًو

قبوله للتأويل باحلمل  وضعف داللة ما عارضها و،صراحتها ووضوحها وفلقوه داللتها: أما رابعاًو

 أن ان هو الثابت هلا شرعاً جيوزك إذا ىنصف املسم ألن ،النصفى  علاملهرحبمل  واالستحبابى عل

  .خرياأل إالّ كذل يأىب ال و،لهكبل املهر ، لفظ املهر و،يطلق عليه لفظ مهرها

أظهر  واملرجحاتى هو أقو و،عارضها عليها ان محل ماكمإ وفلبعدها عن التقية: أما خامساًو

  .أسباب اختالف احلديث

حاديث الدالة يل الشيخ فريده األصأما تف و،التطويل إىل ية فجوابه حيتاجافقة اآلأما الترجيح مبوو

  .ىانته، ما تقدمكل واحد من الزوجني كموت ى تساوى عل

  . من الضعفى فيه ما ال خيفو

ل املهر بظاهر كن هلا  أأخبار لتقدم ،ن موت الزوج ال يؤثر يف التنصيف أفالظاهر، أي حالى علو

   مجاعاإل واحملققةالشهرة  والستصحاباى مقتض وتابكال



١٢٤

يف ى املرتضى بل ادع، استقرار املهر مجيعاً مبوت الزوجى الشهرة العظيمة حصلت عل فإن ،ىاملدع

  .يف الغنية اخلالف فيهى نف و، عليهمجاعالناصريات اإل

 خبار األونك في،ظاهر الفقيه وعن الصدوق يف املقنع الّإك حينه مل إأما القول بالتنصيف مبوته ف

 كال يقاوم ذل و،يسقطها عن احلجيةصحاب مما معرض عنها عند األمبوت الزوج التنصيب ى علالدالة 

  . ل املهركيف جانب التقية احتمال 

ره احملقق القمي يف كحنو االحتياط بالتصاحل الذي ذى عل حىت فبالتنصيفال جمال للقول  عليهو

  . جامع الشتات

تاب املوجبة جلعل كالشهرة احملققه املوافقة لظاهر الى اعتمدنا عل فإن ،موت الزوجة إىل أما بالنسبة

 حيث ،ره احلائريكما ذى قلنا بداللة رواية منصور عل أو ،صحابالروايات املخالفة معرضاً عنها عند األ

  : قال

دل عل عدم  هو ملاإمنا جهته  ومرجحات الصدور إىل الترجيح حبسب الداللة املانع عن الرجوع(

 كذلإمنا ال حيفظون عين :  يف خرب منصور بن حازم)عليه السالم(قوله  ألن كذل و،تنصيف مطلقاًال

ى دال عل و،الزوجة والتنصيف مبوت الزوجى  الدالة علخبارمتعرض حلال األ يمبدلوله املطابق، لمطلقةل

 يكجمال للمعارضة ى ييق معه ال و،خبار األكتلى ماًً علكون هذا اخلرب حاكفي، واقعمللا غري مطابقة أ

  . جهته أو مرجحات الصدور إىل يرجع

 خبار األكون تلكبعد ، ال حيفظون عين: )عليه السالم(ون املراد من قوله كي أن ال بدو

مبا ة تنفاملكاملقالية  وان غفلتهم عن القرائن احلاليةكم ملأ هو ،املستفيضة موجبة للقطع بصدور مضموا

 حكامحنو اجلد يف مقام بيان األى ون من أحاديث صادرة علكث ال يتميز هلم ما يحاديأحدث هلم من األ

  ون منها كما ي و،الواقعية



١٢٥

  ). انكائناً ما كمين  هعومس فريوون عين ما ،حنو التقيةى صادرة عل

  . التصاحل إىل  مبا حيتاجاألمرل كأش وإالّ ،فهو

 رناه يفكما ذكفإرثهما  إىل داق، وأما بالنسبةالص إىل ماتا معاً بالنسبة عليه فيأيت التصاحل لوو

  . اهللا سبحانه العامل و،رثتاب اإلك

  

  



١٢٦

خالف يف   بال،لمرأة النصفل يبق و،النصف إليه طلق الزوج عاد أنه إذا قد عرفت :)٢٩ مسألة(

 يرون غري وان من دين آخرك إالّ إذا ،العقل يف وجه وبل، مجاعاإل والسنة وتابكيدل عليه ال و،كذل

  . القاعدة الثانويةى م ملتزمون مبا التزموا به علإ فكذل

سنةً وتاباًك ،ال خالف وإشكال للزوج بال كان ذلكبعضاً  أو الًكهلا  عماا لو عفت مث إ 

  . بقسميه عليهمجاعيف اجلواهر ادعاء اإل و،اًإمجاعو

  .)١(احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون أن الإ: قال سبحانه

 بل ،)٢(أمواهلمى عموم تسلط الناس عل إىل ا مضافاًذ ه،كذلى  مجلة من الروايات الدالة علستأيتو

 مل كبذل للمرأة ان دين ال يعطي الصالحيةك إذا نعم، حيث مل يغريه الشارع، أيضاًيدل عليه العقل و

  . لزام حسب قاعدة اإلكن هلا ذلكي

لن ك أو و،ن قاصراتك إذا عفو أوليائهن  أو،نمث املراد عفو النسوة عن النصف الاليت يستحق

يعفو : نه يقالإف، ني فيهكانا مشترك وإن رك مجع مؤنث ال مجع مذ)يعفون( و،خ مثالًاألكياء األول

  . لمةكالناصبة النون يف آخر ال أن لذا مل حتذف و،يعفوان يعفون تعفو تعفوان يعفون

النون فيها  ألن ،مل حتذف النون يف يعفونو( ):البيان يف غريب القرآن(كتابه باري يف ناألقال ابن 

 إذا ماك، املضارع صار مبنياً و اتصلت بالفعلاذإ و، فهي عالمة مجع ال عالمة رفع،ضمري مجاعة نسوة

صح ذا ثبت هذا إ و،لفظ واحدى اجلزم عل والنصب وصار يف موضع الرفع و،يدكاتصلت به نون التو

   نه ثبت فيه النون يف حالة الرفعإف، مل يعفوا وعفونهم ي  فعل الرجال حنو،ثبات النون خبالفإ

                                                

 

 



١٢٧

  . النصب وحتذف يف حالة اجلزمو

 إالّ )يعفوون( وأصله ،لذهاب الالم اليت هي الواو )يفعون( للرجال ان فعالًك إذا )يعفون(وزن و

 نناك فاجتمع سا،نةكواو اجلمع بعدها سا و،نةكفحذفت فبقيت سا األوىلو االوى ثقلت الضمة علأنه 

 من ية أوىلاألصلو اان حذف الوك و،نانكمع ساتاليت هي الالم لئال جيو امها ال جيتمعان فحذفت الوو

 )يعفون(صار  وحذفها أوىلفكان  ،ية مل تدخل ملعىناألصلالالم  واجلمع دخلت ملعىنو او ألن ،اجلمعو او

مل  ولمةكالواو الم الألن  ،)يفعلن( جلماعة النسوة ان فعالًك إذا )يعفون(وزن  و،)يفعون(وزن ى عل

  . أصلهاى انت باقية علكيوجب حذفها فا  ميوجد

 ،ون اللفظ جمازاًكنعم قد ي، عيناً أو انك ديناً ،سقاطريد به اإلأعفوهن يأيت بأي لفظ  أن الظاهرو

  . سقاطيف مبثل اإلكف، يف صيغ العقود ما حققناهك يف أصل العقد كال يهم ذل و،ون حقيقةكقد يو

ذا إف(: قال اجلواهر وإن ،العني أو لم حول اللفظ الذي يسقط به الدينكن نافلة القول التفم عليهو

بل يف ، كالتر وبراءاإل وسقاطاإل وقد تلفت يف يد الزوج صح عفوها بلفظه وعيناً أو ان الصداق ديناًك

منهما اخلالف أحد  كبل مل حي ،)كالتمليو( خريينبل يف األ) اهلبةو( شف اللثامك وكاملسال والقواعد

 رادة معىنإ فيه مع إشكالال  و،سقاط احلق الذي ال خيتص بلفظإى ل منهما علكلعله لداللة  و،هنا

 ،ك تبعاً لذلءبراون اإلكي أن ىريد منهما معنامها لو تعلقا بالعني عل أالم فيما لوكالإمنا . براء منهمااإل

 باعتبار عدم قصور ءبراصح اإليونه مقبوضاً فكلباهلبة  ما يف الذمة ممن هو عليه ك صحة متليأن وجههكو

  خبالف هبة ما يف ذمة ، نفسهى سان علناإل كمل



١٢٨

نه كل، تشخيصه بالعني خيرجه عن الدين الذي هو حمل البحث و، ديناًهنه ال يتصور قبضإف، الغري

 أنه  يدفعهثالًاحتماله بالضمان م و، ديناًهان قبضكمإقد عرفت عدم  و،اعتبار القبض يف صحة اهلبةمينعه 

  ). الضمانبعد ونه مقبوضاً مبن صار يف ذمته كأفاد  وإن ،هو عقد آخرإمنا  و،ليس قبضاً

 ،عيناً أو انكمن وجهة صحة العفو ديناً  و،ما عرفتى من جهة اللفظ ال مانع علنه إ :ذ فيهإ

  . القبض إىل جة حباكهبة مثل ذل أن ىعلأي دليل  و،الشارع مل يغريه وعريفنه إ ،بةًه أو سقاطاًإ

ورة كلفاظ املذان غري األك وإن قد أراده و،ان عرفياًك مما كل لفظ أفاد ذلكعليه يصح بو

 لفاظ املفردةما أشبه من األ وعراضاإل و)ميتأرفع عن  (الرفع من باب و)وضعه عنه (الوضع من بابك

  . كحنو ذل و)ال أبغي( و)طلبأال ( و)ريد أال(مثل ، بةكاملرأو 

 أو ،ءالعطا ان مبعىنك ءسوا، التحرير وما عن املبسوطك ،أيضاًفيصح بلفظ العفو ، لأي حاى علو

  . براء اإلريد معىنأ )كعفوت عن(: حبرف اجلر فقالى ان أتك إذا نعم، سقاطاإل ان مبعىنك

ى من جهة تسلط الناس عل إالّ ،جاء بلفظ اهلبة إذا  حىت،القبول مطلقاً إىل الظاهر عدم االحتياجو

بقبول  إالّ نسان آخرإيسقط حق  أن نسانال حق إل أنه ،الفقه رنا يف بعض أبوابكحيث ذ ،)١(همأنفس

 ،سقاطاإل وءبرا بلفظ اإلءجا إذا حىت و، املعفو عنهكان من التصرف يف سلطنة ذلك وإالّ ،سانناإل كذل

  مثل الطالقما يفك ،صرح الشارع بالعدم إالّ إذا ،بد من رضاية الطرفني ل شيء له طرفان الكفإن 

  . العتقو

                                                

 



١٢٩

 النيب أوىل:  املستفاد من قوله سبحانههمأنفسى الناس مسلطون علهو عقالئي دل عليه و

  . خرواهد األشبعض ال و القطعيمجاعاإل إىل باالضافة ،)١(همأنفسباملؤمنني من 

 بأي لفظ قبول عند املشهور إىل ال يفتقر(:  حيث قال،ره اجلواهركعرف وجه النظر فيما ذيمنه و

 الإ : قوله تعاىلإطالقمما يؤيده هنا  و،املشهورى دلة املعتضدة بفتوطالق األ إل،اتءبراسائر اإلكوقع 

 إليه عن املبسوط من االفتقار فما، جعلته يف حل منه فقد قبضته إذا اأما يف اخلرب من  ويعفونأن 

ان ما عن الشيخ أضعف مما عن ك وإن ،ضعيف يف وجه كان بلفظ اهلبة والتمليك إذا الشافعي و،مطلقاً

 اعترب فيهما القبول وامحنوها مما يقوم مقامه وكيالتمل و صح بلفظ اهلبةان عيناًك وإن ،الشافعي

  ). القبضو

 أو سقاطبلفظ اإل أو ان بلفظ اهلبةك ،ديناً أو انكالقاعدة اعتبار القبول يف اجلميع عيناً ى ذ مقتضإ

  . القبول إىل حنوه وءبرا املشهور يقولون بعدم االحتياج يف لفظ اإلانك وإن ،كغري ذل أو ءبرااإل

مع  إالّ صحيتصرف يف سلطة الغري ال  أنه من جهة و،من جهة اللفظ يصح بأي لفظنه إ :احلاصلو

  . فتأمل، العني وقبوله من غري فرق بني الدين

 بأن العفو شكالاإلو( :قال ،ذكره احلائري الذي شكال يظهر وجه النظر يف جواب اإلكمن ذلو

 أن مدفوع بأن الظاهر، عيانسقاط يف األال جمال لإل إذ ،ان املهر ديناًك إذا سقاط فيختص مبااإل لغة مبعىن

بل املراد منه هو ، عفوتكاحها نمن له عقدة  أو ية ليس هو لفظه بأن تقول املرأةاملراد من العفو يف اآل

  معناه 

                                                

 



١٣٠

أو تسريح  :هذا نظري قوله تعاىل و،كظ شرعي يفيد ذل للزوج بلفكرادة حصول امللإ مبعىن

لفظه، فيدل على صحة الطالق بلفظ سرحت، بل املراد منه هو ليس املراد منه حيث إن  ،)١(حسانإب

 يف ذلك فال هبيت عن ظهورأ وإن خالصها عن قيد الزوجية بلفظ شرعي يفيد ذلك،هو معناه وهو 

 عدم سقوط املهر األصلى مقتض و،ية من هذه اجلهة جمملةآلري ا فتص،رادة لفظهإظهوره يف  جمال لدعوى

ه كمقتضاه عدم متل أن ماك، مهاحنو وسقاطاإل وبراء من لفظ اإلكمبا يفيد ذل إالّ ان ديناًكعن ذمته فيما 

  ). حنومها وكالتملي و من لفظ اهلبةكون مفيداً لذلكمبا ي إالّ ان عيناًكله فيما 

 إذا الصلح أو ،ان عيناًك مثل اهلبة فيما ، شرعية خاصةأحكامفظ له ذا جاء بلإف، حال أي ىعلو

حنوه  والعقد تبع ،كما أشبه ذل أو عفو أنه مع بدل يصري مما يعد عرفاً  بدون بدل أوقلنا بصحته عفواً

  . حكام األكطالق أدلة تل إل،ه اعولة له شرعاًأحكام

لق غفأ امرأة )عليه السالم(جعفر  تزوج أبو:  قال،الصلح ما تقدم يف حديث أيب بصريى يدل علو

   .)٢(احلهم فلما فتحوا صم ما سألتمكل وتحوااف:  فقال،الباب

صح  إذا نهإف، ما تقدمى ل املهر علكطلبت منه  وإن ،ارتد الزوج صح هلا العفو أنه إذا الظاهرو

   .كاالرتداد ال مينع عن ذل و،ل بطريق أوىلكالعفو عن الالعفو عن النصف صح 

  . يةاآل )٣(م يف الدينك مل يقاتلوم اهللا عن الذينكال ينها: قال سبحانه

                                                

 

 

 



١٣١

 ليس موضع دليل ألنه اقتص منه فكلو مل يؤمن بذل ول املهركعطاء إاملرتد جيب عليه  أن أماو

 على الزوج ر، فيشمله ما دل على ثبوت املهلزامينصرف مثله عن دليل اإل فهو حق الناس الذي ،لزماإل

مل  ويعلم وجود املسقط أن  إىلم باستمرارهك فيجب احل،ما سبقكالرواية  ويةما هو ظاهر اآلك بالعقد

  . الردة توجب السقوط أن يثبت

ور يف كاح املذكالم لو عفا الذي بيده عقدة النكذا الكو( : اجلواهرمعالشرائع قال ممزوجاً مث إن 

عن  و،بب واجلد لألاألكما عند اخلاصة كهو الويل قلنا  أو ،ما عند العامةكالزوج نه إ  قلناءسوا، يةاآل

  ). أة عقدهامراالمن تولته  أو ما عن املهذبكقيل  و،خالنهاية زيادة األ

شاف عند كقال يف ال، اح الزوجكاملراد ملن بيده عقدة الن أن ىفقون علتالعامة ال ي أن الظاهرو

تعفوا املطلقات عن أزواجهن فال  أن  إالّ يعين،الويل )١(احكالذي بيده عقدة الن: قوله سبحانه

يعفو  أو ،يف آخذ منه شيئاًكال استمتع يب ف وال خدمته وآينر ما: تقول املرأة و،بنصف املهريطالبنهم 

 رامله إليها يسوق أن عفوهوهو الزوج : الشافعي، وقيلهو مذهب  و،احهنكالويل الذي يلي عقد ن

 إالّ أن ،احلق عفواً فيها نظرى الزيادة علية مست و،الصحة ظاهر األول و،أيب حنيفة وهو مذهب كامالً

ما بنصف يطالبها  أن ذا طلقها استحقإفالتزوج املهر عند  إليها يسوق أن ان الغالب عندهمك: يقال

   .لةكطريق املشاى مساه عفواً عل أو  املطالبة فقد عفا عنهاكذا ترإف، ليهاإساق 

  مل هلا كيدخل ا فأ أن لبقها لقط وتزوج امرأةنه إ :عن جبري بن مطعمو

                                                

 



١٣٢

   .)١(أنا أحق بالعفو: قال والصداق

 إليها بعث و فلما خرج طلقها،عليه بنتاً له فتزوجهافعرض قاض  وسعد بن أيب على دخلنه إ عنهو

 ،فلم بعثت بالصداق: قيل، رهت ردهكف ي علعرضها: فقال ،تزوجتهامل : فقيل له، امالًكبالصداق 

  .)٢(فأين الفضل: قال

:  قال)عليه السالم(عطاء الزوج كل املهر يعمل ما رواه حممد بن مسلم، عن أيب جعفر إوعلى 

ين تزوجت امرأة يف حياة إ: قال و،جيف البابأ ورخيت الستورأإذا  :قال، سألته عن املهر مىت جيب

ال تفعل يا :  فقالفنهاين أيب إليها تفذهب إليها تقنفسي تا وإن )عليهما السالم(احلسني  علي بن أيب

 ي علانك ءساكب إليها دخلت عليها قذفت أن فلما، فعلأ إالّ أن بيتأين إ و، ال تأا يف هذه الساعة،بين

مه قد وجب الذي :  فقلت،أجافت الباب و فقامت موالة هلا فأرخت الستر،خرجذهبت أل ورهتهاكو

   .)٣(تريدين

  . ن واجباًكمل ي ونفسهى  عل)السالمعليه الصالة و(وجبه أ أنه ىفقد محله الشيخ عل

اح من هو يف طرف كاملراد مبن بيده عقدة النن أيف متفقة الروايات الواردة عن طريق اخلاصة مث إن 

اح فهو ويل كالذي بيده عقدة الن: )عليه السالم(عن الصادق ، صحيح ابن سنانك، املرأة ال الزوج

  . أمرها

   خاأل وبهو األ :يةاآل) أو يعفو ( يف قوله تعاىلأيضاًحسن احلليب و

                                                

 

 

 



١٣٣

   .)١(ذا عفا فقد جازإف، يشتري وأة فيبيع هلامراالرجل جيوز أمره يف مال لاو إليه ىالرجل يوصو

   .أيضاً )عليه السالم(عنه ، وحنوه خرب مساعة

من توليه أمرها  وله املرأةكالذي تو و،بيعين األ :أيضاً )عليه السالم( عنه ،رواية ابن أيب عمريو

   .)٢(غريمها أو قرابة أو أخ

عليها فهو هو القائم  وان يقيم اك إذا أخوها و،عفا جاز له إذا أبوها: سحاق بن عمارإيف خرب و

   .)٣(هال يقيم عليها مل جيز أمر ويهتم خ الان األكذا إ و،ب جيوز لهمبرتلة األ

 إليه ىب والرجل يوصاأل وخهو األ:  قال،أيضاً )السالم والصالة وعليه(عنه ، يف خرب أيب بصريو

 كليس هلا ذل: قال ،جيز ما يصنعأال : قالتن إ أرأيت:  قلت:قال، الذي جيوز أمره يف مال يتيمتهو

   .)٤(ال جتيز هذا وأجتيز بيعه يف ماهلا

 ىاملوص وخاأل وبهو األ: )عليه الصالة والسالم(عن الباقر ، أيب بصري وابن مسلمصحيح يف و

يف يشتري فأي هؤالء عفا فعفوه جائز  وأة من قرابتها فيبيع هلامرااليف مال ي جيوز أمره الذوإليه 

   .)٥(املهر

: فقال ،النكاح عن الذي بيده عقدة ،)عليه الصالة والسالم(سأل رفاعة يف الصحيح الصادق و

 لهكيدع  أن ليس له و بعضاًكيتر ويأخذ بعضاًالذي الويل)٦(.   

                                                

 

 

 

 

 

 



١٣٤

 يف قول اهللا ،)عليه الصالة والسالم(عن أيب جعفر ، عن أيب بصري، سريهعن العياشي يف تفو

أمره يف جيوز الذي و إليه ىخ يوصاأل وبهو األ: قال احكأو يعفو الذي بيده عقدة الن :وجلعز

   .)١(يشتري فأي هؤالء عفا فقد جاز ومال املرأة فيبتاع هلا

اح هو ويل كالذي بيده عقدة الن:  قال،)لسالمعليه ا( عبد اهللاأيب عن ،  بن سنانعبد اهللاعن و

   .)٢(أمره

  . احكالن إىل يرجعالضمري  أن الظاهر: أقول

 ،حكيل الذي أناح هو الوكالذي بيده عقدة الن: قال) عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن رفاعةو

   .)٣(لهكيدع  أن ليس له ويدع بعضاً ويأخذ بعضاً

:  فقال،احكسألته عن الذي بيده عقدة الن:  قال،)ه الصالة والسالمعلي(عنه ، أيضاًعن رفاعة و

يترك كله أن ليس له و، يأخذ بعضاً ويترك بعضاً،هو الذي يزوج.  

مام إ إىل الويلمث إن حمشي الكشاف بعد أن نسب القول إىل أن املراد مبن بيده عقدة النكاح 

   : قالكية مالكاملال

  : طالوة الصواب لوجوه والصحة عليه رونق احلققول ظاهر نه إ صدق الزخمشريو(

 حالة العقد املتقدم كأما الزوج فله ذل و،اح ثابتة مستقرة هو الويلكالذي بيده عقدة النن إ :األول

 بعد الطالق كقيل أطلق عليه ذل فإن ،اح يف شيء البتةك مث هو بعد الطالق ليس من عقدة الن،خاصة

   ىعلى فال خيف  مقدرة)انك (بتأويل

                                                

 

 

 



١٣٥

  . أصله والمك الإطالقاخلروج من حد  و من البعدكاملنصف يف ذل

 ،ركالب ومةاألكهلا البتة  فيهن من ال عفو و،يعفون إالّ أن :لزوجة بقولهل األولاخلطاب ن إ :الثاين

 ،األوللزم اخلروج عن ظاهر عموم مته أأو  ركابنته البى الويل عل إىل فلوال استتمام التقسيم بصرف الثاين

مل ن إ هلن يعفو أو  للعفون أهالًكن إ يعفون إالّ أن :الم مبعىنكالويل صار الى الم علكيث محل الحو

مته أالسيد يف  و،ركب يف ابنته الب هو األكعفوه عند ماليعترب  وان الويل الذي يعفوكهلذا  و،ن أهالكي

  . خاصة

هذا احململ ذه ى  فيه علمراألوالم كانتظم أطراف ال وقسامتاب العزيز قسم األكالن إ :الثالث

ال تنسوا و :زواج بقوله تعاىلياء مث األاألولخطاب الزوجات مث ى ية حينئذ مشتملة علاآل فإن ،املثابة

  . رمية جامعة للمقاصدكية الهذا اآلى ون علكفت ،)١(مكالفضل بين

العفو  و،الزوجات إىل ما هو مضافك ،اح العفوكصاحب عقدة الن إىل املضافن إ :الرابع

ان املراد كلو  و،ريب سقاط بالالزوجات هو اإل إىل املضاف إذ ، اتفاقاًاألولهو املراد يف  وسقاط لغةاإل

يطابقه إمنا هذا  و،ال يستحق عليه عطائه ماإ وميل املهركتى بصاحب العقدة الزوج لتعني محل العفو عل

املدلول من  ألن ،مكالفضل بينال تنسوا و: زواجمن مث قال يف خطاب األ و،مساء التفضلمن األ

  . هو فضل ال عفو، جهته غري مستحق عليه

  فيجب استرجاع النصف فيسقطه،طلق و قبل الطالقامالًكلعل الزوج تعجل املهر : ال يقالو

  . حقيقته وظاهرهى علالزوج العفو من جانب يبقى حينئذ  و،عفو عنهيو

                                                

 



١٣٦

  .  خالفهاألصلتقدير ما  ولفةكحسبنا يف رد هذا الوجه ما فيه من ال: نا نقولأل

فلو  فرضتم: قوله إىل ن طلقتموهنإو: زواج بقولهية خطاب لأل صدر اآلنإ: اخلامس

 إىل فاتاً من اخلطابتال وان عدوالًكل مراداً به الزوج )١(احكأو يعفو الذي بيده عقدة الن: جاء قوله

 ،صيغة اخلطابى عل مك تنسوا الفضل بينالو: جل هذا جاء قولهأل و،ليس هذا من مواضعه و،الغيبة

  .  أوالًخلطامزواج املراد به األألن 

 فنصف ما فرضتم :ما عطف عليه استثناء من قوله ويعفون أن الإ: قولهن إ :السادس

م كعنه الزواجات فليس بواجب علييعفو  إالّ أن مكواجب علي )٢()فنصف ما فرضتم (،المكالأصل و

ال  وال يتغري ومل املهر هلن فالنصف واجب عليهمكهم لو  إذ الويل استقامى الم علكذا محل الإف، ذاًإ

 األولبني  يف املخالفةحقيقته ى  علء فال جيري االستثنا،خيالف احلالة املستثناة مما وقع منه االستثناء

ليهن إ ىدؤغري ماآلخر النصف  أن مكواجب علي) فنصف ما فرضتم (قولهى مقتض: يقال إالّ أن ،الثاينو

التأويل هذا يف  و،ليهنإ ىمؤداآلخر مل املهر فقد صار النصف ك ذا عفا مبعىنإف،  ساقط عن الزوجألنه

  ). نة ردهفة ما يسقط مؤلكمن ال

  .اليت ذكرناها موافق للروايات  ألنه و،ثره فوائدهكقد نقلناه بطوله لو

ى وليها منه عل ووليه وعم من الزوجألا )يعفو الذي بيده عقدة النكاحأو ( رادةإمن احملتمل مث إن 

  .  فال تنصيف حينئذءيعفو أحد هؤال أو )يعفون أن الإ (،ثبوت النصف بالطالق معىن

                                                

 

 



١٣٧

ون املراد به كسابقة اليت ال يعارضها ما يف بعض الشواذ من العمدة النصوص ال(: يف اجلواهرو

   .)واممضى فاق علناالك أو مامية خصوصاً بعد اتفاق اإل،الزوج

 :ناأخبارقد ورد يف بعض  أنه دريس منإابن  وأراد بالشواذ ما عن الشيخ يف التبيان أنه الظاهرو

  . يف سنن البيهقي أنه هامش اجلواهر املطبوع جديداً من رهك ال ما ذ،اح هو الزوجكالذي بيده عقدة الن

  . سان عليهناإل حتميل املطلقة مبا يقدراستحباب ورد يف الروايات من  عم مارادة األإيؤيد و

سرحوهن سراحاً  وفمتعوهن :يف قوله تعاىل، )عليه السالم(عن أيب جعفر ، رواه جابر مثل ما

  عظيمهم و)خسارة خ لو( حياء وآبةكن يرجعن بإدرمت عليه ف قمتعوهن محلوهن مبا :قال ،مجيال

راماً كإم ك عند اهللا أشدكمرمكأن إ ،حيب أهل احلياء وييرمي يستحكاهللا  فإن ،عدائهنأمشاته من و

   .)١(حلالئلهم

  امرأتان متيمية)عليهما السالم(بن علي ان حتت احلسن ك:  قال،عن أبيه، عن احلسن بن سعيدو

متعهما العشرة  وخربين مبا تقوالنأ ومها فلتعتداأخرب: قال وليهماإبعثين  ومجيعاًفطلقهما  ،جعفيةو

فتنفست  ،اعتدي: عفية فقلتفأتيت اجل، السمن وعسلذا من الك وذاكل واحدة منهما بك والفاآل

 ،النساءهلا قال  حىت ي،ما اعتد فلم تدرالتميمية أما  و،متاع قليل من حبيب مفارق: مث قالت، الصعداء

   .)٢(نت مراجعاً المرأة لراجعتهاكلو : مث قال، رضت يف األك فن،فأخربته بقول اجلعفية، تتكسف

  مل باملناط شا تأ إالّ ،ا بعد الدخولأ ظاهرها انك وإن الرواية الثانيةو

                                                

 

 



١٣٨

  . الم حول الروايتني يف باب متعة املطلقةكقد تقدم ال و،رناهكما ذ

ما هو الغالب كنساناً أمرها إت انت ولّك أو ،عفت وانت هي رشيدةكيلزم القول بأنه لو مث إنه 

 باألكهلا ويل شرعي  وانت صغريةك أو ،وصياءاألوخر األقرباء بعض األ وعماماأل وخوةيف توليتهن اإل

  . ن ويل شرعي مل يصحكمل ي إذا أما،  صح العفو،من أشبه ومكاحلا والقيم والوصي واجلدو

املراد  أن ال، تعارف من تولية البنات هلمامل إىل ما أشبه منصرف والوصي يف الروايات وخر األكذو

  . لو بدون التولية وكحقهم يف ذل

بعض  و،من أشبه واجلد وبعدم الوالية لغري األى  املنقول علمجاعه اإلرناكما ذى يدل علو

:  ما عن العياشي حيث قالأيضاًيؤيده  وبل، ابن أيب عمري وسحاق بن عمارإرواية ك، الروايات السابقة

ليهإى خ يوصاأل وباح هو األكالذي بيده عقدة الن، مل  إليه ىن أوصكمل ي إذا خاأل أن ىمما يدل عل

  . مرهيصح أ

ان ثبوت كمإباجلملة بعد و( :الم لهكبعد مجلة  حيث قال ياحلائرقول يف النظر يظهر وجه منه و

ونه ك هلا من جهة ءالشرا والتصرف يف مال الصغري بالبيعى غريهم علوقارب األ والوصي وخالوالية لأل

تصرف يف الى لوالية علان ثبوت املالزمة بني اكمإ ومهاهلاإالشارع بى مور احلسبة اليت ال يرضمن األ

 من ثبوت خبارثبات مبا هو ظاهر هذه األخذ يف مرحلة اإلاحها ال مانع من األكنى الوالية عل وأمواهلا

  . التصرف يف أمواهلامثاهلم ممن له الوالية على أقارب وخ والوصي واألنكاح الصغرية لألى الوالية عل

مع  رساهلا ال تصلح للمعارضةإان كا ملأإالّ  صحابره األكنعم رواية ابن أيب عمري ظاهرة فيما ذ

  . فتدبرالصحاح ها من أكثر اليت خبارغريها من األ



١٣٩

 بل، لدليل السلطنة وا خمالفة لبعض الروايات املتقدمةإ ف،ن العمل بظاهرهاكأما رواية مساعة فال مي

ليس بيد غري ااز  أنه ممن املعلو و،)١(احكالذي بيده عقدة الن:  حيث قال،رميةكية اللظاهر اآلو

جازة يف ثرياً مع اإلكما يتعارف مثل هذا النهي كيها الترتيهي ى فالالزم محلها عل، احكعقدة الن

  . العرف

 ،املصلحة أعم من مصلحتها إذ ،ن مصلحة هلاكتمل  وإن ،املصلحة يف العفو عفاى رأ إذا الويلمث 

  . لحة أعم يف بعض املسائل السابقةون املصك إىل قد أملعنا و،دلةطالق األ إلكذلو

اعتبار املصلحة الكركي حاشية  والعالمة يف املختلف ودريسإابن عن  يكرمبا ح(: قال يف اجلواهر

 يكيف حماالتفاق  ن قد يستفاد من معقدكل، مقتضاه عدم اخلصوصية للمقام و،لو عن البعض ويف العفو

روض اجلنان  وجممع البيان والتبيانذهب يف حمكي نه املأ و،جلد العفوا وبلأل أن املبسوط واخلالف

ا هي جواز عفومه وللمقام خصوصية أن خباريظهر من األ و،للراونديفقه القرآن  وللشيخ أيب الفتوح

  ). مطلقاً مع املصلحة وعدمها

  . غريه وسحاق بن عمارإ ظاهر خرب هيؤيد و،اجلد وب أعم من األ أن األمرن قد عرفتكل

دلة له بعد  األإطالقلشمول  ،ىفكجيز أ وذا عفا الفضولإف، فضولية يف املقامالظاهر جريان الو

  . يف مثلهالعرفية 

  من األدلة  طالق إل،األمريف كفى  افعأولياء متعددون فأي ويل هلا ان كذا إو

                                                

 



١٤٠

  . ما أشبه أو يالنكالو أو اجلد وبون األكي أن غري فرق بني

، روهاًكان العفو عن اجلميع مك وإن ،لهكعن  أو الصداقيعفو عن بعض  أن للويل أن الظاهرو

يف قوله  ) السالمماعليه( أيب عبد اهللا وعن أيب جعفر، حممد بن مسلم مجيعاً ومحران و زرارةىفقد رو

 أو هو الذي يعفو عن بعض الصداق: قال احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون أن الإ :تعاىل

الويل هو : تب الفقه قالكن يف بعض كل،  الوسائل يف الطبعة القدميةذا يفك ،)١(لهك أو حيط عنه بعضه

  . لهك أو حيط بعضه أو الذي يعفو عن الصداق

عن العفو جواز ى الروايات تدل عل و،ةكية املبارفهذه الرواية معتضدة بظاهر اآل، أي حالوعلى 

  . أيضاًل كال

ان رمبا يظهر من املشهور ك وإن ،راهةكلاى ل علكعدم العفو عن الى دل عل فالالزم محل ما عليهو

  . عدم اجلواز

رمبا  و،البعض أو لكعفو غريها بأن يعفو عن ال إىل  مطلق بالنسبةخبار األأكثر: قال يف احلدائق

صحيحة رفاعة قد صرحت بأنه ليس له العفو عن  إالّ أن ،أيضاًل كظهر من بعضها جواز عفوه عن ال

الرواندي يف فقه  وجممع البيان والتبيان وبل رمبا ظهر من املبسوط ،صحاباألالم كعليها ظاهر  و،لكال

 ،ل جازكاقتضت العفو عن الن إ املصلحة أن جامعفاقاً لل ويف املختلف و، عليهمجاعاإلى ن دعوآالقر

 ان فيه مصلحة املوىلكيقتضي جواز عفوه سواء  هاإطالق وهو الويل الشرعياملذكورة مورد الصحيحة و

  .  ماهلاألنهتعفو عن اجلميع  أن أما هي فلها و،عليه أم ال

                                                

 



١٤١

  . مرسل ابن أيب عمري وصحيح رفاعة واألصللعل دليل املنع : يف اجلواهرو

فقد تبع املشهور يف هو  أما ،لكالعفو عن ال امع يف جوازاجل وشف اللثام تبع املختلفكن إ :مث قال

  . املنع

الرواية اليت ى م مل يطلعوا علأ أيضاًين مجاعة آخر و بلكاملسال واجلواهرالذي يظهر من و

مهاهلا مع ن وجه إلكمل ي  ـلكالعفو عن الى هي نص علو ـ لو اطلعوا عليها ولذا أمهلوها و،رناهاكذ

  . التفصيل ووم يف مقام االستيعابك

عمداً بطل الزائد عن مقدار  أو ذا قلنا بعدم صحة العفو عن اجلميع فعفا جهالًإف، أي حالى علو

 شخاص الزوجنيأ وعرافأما ما ليس له فلعله خيتلف يف األ، لكال وجه لبطالن ال إذ ،له عفو عنه ام

  . ال املستثىناألصلوفق ى منه عل  جيعل املستثىن،ما خرج إالّ  العفوءولياأللحيث إن ، ءيااألولو

صحة عفو م بعدلو قلنا  و،م بأنه مخسةكمخسة ح أو الباطل منه عشرة أن يف كش وذا عفا مثالًإف

  . إشكال فال مائة دينار مثالًكل واحد كشى ان املهر علك واجلميع

سبيل اخليار من ى الباطل أحدها علفهل  ،ثوب وشاة و متعددة مثل دينارشكالأى ان علك إذا أما

الزوجة يف  و الزوجكيشتر أو ،سبيل املردد بدون اختيار جديدى عل أو القرعةى عل أو الويل أو الزوجة

فال ، ك من املشترألنه، خري ال يبعد األ،احتماالت ،ل ما يبطل عفوه يف اجلميعقون هلا بقدر أكفياملهر 

  . خروجه لالحتماالت األ



١٤٢

 أو املثلالبعض وجب عليها رد  أو  املرأة يف اجلميعتقد تصرف وقلنا بالصحة وذا عفا عن اجلميعإو

لسابق االم يف كالكالم هنا كون الكالرهن فيكوقتاً الزماً م أو ون التصرف جائزاًكي إالّ أن اللهم، القيمة

 كترد نصف املهر لوحدة املال أن  املرأة يف الصداق مث طلقت قبل الدخول حيث عليهاتتصرف إذا فيما

  . يف املسألتني

  .بينها بالنسبة واً بني الزوجكون املهر مشتركعن البعض يلو عفا الويل  أو املرأة أن منه يعلمو

يقيم الطرف  إالّ أن فالقول قول العايف ،الفرس أو الشاةى علالعفو هل حصل  أن لو اختلفا يفو

لو  أنه  إىلقد أملعنا سابقاً و،عمله و بنيتهرأبص ويد اذكان  أن  والعايف هو املنكر بعدي املدعألنه ،البينة

ون رضاه تصرف  بداهلبة له مثالً أو سقوط املال عن ذمته ألن ،ان للطرف احلقكعفا فلم يقبل الطرف 

  . ترددى  علالناس مسلطونيف سلطته ينفيه 

ال غرر يف مثل  و، عريفألنهمردداً ، عفوت عن أيهما: وليها أو تقول املرأة أن يصح أن ال يبعدو

  . ليهإملاع قدم يف بعض املسائل السابقة اإلتما ى املقام عل

 عليه جبنون ق منه مث صار موىلحصل الطالن إ يعفو عن حقه أن جيوز لويل الزوج أنه مث الظاهر

طلق احلاكم الشرعي ملصلحة يف ذلك  أو حينئذ،قلنا بصحة طالق الويل عنه  وبلغ فاسد العقل أو ،حنوهو

قد و، ونؤسائر الشكشأن العفو  فإن ،بعضاً أو الًكون املصلحة يف العفو كتقد ف منصوب ملصلحته ألنه

 ،قدر املهر والتزويج إىل  بالنسبةكذلك و،ال يأخذ بهن أ وياريأخذ باخل أن للويل أن رنا يف باب اخلياركذ

  . أيضاً ك أدلة الوالية شاملة ملثل ذلإطالقف، ونؤل الشك من كغري ذلو



١٤٣

ن إ يعفو عن حقه أن ال جيوز لويل الزوج: جه النظر يف قول الشرائع حيث قالومنه يعرف و

  . كتبعه غري واحد يف ذل وإن ،ال غبطة له يف العفو و منصوب ملصلحتهألنهحصل الطالق 

هم ظاهر: بل يف اجلواهر، ليس لويل الزوج العفو عن حقه مع الطالق و:قال يف القواعد مثالً

  . اًإطالقثرياً من الفقهاء مل يتعرضوا هلذا الفرع ك فإن ،المه حمل نظركن كل، االتفاق عليه

 )احكمن بيده عقدة الن(لو فسرنا  و:كقال يف املسال  مثالً،يظهر من بعضهم نوع تردد يف املسألةو

ويل ى لو رأ و،ما يدخل وليهك ،أيضاًور هنا كم املذكيل الزوج يف احلكيل دخل وكمبا يشمل الو

جعل الويل هلم نفوذ  معىن ألن ،رجاعما أشبه اإل والعقل وا مل حيق هلما بعد البلوغفأحدمها العفو فع

  .  مفروض العدمهو ونهالثبت بط إالّ إذا ليهمإعمله بالنسبة 

 الويل احللف لقاعدة املدعيى ثبات فعلن من اإلكذا مل يتمإ و،ثباتمل فعليه اإلكلو ادعاه الذي و

  . ركاملنو

ل واحد كعفا وليان  أو الويل النصف وال حق للويل يف عفو اجلميع فعفت هي النصف: مث لو قلنا

ذا إ و، من احلقأكثرون كر بقدر الذي يبطل املتأخ وذا تقدم أحدمها صحإف، ما أشبه أو منهما النصف

 الذي هو اخلمسنيان الصحيح عفو أربعني من ك إذا مثالً، تقارنا صح منهما بالنسبة باستثناء ما ال يصح

 ،املتزايدةال اخلمسة  ل واحدكعشرين من  إىل عشرين صح بالنسبة ول ويل عن مخسةكنصف املهر فعفا 

 ،الثه أمخاس من اخلمسني نقص من صاحب اخلمسني أربعةعن ث خراآل ولو عفا أحدمها عن مخسنيو

   ،من صاحب الثالثة أمخاس ستةو



١٤٤

  . بعد فرض تقارمااآلخر مها من دلوية أح أوهو لعدم و،كغري ذلإىل 

 ال ألنه ،عفو الويل بعدها أو الثاين من عفو الولينيى علالنقص ان أحدمها مقدماً ورد ك إذا نعم

ازها كان حسب ارتكهي ثانياً وأوالً  الويلى لو عف و،در الذي يصح العفو عنهميل للقكجمال له بعد الت

الثاين يبطل من العفو ى عل و، يصح العفواناألولى فعل، مقيد بعدم العفو قبلها أو بأن عفوها مطلق

  . قدم بقدر الزائدتامل

 الرواية ويةور يف اآلكملذن من العفو اكذا عفا أحدمها قبله مل يإف، ون بعد الطالقكيإمنا العفو مث إن 

  . يعفو بعد الطالق أن شاء أحدمها العفو إذا  فالالزم،حه العفو ال يصحكميل أن كجمرد مل و،ىالفتاوو

موضع ى  علاألصلالطالق قبل الدخول وقوفاً فيما خالف بعد ونه كيشترط : كقال يف املسال

  . الداللة

قد  ومتسوهن أن ن طلقتموهن من قبلإو :م يف الطالق حيث قالكية صرحت بأن احلاآلمث إن 

تعفوا أقرب  وإن احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون إالّ أن فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم

   .)١(بصريتعملون اهللا مبا ن إ مكال تنسوا الفضل بين وىللتقو

 الفضل ال تنسواو :لقوله تعاىل و للمناط،الفسخ وإىل املتعة إىل مكن سحب احلكن ميكل

  . فتأمل ،)٢(مكبين

                                                

 

 



١٤٥

 تها حلياًغاص فلو أصدقها قطعة من فضة مثالً(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٣٠مسألة (

 انت باخليار يف تسليم نصف العنيك ،مث طلقها قبل الدخول، جوازهى  علًءبنا، لالدخار أو  حمللةآنيةًأو 

  . )ب عليها بذل الصفةجي  الألنه ،نصف القيمة اليت هي هنا املثلأو 

 وصارت بسبب الصياغة مائة انت العني مائةكذا إف، عليه بالنسبة من العني أن ن الظاهركل

  . مخسني فله منها الثلثو

  . )فرضتمما نصف (ليس نه إ :ال يقال

مال  إىل العني أقربحيث إن  و، يف أمثال املقامء حمط نظر العقالألنهاالعتبار بالقيمة :  يقالألنه

قد تقدم اجلواب عن رواية  و،ه بقدر القيمة من العنيءعطاإان الالزم كقد زادت زيادة ليست له  ولرجلا

  . صيف ومهر

 ، أعطته النصف من العني،فصارت قيمة القطعة مخسني، نقصت قيمة العني بسبب الصياغة إذا أما

  . أشبه ما أو خلق الثوب أو هزلت الدابة إذا فهو مثل ما، ما تقدمكليست ضامنة إذ 

 فهو من الزيادةى خرأأعادته صنعة  وسر عندهاكان أو ،سرتهكقها حلياً فلو أصد أنه منه يعلمو

 إذا النصف فقط وارتفعت إذا املتجه وجوب نسبة القيمة من العني فيما أن وقد عرفت، النقصانو

  . اخنفضت

انت قيمة العني ك  مثالً،له النسبةان كسر مث ارتفعت بسبب الصياغة كذا نقصت بسبب الإو

ان له بقدر ك ،مائةخرى صارت أصنعته بصنعة صارت مخسني فلما أعادت انكسرت املصاغة مائة فلما 

 إالّ أن  اللهم،ما عرفتى هلا الزيادة عل ون ضامنة للنقصكمل ت ألا ،عشرين من العني وقيمة مخسة

  . أعادا بصنعتها السابقة ا هي يف ماأالعرف يرون ن إ :يقال



١٤٦

عادته أ وسر عندهاكان أو سرتهكلو أصدقها حلياً ف و:ره اجلواهر بقولهكمنه يعلم النظر فيما ذو

 روا فيهكن ذكل،  خلرب العبدأيضاًاملتجه وجوب القيمة  أن عرفت قد و،نقصان وفهو زيادةى خرأصنعة 

  .  اخليارهلما معاًأن 

 إىل نه حيتمل الرجوعإف ى،خرأون صنعة د األوىل الصنعة كأعادت تل إذا الم فيماكالإمنا (: مث قال

حيتمل  و،صداق من غري زيادةانت عليه عند اإلك بالصفة اليت اآلن ألنهمل ترض الزوجة  وإن ،نصفه

كانت مثل  وإن ت عندها باختيارها،لزيادة حص ألا ، فال يرجع بدون رضاهاكاعتبار رضاها بذل

 فنه خيتلإبعينه فعادة املعدوم إجوزنا  وإن بدون رضاهامتنع من الرجوع والزيادة احلاصلة عندها  األوىل

نعم ، أوضاعها السابقة إىل جزاء ال تعوداأل أن من املعلوم عادة و،تشابه وإن جزاءباختالف وضع األ

  ). مل يقل به أحد وعادة الصفة بعينهإ وساركناالقيل باتصال اجلسم مع بقائه حال ن إ يتجه

 فإن ،اتصال اجلسم وغريه من الدقة الفلسفية وعادة املعدومإللمسألة بربط  ال أنه  إىلضافةهذا باإل

  . م املخاطبونألمور عرفية ال فلسفية األ

نا إ: )صلى اهللا عليه وآله( قال و،)١(بلسان قومه إالّ رسلنا من رسولأما : قال سبحانه قدو

   .)٢(قدر عقوهلمى لم الناس علكن أن بياء أمرناناألمعاشر 

 أو ،هزلت الدابة عنده مث مسنت إذا  وبني ما،اغةيرناه من الصكال فرق بني ما ذ أنه علم يمنهو

 أو ون الصفة اجلديدة باختيارهاكت أن ال فرق بني إذ ،حالتها السابقة إىل  الشجرة مث رجعتتضعف

  . بدون اختيارها

                                                

 

 



١٤٧

لو : (لعالمة عند قول ايضاحما يف اإل يف رناه وجه الضعفكذظهر مما فقد ، أي حالى علو

أصدقها حلياً إذا ( :قال) اخليارفلهما نقصان  وفهو زيادةى خرأسرته فأعادت صنعة كأصدقها حلياً ف

 وىلصورة خمالفة لألى ون قد صاغته علكي أن ماإمث طلقها الزوج قبل الدخول فمث أعادته حلياً سرته كف

كل ما نقص املهر  أن قاعدةى أمثاهلا عل واملسألتني مبىن وهمكر املصنف حك قد ذاألولالقسم  ومماثلةأو 

زاد  وإن  ختريت املرأة يف نصف العني والقيمة،صفةختري الزوج يف نصف العني والقيمة، وكلما زاد 

ال نزاع يف اختيار  و،يف اختيار القيمة الرجل والعني املرأةونقص بوجهني قدم مع التعارض يف اختيار 

  ). القيمةاآلخر  وأحدمها العني

 ما الك ،)١(نصف ما فرضتم حدمها بعد وجود العني بضميمة ظاهروجه للخيار أل النه إف

 فالالزم مالحظة النسبة يف الزيادة، نقصت عندهاصفة قيمة  أو ارة املرأة قيمة صفة حصلت هلاسوجه خل

  . رناهكما ذى نصف العني يف النقيصة علو

موضوع  ، الصنعةكأعادت مثل تل إذا هو ماو ، يف اجلزء الثاين من املسألةيضاحر اإلكقد ذو

 ، فيه بذاته أوالًشكالاإلى مما ال خيف ،لعل اجلواهر أخذه منهو، ان اعادة املعدومكمإ يف املتكلمنياختالف 

  . وجه التأمل فيه ورهكالم يف ذكيل الصتف إىل ال حاجة و،بربطه مبا حنن فيه ثانياًو

 :ره الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر حيث قالك ذ فقد عرفت مما تقدم وجه النظر يف ما،انكيف كو

 دفعهى ما ال جترب هي علك ،الزوج أخذهى خاطته قميصاً مل جيب عل وففصلتهان الصداق ثوباً كلو و(

   ألن ،ها بنصف القيمةإلزامان له كو

                                                





١٤٨

وجب عليه القبول يف  من هنا و، الثوبكذلكليس  و،قابلة لهانت كالفضة ال خترج بالصياغة عما 

  ). أيضاً األولقد عرفت سابقاً قوة احتمال عدم وجوب القبول يف نظري  و، خبالف الثاينولاأل

 أو ، فطحنتهاحنطةً أو ،طحيناً فجعلته جبناً أو أعطته بيضة فاستفرختها إذا مكمثل املثالني يف احلو

حيواناً صغرياً  أو ،تهاشاة فذحب أو ،أشبهما  أو خميضاً أو دهناً أو حليباً فجعلته جبناً أو ،طحيناً فخبزته

نصف العني  والعني مع الزيادةبنسبة له حيث إن ، مثلة من األكغري ذل إىل ، فصار خنالًفسيالً أو ،ربكف

  . ةصالنقي أو ىمع التساو

 الذي طالقالظاهر متامية اإل و،حنوها وية باحملللةاآلنتقييد اجلواهر  و الشرائعإطالققد تقدم مث إنه 

آلة  أو ماًنص أو ذا صنعت اخلشب آنية إ حال ماكذلك وى،خرأسر مسألة كوجوب ال فإن احملققذكره 

  . حمللة أو مثلة يف املواد اليت تصنع حمرمة من األكغري ذل إىل ،أشبه ما أو هلو

  



١٤٩

 وإالّ ،القيمة تزدمل ن إ رض لهان نصف األكزرعتها  أو بت فيهانلو أصدقها أرضاً ف :)٣١ مسألة(

 ثالث أو حدمهاألبالبيع ما إ، م بينهماكني يفصل احلاكالشريكونان كي و،ما تقدمى علفله منها بالنسبة 

  .ل قيمة مالهكلو

 أقل تصرفاً يف ألنه ،تاب الغصبكرناه يف كما ذكثالث ى ن البيع من أحدمها مقدم علكل

  القرعة أوم بدونكرب احلاجب ان الفصلكتعاسرا  وإن ،فهواآلخر أحدمها بالبيع من  يرض فإن ،سلطنتهما

 بناًء بينهما حسب نسبة القيمة وم بينهما بتقسيم العني أرضاًكمع التعاسر يصلح احلا أن حيتمل و،معها

  . انت صاحلة للتقسيمكإذا 

مها جيرب أو ، مهاياتياًاًيصلح بينهما بأن يتصرفا فيها تصرف أو مكما ييبع احلاإف، ل حالكى علو

  . كحنو ذل أو ل قدر نسبته،كل والثالثى مها عليقدم أحد وحدمهاأل أو جيار لثالثباإل

 األول أن  العتبار،حنوه وتقسيم العني مث البيعبح صالاإلجيار مث  مقدمة مث اإلةاملهايا أن ن الظاهركل

 منه يظهر حال الصلح و،من الرابع الثالث و،الثاين من الثالث و، من الثاينك يف سلطنة املالأقل تدخالً

  . أشبهما  واهلبة املعوضةو

م كن للحاكما أشبه فأرادا املعاملة مع زيد مل يأو ر جيااإل أو لو قبال بالبيع أنه مما تقدم يظهرو

حيتمل الفرق بني  و،معها أو م بدون القرعةكنسان ختري احلاإل املعاملة مع كأراد  وإن ،املعاملة مع عمرو

 كذل ألن ،هلا الثلثان فيقدم اختيارها وان له الثلثك مثالً، اختالفهما و،ركما ذكتساويهما يف احلصة ف

 الناس مسلطونفدليل ، هي ضعف سلطته و اختياره تصرف يف سلطتهاميتقد إذ ،أقل تصرفاً يف السلطة

  ل مال كأ إىل اضطر إذا ماكفهو ، انكمقل حسب اإلينقض باأل



١٥٠

 مد الإفه كرو مل يل من حنطة عمكأ إذا أما، فاه املدكل من شعري زيد كذا أإف، الغري يف املخمصة

  .  أقل تصرفاً يف سلطة الناسألنه األولربع فيقدم و

 ةءالردا واختلفا يف القيمة للجودة وتساويا حجماً إذا  فيماكذلك األمرون كي أن يبعد بل ال

 حجماً أقل قيمة كثران األكالقيمة بأن  واختلف احلجم إذا أما، ل قيمةق فيقدم التصرف يف األ،حنومهاو

قل قيمة ون اختيار األك في،مور بالقيمة عرفاًمثال هذه األأعتبار يف الا ألن  حجماًكثرد تقدمي األمل يستبع

   .)١(الناس مسلطون قل يفاختيار اخلرق األ

 دار أو اغتصاب دار زيد ىل إاضطر إذا ماك، اختلفا قيمةً وتساويا حجماً إذا منه يعرف حال ماو

قرب  وإحدامها لبعد ،مخسنيى خراأل ومائةى  تسودامهاإحن كل، مها متساويتان حجماً وعمرو

   .ىخراأل

،  حال احلجم يف احلرامكذلك وبل، قل قيمةنه يتصرف يف األإ ف،جيار لو اختلفتا يف اإلكذلكو

رق فال يرفع أما اخلمر األ، فاه نصف رطلكخن ثشرب اخلمر األ فإن ،شرب اخلمر إىل ذا اضطرإف

  . الضرورة تقدر بقدرها ألن ،األولنه يقدم إ ف،برطل إالّ ضرورته

  

                                                

 



١٥١

في كال ي و،تستقل بالتالوة أن ان حدهك سورة لو أصدقها تعليم(: قال يف الشرائع :)٣٢ مسألة(

 ولو عادة التعليم،إعليه مل جيب  األوىلت يفنس ية مث لقنها غريهااستقلت بتالوة اآللو نعم ، تتبعها لنطقه

  ). تعذر عليه تسليمه وءما لو تزوجها بشيك، تعليم الأجرةان هلا ك من غريه كاستفادت ذل

ن إ( :لذا قال يف اجلواهر و،من التعليم عرفاً ية ليسآلاالستقالل بتالوة ا فإن ،ال الفرعني نظركيف و

عن بعضهم اعتبار ثالث آيات مراعاة  و،منع أو  عرفاً حمل نظركالسورة بذلتعليم  إطالقحتقق املراد من 

 إىل جود الرجوعاأل و،وثركالكثالث آيات ى له سورة قصرية مشتمله علقأ وعجازملا حيصل من اإل

 ،)طوالً ويات قصراً خصوصاً مع اختالف اآلكعجاز يف ذلال مدخلية لإل و،العرف لعدم التقدير شرعاً

  . هو جيد وىانته

 أجرةفعليه ه لو تعلمت السورة املعينة من غري(:  بقوله معلالًكره يف املسالكفقد ذ، أما فرعه الثاين

قد  و،مات أحدمها قبل التعليم لو مثله ما و،ه بعينهؤ عوض املهر حيث تعذر وفاألنه ، التعليمكمثل ذل

ال فرق مع  و،املعتادى لف عظيم زيادة علك بتأمكن أو ،لبالداتعذر تعليمها  أو ،شرط تعليمها بنفسه

سان بغري ناإل دين ءوفاكليس هذا  و،ي املقتضهما يفكشتراعدمه ال وتعلمها من غريه بني بذله هلا التعليم

تعليم ال غري كذل ألن ،ه عنه بتعليم غريهؤيفاإن كال ميبنفسه تعليمه  ألن ،ته منهءم برباكححيث ، ذنهإ

  ). اعول مهراً خبالف الدين

 منه لوالتعلم ن املرأة من كمت ويف صورة بذل الزوج لوقته للتعليم: يقال أن نكمي إذ ،فيه نظرو

فهو ، عراضإ نوع ألنه حيث يسقط حقها ،مل تستعد للتعلم أصالً إذا كماان كتعلمت من غريه  وتهكتر

  لع سنه يف هذا قنساناً لإاستأجر  إذا ماك



١٥٢

 قاملستأجر هو الذي فوت ح ألن ،نه مل يستعد للقلع حيث يسقط حقهكل جري نفسهبذل األ واليوم

  . م الشارع بضرر غريهكوجه حل نفسه فال

 استأجر عامالً إذا ذاكه و،قلع آخر سنه إذا ماكفهو ، تعلمت من غريه إذا ما  حالكذلكو

 فإن ،كغري ذل إىل ،تاب الفالين مثالًكتعليمه ال أو نس غرفتهك أو  دارهءبنا هذا اليوم أويف خلياطة ثوبه 

  . فسهجري نالعمل الذي استأجر عليه مع بذل األ إىل القاعدة سقوط حقه بعدم التقدمى مقتض

  . يف يلزم بهك ف، املالءعطاإى الزوج مل يقدم علو

  . حق هلا أخذ البدل، لعدم قدرته بسبب ما أو هو قادر ومل يستعد الزوج للتعليم إذا نعم

لزم بأحد  وإالّ ،ان املهر التعليم مباشرةكن إ ميلزم بالتعلم مث التعلأذا مل يعرف الزوج السورة إو

  . تسبيبمن التعليم بال وين منهاألمر

  .ما أشبه أو صنعة أو قصيدة أو تابكالم يف تعليم السورة يأيت يف تعليم كالو

 شجارهاأتشذيب  أو قطف مثارها أو تعمري دارها أو ان مهرها خياطة ثواك إذا  حال ماكذلكو

 ماى يس متعلقها علك أو يسها مباشرةك مما يدخل يف كحنو ذل أو تطييب مريضها أو تعليم ولدهاأو 

  . كذل إىل ملاعق اإلسب

 أصالةاملنع بعد ى ال دليل عل و،افرةكانت كلو  والظاهر صحة جعل املهر تعليم الزوجة القرآنو

ى هم باقون عل وفار فيتعلمون منه بال شبهةكالى  القرآن علأان يقرك )صلى اهللا عليه وآله( النيب و،اجلواز

  . مينع منه غري ظاهر الوجهحيث  و،العد إىل عطاء القرآنإمن نه إ فاحتمال، فرهمك



١٥٣

نيسة ك ءما ال يصح جعل املهر بناك، ما أشبه والقمار ونعم ال يصح جعل املهر مثل تعليم السحر

  اللزامقاعدة اإل و،ان جائزاً يف دينهاك وإن ،سالمما أشبه مما حرمه اإل أو صليب هلا أو صنع صنم أو هلا

.  لالنصرافكتشمل مثل ذل

  



١٥٤

ى ط العوض عليقس و،احدوبيع يف عقد  واحكجيمع بني ن أن جيوز:  الشرائعقال يف): ٣٣مسألة (

  رباألنه هذا الدينار بطل البيع كبعت و نفسيكزوجت: ان معها دينار فقالكلو  و،مهر املثل والثمن

  . احكصح الن وفسد املهرو

 مهر بغرياح كصحة الن والصرف معاً ونقل عن الشيخ بطالن عقد الصداق أن  بعدكاملسالو

ل منهما منه ما يقتضيه كون لك في،البضع والدينار يف مقابلة الدينار ألن ،فيه نظرو(: فيثبت مهر املثل قال

صحة  و بطالن الصرف خاصةكالالزم من ذل و،واحدعقد ما هو شأن العقود اتمعة يف كالتقسيط 

 صما خيان كرض مهر مثلها ديناراً وعلى الدينار، فلو فمهر مثلها ى علالدينار تقسيط اح مبا يقتضيه كالن

 ، فيبطل البيع يف نصف الدينار الذي يقابله،دينارينمقابلة جعله يف ى تفاقهما علاملهر منه نصف دينار ال

 من أحد ءاجزأ املهر عشرة انك وأحد عشر جزءاًى لو فرض مهر مثلها عشرة دنانري قسم الدينار علو

هذا آت يف مثل  و،من ديناريف جزء من أحد عشر جزء البيع بطل  و، فيه من الدينار فيلزمعشر جزءاً

 يوجود املقتضلين األمرال يلزم من بطالن الربا بطالن  و، يف عقد واحد بعوض واحدل خمتلفني مجعاك

  . )انتفاء املانع وللصحة

من جهة عدم اعتبار النكاح عدم بطالن  إالّ أن ل عليه يف اجلواهر بأن عقد املعاوضة واحدكأشو

 الدينار كوهبت و الفرسكبعت وبل، الدينار بدينار و الفرسكفال ريب يف بطالن بعت وإالّ لعوض فيها

  ). جريان الربا يف سائر املعاوضاتى  بناًء علبدينار،

بصحة البيع يف  و،لبيعابطالن  وكره املسالكما ذكاح كيف املسألة بصحة النفصيل التالظاهر و

  قصدا ن إ ماالببط و،لتنيمقصدا معان إ الدينار والفرس



١٥٥

 ماكفهو ، مهكل معاملة حكفل، البيع معاملتان يف عقد واحد واحكالن ألن كذل و،معاملة واحدة

  . احكالن والبيع إىل ال يعقل معاملة واحدة بالنسبة و، بنصف ديناركبعت و بنصف ديناركحتكأن: قالإذا 

مها معاملة قصد إذا  أما،ع الدينار بييبطل و حال قصدمها معاملتني حيث يصح بيع الفرسكذلكو

جزاء يف صورة معاملة مجع األ أن )الفقه(تب كرنا يف بعض كقد ذ و،لزم الربا يستألنه ،واحدة بطل

م واحد كل حكن قصدها معاملة واحدة فللكمي و،مهك معاملة حلكن قصدها معامالت فلكواحدة مي

  . حمل نظرني طالقال اإلكعليه ف و،غريمها وتبعض الصفقة واخليارك

يصح البيع فيما ليست  و،حنوه والرضاعيك من احملرمات ألنهالنكاح رمبا يبطل  أنه مما تقدم ظهرو

  . املعاملة باجلنس

أما سائر ، ما أشبه بيع أو أو إىل اح آخركن إىل اح دائماً مستقل سواء انضمكفالن، أي حالى علو

 أو م واحدكون هلما حكرمبا ي و،نفرادهل باك وهل وحدكالبيع ف وني كالرهنتمعاملانتا ك فإن املعامالت

  . ما أشبه أو رهنني أو بيعنيك من جنس واحد ءاجزانت األك إذا مان حسب القصدكح

الفساد  والقدر املساوي لتخصيص احلرمة إىل البيع معاً بالنسبة واحكال وجه للقول بصحة النمث إنه 

روا حتققه يف باب كما ذك ،)١(حرم الربا واهللا البيعأحل  :حمل النهي يف قوله تعاىل ألا ،بالزيادة

  . الربا

الفساد  واختصاص احلرمة والرباى نعم لو قلنا بصحة املعاملة املشتملة عل: لذا قال احلائريو

   أحل اهللا البيع :حمل النهي يف قوله تعاىل ألا بالزيادة

                                                

 



١٥٦

ظاهر  فإن ،معزل عن التحقيق يف نهك ل،املهر معاً و اجلمع بني صحة البيعأمكن حرم الرباو

 اون هذكي أن نكمي و،الربا ال خصوص الزيادةى  هو حترمي نفس املعاملة املشتملة علىوالفتاو النصوص

 أحل اهللا البيع الذي ال حرم الربا والبيعأحل اهللا  ون معىنكة بأن يكية املبار حمل النهي يف اآلأيضاً

  . عن جممع البيانحكي ما ك ،الربافيه رم البيع الذي ح و،ربا فيه

نعم ،  لوضوح عدم الربا حينئذ،الدينار بالدرهم صح اجلميعكلو اختلف اجلنس  أنه رواكم ذمث إ

صح فيما  و،بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار وإالّ ،هو التقابض يف الس ويعترب حتقق شرط الصرف

  .  الساقتضاه املهر من التقسيط بعدم اعتبار التقابض فيه يف

ان أحدمها ك ولرجلني أو لرجلان كسواء ، ح امرأتني يف عقد واحدكلو أن أنه مما تقدم ظهرو

املراد من النسبة نسبة أحدمها وحده ال نسبة أحدمها  و،ط املهر بينهما بالنسبةيقس باطالًاآلخر  وصحيحاً

 ى،ربكمهر ال يثلث ى مهر الصغرونكي أن  يوجبان تزويج البنتني معاً بأخوين مثالًكذا إف، خرمع اآل

اح ك سبب بطالن ن،تزوجت وحدها إذا ىربكان مهرها بقدر مهر الكوحدها ى تزوجت الصغر إذا أما

  . ذاكه ونصف املهر ال ثلثاهى ون للصغركي أن بريةكال

الم كون الكي و،الثلثانى ان للصغرك وإالّ ،ازاً النسبة املعيةكلو ارت ون القصدكيمل  إذا كن ذلكل

يأيت يف مسألة ما لو زوجها الويل بدون مهر  وما تقدمى قيصة عن مهر املثل علنال أو الزيادة حينئذ يف

  . املثل

حظت بطل أحدمها لوحيث إنه إذا  ،اح يف صيغة واحدةكالن والم فيما لو مجع البيعكمنه يعلم الو

  . املعيةلوحدوية ال النسبة االنسبة 

  



١٥٧

 فتلف قبل قبضه ،غري معلوم الوزن إليه مال مشارى لو تزوجها عل(: قال يف الشرائع): ٣٤مسألة (

لو مل  و، صحهمن بعض أو ته منهأاستقر هلا مهر املثل فأبر وذا لو تزوجها مبهر فاسدك و،ته منه صحأبرأف

ته من مهر املثل قبل الدخول مل يصح لعدم ألو أبر و،سقاط للحق فلم يقدح فيه اجلهالةإ ألنهميته كتعلم 

  . )حقاقاالست

املنع عند اجلهل بالقدر نعم عن الشيخ ، ءبرا لعموم أدلة اإلكذل و،رهكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

   .)١( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله( النيبى  : املستفاد من الرواية)ال غرر(أنه لدليل كو

 حتقق ألنهالصحة ته من مهر املثل قبل الدخول حيتمل أأما احتمال اجلواهر أخرياً بأنه لو أبر

  . راًء من مهر املثلبإنه ليس ك االستحقاق لكسقاط ذلإ فيصح تستحق بالعقد مثالً أن استحقاق

 ملكان رمبا حيتمل الفرق بني أقسام ك وإن ،براءتستحق ال يوجب اإل أن استحقاق فإن ،حمل نظر

  . رنا نظريه يف بعض املباحث السابقةكما ذك كميلأن 

قبل الدخول  مها صغريان مث طلقها الزوج بعد البلوغ ود من مال الولد مثالًالول أبو لو أصدقهاو

 مكمل يعرف ال و،تابك أو شاة أو هل هو دينار، مل يعرف أي شيء منه وإن ،ليهإجوع النصف رصح 

طالق  إل،هي عن ماهلا تعفون أ ويعفو الولد عن ماله أن يصح و،سائر اخلصوصيات مثالً ويفكالو

  .  عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(  النيبىقد  و، غررألنهالصحة عدم حيتمل رمبا و، دلةاأل

  نسان إفهو مثل ما لو طلب ، بانصراف دليل الغرر عن مثله: يقال إالّ أن اللهم

                                                

 



١٥٨

 أو ،التعامل وقع بني أبويهما مثالً ألن المها أية خصوصية من الدين،كنسان شيئاً ال يعلمان إمن 

 فإن ، يف صحة هبة الدائن دينه للمديونشكالحيث ال ينبغي اإل، طويل فنسياهزمان مضى على الدين 

  . كقد عرفت انصراف دليل الغرر عن مثل ذل و،دلة يشمله األإطالقبل ،  عريف مل مينع الشارع عنهكذل

ن ال يعلم هل سبب كل، ما يعلم بأن الطرف مدين لهاآلخر براء أي من الزوجني عن إبل يصح 

   .كغري ذل أو دين أو جلنايةأو  إليه رجوع نصفه أو منهالدين مهرها 

  



١٥٩

 ،هلا مهر املثل ويبطل املهر:  قيل،ها الويل بدون مهر املثلزوجإذا ( :قال يف الشرائع): ٣٥مسألة (

  . )هو أشبه و،ىيصح املسم: قيلو

ى عل (فسدةليس مب مبا أو مبا هو مصلحةزوجهما  إذا الولد أو ويل البنت أن القاعدةى مقتض: أقول

ى السنة عل وتابكدل من عمومات ال  ملا،املهر وصح العقد)  العقدءولياأاالختالف الذي تقدم يف 

حيث الذي بيده  ،)١(احكيعفو الذي بيده عقدة الن أو يعفون أن الّإ: قال سبحانه، ءوم أولياك

  . أيضاًانون  واح يشمل ويل الصغريكعقدة الن

 عن الرجل يزوج ابنه )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،كمللا يف صحيح الفضل بن عبدو

   .)٢(ال: )عليه السالم(قال  ،بجيوز طالق األ: قلت، ال بأس: قال ،هو صغريو

عن الصبية يزوجها  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،مساعيل بن بزيعإصحيح حممد بن و

عليه (قال  ،ليهاإ األمر أو يدخل ا زوجها جيوز عليه التزويج أن رب قبلكهي صغرية فت وأبوها مث ميوت

   .)٣(ج أبيهايجيوز عليها تزو: )السالم

  . ثريةكغريمها من الروايات الإىل 

 ألنه ان املهر باطالًكانت مفسدة ك أو القول باشتراط املصلحةعلى ن مصلحة كمل ت إذا نعم

 أو جازةربت حق هلما اإلك أو ربكذا إف،  فضولياًونكي أنه البطالن معىن و،مأذون فيهغري تصرف 

  . دلةفتشمله األ للعرفية أيضاًرراً دخول الفضولية يف أمثال املهر كرنا مكقد ذ و،الفسخ

                                                

 

 

 



١٦٠

 مع املصلحةى لزوم املسم واملختار صحة العقد(: حيث قال، كمنه يعلم وجه النظر يف فرق املسالو

املصنف هنا اختار  و،املفوضةكت فلها مهر املثل مع الدخول فسخ فإن ،ثبوت اخليار هلا فيه مع عدمهاو

زوجه  وراًكعليه ذ ان املوىلكلو  و،ثبوت اخليار مبعىن، هلا االعتراض أن السابق اختاريف  و،ىلزوم املسم

أبطله  فإن ى،املسم إىل عقد الفضويل بالنسبةكجازة اإلى وقوفها علاألقوى  من مهر املثل فأكثرالويل ب

ان كلو  و،ان الصداق من مال الولدك إذا هذا، حينئذ يف العقداآلخر يتخري  و،السابقكاملثل ثبت مهر 

  ). ضمناًالولد  كدخل يف مل وإن ،ثري للولد حينئذك ال تألنهب جاز من مال األ

  :نه يرد عليهإف

 ،عدم املفسدة أو ليهما مع املصلحةكالبنت غري ظاهر للصحة يف  وفرقه بني الولدن إ :أوالً

  . املفسدة أو املصلحةعدم ليهما مع كالفضولية يف و

 خالف ألنهه بدون رضاه كميتنع عن دخول مال يف مل أن سان حيق لهناإل أن تقدمقد نه إ :ثانياًو

  . السلطنة

ان مقتضاه صحة املهر يف البنت مع كب الزيادة صح املهر يف الولد مع حتمل األن إنه إ :ثالثاًو

  . أيضاً فرق بينهما من هذه اجلهة فال، ب النقيصةحتمل األ

ى رمبا دخل الزوج للبنت عل إذ ،ون مطلقاًكالولد فمهر املثل ال ي أو يف البنتى بطل املسم إذا مث

 ألنهب األى ون التفاوت علك ال يضمن بفاسده فيهما ال يضمن بصحيح و،ه باملثللزامفال وجه إل، قلاأل

ما يضمن  ألن ،ها باملثللزام فال وجه إلكثراألى تدخل علالزوجة للصغري قد  أن ماك، املوجب للضرر

  . أيضاًب األى  فالتفاوت عل، يضمن بفاسدههبصحيح

  



١٦١

 وإن ،الولدى ان له مال فاملهر علك فإن ،زوج ولده الصغريإذا ( :قال يف الشرائع :)٣٦ مسألة(

 أو أيسر وسواء بلغ الولد، تهكلو مات الزوج أخرج املهر من أصل تر و،ان فقرياً فاملهر يف عهدة الوالدك

  . )كمات قبل ذل

  .  عليهه بقسميمجاعبل اإل، خالف أجده فيه بيننا بال: يف اجلواهرو

  :  مجلة من النصوصكذلى يدل عل و:أقول

هو  وعن الرجل يزوج ابنه )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،كاملل فعن الفضل بن عبد

 ،من الصداقى عل: قلت، ال: قال ،بجيوز طالق األ: قلت،  بأسال: )عليه السالم(: قال ،صغري

ون للغالم مال فهو كيال  إالّ أن الغالمى ن ضمنه فهو علكمل ي وإن ،ان ضمنه هلمكن إ باألى عل: قال

   .)١(ن ضمنكمل ي وإن ضامن له

قال  ،هو صغري وعن رجل تزوج ابنه )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن عبيد بن زرارةو

ن لالبن مال كمل ي وإن ،ب ضمن املهرون األكي إالّ أن بنه مال فعليه املهران الكن إ :)عليه السالم(

   .)٢(مل يضمن أو ب ضامن للمهر ضمنفاأل

هو  وسألته عن رجل يزوج ابنه:  قال،)المعليهما الس(ى عن أخيه موس، جعفر علي بن عنو

ى املهر عل: )عليه السالم(قال  ،االبنى عل أو باألى  املهر علمنى  عل،صغري فدخل االبن بامرأته

هو  وحهكان هو أنك إذا مل يضمن أو ابنهى  علك ضمن ذل،باألى ن له شيء فعلكمل ي وإن ،الغالم

  .)٣(صغري

  ، ب مطلقاًاألى ون املهر علكى دل عل  ماإطالقهذه الروايات حيمل ى علو

                                                

 

 

 



١٦٢

ان له ولد فزوج منهم كسألته عن رجل :  قال)المما السعليه(عن أحدمها ، مصحيحة ابن مسلك

: )عليه السالم(قال  ،حصتهمامن  أو من مجلة املالمث مات من أين جيب الصداق فرض الصداق  واثنني

 هو مبرتلة الدينإمنا من مجيع املال)١(.   

ا هو هو أبكان فإن : قلتها، حيث قال يف آخر،وصحيحة احلذاء الواردة يف تزويج الصغريين

ب األى املهر عل و،الغالمى جيوز عل وباألتزويج عليها جيوز  : قال،تدرك أن الذي زوجها قبل

   .)٢(للجارية

ن إ :قال ،سألته عن الصيب يزوج الصبية:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، صحيحة ابن مسلمو

ى املهر عل فإن كرضيا بذل فإن ،اكأدر إذا ن هلما اخلياركل و،ان أبوامها مها اللذان زوجامها فنعم جائزك

   .)٣(اخلرب باأل

الرجل يزوج : قلت:  قال،) السالمماعليه(عن أحدمها ، رواه حممد  ماكيقيد بذل أن ما جيبك

ان قد ك إذا أبيهى عل: قال ،من الصداقى فعل: قلت، ال: قال ،أجيوز طالق أبيه، هو صغري وابنه

   .)٤(الغالمى علن ضمنه هلم فكمل ي فإن ،ضمنه هلم

صورة  و،عسار الغالمإصورة : يف صورتني إالّ الغالمى الصداق عل أن فهوم من هذه الرواياتاملو

 من االستدالل عليه رةكالتذ ولعل ما عن السرائر و،باألى ون املهر علك فأيهما حتقق ي،بضمان األ

  اح لولده مع علمه كبأنه ملا قبل الن(

                                                

 

 

 

 



١٦٣

من باب ) يضمنه أن ىدخل عل أنه العادة واح علمنا بالعرفكد النبلزوم الصداق فعق وهعسارإب

  . العلة مة الكبيان احل

 ب الدفعاألى م الشارع بأن الالزم علكفقد ح، خالف القاعدة يف اجلملةى م علكاحل أن الظاهرو

فع  د،كأشبه ذلما  أو بيت مال أو متربع أو  من غري فرق بني دفع الولد عن نفسه،مل يدفع الولدن إ

  . كغري ذل أو تسابكا أو لههبة  أو رث معسراً مث أيسر لإلاآلنان كبأن  الًبمستق أو حاالً

حيث إنه ، كب ذلاألى ان علكمل حتصل مهرها من الولد  إذا املرأة أن  يفهم من النص عرفاًألنه

ص هذه فتخص، مل يقصد أيهما أو نفسهى عل أو الولدى املهر عل أن بسواء قصد األ، العاقد عليها

  . معسراً أو ب موسراًان األك سواء و،)العقود تتبع القصود(الروايات قاعدة 

دلة املستثنيات أف، ب بنفسه ليس أهم من دين األاألمرهذا  فإن ،ب مستثنيات الدينال يباع لأل نعم

  . يناألمرال كى واردة عل

 لف اهللا نفساًكال ي إذ ،ء شين عليهك مل يال مستقبالً وب شيئاً ال حاالً األكمل ميل أنه إذا ماك

  . ءدا األكمل ميل وأمهر زوجته أو ما استدان لنفسهكون كي و،)١(وسعهاإالّ 

   .ذ من بيت املال مثالًخاأل ولفه بالذهابكداء بأن تال حق للزوجة مطالبة الزوج يف األ أنه الفائدةو

، ب بنفي ضمانه أم اليصرح األ  أن بنيأيضاً كبأنه ال فرق يف ذل:  قالواءمجاعة من الفقهامث إن 

   إىل حيث ذهب، رةكالعالمة يف التذ يكخالفاً حمل

                                                

 



١٦٤

 يف )عليه السالم( محل قوله ألنه كذل و،بنفي الضمان هتصرحيب يف صورة نه مل يضمن األأ

  . اشترط عدمهى عدم اشتراط الضمان ال على عل )١(أو مل يضمن: الروايات املتقدمة

 ،أيضاًه هلذه الصورة إطالقشامل ب مل يضمنأو  :)عليه السالم(بأن قوله  كيف املسالعليه ل كأشو

تخصيص العالمة للرواية ف ،مع اشتراط عدمه وعدم الضمان يصدق مع عدم اشتراط الضمان أن لوضوح

  . ال وجود ملثل هذا الدليل املخصص و،دليل خمصص إىل  حمتاجاألولب

ات الروايات إطالقد تسليم ما ادعاه جده من مشول شرح النافع بع يكن أجاب عنه سبطه يف حمكل

جل عموم  ألكذل و،رةكالعالمة يف التذ إليه ما ذهب إىل  املصريك بأنه ال يبعد مع ذل،أيضاً هلذه الصورة

 ألن أنهك و،ال ظاهراً والروايات ال تنافيه صرحياً و،)٢(املؤمنون عند شروطهم: )عليه السالم(قوله 

  . اليت منها املقام ويةاألولدلة األى  فهو وارد عل،نويدليل ثا) املؤمنون(

مل  إذا ال حتصل املهر أنه ىدخلت الزوجة عل أن  يف النص بعدإطالق  الألنهره كال يبعد ما ذو

ى ا دخلت علأر من كيتم ما ذ احها فالكل الويل نويزا وون صغريةكون املرأة قد تك و،ن للولد مالكي

  . ن دخول الويل مثل دخوهلا حيث جعله الشارع مبرتلتهامردود بأ، بعدم ضمان األ

قد عرفت ما يقتضي ختصيص النصوص لو سلم (: املسالك إشكاللذا قال اجلواهر يف رد و

  عدم ظهورها  وطالقظهورها يف صورة اإلى ان دعوكمعمومها إل

                                                

 

 



١٦٥

تعارض  طهماملؤمنون عند شرو وبني أدلة املقام أن لما عساه يقا و،فيما يشمل هذه الصورة

واضح  ى، الفتاوإطالقس املعتضد بكمن الع الثاين ليس بأوىلى  علاألولترجيح  و،العموم من وجه

اح من كهي ظاهرة يف النإمنا  و،الضعف خصوصاً بعد ما مسعت من عدم ظهور النصوص يف الفرض

  ). حيث نفسه

 ،ينهما العموم من وجه بظالح يال و،يةاألولاألدلة ى الثانوية واردة علدلة األ أن وجه الضعفو

  . صولاأل يف كما حقق ذلكدلة الثانوية جمال مل يبق لألوإالّ 

ة صلحوجه لضمان الويل فيما فعل م ليس ألنهخالف القاعدة ى علاحلكم ون كمن ذكرناه ما و

 لنسبةغريها با وةاملساقا واملزارعة و يف البيع املضاربةكذلكم كاحل ليس هبأن: يقال أن لذا يلزموللولد، 

من  والقيم والوصي ومكاحلا اىل إىل اح بالنسبةكيف الن  حىتكذلكم كاحلليس  أنه ماك، عليه املوىلإىل 

  . أشبه

القاعدة خالف ى ان علكم ملا كاحل أن من و،ب يف اجلملةنعم قد يتردد يف اجلد من صدق األ

  . بهو األ وفالالزم االقتصار فيه القدر املتقني

رناه يف ك ملا ذ،شبهة أو حالل أو ان الولد عن حرامكب بني ما ق يف األال فر أنه ن الظاهركل

 الولد أحكامل كترتب عليه يلذا  و،شرعاً و ولد لغةًأيضاًولد احلرام  أن اح السابقة منكبعض مباحث الن

  . حنوه ورثاإلك عدا ما استثين ما

ال فرق  و،باألى ن الضمان علكينه مل يدفع مل كل ان الولد غري معسركلو  أنه مما سبقتبني مث إنه 

ما  أو ورث أنه ما تقدم من مثالكلياً مستقب أو تسابكاالكبالقوة  أو ون بالفعلكي أن يف يسره بني

  . أشبه

عسر بني مال الولد احملجور عليه أو ان ذا يسرك إذا ال فرق فيما أنه ماك
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  . باألعلى ان واجباً كالّ  وإ مال الولد وجب عليهكذا فإف، حنومها أم ال أو نره أو لفلس

 اح دون املهركانت املصلحة يف النك إذا أما، املهر واحك مع مصلحة الولد يف النكل ذلكمث إن 

نه ال أحد أ وون املهر للمرأةك السبب بعد ألنه، ان الولد موسراًك وإن بالقاعدة ضمان األى فمقتض

  . باأل إالّ يؤخذ منه هذا املهر

الم يف صورة عدم كذا الكو( :فقول اجلواهر،  أقسام املهر لوحدة املناطالظاهر عدم الفرق بنيو

ب حينئذ ضمان األ فإن ، فوجب مهر املثل بالدخول بعد البلوغكحنو ذل أو ويضفلت أو لفسادى املسم

بل قد يتوقف يف ضمانه بالفرض يف مفوضة ، منع أو إشكالال خيلو من ، عسارهإى الولد عل يبق وإن له

  . غري ظاهر الوجه )أيضاًالبضع 

  . الدوام بدوي إىل صرافناال و،دلةطالق األالدوام إل والظاهر عدم الفرق بني املتعة أن ماك

ونه مما ك يقتضي عدم الفرق يف مال الصيب بني ىالفتاو و النصوصإطالقو( : قالكاملسالمث إن 

وجه  و،كحنو ذل ووبك ردابة وىنكان له دار سك فيشمل ما لو ،غريه وتقديرهى يصرف يف الدين عل

يضمن إمنا  و،ور يف الدينكال يقتضي صرف ماله املذم بوجوب املهر يف ذمته حينئذ كاحلطالق أن اإل

القواعد ى مقتض و، أمر آخرشياءم بوفاء الدين من هذه األكاحلى يبق وهذا الوجهى ثبوته يف ذمته عل

 مجعاً بني ،الوفاءى يقدر عل أن  إىل الولديف ذمةى يبق و،طلبته الزوجة وإن منها ال يوىف أن الشرعية

  . )نياألصل

    من الصرفشياءدليل استثناء هذه األ و،ني دليل هذه املسألةاألصلمراده بو



١٦٧

 للولد شياء املال يف هذه الروايات حبيث يشمل مثل هذه األإطالق: يقال أن نكميلكن ، يف الدين

يف  شياء فال اعتبار مبثل هذه األ،استيفاء مهرها منهن للمرأة كمي ما إىل طالق النصراف اإل،غري ظاهر

الشارع مل يعترب هذه  ألن ،ال مال يل: يقول أن لذا يصح للولد و،ب األن الولد دولزوم املهر على

  . سان بديونه منهاناإل حبيث يطالب  أمواالًشياءاأل

  . ور فيهماكصراف املذ لالن،بني لفظ املال يف غريها و يف رواية ابن جعفرءال فرق بني لفظ شيو

أما  و، املال يف الروايات حبيث تشمل مستثنيات الدينإطالقيتم لو سلمنا إمنا : لذا قال احلائريو

ان املتجه ك مهرها منه ءن للمرأة استيفاكمي ما إىل هإطالقمر بانصراف  ماكقلنا  وكلو منعنا عن ذل

   .ىال خيف ماكب  دون األ يف لزوم املهر عليهشياءئذ عدم اعتبار مثل هذه األنحي

 لزمه ،اً لبعض املهر دون بعضكان الصيب مالكلو  أنه ره املشهور منكذ القاعدة ماى مقتضمث إن 

للصيب ن كمل ي ب يف مااألى  املهر عللزومى  دلت علخباراأل فإن ،لباقياب لزم األ وهكميل املهر بنسبة ما

ان للصيب أقل من املهر لزمه ك أنه إذا منيكمن احليستفاد  و،مالله ان كالصيب فيما ى لزومه عل ومال

م حبرمة استعمال الظرف كلذا يستفاد العرف من احل و،باألى لزم الباقي عل ومن املهر بقدر ما عنده

 ،ب منهماكاملتخذ من الفضة حرمة استعمال الظرف املرحرمة استعمال الظرف  واملتخذ من الذهب

حيث قالوا بأنه ال حتل  ،)١(ميامأت كمل ما أو جهماأزوى علال إ :ىعلما دل  من قبيل كليس ذلو

   عقد عليها إذا ةكاملشتر
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  . ز يف أذهان املتشرعةك احللية حسب املرتالعقد ال يسبب بعض ألن كذل و،لبعضهااً كان مالكو

: ارخب األك يف تل)عليه السالم(قلنا بأن لقوله ن إ أنه ره بعضهم منكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

فعليه املهرمال ان البنه كن إ)له ن إ  يصدق حينئذألنه ،ان له أقل من املهركما لو يشمل  إطالق )١

 قلنا بانصرافه وإن ، منهءب شياألى ال يلزم عل و،متام املهر يف هذه الصورةيلزم  أنه  يفإشكال  فال،ماالً

 عاة حال املرأةاهو ملرإمنا م كهذا احلن إ :قلنا أو  مهرها منهءن للمرأة استيفاكان له مبقدار ميكما إىل 

يلزم متام  أنه  يفإشكال حلاهلا فال ةًن واجداً لتمام املهر ليس فيه مراعاكيمل الصيب فيما ى لزوم املهر علو

ب األى لزوم الباقي عل وكالصيب بنسبة ما ميلى م بلزوم املهر علكفاحل، ب يف هذه الصورةاألى املهر عل

  .  تقديرأيى وجه له عل ال

نصف  ونصف نصاب البقرك النصاب من جنسني مبن له نصفا كان رمبا يشبه ذلكنه وإن إ ذإ

 ال يفهم أو ن الفارق هو العرف فيماكل، نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة أو ،نصاب الغنم

  . يفهم

لزمه اآلخر اً لبعض املهر معسراً للبعض كان الصيب مالكلو و( :فتأمل مناهج املتقني بقوله عليهو

  . حمل تأمل )ال خيلو من تأملقول ى ب الباقي عللزم األ وهكميل بنسبة ما

  .يلهك أو وب بنفسهال بني عقد األ و،مؤجالً أو ون املهر حاالًكال فرق بني مث إنه 

  ن رمبا حيتمل الضمان كل، بان للولد مال فتلف مل يضمن األكلو و
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  فاالعتبار بأنه يصل،الزوجة حسب ما يفهمه العرف إىل الشارع الحظ وصول املال أن باعتبار

  . ان ظاهر اللفظ الثاينك وإن ، أم ال ال االعتبار بأن له ماالً،ال يصلأو إليها 

  . باألى ان املهر علكان له مال غصبه الغاصب كذا إف عليهو

 ال بقصد ضمنه أو أداه تربعاً عن الصيب ب املهر لول موضع ال يضمن األك(: اجلواهر قالمث إن 

 أو بقصده مع الغبطةأداه نعم لو . لو أداه عن أجنيب أوأداه أجنيب ماك، صلن له رجوع لألكالرجوع مل ي

ما و، جباري منهخصوصاً اإلوياء األولنفوذ تصرف ى دل عل  لعموم ما،رجوعه  يتجه حينئذةعدم املفسد

غري ، ع به يف موضع منهاجوررجوعه بالضمان مع قصده ال وءدارة من عدم الرجوع باألكعن التذ

  . رهكما ذكهو  و)ك ضرورة عدم الفرق بينهما يف ذل،واضح الوجه

موضوعة للمعاين  لفاظاأل ألن ،العسر و ال بالعلم باليسر،الواقعى يسره عل واالعتبار بعسر الولدو

  . هي مفقوده يف املقام وتستعمل يف املعاين الظاهرية أحياناً بالقرينةإمنا  و،الواقعية

زاد  وإن ،املعجل وب املهر بني املؤجل منهال فرق يف ضمان األو( :اجلواهر تبعاً لغريه قال إن مث

ب نعم لو مل جيز األ، ب لهجازة األإغريه مع  واح بني الفضويلكال يف الن وبل، زمان البلوغى جل علاأل

 علي بن ظهور خرب وصللأل الويلى  عدم الوجوب علأمكنلعدم علمه مثالً فأجاز الولد بعد بلوغه 

  ). جعفر يف خالفه
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  .املؤجل و الدليل الشامل للمعجلطالق إل،رهكما ذكهو و

ب فضولة ح األكنعم لو ن، دلةب فهو منصرف عن األاح الفضويل الذي ال يرتبط باألكأما الن

 ،فاال لالنصر أو طالقفهل يضمن لإل، كمه ذلكحن أ ومكاحل أو ،نه أبأ وحيث ال يعرف املوضوع

  . ناالاحتم

  . م تابع ملوضوعهكاحل ألن ،مل يضمن ،ب أم الالعاقد هل هو األ أن  يفكش واملرأةى لو عقد علو

املعسر  أو املوسرى هل عقد عل أنه  يفكش و،اجلدكغريه اآلخر  وبنعم لو عقد أحد الولدين األ

لم مثل هذا الع و،اليف ولدهكت واليف نفسهكت إليه ليفنيك للعلم بتوجه ت،املعسرمهر وجب عليه نصف 

ما إ أنه سانناإلعلم  إذا ماك،  قليلةأحكامطرف آخر ذا  وثريةك أحكامان منه ذا ك وإن ،افكمجايل اإل

  .  تأملان يف املسألة بعدك وإن ،الملبضميمة قاعدة العدل يف مقام ا، بيوم صيام أو لف بعشرين صالةكم

 ، مل يسترجعهعسارإان الدفع بداعي ك فإن ،الولد معسر فدفع مث ظهر يساره أن بلو زعم األو

  . حنو القيد استرجعى ان الدفع علك إذا  أما،احنومه وااليقاع وختلف الداعي ال يوجب تقيد العقدألن 

  : الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر قالمث إن 

 عسار الصيب فبلغ الصيب فطلق قبل الدخول استعاد الولدب املهر الذي ضمنه يف ذمته إللو دفع األ(

 لو دفعه كذلكبل هو ، كخ لسبب امللس جديد للنصف ال فاكالطالق ممل ألن ،النصف منه دون الوالد

، بريك عن ال فضالًكجنيب يف ذلاأل وبل ال فرق بني الولد، كذلكضمنه عنه  أو عن الصيب املوسر تربعاً

  ،جنيببني األ وما ال فرق بني الولدك
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ن للوالد كمل ي وربعاً مث طلق الولد رجع الولد بنصف املهربري تكالوالد املهر عن ولده الى لو أدو

ى انته) ذا يف القواعدك و،يف املسألتني تردداًن إ عن يف الشرائكل و،رناه يف الصغريكذ انتزاعه منه لعني ما

  . باقتضاب

ون للتبادل كعطائها البضع للزوج مما يإجنيب املهر للزوجة يف قبال األ أو باأل يقد يعطمث إنه 

 أن القاعدةى مقتض و،عطائه اخلبز للفقريإما يعطي الشخص درمهاً للخباز يف قبال ك، طراف ثالثةأ

 فسخ اخلباز إذا املعطي ال الزوج، كما إىل بعضاً أو املهر كالًبرجوع النصف بالطالق يرجع  أو بالفسخ

 ،اًكن مالكمل ي أنه ري بعدالفق إىل وجه للرجوع ال إذ ،املعطي ال الفقري إىل الدرهمالفقري حيث يرجع أو 

  .  يف املقامكذلكو

رجع  إذا حينئذ و،بقيده أو بشرطه أو ونه مهراًكجنيب املهر للزوج بداعي األ أو بقد يعطي األو

حيث يرجع يف ، عدمه وهبشرطاملعطي يف الثاين حسب أخذ  و،الزوج إىل األوليف  بعضه يرجع أو لهك

  . املعطي إىل يف الثالث يرجع و،الزوج إىل يف صورة عدمه و،ياملعط إىل صورة الفسخ

ا حنومه والطالق والزوج يف صورة الفسخأو إىل  إليه  حبيث يرجعىهل أعط أنه  يفكلو شو

 األصللي فغري معلوم فكقطاع الناالأما ، قطاع عن املعطي يف اجلملة متيقنناالحيث إن ، األول األصلف

  . عدمه

 احتمال البقاء أولية و،االبن أو إىل باأل إىل ن الرجوع كل مإطالقيف  يظهر وجه النظر كوبذل

ره كفيما ذ كما يظهر وجه النظر ،االبن كما احتمله بعض إىل ال وباأل إىل للزوجة، حيث ال يرجع ال

  ية الزوجة كبسبب تزلزل مل أنه احلائري من



١٧٢

اآلخر نصف ال أن ىيدل عل ماوالروايات يات اآلشيء من ليس يف نه إ : قال،باأل إىل يرجع

. للمهر أم غريه ياملؤد والضامن وان هو الفارضك ،الزوج مطلقاً إىل يرجع

 ون موردهاكالزوج في إىل عود النصف بالطالق قبل الدخولى  علخباردل من األ أما ماو

  هلا ملاإطالق فال ،له هو الزوج ياملؤد والضامن وان الفارض للمهرك إذا ل فيها هو ماامفروض السؤو

  . غريهالضامن واملؤدي ن الفارض وكاإذا 

 ب للمهراملراد من ضمان األ أن ما استظهرناه من الروايات منعلى  بناًء كال ش: نقولحينئذ و

، حنو ضمان االبن لهى ضمن املهر علإمنا ب األ أن يفاملصطلح االبن معسراً هو الضمان مبعناه  فيما كان

ب يضمن املهر  األكذلك، لقابل للزوال بالطالق ال املستقراالبن يضمن بالعقد املهر املتزلزل ا أن امكف

مل  وإن  فالطالق،مل يقع الطالق قبل الدخول اً له للمرأة ماكونه مالكتزلزل املهر هو  معىن و،املتزلزل

ان ك  منكمل إىل يعود نصفه وية املرأة عن نصف املهركبوقوعه يزول مل أن ه مثله يفنكل، ن فسخاًكي

الزوجة سقط النصف عن ذمة  إىل ب ما ضمنه من املهريدفع األ أن فلو طلق الولد قبل، اً سابقاًكمل

لو طلق الولد بعد دفع  و،ان هو الضامن للمهركان يسقط به النصف عن ذمة الولد فيما كما ك، باأل

  ).ان هو الدافع لهكالولد فيما  إىل ان يعودكما كب النصف األ إىل عاد إليها ب ما ضمنه من املهراأل

 هلا فال ءان النماكلذا  و، جديدكالزوج نصفه مبل إىل يرجعإمنا  و، مستقركاملل أن فقد عرفت

  . بيفية دفع األكيل بني صما عرفت من التف إىل ضافةباإل، تزلزل

   اح يعود النصفكالذي هو فسخ عقد النالطالق مع (: لذا قال يف اجلواهرو
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 ،لبيع الذي دفع فيه الثمن عن ذمة املشتري تربعاً مثالً حنو الفسخ بالعيب يف اًءفا ومن دفعهإىل 

ب عن الصيب املعسر سقط النصف عن ذمة دفع األي أن من هنا جزم يف القواعد بأنه لو طلق الولد قبلو

 أنه ال، كالطالق ممل أن يفى الفتو و لظهور النص،ءب بشياألن لالبن مطالبة كمل ي واالبن وباأل

حينئذ ال فرق بني دفع  و، عليهمجاععن الشيخ اإل يكبل ظاهر احمل، ك للمللاألوفاسخ يعود به السبب 

 ضرورة عدم الفرق يف ،ديناً أو ونه عيناًكال بني  و،بني الضمان تربعاً وبينه بل وال، عدم دفعه وباأل

  ). بفيطالب به األ، الدين أو  بنصف العنيكه امللبتسبي

ان للعني كن إحيث إنه ، بمل يدفعهما األ إذا الدين و يف الفرق بني العنيشكالنعم ال ينبغي اإل

ن كمل ي إذا الطالق ول مناء الذي حصل بني العقدك ونصف العني إليها يدفع أن ان عليهكب مناء عند األ

  . كذل إىل ملاعما تقدم اإلك ،ان له بقدر سعيهك وإالّ ،ب مثال مدخلية يف النماءلأل

 به مهر املرأة فالنصف ىف وأشبه مث ما وأعطاه للولد هبةب األ أن يفالولد  وبلو اختلف األو

ن للولد كمل ي إذا يثبت مدعاه وب حيلففاأل،  من نفسه من جهة ضمانهىفو أنه  أو،الولد إىل يرجع

  . دليل

 يبجنان هبة من األك إذا كذلك و،قبضها عن الولد متت وبان املهر هبة من األكمث إنه إذا 

ر كفقد ذ وإالّ ،دلةات األطالق إلكذلكان ك كجازة املالإ وفضولة أو ازةجإقبضها عن املوهوب له بو

عطائها البضع للولد إون من كي و،اهلبة قبض ال يتحقق فحيث ال، القبضى ا تتوقف علأيف باب اهلبة 

  . مهكما تقدم حى علجنيب األ أو بيف قبال أخذها املهر من األ

ربعة فيها ان يف األك وإن طراف أربعة،ون األكي أن انكمإبل ،  يف العقودكان ذلكمإرنا كقد ذو

  . اهللا سبحانه العامل و،نوع تأمل

  



١٧٤

 ،ن له الثمركقبل اجلذاذ مل ي فطلقها  فأمثر يف يدهالو أصدقها خنالً: قال يف القواعد): ٣٧مسألة (

 عيب ال وبذلت نصف العني وذا لو قطعت الثمرةك و،إشكالى بذلت نصف اموع لزمه قبوله علفإن 

  . بقاءحيتمل قوياً الرجوع يف العني مشغولة باإل و،جربأرش دفعت األ أو بالقطع

 ألن ، القيمةإلزامال حق له يف  وعليه القبول أن بعده يف وال فرق بني قبل التأبري أنه الظاهر: ولقأ

رنا كقد ذ و،وهحن والسمنكليست  وزيادة منفصلة حنوه والطلع إذ ،ضرتالزيادة املنفصلة ال  والعني باقية

الثمر فال  أو أة قطع الطلعاستعدت املر فإن ،ون حينئذ من العني بالنسبةكللزوج ي أن يف حنو السمن حىت

ونه هلا مل ك وءالبقاى صرت علأ وإن ،أيضاً إشكالقبل الزوج فال  والزائدهلبة استعدت  وإن ،إشكال

ربت جأن ضرر عليها كمل ي إذا أما، ضررال ان ضرر عليها بالقطع لدليل ك إذا كيستبعد حقها يف ذل

  . ثاثهأفراغها عن إباعه الدار حيث يلزم  إذا ماك، فراغ مال الغريإلزوم لالقطع ى عل

ة كانت دار مشترك إذا ماكفهو ، ناالاحتم ،قطع النصف أو ها بقطع اجلميعإلزامهل له ، نعم

 ون النصف مشاعاًك و،فراغاإل ىجباره علوجه إل ثاث فيها بقدر حقه حيث الأحدمها بينهما أل

 خرج إذا ماك، يتصرف بقدر حقه أنه حنومها يف نصف معني ال يضر بعد رؤية العرف والطلع وثاثاألو

، كنه ال حق له يف ذلإف، أيضاًنت أاخرج  خر اآلكيقول للشري وةكني عن الدار املشتركالشري أحد

 ،ون خالف سلطنة أحدمهاكال ي وتضرر أحدمهاضية مبا ال يقيفصل يف ال ومك يراجعان احلااألمرى منته

  . تاب الغصبك يفذكرنا شبهه ما ى عل

  أصدقها إذا ( :حيث قال، يضاحيف قول اإلالنظر  يظهر وجوه كمن ذلو



١٧٥

  : مسألتانفهنا ، قبل اجلذاذ وحوائل مث جتددت مثرته يف يدها فطلقها قبل الدخول خنيالً

، هاكملى  زيادة جتددت علألنه ،اًإمجاعخذ نصف الطلع قهراً  فليس له أ،طالقها قبل التأبري :األوىل

، لو دفعت جمموع نصف العني مع نصف الثمرة أنه هي و:ف هنا مسألة منهانر املصكهنا مسائل ذ يبق

زيادة متصلة  ألا يلزمه القبول: قال الشيخ يف املبسوط ،غريه إىل له العدول هل يلزمه القبول أو

 جبار الشتمالهاختار والدي املصنف عدم اإل و،استحقاق الغري حقاً عليه هوو لزوال العيب والسمنك

القرآن ليف املرأة القيمة مع وجود العني خروج عن نص كت ألن األولى يقو و،ب قبوهلامنة ال جيى عل

  . سؤاهلا وهو تعلق حق الغري قد زال ببذهلا واملانع إذ ،بغري موجب

ر املصنف منها كن فيه صور ذكل، أيضاًاً إمجاعخذ الثمرة قهراً ن له أك مل ي،بعد التأبري: الثاين

 املذهب: قال الشيخ يف املبسوط ،هل يلزمه القبول العني مع الثمرة إليه لو دفعت أنه هي و،صورة واحدة

 ألنهال جيرب : قال شيخنا و،ملا تقدم ويؤبر أن تصلة بالنخيل فهي يف الطلع قبلزيادة م ألا ،جيرب عليهاأنه 

  ). هذا هو احلق عندي و،املنةى الشتماله عل و،شجارهلذا ال يدخل يف بيع األ ومنفصل

 لريجع كدراقبل اإل الثمرة لو طلب قطعو( :رنا يظهر وجه التأمل يف قول القواعدكمما ذ أن ماك

ذا ك و،هلو طلبت منه الصرب مل جيرب علي و،جابتهإ مل جتب ،أرجع واجلذاذ إىل نا أصربأ: يقول أو يف العني

  . )١()القبول لو بذلت نصف اموعى جيرب عل ال إالّ أنه زرعتها أو رض لو حرثتهااأل

   ذا أحبلهاإف، برضاها إالّ حيبلها أن  مل حيق للرجلان املهر شاة حائالًكمث لو 

                                                

 



١٧٦

الزوجة هي  والزوج هو احملبلحيث إن ، ما يراه العرفكاحلمل هلما بالنسبة  أن قهراً فالظاهر

  .  نتاج ماهلاألنهأما للزوجة ف و،سان لهناإلسعي  أن أما للرجل فلقاعدة، ل قدر حقهك العني فلةكمال

أحبلها نفس  أو ،دها فحل مسيبفس إذا ماك، جنيباأل أو أما لو محلت بدون مدخلية الزوج

  . الزوجة فالنتاج هلا

 الشاة يف يد الزوج نتجت أو لو ولدت اجلاريةو( :حيث قال، القواعد إطالق يظهر ما يف كبذلو

احتمل  وإالّ ،نقص ضمن أو ،املطالبة وتلف الولد بعد املنع من التسليمفإن ( :مث قال، )فالولد هلا خاصة

   ). أمانةألنهعدمه  و تولد من أصل مضمون فأشبه ولد املغصوبةألنهالضمان 

وجه (:  بقولهيضاحره اإلك ملا ذ،ن منع من الزوجكمل ي إذا القاعدة عدم الضمان فيماى ن مقتضكل

ما لو أطارت الريح ك فصار هاملبيع قبل قبضكال هو معقود عليه منه  ويست عاديةل اليد أن ونه أمانةك

  ). صح عنديهذا هو األ و،ثوباً يف مرتله

  .يشمل املقام يتؤد أخذت حىت اليد ماى عل ال يقال: أقول

  .  منصرف عن مثل ما حنن فيهكذلن إ :نه يقالإف

  



١٧٧

 سالماإل ولو أصدق الذميان مخراً فطلق قبل الدخول بعد القبض(: قال يف القواعد): ٣٨مسألة (

ل قله أ و فسقط حقه من العني،حيتمل عدم الرجوع بشيء للزيادة يف يدها و، يرجع بنصفهخالًوقد صار 

 الطالق لو تلف اخلل قبل: األولى فعل، ان مخراً ال قيمة لهكقد  وحني القبض إىل القيم من حني العقد

فلو رجع خال بعالجها ، يمة له حينئذقال  و يعترب بذله يوم القبضألنهعدمه  و،يرجع مبثله أن احتمل

 ، يف يده مث طلقها فلها النصف منهلو صارت خالً و،فعدم الرجوع أظهر حلدوث املالية باختيارها

  ). ملثلوجب مهر ا وقد ترافعوا قبله فبطل و،حيتمل نصف مهر املثل النتفاء القبضو

ان عدم ك إالّ إذا ،شيء عليه ال أنه مث أسلما فالظاهر إليها مهامل يسلّ ومخراًأصدقها  إذا :أقول

من أهل تبيعها انت كا لو تسلمها حيث إ، قد تضررت بعدم التسليم و،التسليم حراماً لتسلمها البضع

م قد تسل وال يسلم البضاعة  أنمثل، رضر الحينئذ دليل يشمله  ألنه كذل و، الوقتكحنلتها يف ذل

الدينار الورقي حيث  أو ،اجلمد حيث صار الصيفكالثمن يف باب البيع مث سقطت البضاعة عن املالية 

 ،عدمه مثالً ون فرق بني التسليمكمل تتضرر حيث مل ي إذا  خبالف ما،ومة فسقط عن القيمةكتبدلت احل

  . م الوضعي بعدم الضمانكاحل ووجوب التسليمبليفي كم التكبني احلال مالزمة و

بأن عدم : يقال أن نك فيم،فار بالفروعكالمسألة تكليف رنا سابقاً كنا قد ذأ ىن ال خيفكل

  . فتأمل، ن حراماًكالتسليم مل ي

على نه تصرف يف اخلمر حرام أ ومل تسلم املرأة مل يستبعد حرمة تسليمها اخلمر وذا أسلم الزوجإو

  . إشكالى عل تتسلمها املرأةها لنعم ال بأس بالتخلي عن، املسلم



١٧٨

ما تقدم يف الفرع ى  عل،فال وإالّ ،تضررت ضمن وان عدم التسليم هلا حراماًك فإن أما الضمان

  . السابق

مل  إذا أما، ليهاإسقطت ماليتها بالنسبة  و،شيءن عليه كمل ي إليها اخلمر قد سلمت وذا أسلماإو

مال املرأة قد  ألن ،ن موجباً لضررها بعدم التسليمكمل ي إذا الزوجى نه ال شيء عل أيسلمها فالظاهر

  . القيمة بدون تقصري الزوجعن سقط 

 ال إذ ،ها ال باخلليلون الضمان بقيمة اخلمر عند مستحكان الزوج ضامناً يكفلو ، انكيف كو

  . ون ضامناً للخلكي ألن وجه

ان كنقص قيمة اخلل عن اخلمر  وتسليمال عنده مع احلرمة يف عدم لو أصدقها مخراً فانقلبت خالًو

 ،نقص فال شيء عليه وتسليم هلا حراماًالن عدم كيمل  أو زادت القيمة أو مل ينقص وإن ،ضامناً للتفاوت

  .  عدم الضمان يف املقامصالةأل

 إذا ماك، املال قد سقط عن املالية ألن ، لهءطلق قبل الدخول فال شي وقها مخراً مث أسلمادلو أصو

نعم لو بدلت اخلمر باملال رجع عليها بنصف ، اجلمد يء الصيف أو ومةكتبدل احلسقط الورق ب

بدلت الدينار الورقي جبنس  إذا كذلك و،مساوياً لقيمة اخلمر أو أقل أو أكثران البدل ك ءسوا، البدل

  . يف احلالقيمة له  بدلت الثلج مبا أو آخر

 ،ما احتمله العالمة أوالًك، ة رجوعه بنصفهالقاعدى ان مقتضك ذا انقلبت اخلمر يف يدها خالًإو

نعم يف صورة الزيادة له من العني ، تساويها أو قصاان أو من غري فرق بني زيادة قيمة اخلل عن اخلمر

عدم الرجوع بشيء (: حيث قال،  ظهر وجه النظر يف احتمال العالمةكبذل و،ما تقدمى بالنسبة عل

  . آخره إىل )للزيادة يف يدها فسقط حقه من العني

  



١٧٩

بل الدخول رجع بنصف طلقها قمث عوض املهر شيئاً ى لو أعط(: قال يف القواعد :)٣٩ مسألة(

  .رهكما ذكهو  و) ال باملدفوعاملسمى

لو  و،ون للمرأةكأما املدفوع الذي هو بدل في وى،وع نصف املسملروايات رجا ويةظاهر اآلإذ 

تاب مث طلقها رجع ك إىل مائة دينار فبدل نصفهاان املهر ك إذا ماك،  آخرءبدل بعض املهر بشي

 ال فرق يف كذلك و،حالهى بقيت عل أو اخنفضت أو تابك ارتفعت قيمة الءسوا، باخلمسني املوجود

لو طلقها أخذ  أنه تبديلالشرط عند  إذا نعم، احلالى البقاء عل وفاضخناال ورتفاعالالفرع السابق بني ا

   .)١(املؤمنون عند شروطهم انكملى نصف املسمن عليها كالزوج نصف املبدل مل ي

ا حيث إالدودة يف مثل هذه البالد ك إليه نها حباجةكل، لو أصدقها شيئاً ال قيمة له عند العرفو

 فإن حينئذ و،دلةفتشمله األ،  عقالئيألنه صح حشرات دارها مثالً أو يف اصطياد فئران إليها حتتاج

  . نعم لو أراد نصفها استرجعه حلق االختصاص،  لعدم القيمةن له شيءكطلقها قبل الدخول مل ي

اجلمد  أو ،وراق النقدية الساقطة عن االعتبار للحاجة هلا فيهاذا جعل مهرها األ إ حال ماكذلكو

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،ليهإنها حباجة كل عرفاًللجمد فيما ال قيمة 

 ال يبعد صحة ،املرضكاملهيئة حلالة االضطرار و  أما لصالحيتها للتخليلإاخلمر احملترمة مث إن 

، استرجع نصفهاقبل الدخول ذا طلقها إذا جعلها صداقاً صح فإف، دلة عن مثلهنصراف األ، الجعلها مهراً

شعره يف  أو  حال اخلرتير املعد لالستفادة من جلده يف السقاءكذلك و،صارت خالً أو سواء بقيت مخراً

  شحمه  أو احلبل

                                                

 



١٨٠

 وإن ،غريه وتاب الرهنك  يفكالم يف ذلكيل الصرنا تفكذ ماى  عل،كذلجاز  إذا فنالس يلطل

  . إشكالانت املسألة حمل ك

 سالمالمها لتجدد عهدمها باإلكمل يعرف  أو ،الزنا حرام مع عرفان الرجل أن مل تعرف املرأة إذا مث

ما تقدم يف ك، الوطي حمترم ألن رجعل هلا امله إذا  وجب مهرها عليه،يا بالرضا بعنوان الزنان فز،مثالً

   .ي مهر لبغال ألنهعرفت املرأة فال مهر  إذا أما، طي الشبهة ومسألة

  . أيضاًهذا يأيت يف الفرع السابق : ال يقال

  . موضوعاً أو ماًك الفرق بني الشبهة ح لعدم،ينصرف البغي من مثلها:  يقالألنه

قررا من   فهل له ما،مل يعرفه املفعول أو ،ا حرمتهاللواط حيث مل يعرف إىل لو حدث هذا بالنسبةو

  .ناالاحتم ،الوطي له

نه تصرف فيه يف قبال املال فال يقل عمن حلق شعره أ و) يضمن بفاسدههما يضمن بصحيح (من

م قصوراً فرضاً يرفع احلرمة فال كاجلهل للححيث إن  و،يف قبال املال للمحلوق شعره جلهة عقالئية

  .يف املرأةطي الشبهة  وما ال يشمل مثلك، حرم شيئاً حرم مثنه إذا اهللان إ ال يشملهيق حرمة فعلية حىت

 من باب )ما ال يضمن(، بل يشمله )ما يضمن(الشارع مل يقر للواط شيئاً فال يشمله  أن ومن

  . التأمل إىل املسألة حباجة و، املوضوع حيث ال صحيح لهءفاالسالبة بانت

  . باحة اجلنسية يف البالد الغربية حيث اإلسالم عند جديدي اإلء الشييقع مثل هذا أنه ىال خيفو

 ان أحدمها مؤالفاًك أو ،خمتلفني أو مسلمني أو افرينكانا كمما تقدم يعرف فروع املسألة فيما و

  .خمالفاًاآلخر و

  ا فر حيث يصح عندمهكلو زنيا يف حال الو



١٨١

ل قوم كل  قسم صحيح عندهم فيشملهألنه ، فالظاهر وجوب املهر عليه،يف قبال مهر مث أسلما

طلبه مثن  إذا ماك فهو ،أسلم إذا ما ال يشمل سائر ديون املديونك، دليل اجلب ال يشمله و،)١(احكن

  . خرتير مث أسلما أو مخر

  . احكاح زنا مث أسلما وجب جتديد النكحا نكجاز الزنا عندهم فنلو  أنه  يفإشكالنعم ال 

 أو الفاعلى  حيث جيب عل،مث أسلمامبال السحاق  أو اللواطعندمها از ج إذا منه يعلم حال ماو

  .الفاعلة ما عليه

افر كيعتقد ال أو ،افرة تعتقد بصحة الزنا دونهكهي  وان الزوج مسلماًك إذا مما تقدم يعلم ماو

 أو افر أحدمهك و،ليهماك أو  أحدمهاإسالمثرية يف ك من الفروع الكغري ذل إىل ،املفعول صحة اللواط

  . اهللا سبحانه العامل و،إشكالورات حمل كان بعض املذك وإن ،ليهماك

  

  هـ ١٤٠٥/شعبان املعظم/١٥قم املشرفة 

  )٢(يشريازال احلسيين يحممد بن املهد

  

                                                

 

 



١٨٢



١٨٣

  

  فصل 

  التنازع يف

  

  : فيها مسائلو

 مه فالعد وأصل استحقاق املهر يف اختلفاإذا ( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر :)١ مسألة(

بل ، صل قبل الدخول لألكان ذلك إذا إشكالال  وبال خالف، القول قول الزوج مع ميينه أن ريب يف

 بل ،حتمال جترد العقد عن املهر الذي قد عرفت عدم اعتباره يف صحتهال ،صول الساملة عن املعارضاأل

 عدمها بال والتسمية يف  التفويض لو وقع االختالف بينهمااألصلان كلذا  و، جتردهاألصلى مقتض :قيل

 ،أيضاًم التفويض كح إىل مرجعه و،نعم قد يظهر من بعض العامة التحالف. أيضاً إشكالال  وخالف

  .)١()م املزبورك يف احلإشكالفال ، ل حالكى علو

ان ك وإن فهو، حنوه و الحتمال تفويض البضعاآلنا ال تطلب أاالستحقاق بعدم أرادوا ن إ :أقول

 إالّ ال تسلم نفسها أن ون سبباً لعدم استحقاقهاكي أن نك ال ميكذل إالّ أن ،ماسيأيتى لله وجه ضعيف ع

نه إف، يتساملان ويعني الزوج املهر أن بعد إالّ متنع عن تسليم نفسها أن مفوضة البضع هلا إذ ،بعد التعيني

  حيث يريد 

                                                

 



١٨٤

ما ك ،اح تعامل بني الطرفنيكالنن  فإ،بعد فرض املهر إالّ ال تسلم نفسها أن  هلا،الزوج تسلم املرأة

، تعيينه عند العقد أو ر املهركال يلزم ذ أنه ىدل الشرع علإمنا  و،حنوه ومثنى يشتريها بأغل يدل عليه

  . ما تقدمكأما الفرض فهو نافذ 

 جيربه ومك يطلبه احلا،الرجل ال يريد التعيني و،بتعيني املهر إالّ متنعت عن تسليم نفسهااذا إف، عليهو

مجايل بأنه جيب عليه ون العلم اإلك في،حسانإتسرحياً بطالقها  أو  هلا باملعروفكمسااإلبني تعيني املهر و

  . م يف املسألةكحسان هو احملإاملتعة تسرحياً ب أو اً مبعروفكمساإاملهر 

م عد إىل ضافةباإل إذ ،فهو غري تامخر األما يظهر من أدلتهم ك ن أرادوا عدم االستحقاق أصالًإو

املال يف  أن صل العقالئيلأل، القاعدة االستحقاقى مقتضن إ ى،دلة فهي أخص من املدع األكلية تلك

  . جماناً إليه انتقل إليه أنه أثبت املنتقل إالّ إذا ،قباله مال

 ،ها مثالًكبة مال إليه ا جارية انتقلتأ حيث حيتمل ،كال مهر ل: طالبت املرأة املهر فقال إذا ماك

  حيث حيتمل، قبال الدارليس شيء يف:  فيقول،أعطين الثمن: ليهإنتقل الدار ا صاحب الدار ملن قالأو 

،  عنديكال شيء ل:  فيقولجرةيطلب اخلياط من خاط له الثوب األ أو ،اهللا تعاىل إىل وهبها له قربةأنه 

  . كغري ذل إىل ،غريه له أعطاه أجرةب أو اهللا تعاىل إىل قربة أو  مديون لهألنهخاطه له  أنه حيث حيتمل

 ر ملا تدعيهكور بأن الزوج منكم املذكحيث استدل للح، قول الرياضيف منه يظهر وجه النظر و

مل  ماتسميته  أو ر املهرك الحتمال جترده عن ذ،يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق العقد مبجرده الو

  . ذمة الزوجيف يثبت 

  ان عمرو ك دار عمرو اليت كميل  أنهزيدى ادع إذا هل يقول الرياض بأنهو



١٨٥

زيد   معاألصلبأن ،  الثمنعمرو يريد ومنه مثن الدار طلب زيدي أن ساعة بدونقبل  إىل اً هلاكمال

 ك مبجرده ال يقتضي اشتغال ذمة زيد الحتمال جترد امللكاملل و،ر ملا يدعيه عمرو من مثن الدارك منألنه

  . ءة ذمة زيد عن أي شيء برااألصل و،عن الثمن

 إشكالر أصل املهر فال كذ ومل يسم املهرألنه إذا  ،يتهمست أو وجه قول الرياضمل يعرف مث إنه 

  . الم الفقهاء يف تفويض البضع ال يف تفويض املهرك إذ ،املرأةقول القول  أن يف

ان االختالف ك لو شكالن اإلكل:  ممزوجاً مع الشرائعكفقد قال اجلواهر بعد ذل، أي حالى علو

 أيضاًالقول قوله ن إ :شف اللثامكما يف كفاملشهور ، عدمه بعد الدخول وأصل استحقاق املهر يف مابينه

  .يةاألصلة ءالربا إىل نظراً

  : مورألعدم استحقاقها باحتمال  استدلوا: أقول

  .  فال تطلب من الزوج شيئاً،الزوجى املهر عليه حينئذ ال عل فإن ،ب زوجهاألن إ :األول

ى دل عل  عدم التسمية بضميمة ماأصالة ألن ،انت مدينة للزوج فتهاتر الطلبانكا إ: الثاين

 األصل وان مقتضاه استقرار مهر املثل عليهك وإن مل يسم هلا مهراًن إ استحقاقها مهر املثل عليه بالدخول

 صص مبااستحقاقها مهر املثل بالدخول فيما مل يسم هلا مهراً خمى دل عل ن عموم ماكل، ليهاإعدم دفعه 

  . أزيد أو ذمتها مبقدار مهر املثلان له دين يف كسقوط مهر املثل عن ذمته بالتهاتر فيما ى دل عل

 الستقرار مهر املثل هلا عليه بعموم كوا مديونة له مبقدار مهر املثل ال يصح التمسكفمع احتمال 

  طلب الرجل من ، استحقاقها له بالدخولى دل عل ما



١٨٦

ذا إف، ركالزوج من ون جعل احلق معها فهي مدعيةكال مي وعني يف يدها أو هاذمت يف املرأة بدين

  . حلف سقط

عن ، مثل خرب حسن بن زياد، ال شيء للمرأة بعد الدخول أنه ىالروايات الدالة عل: الثالث

 نة فعليها البي،كقد أعطيت قال و،دخل الرجل بامرأته مث ادعت املهرإذا  :)السالموعليه الصالة (الصادق 

   .)١(اليمنيعليه و

 دخلت بيتهو إليه هديتأإذا  :)عليه الصالة والسالم(عن الصادق ، الرمحن بن احلجاج عن عبدو

   .)٢(ثريكال  وهلا قبله من صداقها قليل يستحلف باهللا ما أن ثري هلاكنه إ ، هلاء فال شيكطلبت بعد ذلو

 ى،تقدير متاميتها أخص من املدعى ة علوركدلة املذاأل أن بعد ظهور إذ ،ل ما ال خيفيكيف الو

  . عني ليس له عليها دين أو و يزوجهملب ا نفرض الرتاع فيما نعلم بأن األحيث إن

 أن  فلها،ا ال تطلب مهراًأ ال ،زوجه تستحق املرأة املهر فهي مطالبة إذا باأل أن :أوهلاى يرد عل

، املقصود عدم طلبها من خصوص الزوجليس  إذ ،بعد أخذ املهر إالّ م نفسيسلّأين ال إ: تقول

ن إ هلا االستحقاق أن مجايلما هو عنوام فال أصل يف قبال العلم اإلك ،صل املهرألالختالف بينهما يف 

  . أبيه أو ما من الزوجإ، لطلبهامل تسلم نفسها 

 هو الذي غريه أن الفقريى  سواء ادع،الفقري قبل تسلم املال إىل اخلباز تسليم اخلبز أىب إذا ماك

من  أو ما من الفقريإ مجايل بأن اخلباز يستحقالعلم اإل فإن ،بنفسهى هو الذي اشتر أنه  أو،ضمن باملال

   أصالةفي يف عدم جريان كاملتربع ي

                                                

 

 



١٨٧

  . مجايل يف أمثال املقاماإلالعلم جيري يف أطراف   الاألصل ألن ،الفقري إىل ة بالنسبةءالربا

 عدم استحقاق أصالةى م علكهو حا و،عني أو غال ذمتها بدين عدم اشتن األصلإ :الثاينى علو

 األصلى ذا جرإف، عدمه و يف طلبه منهاك عن الشئعدمه ناش و يف استحقاقهاكالش ألن ،الزوجة

  . تهءبرا إىل صل بالنسبة لألبق جماالًا مل يءبرا إىل بالنسبة

 إليها وردت يف مسألة وصول املهر إمناهذه الروايات  أن رنا يف السابقكنا قد ذإ: الثالثى علو

انت العادة يف الزمان كفقد  ،ال تستحقأم ا هل تستحق املهر أ خبالف ما حنن فيه الذي هو يف ،عدمهو

  . ره غري واحدكما ذكقباض املهر قبل الدخول إالقدمي 

  : ففي املقام طائفتان من الروايات

يف الرجل يدخل باملرأة ، )عليه السالم(  عبد اهللاأيبعن ، مثل ما عن عبيد بن زرارة :األوىلالطائفة 

   .)١(دخل ا فقد هدم العاجلإذا  :فقال ،مث تدعي عليه مهرها

 ييدخل ا مث تدع ويف الرجل يتزوج املرأة، )عليه السالم(عن أيب جعفر ، عن حممد بن مسلمو

   .)٢(العاجلهدم دخل عليها فقد إذا  :قال ،عليه مهرها

:  قال،اخلالق مثل ما عن عبد ،ة ذمة الزوجءيوجب برا الدخول ال أن ىدل عل ما: انيةالطائفة الث

هو دين : قال ،يعطيها شيئاً أن عن الرجل يتزوج املرأة فيدخل ا قبل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت

   .)٣(عليه

                                                

 

 

 



١٨٨

 أن  أتزوجها أيصلح يلاملرأة :)عليه السالم( عبد اهللايب قلت أل:  قال،احلميد بن عواض عن عبدو

   .)١(كهو دين عليإمنا نعم : قال ،مل أنقدها من مهرها شيئاً وواقعهاأ

حيث ، ة حسنءتوجيههم الربان إ :ك قال يف املسال،ورةكدلة املذرناه يف رد األكلذا الذي ذو

مل  وومةانت حريته معلكفلو علم بانتفائهما يف حقه بأن ، ونه بأحد الوصفنيك لون الزوج حمتمالًكي

ة ء بالرباك مل يتم التمس،كحنو ذل ويتزوجها أن مات أبوه قبل أو ،هو بالغو إالّ املرأة املدعيةيتزوج 

، سبيل البدلى ين علاألمر الحنصار أمره حينئذ يف ، للقطع حينئذ باشتغال ذمته بعوض البضع،يةاألصل

 عدم األصل و،ىاستقر املسمى د مسان قك وإن ،ان مل يسم مهراً فقد استقر عليه مهر املثلكن إألنه 

 ما تدعيه املرأة أو عليه مبهر املثلحيكم  أن ماإبل ، ارهكنإ إىل ال يلتفت أن كزم من ذلالال و،ليهاإدفعه 

يطالب جبواب آخر غري أصل  أن ماإ و،كاملوجب لذلالتسمية  عدم أصالة إىل  نظراً،ان أقلكن إ

  . اركناإل

 هذه مبىن أن الظاهر: ورةكاملذشف اللثام بالروايات كل قال يف اجلواهر يف جواب استدالو

ون كي وان قدمياًك كذلك ن األمرإ : قيلبل، قباض قبل الدخولانت العادة اإلك إذا ماى النصوص عل

 ضرورة ،ل حال موضوعها غري مفروض املسألةكى عل و،األصلى  من ترجيح الظاهر علكحينئذ ذل

 استحقاق ه خبالف ما حنن فيه الذي قد مسعت مفروض،عدمهوإليها  يف وصول املهراختالفهما ونه يف ك

  . عدمه واملهر

  ى كمثل ما حي، يف املسألةخر األقول رناه وجه النظر يف األكيظهر مما ذو

                                                

 



١٨٩

أم ى أصل املهر بعد الدخول يستفسر هل مساالختالف يف وقع  أنه إذا عن العالمة يف التحرير من

مل جيب بشيء  وإن ،ر عدمها لزم مهر املثلكذ وإن ،اليمنيقوله مع ان القول كر تسمية كذ فإن ،ال

  . يبني حبس حىت

ن يثبت كل، صدق باليمنيالتسمية ر كأنن إ أنه التحقيق: حيث قال، القواعد يكره يف حمكما ذو

ا ثبت مقصرت عنهن إ دعواهان إ قرباأل و،مع الدخول مهر املثل و، املتعةطالقالعليه قبل الدخول مع 

قرب عدم اح فاألكاعترف بالن فإن ،دعواها التسمية أو ياهإر االستحقاق عقب دعواها كلو أن و،ادعته ما

  . مساعه

  . ليهاإيل فلريجع صفمن أراد التف، الم عليهماكر الكذ وكر القولني املسالكقد ذو

هج ره مناكاليت منها ما ذ و،لمات الفقهاء يف هذا املقامكما يظهر وجه النظر يف مجلة من ك

ر هو كأن وبعدم الدخول فادعت عليه املهراعترافهما اختلفا يف أصل املهر مع إذا ( :حيث قال، املتقني

 فإن الدخولى  مع تساملهما علكان اختالفهما يف ذلكلو  و،فالقول قول الزوج مع ميينه، استحقاق املهر

انت حريته كبل  كحيتمل ذل مل وإن ،صغرياً معسراً فالقول قوله أو ون الزوج رقاً حني العقدكاحتمل 

ال يقبل  أنه شبهيتزوج ا فاأل أن مات أبوه قبل أو ،هو بالغو إالّ مل تتزوج املرأة املدعية به ومعلومة

قل من مهر م عليه هلا باألكار حكناإلى أصر عل فإن ،اركناإلبل يطالب جبواب آخر غري أصل ، ارهكنإ

  . )ما تدعيه املرأة من املقدار واملثل

بن حسن لرواية  ،يف مفوضة البضع لو مات أحدمها قبل الدخول فال شيء أن قد تقدم إنه مث

   ملرأةايف ، ) السالممعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، علوان



١٩٠

  . غريها و،)١(حسبها املرياث: ان يقولك أنه ال يفرض هلا صداقاً ويتزوجها الرجل مث ميوت

ون القول ك فهل ي،مات أحدمها وال دخول و حيصل طالقمل ور الرجلكأن ومث لو ادعت املهر

ما هو ظاهر اجلامع البن كاملوت ال يسبب عدم املهر  أن ال بل هلا املهر من جهة أو، ركذ ر ملاكللمن

طلقها قبل وإن  :قال يف بعض نسخه، الطالق يف استحقاق املتعةكحيث جعل موت الزوج ، سعيد

 هماالدر وتوسط بالثوبامل وشبهها وتع باجلاريةمي املوسر و،ر حالهقدى مات فلها املتعة عل الدخول أو

  . اخلامت واملعسر بالدرهمو

مل يسم هلا مهراً  ويف رجل تزوج امرأة، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، لعله خلرب زيد الشحامو

   .)٢(هي مبرتلة املطلقة: قال ،يدخل ا أن فمات قبل

 إالّ إذا ،يقابل باملال  ـمنه البضعوـ  ون املالك العقالئي باألصلمن بل مطلقاً من جهة ما تقدم 

  .مبهر إالّ احكون نكي ال أنه تقدم من  ماكيؤيد ذل و خصوصاً،ثبت عدمه

من  )صلى اهللا عليه وآله( م أحل لرسول اهللاك )عليه السالم(سألته :  قال،رواه زرارة مثل ما

وهبت ن إ امرأة مؤمنةو: عز وجلخربين عن قول اهللا أف: قلت،  من شيءءما شا: قال ،ءالنسا

أما غريه  و)صلى اهللا عليه وآله( لرسول اهللا إالّ ال حتل اهلبة: قال ،)صلى اهللا عليه وآله( )٣(نفسها للنيب

   .)٤(مبهر إالّ احكفال يصلح له ن

   .الرواياتمن غريها إىل 

  . لالصناعة لزوم املهر فتأم مقتضى انك وإن ،ناالاحتم

                                                

 

 

 

 



١٩١

علم عدم  إالّ إذا ما قالوه من عدم املهرى عل و،ما استظهرناه من االستحقاق مطلقاًى مث عل

، لو اختلفا يف املهر، ديناً يف ذمتها أو ونه عيناً يف يدهاكعدم  وون املهر يف ذمة الوالدكعدم  والتفويض

ا مفوضة البضع حيث أمبا تدعي ر و،أيضاًرمبا تدعي التعيني  و،من غري تعيني لهى هي املسم يفرمبا تدع

  . الدخول يوجب املثل

مل املتقدم الذي  يصل العقالئلأل ،أقل أو ان بقدر املثلك إذا ذلكهلا  أن األولالقاعدة يف ى مقتضو

 أو الزوج عدم املهر أصالً ي فيما يدعءسوا، ة عن الزائدءصل الرباألى ال جمر وه، الشارع تغيرييظهر من

سواء يف ، دلةاألتشمله  ال كذلك فما ليست ،العقالئية إىل دلة منصرفةاأل ألن كلذو، أقل مما تدعيه

أي ، ثبات املوضوعإعليه لزم أحدمها ما ليس عقالئياً ظاهراً ى ادع فإن ،غريه من املعامالت أو احكالن

  . عقالئيةا أى قامة دليل علإ أو قرار من الطرفإالعقالئية ب

: قالإمنا  وكر البائع ذلكأن واشترها مبائة أنه املشتريى  فادع،ألفبى لو حصل بيع دار تسو مثالً

ما ال يبيعون  ءالعقال إذ ،املشتري يدعي عدم العقالئية فإن ،بتسعمائة أو الشراء بألف مثالً وحصل البيع

 اهللا إىل قربةنفع املشتري يريد البائع  أن مثل، هة عقالئية جكان هناك إالّ إذا ،بألف بثمن مائةى يسو

غري  إىل ،املشتري بتزويج البائع املخفف للقيمة بنته لهيسمح  أن مثل، كذلله يف  حلاجة عقالئية أو تعاىل

ما إتثبت إمنا  املعاملة عقالئية بالقيمة الرخيصة كون مثل تلك و،ثريةكغراض العقالئية ال من األكذل

  . مبا أشبه قامة البينة أوإب أو ئعقرار الباإب

  أما يف ، عاملة العقالئية يف عامل الثبوت نافذة دون غريهااملن إ :احلاصلو



١٩٢

 الطرق كن تلكذا مل تإف، يةاألولالعقالئية الثانوية بالطرق املسقطة هلا فالالزم إثبات ثبات عامل اإل

  . فل املوضوعكم ال يكاحل ألن ،ثبات العقالئيةإة يف ءمل ينفع أصل الربا

 املزارعة أو املضاربة أو اخللع أو احكنال أو سواء يف البيع، العقالئية يون القاعدة مع مدعكلذا تو

  . غريها أو اجلعالة أو الرهن أو ةاملساقاأو 

اجلاعل جعل اجلعالة اليت ال يأخذ ى ادع أو ،املرن رهن دار رهنها بألف مبائةى ادع إذا مثالً

ذا ثبتت أصل املعاملة إف وإالّ ،قامة الدليلإا م لزم عليه،جعلها بعشرة أنه مبائة يف مثلها إالّ  اجلعالةءالعقال

  .  اجلانبكذا أو سواء يف هذا اجلانب، ان الالزم القيمة العقالئيةك

 املشتري بعتها ء حسب ادعاكنإ:  بألفىقيل لبائع الدار الاليت تسو أنه إذا رناهكما ذى دل عليو

 كذلك و،بألف مبائة فقطى اليت تسوأبيع داري  هل أنا جمنون حىت و:يقول، للزائد يله مبائة فأنت مدع

 إىل ،أقبل بألفحىت هل أنا جمنونة :  تقول، قبلت مبهر ألفكنإ :قيل المرأة مهر مثلها عشرة آالفإذا 

  . العرفى على  مما ال خيفكغري ذل

رواه حممد   مثل ما،م اختالف البائع واملشتري يف قبض الثمنكورد يف باب ح رناه ماكيؤيد ما ذو

: يقول املشتري ويف الرجل يبيع الشيء، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن بعض أصحابه، بن أيب نصر

   .)١( بعينهان الشيء قائماًك إذا القول قول البائع مع ميينه:  فقال،ذا أقل مما قال البائعك وذاكهو ب

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن أبيه، عن عمر بن يزيدو

  مل  مها باخليار ما و، هلماكخانا مل يبار وذباكذا إف،  هلماكالتاجران صدقا بورإذا  :)وآله

                                                

 



١٩٣

  .)١(اكيتتار أو اختلفا فالقول قول رب السعلة فإن ،يفترقا

  . ةءصل الربافال جمال أل، أي حالعلى و

لو و( :زوجاً مع اجلواهر قالر يف الشرائع ممك حيث ذ،منه يعلم وجه النظر يف قول املشهورو

ى فاق علاختلفا يف وصفه بعد االت أو ،الرجل الناقص وة تسمية الزائدأمراالاختلفا يف قدره بأن ادعت 

ر هو كأن و، مث ادعت املرأة زيادة وصف آخر مثالً،وجه ترتفع اجلهالة القادحة فيهى جنسه أي نوعه عل

بل رمبا ، عليهكامع بل هو ، صحاب املشهور بني األما هوك أيضاًالقول قوله  أن يف فال ريب ،كذل

  ). اه عليه بعضهمكح

فلم امرأة يف رجل تزوج ، )عليه السالم(عن الباقر ، ان رمبا يستدل له بصحيح أيب عبيدةكن إو

ى ليس هلا بينة عل و،صداقها مخسون ديناراً أن ر الزوجكذ و،صداقها مائة دينار أن يدخل ا فادعت

   .)٢(القول قول الزوج مع ميينه: قال ،كذل

ما هو كمثل هذا االختالف ال يضر بالعقالئية  و،املائة عقالئي و من اخلمسنيالًكن إ :فيه أن الإ

يستدل بالرواية مبا  أن نكفال مي، ةءيف مثله جتري أصل الربا و،اح يف احلال احلاضركشاهد يف عقود النامل

  . يهالمنا فكبه مما ما أش ودينار واملائةكان غري عقالئي ك

الزيادة غري  و،حتمال متحققالا ألن ، لو قدر املهر بأرزة واحدةإشكالال  و:لذا قال يف الشرائعو

  . معلومة

  هو جزء واحلبة ثلث قرياط و، هي ربع حبةة الواحدرزةاأل أن من الواضحو

                                                

 

 



١٩٤

  .  من ديناراًمن عشرين جزء

 لو اختلفا يف قدرهو( :حيث قال، مهر املثل إىل رناه أضرب القواعد عن قول املشهوركأنه ملا ذكو

ليس ببعيد من الصواب تقدمي  و مع اليمنيره بأرزةلو قد و،رت قدم قولهكأن والتسميةى ادع أو وصفهأو 

  . )مهر املثلى من يدع

تقص عنه من ين و،المه هو الظاهركمن يدعي مهر املثل ن إ قول املصنفوجه (: يضاحقال يف اإلو

افق  ومن و،بالزيادة عليهى ال يرض أنه الظاهر و،بأقل منهى ا ال ترضأالظاهر  ألن ،خالف الظاهر

نه أ و،األصلن مهر املثل هو الواجب بأل و، ملا يأيت يف باب الدعاوي،ان القول قولهكمدعاه الظاهر 

. ةءوقول من قيد حرية املوطعلى  و،عدم التسمية الالزمةول وطي مع عدم حترمي الوطي كم به يف كحي

 فتقدمي دعواه ال ،ال اعتبار بغريها وبالتسمية إالّ أما قبله فال جيب شيء و،هذا مسلم مع الدخول :أقولو

  . )١()كذلكاح ليس كالن وهذا يف املعاوضات احلقيقية و، عدم التغابنأصالة إالّ يوجبه به

اح ليس كالن و يف املعاوضة احلقيقيةكذلن إ( :خريقوله األ أن ماك، سيأيت مسألة التفويضو

  . يف مثل اخللع  قد عرفت جوابه بعدم الفرق حىت،)كذلك

ان يف ك وإن ،ثبوت مهر املثل والتحالف )ا اهللامرمحه( ديني استحسن ثاين الشهأيضاً كأنه لذلكو

  . المه مواضع للتأملك

،  الزوجركأن وأقل أو املثلمهر ان بقدر ك والتعيني وىهو ما لو ادعت املسم و:أما الصورة الثانية

 أو ان مهر مثلها مائةك و،ل شاة ديناركنه مائة شياة حيث أ و،املهر ما يساوي مائة أن ادعت إذا ماك

  . فقطبل عشرة شياة : رمبا يقول و،بقاراملهر ما يعادل املائة من األن إ :مبا يقول الزوجفر، أكثر

                                                

 



١٩٥

يف إمنا  و،روح التعامل لعدم اختالفهما يف املقدار الذي هو ،ون من التحالفكي: األولففي 

عطائها نصف إم قاعدة العدل من كحلفا فاحمل وإن ،خرذا مل حيلف أحدمها ثبت قول اآلإف، اخلصوصيات

  . بقارنصف األ والشياة

الشياة مبا تقدم يف عطيت املائة أون املهر مائة فهي شياة كتقدير ى عل أنه سلم الزوجن إ :يف الثاينو

ذا مل تقم الدليل إف، دليل تقيمه عليه إىل التسعني حباجة إىل فالوصف بالنسبةمل يسلم  وإن ،األوىلالصورة 

  . تسعون ديناراً بقية مهر املثل واتفاقهماعطيت العشرة الشياة اليت هي حمل أ

   :قال ،األولفرعه مت ن إو )رمحه اهللا( يظهر وجه النظر يف الفرع الثاين للحائري كبذلو

ى ادعته من املسم ان ماك إذا ماكقدراً  وتحداً مع مهر املثل نوعاًمى ان ما تدعيه من املسمكن إ(

صادقة يف دعواها انت كن إ  للعلم بأا،م هلا مبائة دينارك مائة دينار فيحأيضاًان مهر مثلها ك ومائة دينار

ون مستحقة ك تكذلكاذبة يف دعواها فكالتسمية وأن املسمى مائة فتكون مستحقة ملائة، وإن كانت 

املالية يف ان مساوياً معه كن كل و،متحداً مع مهر املثل نوعاًى تدعيه من املسم ن ماكمل ي وإن ،تدبرفة ملائ

عما  ون أخذها ملهر املثل تقاصاًكانت صادقة يف دعواها التسمية فيكن إ ألا ، إليهافيدفع مهر املثل

  ). استحقته بالدخول ماني عون ما أخذته من مهر املثل كاذبة فيكانت ك وإن ى،استحقته من املسم

، دنانري ون املهر مائة فهي شياة الكتقدير ى عل أنه تقدير تسليم الزوجى عل أنه  ملا عرفتكذلو

حيث  أنه ىيبق، ليس مبهر أنه ىيتفقان عل املهر ليس دنانري فلماذا يعطي هلا ما أن ى اتفاق منهما علكفهنا

 إىل  فال تصل النوبةهالشيا إالّ الدنانري مل يبقى قد نف وريالدنان وههو منحصر يف الشيا وتستحق مهر املثل

  . ره احلائريكما ذى التقاص يف هذه الصورة عل



١٩٦

 أن الزوج وهي التفويض يقد تدع:  فنقول،ا مفوضة البضعأها ؤهي ادعا و:أما الصورة الثالثة

حيث إن  و،الدخولون بعد كقد ي و،ل منهما قبل الدخولكون ك مث قد ي،سكقد ينع وى،املهر مسم

  . ثباتاإل إىل ر الذي حيتاج طرفهكنملالتفويض هو ا يون من يدعك ياألصلخالف ى على املسم

ان قبل ك إذا بالتعيني إالّ نفسهااحلق يف االمتناع عن تسليم هلا ان كذا ادعت املرأة التفويض إف

مهر املثل ى زيادة املهر عل يعان الزوج يدك إذا نعم، الدخولبعد ان ك إذا ما هلا مهر املثلك ،الدخول

  . قرارهإ حسب كان عليه ذلك

 إالّ التسليمون هلا االمتناع عن كفقبل الدخول يى مل تثبت املرأة املسم والرجل التفويضى ذا ادعإو

 ، ليس هلا أخذ الزائد العترافها بعدم حقها يف التفاوتأكثرعني  فإن ،بهيعترف  للزوج مبا ذاًبالتعيني أخ

   .ىثبات املسمإى ن هلا االمتناع بعد عدم قدرا علكقل مل ياأل أو ملساويعني اوإن 

ان أقل ليس هلا التفاوت ك وإن ، من املثلأكثران ما تدعية كن إ املثل إالّ بعد الدخول ليس هلاو

  . ها يف التفاوتالعترافها بعدم حقى املسم وبني املثل

فالقول قول ، ءالردي واجليد وسركامل ولصحيحاكلو اختلفا يف صفة املهر (:  قالكاملسالمث إن 

 صالة أل،ان قبل الدخول أم بعدهكسواء  و،أم أقل املثلعمر ما يدعيه بقدر ان ك ءسوا، الزوج مع اليمني

 ألن ،تقدير االختالف يف الصفةى لو قيل بالتحالف علو. ة ذمته عما تدعيه املرأة من الوصف الزائدءبرا

  هو الذي وقع عليه ما يدعيه ون كل منهما يكخصوصاً مع تصريح  ،اآلخرر ما يدعيه ك منهما ينالًك



١٩٧

  ). ينقص عما يدعيه الزوج أو يزيد عما تدعيه املرأة إالّ أن ان وجهاً فيثبت مهر املثلكالعقد 

ان ك إذا ماك ، قيمةًأكثرء يون الردكقد ي و،ما هو املتعارفك قيمة أكثرون اجليد كقد ي: أقول

ان يراد نقل ك أو ،ءقيمة اجليد عن الردينقصان  مما سبب ،ل سفينة صاحلة غصباًك يأخذ ك ملكهنا

 أقل قيمة ألنه غري قابل للنقل، حيث يسرع إليه الفساد، خبالف غري بلد فالناضج إىل هة من بلدكالفا

  .الصحيح وسركامل يف أيضاًية تاآلمثلة  من األكغري ذلإىل الناضج، 

ما هو غري  يان أحدمها يدعك إالّ إذا ، من مورد التحالفكون ذلكالظاهر عدم الفرق يف و

  . ما تقدم مثلهى عقالئي عل

حيث إنه  ال مهر املثل ، لقاعدة العدل،يناألمرنصف  إىل القاعدة الرجوعى اذا حتالفا فمقتضو

  . كالمهماعن ى مبنئ

ففي قدر ، لتأجيلا و احللوللو اختلفا يف  ما،صحاب باالختالف يف الصفةحلق بعض األأ و:مث قال

جل عما عدم زيادة األ و عدم التأجيلاألصلل بأن كيش و،فراد االختالف يف الصفةأجل جعلهما من األ

  . فتقدمي قوله فيهما ممنوع ي،هو املدع ورةك فهي املن،تدعيه

مرأة ا أو ان رجالًك ءسوا، زيادته أو جلاألر أصل كالقاعدة تقدمي قول من ينى مقتض: أقول

يريد  و من حفظ املهر مثالًاآلنن كال تتم ألا زيادته أو تدعي املرأة التأجيلإمنا  و، عرفتصل الذيلأل

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،ان حمل لصوصكامل ودقاملهر ن أو ،املهر شاة ورض مذئبةاأل ألن هءعطاإالزوج 

 ،مة يف التحريرالعال ودريسإابن  واملبسوطمنهم الشيخ يف ، صحابحلق مجاعة من األأ و:مث قال

  لو  ماك، اختالفهما يف جنسه باالختالف يف قدره



١٩٨

ون القول كر فيكاستدلوا عليه بأن الزوج من و،بل مائة درهم: فقال، املهر مائة دينار: قالت املرأة

   .ى فيه أقوشكالاإل و،قوله

 أكثرتوه يف ثبمجاعة من العامة أ و،صحاب أعرضوا عنه رأساًاأل إالّ أن ،التحالف فيه أوىلوجه و

  . أظهرحققناه ما  و،ختالف يف أصل املهراليف ا هذه املسائل حىت

 محل االختالف يف اجلنس كاملسال و،مثاهلمعليه ما يدل كصحاب ره األكذ الظاهر متامية ما: أقول

  . ليس اختالفاً حقيقياً أنه ى عل، بينما مثاهلم يدلاالختالف حقيقةى عل

إمنا  و،يريد االختالف يف جنس مل يتعلق غرض بعينه إالّ أن اللهم(: ل عليه اجلواهر بقولهكلذا أشو

ان املتفق عليهما من ك أن  بعد،مائة درهم أو ون املهر مائة ديناركما لو اختلفا يف ك، املراد منه القيمة

 أو  حنو االختالف يف القدر باعتبار عدم تعلق الغرض خبصوص الدرهمكون ذلكي أن نكنه ميإف، النقد

 كذل إىل يمؤرمبا ي و،ون القول قول الزوج الذي هو مدعي النقيصةكاملراد املقدار فيإمنا  و،ينارالد

وجه لتقدمي قول الزوج  نه الإف، حيوان أو دار مثالً أنه ان االختالف يفك إذا ال ما، كمتثيلهم له بذل

  ). ما هو واضحكاملقابلة له ى الدعوك األصلب ياملنف

 ألن قلاألهي  يتدعإمنا  و،الرجل للدنانري وانت املرأة املدعية للدرهمكلو نه  أالم يفكيأيت هنا الو

  . مثلة من األكغري ذل إىل ، واقعاًكالعتقادها ذل أو ، الفضةك يأخذ الذهب بينما يترالظامل مثالً

 ختالف يف احللولال اجلواهر يف اإشكالتقدم وجه النظر يف مما فقد ظهر ، أي حالى علو

  ان اختالفهما كأما لو (:  حيث قال،نقصانه وجلزيادة األو  أ،التأجيلو



١٩٩

 يعلم ما يف كمن ذل و، ختتلف القيمة باختالفه فاملتجه التحالفل منهما وصفاً مستقالًكى دعويف 

 احللول وان حنو االختالف يف التأجيلك وإن ، تقدمي قول الزوج مع االختالف يف الوصفإطالقى دعو

  ). للنظائر يف غري املقام من غري دليل خاص و ضرورة خمالفته للقواعد،نقصانه وجلزيادة األأو 

ى ان مقتضكزيادته  أو جلان االختالف يف أصل األكلو  بينما، وجه خمالفته للقواعديعلم مل ذ إ

  . كره املسالكما ذكالقاعدة العدم 

جعلنا املهر هذه  :قال الزوج مثالً، ما لو اختلفا يف عني خاصأان فقد ظهر مما تقدم كيف كو

 من كغري ذل إىل ، الدينار اخلاصابل هذ أو ،بل الفرس أو ى،خرشاة األالبل : قالت الزوجة و،الشاة

  . قاعدة العدل إىل للرجوع يمن موضع التحالف املقتضحيث إنه  ،مثلةاأل

 ىادع و،املهر هذه الشاة أن ما لو ادعتك، مهراً صحيحاًاآلخر  و،أحدمها مهراً باطالًى لو ادعو

المها ك وافرينكانا ك إذا نعم، م بأنه الشاةكاحل و الصحةأصالة بكفالظاهر التمس، املهر هذا اخلرتيرأن 

  . أيضاًون من التحالف كصحيح عندمها ي

ل ك لصحة ادعاء ،فهو ليس من املقام، اخلمر احملترمةاآلخر  واملهر اخلل أن  أحدمهاىذا ادعإأما 

  . ما حقق يف حملهكا يتعلق ا احلق اخلمر احملترمة مم إذ ،منهما

: خرقال اآل و،اح الشغاركحنو نى على خراملهر زواج البنت األ أن  أحدمهالو ادعى أنه منه يعلمو

ون املرجع كحيث ي، اح الشغاركافر الذي يصح عنده نكيف ال إالّ ،ان املقدم قول الثاينك ،ذا ديناراًكبل 

  . ما عرفتى مهر املثل عل  الشغار القيمة وبعد التحالف الوسط من الدينار



٢٠٠

  .) فالقول قول املرأة مع ميينها،ال بينة و تسليمهىأما لو اعترف باملهر مث ادع(: قال يف الشرائع

  . من غري فرق بني ما قبل الدخول وما بعده، عدم التسليمصالةوذلك أل: أقول

  .)ال خالف معتداً به يف ذلك(: ويف اجلواهر

مرأته مث ادعت املهر، وقال الزوج قد ادخل الرجل بإذا  : احلسن بن زياد املوقوفةأما ما يف الرواية

ا حممولة كغريها إ ،ضعف سندها وكوا مقطوعة إىل ضافة، فباإل)١( فعليها البينة وعليه اليمني،أعطيتك

 خباره األ فتكون هذ،من الروايات على ما كانت العادة تقدمي املهر على وجه يكون الظاهر مع الزوج

 ،دليل إىل سلوب العقالئي الذي يكون غريه حباجة األألنه، وذلك األصل على تقدمي الظاهر على دليالً

  .وعليه حيمل مجلة من الروايات املتقدمة

 إليه هديتأإذا  : ويف آخرها،)عليه السالم(كصحيحة عبد الرمحن بن احلجاج، عن أيب عبد اهللا 

هلا قبله من صداقها قليل   ما،يستحلف باهللا أن  كثري هلاألنه ،ال شيء هلاودخلت بيته وطالبته بعد ذلك ف

  .)٢(وال كثري

 فقدم قول الرجل يف ، حيث عمل مبضمون هذه الرواية،ومنه يعرف وجه النظر يف فتوى ابن اجلنيد

  .ة من املهر بعد الدخول، وقدم قوهلا يف ثبوته قبلهءالربا

 أو  حيث ال فرق بني وقوع الدعوى قبل الدخول،األولذهب هو املن إ( :ولذا رده املسالك بقوله

  .)بعده

  صدقه  فإن أب الزوجة وهي صغرية، إىل سلم املهر أنه ولو ادعى الزوج

                                                







٢٠١

 ب احتاجكذبه األ وإن قراره حجة شرعاً،إتسقط الدعوى بتصديق من  إذ ب فال شيء عليه،األ

ال : بولو قال األ. احللف لعدم العلم وتأخذ املهرمل يكن أب ملوت وحنوه صح للزوجة  وإن الدليل،إىل 

  . وحيلف لعدم العلم كما هي القاعدة، كان احللف عليه ال عليها،أعلم

 إىل  فالالزم رجوع الرتاع،كان االختالف يف املهر من جهة االختالف يف الدوام واملتعةمث إن 

 املتعة مورد التحالف، ال وختالف يف الدواماال أن  وقد ذكرنا سابقاً، وبتبعه حيرر الوجه يف الفرع،األصل

  .الدليل إىل  املتعة حيتاجي الدوام ومدعأن األصل

أيام املتعة  أن  من جهة اختالفهما يف،عشرون أو املهر ثالثون أن اختلفا يف إذا ومنه يعلم حال ما

  .رع وبتعني احلق يف أحدمها يتعني الفاألصلالالزم التنازع يف  فإن عشرون، أو ثالثون

 اراً حيث مهرها مخسة أو ، حيث مهرها عشرةا ليالًهل متتع  أنه  حال ما لو تنازعا يفكذلكو

 ،عدمه ومما خيتلف املهر بسبب وجوده وكذلك حال اختالفهما يف الشرط يف املتعة ،عشرونأو 

 كغري ذلىل  إ،أكثرمل تشترط فاملهر  أو ،هل شرطت عليه عدم الدخول فاملهر أقل أنه اختالفهما يفك

  . مثلةمن األ

  . ا يف املهر يف الدوام بسبب االختالف يف الشرطم حال اختالفهكذلكو

 أو ان دواماًك ء سوا،هل عقد عليها يف شهر رمضان مثالً أنه يعلم مما تقدم حال ما لو اختلفا يفو

 أكثرلد الفالين ون املهر يف البكحيث ي، ذاكيف بلد  أو ،أكثرون املهر حينئذ كي ولتضخما حيث ،متعة

    من اخلصوصياتكما أشبه ذل أو ،ان التضخمكمل



٢٠٢

 أو ذا حيث الترتلكان كيف م أو ،أقلاملهر  وحيث الترتلاحلجة ان يف ذي كالعقد  أن أو

  . ذاكخبصوصية 

 أكثرهي يف سن أقل فاملهر  وتزوجها أنه  من جهةأكثر أو منه يعلم حال اختالفهما يف مهر أقلو

  .سكبالع أو و يف حال فقره فاملهر أقله أو ،سكبالعأو 

بتبع حتقق أحد القولني يتحقق قدر  و،األوىلى  الدعوكل ذلك يف أيضاًاملرجع  فإن ،كغري ذلإىل 

  . اهللا سبحانه العامل و،املهر

  



٢٠٣

يقترن دفعه  أن  من دونلو دفع قدر مهرها مثالً(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر ):٢مسألة (

بل دفعته : فقال، دفعته هبة:  فقالت املرأةك مث اختلفا بعد ذل،غريه أو  من لفظهبةً أو وفاًءمبا يقتضي 

  . )فيه نية الدافع دون القابضيعترب إمنا الوفاء  و، أبصر بنيتهألنه،  فالقول قوله،صداقاً

 إذا ماك،  بالقرائنكأظهر ذلإمنا  ومل يصرح أنه يقد تدع و،صرح باهلبة ودفع أنه يقد تدع: أقول

قد  و،ليهمإما دفع ك  إيل فدفعك عشريتءنسا إىل ما دفعتكأعطين هبة يف يوم العيد : قلت له: قالت

قال ،  أبصر بنيتهألنهقوله يف الثالث القول  أن  يفإشكالال  و،قرينة أو  بدون تصريحكذلى نو أنه يتدع

ال جمال  و،ين أعلمإ: ا تقولأ  إالّ،قوهلاى ال دليل عل و،)١(نفسه بصريةى سان علناإلبل : سبحانه

قول ذي  و،غريه ونفسه بدليل السلطنةى سان ذو يد علناإل إذ ،كا تتيقن ذلأصدقت يف  وإن ،لقوهلا

عمال األ فإن ،املعترب نية الدافع ال القابض إذ ،ونه مهراًكقصد املرأة أخذه هبة ال يضر ب و،اليد حجة

  . بالنيات

نه إف، ديناراً نذراً ونسان ديناراً ديناًإنسان يطلب من إان كفلو ، أيضاًهذا يأيت يف نيتها : ال يقال

 أن بينما ال حيق له، ان الناذر يلزم به لو قبل املنذور لهك وإن ،كيلزم بذل ال إذ ،ال يقبل النذر أن حيق له

رناه كما ذى  علون تصرفاً يف سلطنة املديونكال ي حىت، ـ أسقطه مع قبول املديون إالّ إذا ال يقبل الدين

 منه يعلمو  ـ أم الءة رضي املربءبراء يوجب الربااإل أن نظرهم ألن ،مل يقل به املشهور وإن ،غري مرة

  . لي يف هذا الشخص اخلاصكمل يتعني ال وإالّ ،خذاعتبار نية اآل

  ، ليكما ال حق له يف تشخيص الك ،نسان يف عدم قبول مالهال حق لإل:  يقالألنه

                                                

 



٢٠٤

اهلبة ليست  وبل هنا دين فقط، النذر ويد املديون فليس املقام من قبيل الدينن تشخيصه بأل

  . ما هو واضحكالدين ك

المه كمحلت : نها قالتكل، رناه حال ما لو صرح الزوج بأنه مهركفقد عرفت مما ذ، انكيف كو

  . ما أشبه أو نه يريد اهلبةأ وضرب من اازى عل

 كأظهر ذل أو صرح باهلبة وأي ما لو دفع، ينياألولالم يف حال الصورتني كمنه يعرف الو

  . بالقرائن

 إالّ ل منهما حبيث ال يتشخص املراد بهكل ما منه يظهر حال ما لو قرنه الزوج بلفظ قابلك

  . أيضاًالدليل السابق يأيت هنا  ألن ،بالقصد

دل  إالّ إذا ه مصدقفقول، نفسهى ذو يد عل أنه ر ملا تقدم منكأن و،صرح باهلبةنه إ قالت إذا ماأو

  . هخالفى دليل عل

هلا التقاص مع  أن ماك، ركمن أنى اليمني علنعم هلا يف بعض الصور املتقدمة حلفه لقاعدة 

  . كشرعية عندها بذلحجة قيام  أو علمها مبا تقول

 هوى ادع وإن ،ان القول قوهلاكلو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه اهلبة و( :اجلواهر قالمث إن 

رادة إ منه كلو علم بعد ذل يبعد عدم ضماا للمدفوع مع فرض تلفه حىت بل ال، أراد خالف الظاهرأنه 

  ). ما هو واضحكانت عينه باقية كنعم يتجه له الرجوع حينئذ به لو ، خالف الظاهر

حجة نفسه جيعل قوله على سان ناإلسلطنة  فإن ،لدليل السلطنة املتقدمةقوهلا ان القول كإمنا : أقول

  . من غر إىل هي ترجع ومغرورة ألا جعله مهراً أو ذا أتلفته الزوجة مل حيق له االسترجاعإف، نفسهى عل

ا عني أزعمت املرأة  و،هو هبة: قائالً إليها سلمها الزوج وان املهر عيناًك إذا منه يعلم حال ماو

  القيمة  أو الزوج ضامن للمثلحيث إن ، أتلفتها وىخرأ



٢٠٥

 ما أو من باب الضيافة أو هبة أو هدية أنه نسان آخر له مظهراًإنسان عني مال إ ى أعطما لوكفهو 

  . تاب الغصبكرنا تفصيله يف كما ذى  عل،كأشبه فأتلفه املال

ال حق هلا بعد  و،يصرح بأنه مهرها أو ليكيسترجعه يف فرد ال أن فله، مل تتلفه الزوجة إذا أما

  . االسترجاعحيق له ان املهر عيناً ال ك إذا نعم، كذل

اعترب يف ،املهر دينار فرضاًواً  دينارترض منها مثالًق حيث ا،مهراً وانت تطلب منه ديناًك إذا امث إ 

هي  وقاصداً املهراملعطى هلا أيهما قصد املعطي أيضاً ال قصدمها معاً، فلو أعطاها ديناراً ون الدينار ك

  . الدين وقع عن املهر قصدت

ن أما اعتبار قصدها فأل و،أما اعتبار قصد الزوج فلما تقدم، مل يقع عن أيهما  أنهرمبا يتوهمو

   .)١(أمواهلمى الناس مسلطون علسان بدون قصده تصرف يف سلطنته فيدفعه نإلا ك يف ملءدخال شيإ

عدم القبول تصرف يف حيث إن ، كذا أو ا جمبورة بقبوهلما فال حق هلا يف رفض هذاإ: فيهو

  . ما عرفتى ون علسلطنة املدي

شرعي هلا عن القبول مما  أو  حمذور عقليكان هناك أو للشرط أو مل حين وقته إذا  هلاكنعم ذل

  . يسقط سلطنة املديون

  

                                                

 



٢٠٦

 احكار النكنإقرب ثبوت مهر املثل مع فاأل، هذا ابين منها: لو قال(: قال يف القواعد :)٣ مسألة(

قرار من حر بوطي يلحق إ أنه وجه القرب(: يضاح اإليف و،)تكيس أن  أوأصل املهر أو التسميةأو 

 أنه  فيلزم، ميني يلحق النسب به موجب للمهركل وطي من حر بغري ملك و، مينيكالنسب به بغري مل

ون الولد من منيه يف كن تفألى أما الصغر و،بينةى ربكال و،للمهرموجب  اليمني كبوطي لغري مل أقر

مبساحقة  أو بغري مساحقةاملين استدخال  فإن ،بعيد نادر جداً أو رحم املرأة من غري وطي حمال عادة

 رار بالسببققرار باملسبب يستلزم اإلاإل و،حالة عادة أقرباإل إىل بل هونادر جداً،  أو توليده عادة حمال

  ). الشارع إليها يلتفتالنوادر مل و

 فرجالى فراغ املاء علإ و،مهر  الحيث ان الزنا بالرضا منهاكمال يثبت به املهر إل أنه الظاهر: أقول

جذب  وغريها أو شبهة أو طفرة أو ارا بزنا بعد احلملكزيلت بأنها كر لكب أو هي ركهي غري بو

  . لزوم املهر عليهى المه علك فال داللة لكغري ذل إىل ،ب التزم باملهرون األك واملساحقة والرحم

  :  بعض الروايات الواردة يف املقامهيؤيدو

بينما : يقوالن )المعليهما الس( عبد اهللاجعفر وأبا  أبا مسعت:  قال،رواه حممد بن مسلم مثل ما

حممد  أبا يا: أقبل قوم فقالواإذ ) عليه السالم( املؤمنني  يف جملس أمري)المعليهما الس(بن علي احلسن 

: قالوا ،ما هي ختربونا او: قال ،نسأله عن مسألة أن أردنا: قالوا ،مكحاجتما  و:قال، املؤمنني أردنا أمري

النطفة ر فساحقتها فوقعت كجارية بى فلما قام عنها قامت حبموا فوقعت عل، امرأة جامعها زوجها

 فإن :أقول و،ن هلاساحل وأبو معضلة: )عليه السالم(فقال احلسن  ،يف هذاتقول فما ، فيها فحملت

 شاء نإال أخطأ  أن خطأت فمن نفسي فأرجوأ وإن ،)عليه السالم (املؤمنني من أمري وأصبت فمن اهللا

  الولد ال  ألن ،يف أول وهلةالبكر املرأة فيؤخذ منها مهر اجلارية  إىل يعمد، اهللا



٢٠٧

تضع ما يف حىت ظر باجلارية تين و،حمصنة ألا  مث ترجم املرأة،تشق فتذهب عذرا خيرج منها حىت

فانصرف القوم من عند احلسن : قال. جلارية احلدمث جتلد ا، النطفةأبيه صاحب  إىل يرد الولد و،بطنها

: فقال، فأخربوه ،مكما قال ل وحممديب ما قلتم أل:  فقال)عليه السالم(املؤمنني   فلقوا أمري)عليه السالم(

   .)١(بينا مما قال أكثران عندي فيها كول ما ؤنين املسألو 

املؤمنني  أمرين إ :فقال، دعاين زياد:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، سحاق بن عمارإعن و

 فساحقت به ءهامرأته فاحتملت ماى رجل أت: قال ،هي ما و:فقلت،  هذه املسألةكأسأل أن  إيلتبك

 فإن ،سل عنها جعفر بن حممد: ذا فيهإتاباً فك  إيلىقسل عنها أهل املدينة فأل: قلت له، جارية فحملت

 إالّ علمهأال  و:قال، بأبيهيلحق الولد  وجتلد اجلارية وترجم املرأة: فقلت له: قال ، إيلّفامحله وإالّ كأجاب

   .)٢(اابتلى هو  و:قال

رجل املرأة فاحتملت ماًء ى أتإذا  : قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، سحاق بن عمارإعن و

   .)٣(حلق الولد بأبيهأ وجلدت اجلارية وبه جارية فحملت رمجت املرأةفساحقت 

 )عليه الصالة والسالم(اإلمام م كفرج امرأته فحى  قصة الشيخ الذي أفرغ علأيضاًل عليه ما يدك

  . عماألى خص علن االستدالل باألكال مي و،كغري ذل إىل ،بأن الولد له

                                                

 

 

 



٢٠٨

االختيار ال يأيت بعض االحتماالت  واحلليةالظاهر من فعل املسلم حيث إن : يقال أن نكن ميكل

  . ورةكاملذ

  . ةء الرباأصالة بكفي يف التمسكورين فتكين املذاألمريف  تنانة اليت الكاملمخر األالت أما االحتما

رناه من محل ك ملا ذ،ان عليه املهرك ،سكت أو  مث فسره باحلالل،ين جامعت هذه املرأةإ: لو قالو

وجب ما أشبه  أو بشبهة أو مضطرة أو رهةكانت مك فإن فسره باحلرام وإن ،الصحيحى فعل املسلم عل

  . فال وإالّ ،املهر

 أو جلائها لهإحدوث اجلماع ميكن ب ألن  مل يكن عليه املهر،،حدث اجلماع بيين وبينها: ولو قال

  .نسان آخر مجاعهماإسبب  أو جلاء كأن يكون يف حالة النوم وهي اليت جتامعاإل مبا أشبه

  . ت أحدمها قبل الدخولميو و،وا مفوضة البضعك الحتمال ،هذه زوجيت مل جيب املهر: لو قالو

صالة أل ،احللية لظهور الدخول ا يف ، املهرفالظاهر وجوب، دخلت ا وهذه زوجيت: لو قالو

  . بأصل الصحة يمنفقبل الزواج ان زناً كالدخول ا  أن فاحتمال، احلل يف عمل املسلم

 وإالّ ،احتدا فهوإن  ف،نصف املهر أو  مث طلقها فلها املتعة،مل أدخل ا وهذه زوجيت: لو قالو

  . موازينهاى م قاعدة العدل علكفاحمل

مل  إذا ،خت زوجيتأ أو بنت زوجيت أو أم زوجيت ألا ي علهذه حرام: ذا يلزم املهر لو قالكو

  . وا مفوضة البضعكاحتمل  و،ميت أحدمها قبل الدخول

  رناه ك عما ذيضاحفمما تقدم يظهر وجه النظر يف جواب اإل، انكيف كو



٢٠٩

  أو،عسره وب حال صغر الواطيون الوطي بعقد صدر من األكي أن حيتمل: ال يقال(: حيث قال

ان كم إلكثره ثبوت األتوكس أو قلاره األكنإال يلزم من  و،أقل من مهر املثلى ون قد وقع منه علكيأن 

 إالّ  منهنه مل يصدرإف، تكذا الساك و،اذب بالزيادةك الإلزامال جيوز  و،اره التسميةكنإذبه يف ك

  .مثالً حبةكون مهراً كي أن نكأقل ما ميى قوعه عن عقد عل ونكالوطي مي و،االعتراف يف ملزوم الوطي

مه كجياب حإ ألن قرار بالفعل يوجب ثبوت حكمه على فاعله، اإلاألولاجلواب عن : نا نقولأل

 أو بدليل يقيين  إالّم بهك ال حياألصلخالف  و، نادراألصلان ثبوته عليه خالف كمإغريه مع ى عل

 األصللزم مساواة خالف  الّإ وم بسببهكال يتوقف يف احل و،األصلم الشارع بصالحية النقل عن كح

   .)١( )األصلخالف ى روه سبب نادر علكذ ما أن نا بيناأل و،األصل

  

                                                

 



٢١٠

 بأن قامة البينةإ الزوج  فإن أمكن،خال بالزوجة فادعت املواقعةإذا ( :قال يف الشرائع ):٤مسألة (

 عدم األصل ألن ،ان القول قوله مع ميينهك وإالّ ،المكراً فال كانت بك واملواقعة قبالً أن ادعت هي

 ، بشاهد حال الصحيح يف خلوته باحلالئل القول قول املرأة عمالً:ليق و،ر ملا تدعيهكهو من واملواقعة

  . ) أشبهاألولو

 أن  يفإشكال فال ،ما أشبه والقرن واجلبك املرأة عن املواقعة أو ون مانع يف الرجلكقد ي: أقول

ما عن الشيخ ك ،األصلى ون مانع فهل يقدم الظاهر علكقد ال ي و،يسمع  أيهما املواقعة باطل الءادعا

ويرتب  املواقعة األصل فءعن مجاعة من القدما يكهو احمل و،بني تبعاً البن أيب عمرييالتهذ ويف النهاية

 ،امرأة هو الذي عليه الدليل أو انك رجالً ويكون منكر املواقعة ، وما أشبهعليها آثارها من العدة واملهر

بل :  قال يف اجلواهر،هورشامل إليه ما ذهبكحادث حيث إنه ،  عدم املواقعةاألصل إذ األصليقدم أو 

  .  بني املتأخرينإمجاعلعله 

ما ك ،ن بالظاهرومورنا مأإبضميمة ، ما تقدم من الظهور إىل ضافةاستدل للشيخ باإل ،ناالاحتم

  : بعض الرواياتعليه يدل 

ى رفاعة ملا استقضاه عل إىل تبكنه إ ،)عليه الصالة والسالم( علي عن، رواه الدعائم مثل ما

   .)١(اقض بالظاهرو: تابك الكيف ذل و،تاباًكهواز األ

  : جبملة من الروايات

  ج الرجل املرأة مث تزوإذا  : قال)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ةرمثل ما عن زرا

                                                

 



٢١١

   .)١(ها ا دخولؤخال و،ستراً مث طلقها فقد وجب الصداقى أرخ أو ق عليها باباًخال ا فأغل

من : ان يقولكنه إ ،)المم السعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر، سحاق بن عمارإعن و

   .)٢(ستراً فقد وجب عليه الصداقى أرخ أو أهله باباًى أجاف من الرجال عل

 ءل شيكقد مس  وسألته عن الرجل يطلق املرأة:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

  بذلك، فقال له أبوه)عليه السالم(جعفر  أبو ىابتل: )عليه السالم(فقال  ،مل جيامعها أهلا عدة إالّ أنه منها

  .)٣(العدة وهرستراً وجب املى أرخ ولق باباًغأ إذا :)عليه السالم (احلسنيعلي بن 

  . غريها من الرواياتإىل 

المها يدعيان كانا كلو  و،بعدم الوقاعى يده ما يف مجلة من الروايات من عدم مساع الدعويؤو

  . عدم العدة ورادة عدم استقرار املهرإمهما ب، الاكذل

 عليها يفريخالرجل يتزوج املرأة : )عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،بصري أبو رواه مثل ما

 ،يسأل هو هل أتيتها و،ما أتاين :فتقول ،كيغلق الباب مث يطلقها فتسأل املرأة هل أتا وعليه السترو

يدفع املهر  أن يريد هو و،العدة عن نفسهاتدفع  أن ا تريدأ كذل و،ال يصدقان: فقال ،أتيتهامل : فيقول

   .)٤(متهمنيانا ك إذا  يعين،عن نفسه

  . لعله من الراوي و،رها الوسائلك الرواية اليت ذء جز)يعين(لمة ك: أقول

   أو ركيف الرجل يتزوج املرأة الب، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن أيب عبيدةو

                                                

 

 

 

 



٢١٢

يقول  و،مل ميسين:  فتقول،الباب مث يطلقهاوعليها لق عليه غي أو ،عليها الستر وعليه ي فريخالثيب

   .)١(يدفع عن نفسه املهر وةتدفع عن نفسها العدا  أل،ال يصدقان: قال ،مل أمسها: هو

ان ك وإن ،عمال يف باب األاألصلالظهور ليس حجة يف قبال  إذ ،ال الدليلنيكما يف ى ال خيفو

  . ما حقق يف حملهكمور ما يف الرواية يراد به عدم تفتيش القاضي عن خفايا األ و،لفاظحجة يف باب األ

 كدع عن والعامل إىل فوض واقض بالظاهرو :)عليه السالم(ل حيث قا، يدل عليه ذيل الروايةو

   .)٢(الباطن

الروايات ا جيب به محل الوقاع يسبب املهر ال غريه، مم أن ىورة معارضة مبا دل علكالروايات املذو

  . ما هو املتعارفكاجلماع  إىل انت اخللوة طريقاً عرفياًكما ى علاملتقدمة 

اخلتانان ى التقإذا  :قال ،يف رجل دخل بامرأة، )عليه السالم( بد اهللاأيب ععن ، مثل ما عن احلليب

   .)٣(العدة ووجب املهر

 العدة واخلتانان وجب املهرى التقإذا  :قال ،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، البختريحفص عن و

   .)٤(الغسلو

 إالّ ال يوجب املهر: لمسعته يقو: قال )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن يونس بن يعقوبو

   .)٥(الوقاع يف الفرج

                                                

 

 

 

 

 



٢١٣

  .  مما تقدم يف بعض املسائل السابقة مجلة منهاكغري ذل ىلإ

 ورووا عن عمر، ثري من العامةك وحنيفة أبو به  حيث أفىت،التقيةى رمبا محلت روايات اخللوة علو

   .)١()أغلق باباً فقد وجب عليه املهر وستراًى من أرخ: (نه قالأ

 امرأة )عليه السالم(جعفر  أبو تزوج:  قال،ده ما يف نفس هذه الروايات مثل ما عن أيب بصرييؤيو

  .  فلما فتحوا صاحلهم،م ما سألتمكل وافتحوا: فأغلق الباب فقال

عن رجل يتزوج امرأة فأدخلت  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،عن يونس بن يعقوبو

 ، احلالكتلى مث طلقها عل، ليهاإون وصل كي أن ملس من غري وقبل ورالستى أرخ ولق البابغعليه فأ

   .)٢( املهرفنص إالّ ليس عليه: قال

ضرب من ى  حممول علك فذل،عدم الدخولى قهما علدأما عدم التصديق يف روايات تصا

اب  يف بكذلى ما تقدمت مجلة من الروايات الدالة علك ،ن مصدقاتأ يف كفال ش وإالّ ،االحتياط

  . ج املرأة متعةيتزو

  .انا متهمنيك إذا يعين :يؤيده ما تقدم يف الرواية من التفسري بقولهو

سألته عن الرجل يتزوج :  قال،)عليه السالم(عن أيب احلسن ، سحاق بن عمارإ ى روكذلكو

 عليها كلتصدقه هي بذ و،مل ميسها أنه يزعم و،عليها ستراً يرخي واملرأة فيدخل ا فيغلق عليها باباً

انا مأمونني ك ا إذيعين، أخرج املاء اعتدتن إ :قال ،نه شيء دون شيءإف: قلت، ال: قال ،عدة

   .)٣(صدقا

  : خر بقرينة مجلة من الروايات األ،املراد خبروج املاء الدخولو

                                                

 

 

 



٢١٤

جيب  املرأة مىت وسألته عن الرجل:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، مثل ما عن حممد بن مسلم

   .)١(الرجم واملهر وأدخله وجب الغسلإذا  :قال ،الغسلعليهما 

رجل تزوج أنا حاضر عن  وسأله أيب:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ،  بن سنانعبد اهللاعن و

، العدة من املاءإمنا : فقال ،عدة منهحىت طلقها هل عليها  إليها امرأة فأدخلت عليه ومل ميسها ومل يصل

   .)٢(العدة واملهر وأدخله وجب الغسل اإذ :فقال ،مل يرتل وان واقعها يف الفرجك فإن :لهقيل 

  . غريمها من الرواياتإىل 

  . القاعدة هو ما ادعاه املشهورى فمقتض، هذاى علو

راً قبل كانت املرأة بك إذا ماكالبينة  يأقام املدع فإن ،خرره اآلكأن وأحدمها الدخولى ادع إذا مث

 ،ي ثبت قول املدعكر ذلكبل تن، حنوه وصبعإالفض صار ب أن هي ال تدعي و،خرجت ثيباً و عليهدخوهلا

  . البينة إىل ار ال حيتاجكناإلان ك وإن ،اركناإلارا ثبت كر البينة الشاهدة لبكأقام املنوإن 

  . العورة إىل ال حيوز النظر: ال يقال

 ،همامل وهم األن مسألةم واضطرار أنه  إىلضافةاإليدل عليه ب إذ ،جيوز يف موقع احلاجة:  يقالألنه

  : مجلة من الروايات

 معليه( علي عن، عن أبيه، أيب عبد اهللاعن ، أيب زيادبن مساعيل إعن ، رواه الشيخ مثل ما

عليه (فقال ، ءهي عذرا: فقلن إليها  فنظرنءفأمر النسا، ا زنتأر زعم كرجل بامرأة بى أت أنه ،)السالم

   .)٣(يف مثل هذاالنساء شهادة جييز ان ك و،ضرب من عليها خامت من اهللانت ألكما : )سالمالصالة وال

  . الطربسي ورواه الصدوقو

                                                

 

 

 



٢١٥

 إليها  فنظرنءفأمر النسا، نتزا أجبارية زعموا ى  أت)عليه السالم(علياً ن إ :يف رواية اجلعفرياتو

   .)١(ضرب من عليها خامت الرمحننت ألكما : )عليه السالم(فقال ، ركاملؤمنني هي ب يا أمري: فقلن

  . هذا الباب يف ردةاغريمها من الروايات الو ىلإ

 أيضاً كذلى يدل عل أنه ماك، ليهاإينظر  ونه جتعل املرآةأ وى،يؤيده الروايات الوردة يف اخلنثو

  . التدليس والروايات الواردة يف أبواب العيوب

تزوج الرجل املرأة الثيب إذا  : يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،محزة أبو ما رواهمثل 

 أن القول يف ذلك قول الرجل، وعليه فإن مل يقرا منذ دخل ا، أنه اليت تزوجت زوجاً غريه فزعمت

مثل  إليها فإن يصلمل  أنه تزوجت وهي بكر فزعمتفإن  :، قالاملدعية ألا حيلف باهللا لقد جامعها

 فإن ،ةنسيؤجله أن اإلمام ى  فعلءا عذراأذكرن ذا إف، من يوثق به منهن إليها لينظر فءهذا تعرف النسا

   .)٢(ال عدة عليها وعطيت نصف الصداقأ وفرق بينهما إليها وإالّ وصل

 ادعت بعد اخللوة التامة اخلالية من موانع الوقاع الدخولإذا ( :كاملسال يف رناه قالكلذا الذي ذو

صدق أحدمها باطالع التعاقب من النساء ى ان االطالع علكم إل،إشكالاً فال ركانت بك فإن ،ركأنو

  . )الطبيب ونظر الشاهدكان احلاجة ك جائز ملكذل و،عليها

 ،صدق دعواهاى رؤياها ثيباً ال داللة فيه علن إ فيه(:  اجلواهر حيث قالإشكالعليه ال يرد و

  راً ال يوجبكوا بك أن ماك، قاعة وارا بغريكالحتمال زوال ب

                                                

 

 



٢١٦

ما فيه من  والعورة إىل النظرمعرفة حاهلا خصوصاً مع حرمة ى ينها من نفسها لالطالع علكمت 

  . )اختالف القولنيى ون القول قوهلا علكي أو ، فلها املطالبة حينئذ باليمني،املشقة ملنافاته احلياء

 أن النصوص السابقة يف العيوبيظهر من بعض نه إ :يقال إالّ أن اللهم(: أخرياً بقوله لذا استثىنو

  . )من فسادهاى تبني صحة الدعو و يف مقام قطع اخلصومةلزام فله اإلك بنحو ذلكم تعرف حنو ذلكللحا

 ء مل يعنت باحتمال التقا،راًكبعد الفحص ظهر ب و،رهكأناآلخر  وأحدمها الدخولى ادعمث إن 

يدل عليه ما  و،ارةك مع البءجياب شيإعدم ى  لالتفاق من الفقهاء عل،العدة واخلتانني املوجب للمهر

  . ارةك يف عدم احلد مع الب)عليه الصالة والسالم( علي عنتقدم 

  . المكارة أول الك اخلتانني مع البءان حصول التقاكمإ أن  إىلضافةهذا باإل

وال  بأن اخلتانني يلتقيان من دون زكشف اللثام من املناقشة يف ذلكمنه يعلم وجه النظر فيما عن و

  . ارةكالب

 ارةكالب أن الدخولى مدعى ادع وراًكقد ظهرت ب و،خرر اآلكأن ومها الدخولدأحى مث لو ادع

  . رك مع املناألصلف وإالّ ،الدليل إىل العودى احتاج مدع ،ىما ال خيفكن كذ هو مم، إعادت

 صبعهو باإل إمناأحدمها بأن الزوال ى ادع و،ارا باخللوة اكمث ذهبت بببكارا لو علمنا و

  . ثباتاإل إىل ركزواهلا بالذ ي احتاج مدع،حنوهاو

  .أيضاًثبات اإل إىل صبع زواهلا باإليحيتاج مدع: ال يقال

  .  آخرءر ال بشيكزواهلا بالذى عل إالّ مكيرتب الشارع احلمل : يقال ألنه

   الغسل والعدة وهرملا وم الزناكر رتب الشارع حكأزاهلا بالذن إ :ال يقال



٢١٧

ون كم الثيب يف عدم كصبع رتب الشارع عليها حزاهلا باإلأ وإن ،غريها ومات املصاهرةحمرو

  . كغري ذل والعقر واحكب يف النجازة األإ إىل حتياجالعدم ا وركمهرها مهر الب

سائر املناقشات  ويف مثل هذه الثيبجازة اإل إىل املناقشة يف عدم االحتياج إىل ضافةباإل:  يقالألنه

صبع ليست هلا زالة اإلإ وأحكامالدخول له  أن الم يفكال، جازة يف املقاماإل إىل تياجصل االحأيف 

 ،املهر أو صبع عليه العقراملزيل باإل: يقال إالّ أن اللهم، ركذ هو غري ما ويبم للثكاحلإمنا  و،أحكام

م ك طرف منه حلكون يف كي أن مجايل بنيال فرق يف العلم اإل و،مكل حكلف ر عليه املهركاملزيل بالذو

ون املورد كعليه في و،أحكاميف طرف آخر  ومكون يف طرف حكباالختالف بأن ي أو أحكام أو واحد

  .  فتأمل،من التحالف

  



٢١٨

فالقول ، علمين غريها:  فقالت،صناعة أو لو أصدقها تعليم سورة(: قال يف الشرائع ):٥مسألة (

  . )رة ملا يدعيهكمن ألا قوهلا

حنو  و، عليها تسليمهارها وصول املهر لو ادعىكنإ فهو حنو ،إشكال ال والفخ بال(: يف اجلواهرو

  . ) التعليمأجرةحينئذ يلزم يف الفرض ب و،علمين غريها: فقالت، عليها تعليم السورةى ارها لو ادعكنإ

نها كل استعد الرجل التعليم إذا  من الرجلجرة يف استحقاقها األشكالقد تقدم سابقاً اإل: أقول

  . تعلمت من غريهو ذهبت

 خدمة أو سورة أو ان تعليم صنعةكسواء ، ليهاإرت املرأة وصول املهر كلما أنك، أي حالى علو

  . كذلى قامة البينة علإالزوج ى عل و معهااألصلان ك ،ما أشبهأو 

جل  له ألجرةعطائها األسورة إل وا تستحق منه تعليم سورة مهراًأمجايل بإ علم كان هناك إذا نعم

مل  ،جرةاألسورة  أو ملهراالذي علمها هل هي سورة  أن  فاختلفا يف،إحدامهاقد علمها  و،ياهاإعليمها ت

  . صولما حقق يف األكمجايل ي يف أطراف العلم اإلر ال جياألصل ألن ،األصل بكن التمسكمي

ى خراأل والسورتني البقرةى حدإانت كذا إف، ان الالزم عليه تعليم سورتني هلاكن إ أنه ىيبق

تعلمها من نفسها مع امتناع الزوج  إذا البقرة للمهر حىت أن مل يعلم وخالصعلمها اإل و،خالصاإل

 فرضاً تسترجع منه ما جارةبطلت اإل إذا  حىتجرةلأل أو ،هو مائة درهم وجرةتعليمها هلا استحقت األ

   .أي نصف املبلغني، ان مسرحاً لقاعدة العدلك ،شرةهو ع وجرةأعطته له من األ

 فتعلمتها من نفسها مع امتناع الزوج ،خالص اإلكتر وس بأن علمها البقرةكمنه يعلم حال العو

  . عن تعليمها هلا

  



٢١٩

الزوج ى  فادع،وقتني بعقدين تزوجها يف أنه أقامت املرأة بينةإذا ( :قال يف الشرائع :)٦ مسألة(

 ،هل جيب عليه املهران و،الظاهر معهاألن  قوهلافالقول ، ما عقدانأزعمت املرأة  و،رار العقد الواحدكت

  . ) أشبهاألول و،نصف ويلزمه مهر: قيل و،العقدينى  مبقتضعمالً نعم: قيل

مع  أو ،وقتني يف اح بينهماكوقوع عقدي نى اختلف الزوجان املتفقان علإذا ( :كقال يف املسالو

 الشتهاره أو تصحيحه يف  االحتياطوجهى ما علإرار احملض كالزوج التى العقدين فادعى علالبينة قامة إ

ن أل ،األولر سبب الفرقة من العقد كمل يذ وإن ، منهما عقد شرعيالًك أن ادعت املرأة و،جمرداًأو 

 فإن ، باحلقيقة الشرعيةقدم قوهلا عمالً، املشروط يستلزم وقوع الشرطى ن دعوأل ودل عليهت ىالدعو

جماز ر ثالقبول اردين عن األ وجياباستعماله يف نفس اإلف، العقد حقيقة شرعية يف السبب املبيح للبضع

  . اجلدار فرساًى تسمية الصورة املنقوشة علكحبسب الصورة 

ه ؤاستدعاجيعل و ، إليهيلتفت نه الإف، هكمل أنه ىمث ادع، العبد مينهذا  بع: مثله ما لو قال لغريهو

 ألن ،للوطيى ال يعترب التعرض يف الدعو و،البيعين طلبت منه صورة إ: ال يعتد بقوله و،كقراراً له بامللإ

  . أصح القولنيى جيب بالعقد على املهر املسم

 ،حقيقته دون جمازهى  اللفظ محله علإطالقمن الظاهر  أن معها،الظاهر  ألن :املراد بقول املصنفو

 ،الستعمالااستعمال العقد يف غري حقيقته خالف الظاهر يف حيث إن  من األصل أراد بالظاهر معىنو

  . )١()ثرياً شائعاًكيف نفسه ااز ان كوإن 

   ان بصدد التعليمك أنه  أو،ان هزالًكالعقد الثاين  أن الزوج يقد يدع: أقول

                                                

 



٢٢٠

  أو،نسياناً له واألول عن ان ذهوالًك أنه  أو،اًيدكان تأك أنه  أو،القبول لتالميذه وجيابلصيغة اإل

  .  من الصوركغري ذل إىل ، مل يصحاألول أن بظنأنه 

، ما يوجب عدم انعقاد العقد الثاينى قد تدع إذ ،فصالاآلنخيتلف دعواها يف سبب  أنه خيفىمث ال 

 أن جلهله كفعل ذلإمنا  و،انقضاء املدة عقد عليها وبدون هبة املدة وانت متعة لهكاا ى تدع أن مثل

  . ما أشبه اجلهل أو  ال يصحكذل

ا أ مع ،عليها ثانياًعقد بعد مدة  وعقدها متعةً أنه مثل،  الثاينيف صحة العقد يناال ما يقد تدعو

  . ينافيها مبا ال أو يف العقد الثاين بدون هبة املدة يناتقول بعدم حفظها مدة املتعة مبا

  . رناهكيريد به ما ذن أ و البدطالق من اإلكفما ظهر من املسال

 إىل ونه هزالًكالرجل من يبديها ت اليت ل االحتماالكففي مورد يصح العقد الثاين ، انكيف كو

الشرعية  الذي قرره الشارع ال احلقيقة األصل باحلقيقة الشرعية كلعل مراد املسال و،األصلآخره خالف 

  . االصطالحية

ى عل و،ال حقيقة شرعية يف لفظ العقد قطعاً(:  اجلواهر بقولهإشكالورد عليه  أراد ظاهرهن إ نعم

  . )ون الواقع بينهما مصداق العقد ال لفظهكاع بينهما ضرورة تقديره فليس هو حمط الرت

احتياط  أنه  الزوجءيف صورة ادعا(: حيث قال، قول احلائري يف رناه ظهر وجه النظركمما ذو

 يف  الصحةأصالةى ن مقتضأل و،الظاهر هو التأسيس ألن ،ول املرأةالقول فيها ق أن  إىلذهب مجاعة

 الم يف التأسيسكظهور الى دعون إ :فيهو. كذل إالّ لصحتها ال معىن إذ ،يهاثر علرادة ترتب األإالعقود 

 فهذا ،جل غلبة التأسيس خارجاًان ألك وإن ، ممنوع جداًك فذل،كجل ظهوره عرفاً يف ذلان ألكن إ

  ظن حاصل 



٢٢١

ى رار العقد احتياطاً تأسيس علكت أن هذا مع. ون حجةكي يكله بظهور اللفظ وال ربط من الغلبة 

  ). ثر مستقالً ألاألول لو صادف فساد العقد ألنه ،قديرت

الظاهر  واألصل ألن ،قدم قوهلا من غري خالف يظهر(: المهك يكيف حمام ثاللشف كلذا قال و

ال يف  ورر حقيقةكامل يف ال عقد وصيغتهيف  ولفظ العقد يف احلقيقة و،الظاهر التأسيس و فإن األصل،معها

  ). العقود يف اء املعتربشناإل ررة مبعىنكالصيغة امل

لها غري صحيح كالعقد يف  ألن ،حنوها واهلزل واالحتياط ويدكعدم التأى  علأيضاً الصحة أصالةمث 

احتياطاً، ولو مل يصادف الواقع مل يكن ن كلو صادف الواقع مل ياالحتياط  إذ ،االحتياط يف حىت

 أو يصوم أو رأوا من يصلي إذا لذا و،هي ليست أعم من االحتياط و يرون الصحةءالعقال فإن ،صحيحاً

 أنه شف لديهمكذا انإف، غري االحتياطى  محلوا فعله علكغري ذل أو يفي بنذره أو يغسل أو يعامل أو حيج

 أو لتالميذه من باب املثال كضرب ذل أو هزل أو دكأ أنه رأوا إذا ماك، احتاط رأوه خالف ما توقعوه

   .ذا املعىن إالّ  العقالئياألصلليس  و،خالف ما توقعوهم يرونه إف، كأشبه ذل ما أو اشتبه

  . ان املنصرف الصحيح الذي ليس باحتياطكأشبه  ما أو عهد أو نذر أو ىوص أنه إذا ماك

 د الصحة يف العقوأصالةى ون مقتضكأما (:  حيث قال،ره احلائريكمنه يعلم وجه النظر يف ما ذو

 كش إذا ماك، الفساد رأساًودار أمر العقد بني الصحة  إذا ن فيماوكيإمنا فهو ، ثر عليهارادة ترتب األإ

   إذا أما و،غريه أو صدوره عن البالغيف 



٢٢٢

  ضرورة، الصحةصالةما حنن فيه فال جمال هنا ألكتقدير ى علالفعلية والصحة دار أمره بني الصحة 

ون صالته كي أن احتملواو رأوا من يصلي إذا  الصحة فيماأصالة يف األصلبناء العقالء الذي هو أن 

محلها على  أن جل ليس على محل صالته على كوا قضاًء أل،االحتياطجل أل أو  عن الفوائتًءقضا

. ن ذمته واقعاً مشغولة ا لوقعت غري مؤثرةك لو مل تألنهتقدير ى الصحيح على محل علكوا احتياطاً 

ان واجداً جلميع ما يعترب فيه ك بأن ،د نفسه يف حكذلكان كاملراد من الفعل الصحيح هو ما  ألن كذلو

 كغري ذلى عل إليه تقدير لعدم االحتياجى عل إالّ ،لو مل يترتب عليه أثر فعالً والشرائط وجزاءمن األ

مهر ى ة ذمته عن الزائد علء براصالةو قول الزوج بيمينه ألهذه الصورة ه يف فالقول بأن القول، التقدير

  ). واحد ال خيلو عن قوة

سواء ، مفوضة املهر والبضعغري مسميني يف مفوضة  أو الالزم عليه املهران املسميان أن  تبنيكبذلو

 إىل بالنسبةاملسألة السابقة  يف كمثل ذليف الم ك ما تقدم تفصيل الى عل،مل حيصل أو حصل الدخول

  . املهر

 ،ون املتعةكد يق و،ىل املهر املسمكون كفاملسبب قد ي، مسبب إىل ل سبب حيتاجك ألن كذلو

املوت  إىل  بالنسبةكذلك أنه ماك، الدليل إىل حنوه حيتاج وسقوط املهر بتدليس و،ون نصف املهركقد يو

  . تقدم ماى قبل الدخول يف مفوضة البضع عل

 ضرورة عدم ،هقواعد وصول املذهبأب( :بأن املهرين أشبه لذا قال يف اجلواهر عند قول الشرائعو

 عدم الدخول ال أصالة و،املستصحب مقتضاه والسبب الثابتة سببيتهى  مقتضما يصلح به اخلروج عن

   عدم أصالةثبات التنصيف الذي ينفي مقتضاه بتصلح إل



٢٢٣

 أو ون الفرقة مما تقتضي عدم املهر أصالًكجمرد احتمال  و،حنوه و عدم العيبأصالةكحصوله 

ون الفرقة مبا يقتضي كفي يف ثبوا احتمال كا اليت يحنومه وكاملل و االستحقاقء بقاأصالةيقطع  نصفه ال

  . )١()ما هو واضحكال ريب يف حتقق االحتمال يف الفرض  و،متام املهر

الم كفهو أمر آخر تقدم ال أما سائر اخلصوصيات، السبب يقتضي املسبب يف اجلملةن إ :احلاصلو

 ،ة حتقق الفرقةنصف ملعلوميو سديد الدين والد العالمة من لزوم مهر ويف املبسوطفما عن الشيخ ، فيه

  .  عدمه فتستحق النصف منهاألصلبل ، الوطي غري معلوم والثاينمل يصح العقد وإالّ 

 ان من أسباب الفرقة ما ال يوجب مهراًك أن ة ذمته بعداء برصالة أل،قول آخر بلزوم مهر واحدو

احتمال عدم لزوم  و،أيضاًبله فسخها بعيبه غري العنن ق وفسخه بعيبها قبل الدخول ورداك ،ال نصفهو

  . غري ظاهر الوجه، امون الرتاع بعد الفراق منهك بعد فرض املهر أصالً

املسببية  والسببيةى هو حسب مقتضإمنا  و،رناه من املهرينك فيما ذإطالق ال أنه  يفإشكال نعم ال

الفسخ بالعيب يف ى ادع  إذاماك، الزوج أصالًى ثانية توجب عدم املهر على ن دعوكفمن املم، يف اجلملة

  . نه فسخ بالعيبأ وكثبات ذلإن من كمت و،يف الثاين واألول

 ولامل لألكون مهر كرمبا ي و،ل منهما بعد الدخولكون هلا مهران للطالق يف كفرمبا ي عليهو

سواء ، بعده يف أحدمها وحصل الطالق قبل الدخول يف أحدمها إذا ،سكبالع أو نصف املهر للثاينو

  .ال الدينار أواآلخر يف  وان يف أحدمها الشاةك إذا ماك ،يفاًك أو ماًكر املهرين اختلف قد

ل كان يف كما ك،  من جنس واحدءسوا،  طلق قبل الدخول فيهماألنه، ون مهر واحدكرمبا يو

   عقد

                                                

 



٢٢٤

 إذا نصف املائة ونصف الشاةكمن جنسني  أو ، ومخسون مخسون، مائةاآلن فعليه ،مهرها مائة

  .الشاةاآلخر  ودمها مائةان مهر أحك

  .حدمها طالق قبل الدخولأيف  و،مهر فيه هلا حدمها فسخ الأيف  ألن ،ون نصف مهركرمبا يو

  . ما عرفتى حيث فسخان عل، مهر أصالً رمبا الو

 ،باشتباه أو راهكإثانياً ب و، أوالًءخالالعقد يف اإلها قبل أبأن وط ،أربعة أو مهورثالثة ون كرمبا يو

  . المك خارجاً عن حمل الكان ذلكوإن 

 أن نكميأشبه، ما  أو يداًكتأ أو احتياطاً أو ون العقد الثاين هزالًكالزوج  ييدع أن نكما ميكمث إنه 

 الزواج تريد مثالً ألا كذل و،العقد الثاين يف مثل اهلزل أو األولالعقد  إىل  بالنسبةكالزوجة ذل يتدع

 ،حبالتهها يف ءبقاإ بينما يريد الرجل ، كان هلا احلق يف ذلككان هزالً إذا العقد الثاين فإن ،برجل آخر

 أو ،يوجب حترمياً يف املصاهرة الزنا الحيث إن ، ان هزالًك األولالعقد  أن دعائهاا إىل  بالنسبةكذلكو

  .مثلة من األكغري ذل إىل ،هاركإان بكفيما ى من املسممهر مثلها  ألن ،أكثريوجب مهراً 

  . كغري ذل إىل ،الثاين هزلية العقد ي، وقد يدعاألول قد يدعي هزلية العقد أيضاًوج الز أن ماك

  



٢٢٥

 قرب التحالففاأل، بل اجلارية: فقالت،  العبدكأصدقت: لو قالو( :قال يف القواعد :)٧ مسألة(

  . )حيتمل تقدمي قوله مع اليمني و،ثبوت مهر املثلو

ال وجه  و،املهر أحدمها أن علم أن اعدة العدل بعدالقاعدة التحالف مث التنصيف لقى مقتض: أقول

ما إف، أقل من مهر املثل أو  من مهر املثلأكثراجلارية  ول من العبدكان ك إذا لثبوت مهر املثل خصوصاً

ر ما يدعيه كين ول واحد منهما يدعي شيئاًكف ،املبيعكان كحيث اختلفا يف العوض املستحق يف العقد ف

ون املرجع قاعدة كي وحدمها بينةن ألكمل ي ومل حيلفا أو احلف أو ان هلما البينةكاء  سو،فيتساقطاناآلخر 

  . العدل

فالقول ، ر ما ادعتهكوجهه بأنه ين و،يضاحفهو الذي اختاره اإلأما احتمال تقدمي قوله مع اليمني و

 يف األصل و،هلا به ررت استحقاق ما أقكنأ ألا أما املرأة فال ميني عليها و، غارمألنه قوله مع اليمني

  . م الشرعكبل هو واجب حب، ليس بعوض حقيقي أنه كذل

يظهر من إمنا مدعياً كليهما ون ك أو ،راًكمناآلخر  وون أحدمها مدعياًك إذ ى،فيه ما ال خيفو

من  عي الا من التدكمثل ذلى رييف غريمها  أو يف البيع أو  يف املقامءالعرف سوا أن  يفكوال ش، العرف

  . اركناإل وءاالدعا

 مما مل يعلماآلخر بطالن  وبصحة أحدمهاعلمنا  و،احني مبهرين لشخص واحدكعليها نى جرألو و

  .  للقاعدةأيضاًن هلا نصف املهرين  أرها فالظ،مارةأ بكلذن تشخيص كميمل  وأي املهرين هلاأن 

لعمرو اآلخر يلها ك وعقدها و،لزيد مبائة دينار يليهاك وأن عقدها أحدك لنفرين كأما لو حصل ذل

هلا قبل الدخول طالقهما فالالزم ،  مع العلم بتقدم أحد العقدين مثالً،أيهما مقدم أن مل يعلم و،مبائة شاة

  ى عل و،م عليهماكجرباً من احلا



٢٢٦

 ألا ،القرعةى رراً تقدم القاعدة علكرنا يف ما سبق مكقد ذ و،القرعة أو ،ل واحد ربع املهرك

 كنعم هنا ،مبائة دينار أو ما مبائة شاةإ، أما عمرواً وما زيداًإعلم بأنه يطلب   إذاماك، مة عليهاكحا

  . رينانمن الد وهون ربع املائة من الشياك فياألمرينتصف 

املوت ال ينصف  أن  لقاعدة العدل بعد،نصف املهر من هذا وهذاماتا فلها نصف املهر من  إذا ماأ

  .ما تقدم فليس مثل الطالقى املهر عل

  .  فهو مثل املوتكحصل الطالق بعد ذل ووطأها إذا علم حال ماينه مو

  



٢٢٧

ل موضع قدمنا قول الزوج مع اليمني ك ف،الويل وذا اختلف الزوجإو( :قال يف القواعد ):٨مسألة (

ى أما لو ادع، حتلف وملكتحىت اليمني صرب مع ل موضع قدمنا قوهلا ك و،حالفهإالويل  يتوىل ونقدم هنا

  ). عليهمااليمني  فإن ،يلكالو أو الويل إىل التسليم

رنا يف كذنا أل، إشكال حمل )حتلف وملكت صرب حىت( :قوله إالّ أن القاعدةى ره هو مقتضكما ذو

  .مثال املقامأ يف أيضاًالويل  إىل احللف يتوجه أن غريه وءتاب القضاك

 إىل فال حاجة، ويلال ويلكالو وصيلدلة لأل لشمول األ،أيضاًيل حال الويل كحال الو أن ماك

انت ك أو ،املوت إىل بقيت يف جنوا وانت جمنونةكمل بأن كرمبا مل ت و،حتلف وملكت الصرب حىت

  .  من احملتمالتكغري ذل إىل ،هي صغرية وماتت وصغرية

  . ويل الزوج واالختالف حصل بني الزوجة أن ره القواعد منكس ما ذكالم يف عكمنه يعرف الو

على هي إمنا نفي فعل مورثهم ى  علةميني الورث إالّ أن الزوجنيك الزوجني ورثةو( :مث قال القواعد

  . )نفي العلم

  . نفي العلمى عل العلم الى  العلم فاليمني عليدعي الورثة إالّ أن رهكما ذكهو  و:أقول

  إىلبدفعه و،مع زوال أحدمها رشدها ال والزوجة مع بلوغها إىل  الزوج بدفع املهرؤيربو( :مث قال

  . )يل فيه ال يف العقدكالو إىل بالدفع و،بدونه وليها ال

  .ره يف الفروع الثالثةكما ذكهو و

 أما لو دفعه، قبلته مطلقاً ومطلقاً أو ان بعنوان املهرك إذا ون الربء بالدفع فيماكي أنه من الواضحو

 وإن ،ون مهراًك فال يكذلكه عناوين أخر فقبلو أو اهلبة أو وليها بعنوان الضيافة أو يلهاكوأو إىل إليها 

  ان ك



٢٢٨

  . هنا إليه أملعنا و،تاب الغصبكرنا تفصيله يف كما ذى  عل،عني املهر

بني أحدمها يف  أو بني وليهماأو  ،اآلخرالزوج  وحصل االختالف بني ويل أحد الزوجنيمث إن 

يف  أو ،عدمه وهر يف دفع املكذلكا ميلهكبني وأو اآلخر الزوج  و،يل يف العقد فقطكال الو، املهر

رشد  وعليه الذي بلغ املوىل يل هو الطرف الكالو و فالويل،يف خصوصيات الدفع أو ،خصوصيات املهر

  . مهكل نزاع حكل و،الويل أو يلكالو وصيلنعم يقع نزاع ثان بني األ، يلكال الو و، حال الرتاعاآلن

  



٢٢٩

  

  فصل 

  الشقاق والنشوز والقسم يف

  

ل واحد من كل: فنقول األولأما ، يف لواحقه والم فيهكال و، القسمالقول يف(: قال يف الشرائع

 املشرب ولكاملأ وسوةكالزوج النفقة من الى ما جيب علك و،صاحبه القيام بهى الزوجني حق جيب عل

  . )جتنب ما ينفر منه الزوج وني من االستمتاعكالزوجة التمى ذا جيب علكف، انكساإلو

ن حق كل، بعضها مستحبة وبعضها واجبة ،اآلخرى وق علالزوجة حق ول من الزوجكل: أقول

 يف رتكقد ذ و،القيم إىل عاطفية املرأة مما حتتاج و من جهة عقالنية الرجلأكثرالزوجة ى الزوج عل

  . تاب مستقل مفصلك إىل  الباب مما حيتاجالروايات يف هذا وياتت اآلامئية سالمالشريعة اإل

من يريد  أن ماك ،األمريعتدل  اجلانبني حىتأحد يد يف كتأ بعض الروايات اليت أرادت الكهناو

ذا كه و،راف يف احلمل جيذب اجلانب املرتفع جذباً شديداً للتعديلحناالحيث صار  الدابةى تعديل ما عل

  . اليت منها املقام ومن احلقوق مجلة والربا والغيبةكاحملرمات  وفعلت الشريعة يف مثل مجلة من الواجبات

   الروايات يف كطائفة من تل إىل حاديث والفقه نشريتب األك لحنن تبعاًو



٢٣٠

  . لسنا بصدد التفصيلو ،اآلخرى ل واحد منهما علكحق 

  : الزوجةى فمن روايات حقوق الزوج عل

صلى اهللا عليه (النيب  إىل ت امرأةءجا:  قال)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ما رواه حممد بن مسلم

 ال تصدق من بيته و،ال تعصيه وتطيعه أن :فقال هلا ،املرأةى  ما حق الزوج عليا رسول اهللا:  فقالت)وآله

 إالّ ال خترج من بيتها وكانت على ظهر قتب، وإن ذنه، وال متنعه نفسهاإب إالّ وال تصوم تطوعاً، ذنهإبإالّ 

ة الرمحة كمالئ وبضة الغكمالئ ورضة األكمالئ ومالئكة السماواتذنه لعنتها إخرجت بغري  وإن ،ذنهإب

فمن : قالت، والده: قال ،الرجلى يا رسول اهللا من أعظم الناس حقاً عل: فقالت، بيتها إىل ترجع حىت

ال من  و،ال: قال ،له علي فما يل عليه من احلق مثل ما: قالت، زوجها: قال ،املرأةى أعظم الناس حقاً عل

   .)١(أبداً رقبيت رجل ك باحلق ال ميلكالذي بعث و:فقالت، ل مائة واحدك

  . سبب عدم زواجهامما  هلا ك ذل)صلى اهللا عليه وآله( يف قال النيبك: ال يقال: أقول

ن إ ،الماً هلا فارغاًكان ك كلعل ذل و،كا مل تتزوج بعد ذلأعلم مل ي أنه  إىلضافةباإل:  يقالألنه

 انت عليه يف اجلاهليةكلذي املرأة عن تسيبها اخترج   أراد جذب الزمام حىت)صلى اهللا عليه وآله( النيب

ال و :)صلى اهللا عليه وآله( منه يعرف وجه قوله و،رنا يف مثل جذب محل الدابةكما ذك، احملافظةإىل 

  . ل مائة واحدكمن 

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا إىل ت امرأةءجا: قال، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن العزرميو

  : قالت، ك من ذلأكثر: فقال ،املرأةى  حق الزوج عليا رسول اهللا ما:  فقالت)وآله

                                                

     

 



٢٣١

 ،ذنهإب إالّ ال خترج من بيتها و،تطوعاً ذنه يعىنإب إالّ تصوم أن ليس هلا: فقال ،فخربين عن شيء منه

 تعرض نفسها عليه غدوة و،تتزين بأحسن زينتها و،تلبس أحسن ثباا و،تتطيب بأطيب طيبها أن عليهاو

   .)١(قوقه عليها حك من ذلأكثر و،عشيةو

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا إىل أتت امرأة:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن أيب بصريو

ال تعطي  و،ظهر قتبى انت علك وإن حاجته إىل جتيبه أن :فقال ،املرأةى ما حق الزوج عل:  فقالت)وآله

 يا رسول اهللا: فقالت، هو عليها ساخط ويت ليلةال تب و،جرله األ ورفعلت فعليه الوز فإن ،ذنهإب إالّ شيئاً

   .)٢( باحلق ال تزوجت زوجاً أبداًكالذي بعث و:قالت، نعم: قال ،ان ظاملاًكوإن 

ما هو املتعارف عند النساء من كاملراد ما تزعمه الزوجة ظلماً إمنا  و،ليس املراد الظلم حقيقة: أقول

  . الظلم إىل نهخالف ميلهن نسبى ن الزوج علذا رأيإف، حدودهن ون ال يقفن عند حقوقهنأ

مل تقبل  ،زوجها عليها ساخط يف حق وأميا امرأة باتت: )عليه السالم( عبد اهللا أبو يف رواية قالو

تغتسل من طيبها  أميا امرأة تطيبت لغري زوجها مل تقبل منها صالة حىت و،عنهاى يرضحىت هلا صالة 

   .)٣(غسلها من جنابتهاك

عهد ى صار علناأل من رجالًن إ : قال)عليهما السالم( أيب عبد اهللاعن ،  بن سنانهللاعبد اعن و

يتها بال خترج من  أن امرأته عهداً إىل  فعهد، خرج يف بعض حوائجه)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

زوجي ن إ : فقالت)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل  فبعثت املرأة،أباها مرض وإن :قال، يقدمحىت 

   وإن :قالت، يقدم ال أخرج من بييت حىت أن  إيلّعهد وخرج

                                                

 

 

 



٢٣٢

 كاجلسي يف بيت، ال: )صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا ،أعوده أن أيب قد مرض فتأمرين

صلى اهللا عليه (: فقال ،أعوده أن تأمرين: قالت، كثانياً بذل إليه رسلتأفثقل ف: قال، كأطيعي زوجو

 أن أيب قد مات فتأمرين إليه أن  فبعثت،فمات أبوها: قال، كأطيعي زوج وكيتاجلسي يف ب: )وآله

 رسول اهللا إليها فبعث، الرجلفدفن :  قال،كأطيعي زوج وكاجلسي يف بيت، ال: فقال ،صلي عليهأ

   .)١(ك لزوجك بطاعتكبيأل وكقد غفر ل اهللا تعاىلن إ) صلى اهللا عليه وآله(

ان كلعل املرأة  و،نه بالفعل أشبه منه من القولأ و،ذا احلديثرنا فيما سبق وجه هكقد ذ: أقول

صلى اهللا عليه ( بل هو خالف سرية رسول اهللا، طالقاإلى داللة يف احلديث عل  فال،خصوصيةفيها 

رنا كما ذك، كغري ذل واملعاشرة باملعروف وصلة الرحمى سائر الروايات الدالة عل وياتظاهر اآل و)وآله

  . نا املرتبطة باملرأةتبكبعض  يف تفصيله

 يوم )صلى اهللا عليه وآله( خرج رسول اهللا:  قال)عليه السالم(عن أيب جعفر ، عن جابر اجلعفيو

يا معاشر النساء : فمر بالنساء فوقف عليهن مث قال، مجل عاري اجلسمى ظهر املدينة عل إىل حرالن

: امرأة منهن فقالت إليه  مث قامت،نيك بكمسعن ذلفلما ، ن يف النارك فإن أكثرنكأطعن أزواج وتصدقن

صلى اهللا ( فقال هلا رسول اهللا ،ون من أهل الناركفار فنكاهللا ما حنن ب و،فاركيا رسول اهللا يف النار مع ال

   .)٢(نكجاافرات حبق أزوكن كنإ: )عليه وآله

   ،بأس به جسم الرجل أمام املرأة ال يعر أن من هذا احلديث يظهر: أقول

                                                

 

 



٢٣٣

ما إ أنه هن يف النار الظاهر أن أكثرما يف هذا احلديث من أن ماك، غماضاإلبلفة كهي املإمنا و

النار  يف الاليتالنساء  وثرياتك الاليت يف اجلنة ءفالنساكثرية انت كحيث املرأة  أن ماإ و،قضية شخصية

  . أيضاًثريات ك

عن ،  عن الصدوق، ضراكتر ورام الزوجةكإباب استحباب  يف رواه الوسائل ما يدل عليه ماك

 علم اهللا ، أهل اجلنة من املستضعفني النساءأكثر:  قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عمار الساباطي

   .)١(ضعفهن فرمحهن

صلى اهللا عليه ( خطب رسول اهللا:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت:  قال،عن أيب بصريو

ن ك فإن أكثر،لو بشق مترة ولو بتمرة ونكلو من حلي ودقن تصءيا معاشر النسا:  فقالء النسا)وآله

 يا رسول اهللا: فقالت امرأة من بين سليم هلا عقل، فرن اليسريكت وثرن اللعنكن تك نإ و،حطب جهنم

 هلا البنات املقيمات واألخوات املشفقات، فرقمنا أليس ، مهات احلامالت املرضعاتأليس حنن األ

بعولتهن  إىل الدات مرضعات رحيمات لو ال ما يأتني وحامالت: فقال )وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

   .)٢(منهن النارمصلية ما دخلت 

صلى اهللا (قوماً أتوا رسول اهللا ن إ : قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن سليمان بن خالدو

صلى اهللا عليه ( ل رسول اهللا فقا،نا رأينا الناس يسجد بعضهم لبعضإيا رسول اهللا : فقالوا )عليه وآله

   .)٣(تسجد لزوجها أن مرت املرأةحد أليسجد أل أن لو أمرت أحداً: )وآله

ال : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،)عليه السالم( جعفر عن أيب، عن أيب بصريو

  ن كصالتتطولن 

                                                

 

 

 



٢٣٤

   .)١(نكلتمنعن أزواج

إمنا  و، مل جيعل الغرية للنساءعز وجلاهللا ن إ : قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن سعدو

 ،ت ميينهكمل ما و أحل للرجال أربعاًألنهجعل اهللا الغريه للرجال إمنا ، فأما املؤمنات فال، راتكتغار املن

   .)٢(انت عند اهللا زانيةكذا أرادت معه غريه إف، زوجها إالّ مل جيعل للمرأةو

ت ءجا إذ ، قاعد)صلى اهللا عليه وآله( بينما رسول اهللا: قال ،رفعهالرمحن بن احلجاج  عن عبدو

 يف جاء رجل يعدو و: قال،ين فجرت فطهرينإيا رسول اهللا :  فقالت،قامت بني يديه امرأة عريانة حىت

 صاحبيت يا رسول اهللا خلوت جبارييت فصنعت ما ترى،:  قال،هي ما:  فقال،ثوباً عليهاى ثرها فألقأ

   .)٣(الوادي من أسفلهى الغرية ال تبصر أعلن إ :مث قال، كليإضمها : قال

صامت  وصلّت املرأة مخسهاإذا  : قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، ناينكعن أيب الصباح الو

 فلتدخل من أي أبواب )عليه السالم( علي عرفت حق وأطاعت زوجها وحجت بيت را وشهرها

   .)٤(شاءتاجلنان 

   .)٥(جهاد املرأة حسن التبعل:  قال،)عليه السالم(براهيم إعن أيب ، ركبن بى عن موسو

صلى اهللا (امرأة أتت رسول اهللا ن إ :قال، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، ناسيكعن ضريس الو

   :قالت ، من املسوفاتكلعل:  فقال هلا،لبعض احلاجة )عليه وآله

                                                

 

 

 

 

 



٢٣٥

 ا لبعض احلاجة فال تزال تسوفه حىتاليت يدعوها زوجهاملرأة : قال ،ما املسوفات يا رسول اهللاو

   .)١(يستيقظ زوجها ة تلعنها حىتكتزال املالئ  اليت الكفتل ،ينعس زوجها فينام

  . ثريةكغريها من الروايات الإىل 

يب قلت أل:  قال،سحاق بن عمارإرواه   ماكفمن ذل، الزوجى أما ما يتضمن حقوق املرأة علو

 ،سوهاكي ويشبعها: قال ،ان حمسناًكفعله  إذا زوجها الذيى ما حق املرأة عل: )المعليه الس( عبد اهللا

   .)٢(جهلت غفر هلاوإن 

 ،زوجهاى عن حق املرأة عل )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،أيضاًسحاق بن عمار إعن و

   .)٣(جهلت غفر هلا وإن ،سو جسدهاكي ويشبع بطنها: قال

  .)٤(كانت امرأة عند أيب تؤذيه فيغفر هلا: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،يف الفقيه مرسالًو

فسألته عن  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل ت امرأةءجا:  قال)عليه السالم(وعن أيب عبد اهللا 

 ،ن اجلوعيطعمها م ويسوها من العرك ي:قال ،فما حقها عليه: مث قالت، فخربها ،املرأةى حق الزوج عل

اهللا  وال: قالت، ال: )صلى اهللا عليه وآله( قال ،شيء غري هذاعليه ليس هلا ف: فقالت، ذنبت غفر هلاأوإن 

وجل  عزاهللا ن إ : ارجعي فرجعت، فقال هلا:)صلى اهللا عليه وآله(ال تزوجت أبداً مث ولت، فقال النيب 

   .)٦()٥(ن يستعففن خري هلنإو: يقول

   أن كيف ذلال ينا و،جا االستعفاف بالزو)صلى اهللا عليه وآله( اد النيبن مر أالظاهر: أقول

                                                

 

 

 



 

 



٢٣٦

  . احاًكرة للقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكة الذاكية املبارهذه القطعة يف مؤخرة اآل

قدر  منو عز وجلقول اهللا : )عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل:  قال،الرحيم عن روح بن عبدو

  . )١(فرق بينهما وإالّ سوهكأنفق عليها ما يقيم ظهرها مع إذا  :قال ، مما آتاه اهللافلينفقرزقه عليه 

 سها ماكانت عنده امرأة فلم يكمن :  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،عن أيب بصريو

   .)٢(يفرق بينهماأن اإلمام ى ان حقاً علكيطعمها ما يقيم صلبها  ويواري عورا

ى امرأة استعدت علن إ :)المم السعليه( علي عن، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، وينكعن السو

مع ن إ :حيبسه فقال أن )عليه الصالة والسالم( علي فأىب، ان زوجها معسراًك و،ال ينفق عليها أنه زوجها

   .)٣(العسر يسراً

يطعمها ما يقيم  وايواري عور ساها ماكإذا  : قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن عنبسةو

   .)٤(طلقها وإالّ صلبها أقامت معه

:  قال)صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :)عليه الصالة والسالم( أيب عبد اهللاعن ، عن سفيان بن عيينةو

به من بعدي  أوىل)عليه السالم( وعلي ،ل من نفسهك بنا أوىلأ ،قول : فقال ،كذل ما معىن، فقيل له

فالرجل ليس له والية ،  فلورثته ماالًكمن تر و،ضياعاً فعلي أو  ديناًكمن تر: )عليه وآلهصلى اهللا ( النيب

  ى ليس له عل و،ن له مالكمل ي إذا نفسهى عل

                                                

 

 

 

 



٢٣٧

 )عليه السالم(املؤمنني  أمري و)صلى اهللا عليه وآله( النيب و،مل جير عليهم النفقة إذا ال ي وعياله أمر

 إالّ  عامة اليهودإسالمان سبب كما  و،همأنفسم من   صاروا أوىلكنافمن ه، لزمهم هذاأا من بعدمهو

   .)١(عياالم وهمأنفسى م آمنوا علإ ف)صلى اهللا عليه وآله( من بعد هذا القول من رسول اهللا

ان له امرأة تؤذيه مل كمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب ،عمالعن الصدوق يف عقاب األو

 أعتقت الرقاب وقامت وصامت الدهر وإن ترضيه وتعتبه ال حسنة من عملها حىت وايقبل اهللا صال

  . انت أول من ترد النارك و،موال يف سبيل اهللاأنفقت األو

كان هلا  إذا العذاب و الوزركالرجل مثل ذلى علو :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: مث قال

يصرب عليها من الثواب مثل ما احسبته عند اهللا كان بكل مرة  واً، ومن صرب على سوء خلق امرأتهيمؤذ

تعتبه  أن  قبلتمات فإن ،ليلة مثل رمل عاجل ول يومكان عليها من الوزر يف ك و،بالئهى أعطي أيوب عل

انت له كمن  و،سفل من النار األكوسة مع املنافقني يف الدركعنها حشرت يوم القيامة منى يرض أن قبلو

مل يقدر عليه مل يقبل اهللا هلا حسنة  مامحلته  وشقت عليه وما رزقه اهللاى مل تصرب عل وقهتوافمل  وامرأة

   .)٢(كذلكدامت  اهللا عليها ماغضب  وا النار يتتق

  . العقابات و وجه أمثال هذه الثوابات)ةرالزيا وءالدعا(تاب كرنا يف كذ: أقول

 عز وجلاهللا  فإن ،بني زوجته ون فيما بينهرحم اهللا عبداً أحس:  قال)عليه السالم(عن الصادق و

   .)٣(جعله القيم عليها وه ناصيتهاكقد مل

                                                

 

 

 



٢٣٨

   .)١(ملعون ملعون من ضيع من يعول: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا و:قال

بيت الرجل عن مرتله باملصر الذي هو ي أن ةء بذي املروكهل: )صلى اهللا عليه وآله( قال و:قال

   .)٢(فيه

   .)٣(هليم ألكنا خريوأ ،هلهم ألكخري مكخري: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا و:لقا

 أحسنهم عز وجلاهللا  إىل أحب العباد و،هؤسراأعيال الرجل : )صلى اهللا عليه وآله( قال و:قال

   .)٤(سرائهأ إىل صنعاً

ى سع عل اهللا عليه بنعمة فليوفمن أنعم، هؤسراأعيال الرجل : )عليه السالم(احلسن  قال أبو و:قال

   .)٥( النعمةكتزول تل ن أكوشأمل يفعل  فإن ،سرائهأ

   .)٦(م لنسائيكأنا خري وه،م لنسائكم خريكخري أال :)صلى اهللا عليه وآله( قال و:قال

أيضرب : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(عن أيب جعفر ، عن أيب مرميو

   .)٧(رأة مث يظل معانقهام املكأحد

  اليتيمكيعين بذل ،الضعيفنياتقوا اهللا يف :  قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن مساعةو

   .)٨(ءالنساو

   األمر املرأة من كال متل: احلنيفةبن  البنه حممد )عليه السالم(املؤمنني  يف وصية أمريو

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



٢٣٩

ليست  واملرأة رحيانة فإن ،أدوم جلماهلا ولباهلاى أرخ و أنعم حلاهلاكذل فإن ،ما جياوز نفسها

   .)١(كأحسن هلا ليصفو عيش ول حالكى  فدارها عل،مانةبقهر

 قال رسول اهللا ،الرجالى  علءفما للنسا: )صلى اهللا عليه وآله( ا قالت للنيبإيف حديث حلوالء و

 أن حيل لزوجها ال أن ظننت  حىتءمل يزل يوصيين بالنسا وأخي جربائيلخربين أ: )صلى اهللا عليه وآله(

 أخذمتوهن على أمانات اهللا ،ن عوان بني أيديكمإيف النساء ف عز وجليا حممد اتقوا اهللا ، فأ: يقول هلا

 عبد اهللاشريعة حممد بن  وسنيت وتابه من فريضيتك ولمات اهللاكمن فروجهن باستحللتم ما  عز وجل

 اصلتم من أبدان ومبا و واجباً مبا استحللتم من أجسامهنم حقاًكهلن علي وإن ،)صلى اهللا عليه وآله(

تقفن  طيبوا قلون حىت وشفقوا عليهنأ فكأخذهن الطلق من ذل حشائهن حىتأم يف كأوالدحيملن و

   .)٢(ذنإ وبرضاهن إالّ ال تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً وال تسخطوا ن ورهوا النساءكال ت ومكمع

استوصوا : قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، لرازي يف تفسريهعن الشيخ أيب الفتوح او

   .ءسراأأي  ،)٣(مكن عوان عندإفبالنساء خرياً 

املؤمنني   بوصية أمري)عليه السالم(ى احلسن موس أبو  إيلّبعث:  قال،الرمحن بن احلجاج عن عبدو

لم به كآخر ما ت فإن ،مكميانأت كما مل ويف النساءاهللا اهللا  :قال أن إىل، ساق الوصية و،)عليه السالم(

   .)٤(مكت أميانكما مل وءم بالضعيفني النساكأوصي: قال أن مكنبي

                                                

 

 

 

 



٢٤٠

زوجة اختذ من و : يف حديث)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا:  قال،عن اجلعفرياتو

   .)١(رمهاكفلي

أي رجل لطم امرأته لطمة و :قالنه إ) صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، ءيف حديث احلوالو

م كأي رجل من و،وجهه سبعني لطمة يف نار جهنم حرى  خازن النريان فيلطمه علك مالعز وجلأمر اهللا 

   .)٢(فه مبسامري من ناركشعر امرأة مسلمة مسر ى وضع يده عل

 أنه ظننت  حىتءما زال جربائيل يوصيين يف أمر النسا:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيبو

   .)٣(سيحرم طالقهن

ال  ونفسهن ضراًن ألكالنساء عند الرجال ال ميلن إ : قال)عليه الصالة والسالم(عن أمرياملؤمنني و

   .)٤(ال تعضلوهن وم فال تضاروهنكمانة اهللا عندأن إ و،نفعاً

 أو عنيناًان كلو  و،عبداً أو انكحراً ، الزوجى زواج حق علبني األ القسمةو( :قال الشرائع

  . )يقسم عنه الويل وان جمنوناًكذا لو ك و،خصياً

 سر احلظكبال و،رمبا يقال القسم يف اللغة بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه: أقول

 ، من اللغويهال معنييكن اعتباره بكمي و،عبارة عن قسم الليايل بني الزوجاتاالصطالح يف  و،النصيبو

رراً ك مكرنا ذلكما ذك معنيني كهنا أن ال، النصيب وسمة تسبب احلظالق فإن ،القسم جامعه واحدألن 

  فيما يقال من املعاين 

                                                

 

 

 

 



٢٤١

  . املادة الواحدة إىل املرتبطة بالنسبة

إمنا  و،صحاب يف وجوب القسمة بني الزوجات يف اجلملةفال خالف بني األ، أي حالى علو

 ال جتب حىت أو ،النفقةكني كالتم وقدالزوج القسمة ابتداًء مبجرد العى هل جتب عل أنه الف يفاخل

  .ائ يبتد

 ليلة ل أربع ليالكان هلا من كانت له زوجة واحدة كلو  األولالقول ى عل أنه الثمرة بني القولنيو

  . ان الليايل الثالث الباقية له يضعها حيث يشاءك و،جيب عليه املبيت فيها عندها

 ،اثنتان له يضعهما حيث يشاء و، أربع لياللكل واحدة ليلة من كان لكانت له زوجتان كلو و

  .جمرداً أو املتعةكا غريمها سواء عندمه

  .ء ليلة يضعها حيث يشال أربع ليالكله من ى انت له ثالث زوجات يبقكلو و

ل ما فرغ من الدور استأنف دوراً ك ف،ل أربعكله شيء من ى انت له أربع زوجات ال يبقكمن و

   .وركالترتيب املذى جديداً عل

 ةساواان الفضل يف املك وإن ،ما أو بعض الزوجات اخيص  أن ليلتان له أو ان له ليلةكذ إو

  . األولالقول ى هذا عل، بينهن

لو باملبيت ليلة  وانت له زوجة واحدة مل جيب عليه القسمة هلا مطلقاًكفلو : خرالقول اآلى أما علو

انت له كلو  و،يف الروايات ورميةكية الملأمور ا يف اآلون من املعاشرة باملعروف اكي بقدر ما إالّ عندها

 الدور جيب أبدحيث إنه  و،هناحدإمع املبيت ليلة عند  إالّ عليه القسمة هلنجيب زوجات متعددة مل 

ان له االعتزال عنهن كبل ، أيضاًال جيب عليه استيناف الدور  و،يتم الدور عليه حينئذ القسمة هلن حىت

  . ءمجعا

دلة املؤيدة  األطالق إل،انون واخلصي ووالعنني احلر وبعدم الفرق بني العبد ل يف اجلواهرقاإمنا و

  املعاشرة  وءيذاالتحرز عن اإل والعدل ويناسبأن القسمة لإل



٢٤٢

ن كنه ملا مل يتمكل،  جيب عليهأيضاًانون  أن ماك، زواجبني مجيع أقسام األفرق فال ، باملعروف

  . بالتفريقأو  إليه يدعوهن أو  فيطوفه عليهن،الويل قسم عنه كبنفسه من ذل

 إذ ،مل يطلنب فال وربةإن له كمل ت إذا أما، طلنب أو ربةإان له فيه ك إذا ويل انونى جيب علمث إمنا 

 ،هو حقإمنا  وماًك حكليس ذل إذ ،المها فال شيءكذا مل يرد إف، دلةما يفهم من األك كاحلق مشتر

  . يعدومها احلق الو

  .غريه أو الظاهر وجوب القضاء سواء يف انونو

القضاء تابع  ولفكانون غري م ألن ،ان وجهاًكلو قيل بعدم الوجوب  أنه  منكما يف املسالو

  . هو منتف هنا وثابت بأمر أو ليف بالفعلكللت

 قضاء ألن ،الوجوبى ه علريغ وتبعهم اجلواهر وعنهم يكح ماى لذا ذهب املشهور عل و،فيه نظر

ليفياً كماً تكليس ح و،حنوه والدينكم خطاب الوضع ك من تأدية احلق الثابت يف ذمة انون حبكذل

  . ال جيب حىت

حدمها مريضاً مما يوجب أان ك إذا  ما،يف غريه أو  من احلق سواء يف انونيستثىن أن نعم ينبغي

 ،أحدمهاى حرجاً عل وان عسراًك  إذاكذلك وبل، حنوه وضرر النه يسقط حينئذ لدليل إف، خرأذية اآل

  . الضرر جسمي يف أمثال املقام مما يقع فيه املقابلة بينهما و،احلرج نفسي والعسر أن الفرقو

  . ما فاتتهكمن فاتته فريضة فليقضها ى نه مقتضأ والم السابقكالقضاء فيأيت ال إىل أما بالنسبة

مل  وإن ،ان مضبوطاًكن إ فاقةدة بنوبة اإليفيق مل خيص واح وان جينكلو و( :القواعد قالمث إن 

  يف ى ما جرى خرلألى ن فأفاق يف نوبة واحدة قضكي



٢٤٣

  . )وجب وإالّ انونة سقط حقها يف القسمةى لو خاف من أذ و،اجلنون لقصور حقها

ون اخلوف موجباً كيإمنا  و،انونى ذأخافت املرأة من  إذا م ماكمنه يعلم ح و،رهكما ذكهو و

 ،لذا قالوا بسقوط الصوم خبوف الضرر و،دلتهاأفيشمله ، ضرر وحرج و نوع عسرألنهحلق لسقوط ا

  . م اليت تسقط بسبب خوف الضرراكح من األكغري ذل إىل الصالة واقفاً والوضوء و الغسلكذلكو

خيتص واحدة بنوبة  أن يفيق مل جيز له وان جينكلو و( :شف اللثام ممزوجاً مع القواعدك يكيف حمو

يرتهلا مرتلة أيام  وبل يطرح أيام اجلنون، يفيق يوماً مثالً و بأن جين يوماً،ان نوبتها مضبوطاًكن إ اقةفاإل

 حيتمل القضاء و،ال اعتداد به إذ ،قام انون عند واحدة مل يقض لغريهاأفلو ، فاقةيقسم أوقات اإل والغيبة

ل منهن نوبة من كون لكمة أوقات اجلنون فيالويل القس وإىل فاقةالقسمة أوقات اإل إليه ونكي أن حيتملو

هلا يف ى جر ماى خرلألى فاقة مضبوطاً فأفاق يف نوبة واحدة قضن نوبة اإلكمل ت وإن ،ل من احلالتنيك

ان بقسمة الويل لقصور حقها من االستيناس حال ك وإن ،ونه عندها يف اجلنونك أي مل يعتد ل،اجلنون

انتفاء  ووجب للعموم وإالّ ،ونة سقط حقها من القسمة للضرورةزوجته انى لو خاف من أذ و،اجلنون

   .)العذر

فليس يف  وإالّ ،أدلة القسم و،حنوه وضرر الليات احلق وكدليل هذه الفروع مجع  أن ىوال خيف

حقوق الناس  ألن ،هلا يف جنوا أو الويل لهى هذا هو دليل وجوب الطواف عل و،املسألة دليل خاص

  . عرفاً وونه ولياً شرعاًك  معىنألنه ،استنقاذها وهاؤداأالويل ى الناس جيب على حقوقه عل و،انونى عل

  الزوجة  والويل يف الزوج إىل ليفيكم التكأما انتقال احلو( :فقول اجلواهر



٢٤٤

ن من كنقصان يف ما مي وجه الى بالزوجة عل يتأين أ ويطوف به أن وجه جيب عليهى عل

ما لو كالطواف به كانت له مصلحة كنعم لو ، فال دليل عليه، حكاممن األ كغري ذل و،االستمتاع ا

 فتأمل ،نئذ مراعاايالويل حى ان علك من املصاحل كحنو ذل أو منعه من الفساد به أو كفرض نفعه بذل

  . غري ظاهر الوجه) صولناأى  ا علكل التمسكاعتبارات يشى  واضحاً سود دليالًجننه مل إف، جيداً

  مبعىن،ره املشهور من وجوب القسمة ابتداًءكدلة فيما ذفال يبعد ظهور األ، ي حالأى علو

 عند إشكال نه الإف ،)١(عاشروهن باملعروفو:  لقوله سبحانهك ذل،النفقةكني كالتم وقدعوجوا بال

يفضل  أو ل أربع ليلةكينام عندهن يف  أربع فال أو ينام عندها ليلة انت له زوجة فالكلو  أنه العرف

مع  إالّ عريف فيؤخذ من العرفموضوع هو  و،ن ممن يعاشر باملعروفكبعض يف الليايل مل يى بعضهن عل

  . سقاطهن حقهنإ

ليس  ورار قطعاًك فيه للتن األمرإ( : فقول اجلواهر،األمرصيغة  رار الكالتى مادة املعاشرة تدل علو

  . حمل نظر، )قائل بثالث ال إذ ون حبسب ما تقتضيه القسمةكي أن ي فبق،وقاتل األكيف 

ان يقسم ك أنه تبهم الفقهيةكاخلاصة يف  و العامةىنه روإف، )لى اهللا عليه وآلهص (للتأسي بالنيبو

أنت أعلم  وكملأاللهم هذا قسمي فيما : ان يقولك و،ان يطاف به يف مرضه حمموالًك بينهن دائماً حىت

  . ليب امليل القكملأاملراد مبا ال  و.)٢(كملأمبا ال 

  ) ليه السالمع (أيب عبد اهللاعن ، عن هشام بن سامل،  العياشي يف تفسريهىفقد رو

                                                

 

 



٢٤٥

   .)٢(يف املودة: قال ،)١(تعدلوا بني النساء أن لن تستطيعواو: يف قول اهللا

النيب ن إ :)عليهم السالم (عن آبائه، )عليه السالم (عن الصادق،  الطربسي يف جممع البيانىروو

   .)٣(ان يقسم بني نسائه يف مرضه فيطاف به بينهنك )عليه وآلهصلى اهللا (

 يف بيت أيتوض ان يوم واحدة الك إذا انك ف،ان له امرأتانك )عليه السالم(علياً  أن روي و:قال

  . فتأمل ،)٤(األخرى

  : املقصود فهي متواترةى أما الروايات الدالة عل

 ون له املرأتانكسألته عن الرجل ي:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، مثل خرب حسن بن زياد

 ،يأتيها ثالث ليال واألخرى ليلة أن نعم له:  قال،يفضلها بشيء أن ألهى خرمن األ إليه  أحبإحدامهاو

 ،راًكون عنده املرأة فيتزوج جارية بكفت: قلت، ءيتزوج أربع نسوة فثالثة جيعلها حيث شا أن لهألن 

ن كمل ي بعض ماى ه بعضهن علءيفضل نسا أن للرجل و،الث ليالفليفضلها حني يدخل ا ث: قال

   .)٥(أربعاً

 ،ىخرمن األ إليه  أحبإحدامها وون له امرأتانكسألته عن الرجل ت:  قال،عن حممد بن مسلمو

 ك فلذل،ل امرأة ليلةكان لكيتزوج أربع نسوة  أن ءشا فإن ،ليلةى خراأل ويأتيها ثالث ليال أن له: قال

   .)٦(ن أربعاًكمل ت بعض ماى يفضل بعضهن عل  أنان لهك

  أحبإحدامهاون له امرأتان كل عن الرجل يئس:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

   ،نعم: قال ،ىخراألى  علإحدامهايفضل  أن أله ى،خرمن األإليه 

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٤٦

  .)١(ن أربعاًكمل ت بعض ماى فضل بعضهن علي

ون له كالرجل ت: قلت له:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، لعن رج، عقبة علي بن عنو

   .)٢(نعم :قال ، بثالث ليالإحدامهايفضل  أن أله، امرأتان

ون عنده املرأة كيف الرجل ت، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، أيب عبد اهللالرمحن بن  عن عبدو

   .)٣(ام مث يقسمثالثة أي: قال ،م جيعل لليت يدخل اكى خرأفيتزوج 

نسوة فهو يبيت  عن رجل له أربع )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،رخيكبراهيم الإوعن 

: قال ،مثإفهل عليه يف هذا ، مل ميسها ذا بات عند الرابعة يف ليلتهاإف، عند ثالث منهن يف لياليهن فيسمهن

 كمل يرد ذل إذا جيامعها أن ليس عليه و،تهايظل عندها يف صبيح ويبيت عندها يف ليلتها أن عليهإمنا)٤(.   

للمرأة من  من تزوج امرأة فلها ما:  يف حديث)عليه السالم(جعفر  أبو قال:  قال،عن زرارةو

يطلقها فصاحلت  أو يتزوج عليها أن خافت وت منه نشوزاًفتزوج امرأة فخان إ نهكل و،القسمة والنفقة

   .)٥(بأس به  جائز الكذل فإن هاقسمت أو شيء من نفقتهاى من حقها عل

سألته عن رجل له :  قال،)عليهما السالم(بن جعفر ى عن أخيه موس، جعفر علي بن عنو

 طابت نفسهاإذا  :قال ،كأجيوز ذل، انكما  أو شهراً أو  يوماًكيومي ل وليليت: إحدامهافقالت ، امرأتان

   .)٦( منها فال بأسكذلى اشترو

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٤٧

ى ة علكسألته عن الرجل يتزوج اململو:  قال،)عليهما السالم( أحدمها عن، عن حممد بن مسلمو

   .)١(ةكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ما يقسم للملوكانت حتته امرأة مملوكذا إف، ال: قال ،احلرة

 ،احلرةى مة علسألته عن الرجل يتزوج األ:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللالرمحن بن  عن عبدو

   .)٢(مة ليلةلأل وللحرة ليلتان و،مةاألعلى يتزوج احلرة  و،احلرةى مة علتزوج األال ي: قال

 وإن ،احلرةى مة علح الرجل األكال ين:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ،  سنانعبد اهللاعن و

   .)٣(مةمث يقسم للحرة مثلي ما يقسم لأل، مةاألى ح احلرة علكشاء ن

سألته عن رجل له امرأتان :  قال،)عليهما السالم(بن جعفر ى ه موسعن أخي، جعفر علي بن عنو

ثالث ى خرلأل وله أربع فليجعل لواحدة ليلة: فقال ،ىخراألى  علإحدامهايفضل  أن هل يصلح له

   .)٤(ليال

له : فقال ،حداهنإيفضل  أن سألته عن رجل له ثالث نسوة هل يصلح له و:سناد قالبنفس اإلو

   .)٥(كالنفقة مثل ذل وسوةكيف ال و،ل واحدة ليلةكخرتني للأل وأحب ليلتنين إ حدةأربع فليجعل لوا

  ون عنده امرأتان كسأله عن رجل تنه إ ،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

                                                

 

 

 

 

 



٢٤٨

 يأيت هذه ثالث ليال أن نعم له: قال ،إحدامهايفضل  أن أله ى،خرمن األ إليه حبأ إحدامها

ى حداهن علإيفضل  أن ان لهك ك فلذل،ل امرأة ليلةكيتزوج أربع نسوة فل أن لهأن  كذل و،هذه ليلةو

   .)١(ن أربعاًكما مل يى خراأل

علياً صلوات اهللا  أن :)المعليهم الس(عن آبائه ، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، سالمعن دعائم اإلو

 له و،يبيت عندها ليلة من أربع ليايلأن  فعليه مل يتزوج غري واحدة فإن ،يتزوج اربعاً أن للرجل: عليه قال

   .)٢(يفعل يف الثالث ما أحب مما أحله اهللا لهأن 

عليه ( أيب عبد اهللاعن ، سناده عن احلسن بن زيادإب، يف نوادرهى عن أمحد بن حممد بن عيسو

 أن ألهى خرمن األ إليه  أحبإحدامهاون له امرأتان كسألته عن الرجل ي و: يف حديث قال)السالم

جيعلهما فليلتاه يتزوج أربعاً  أن له ألن ،ليلةى خرلأل ويأتيها ثالث ليال أن  له،نعم: قال ،ءيفضلها بشي

   .)٣(ن أربعاًكبعض ما مل يى عل هيفضل بعض نسائ أن للرجلو :قال أن ىلإ حيث أحب

 ،ث فيتزوجالثال أو يف الرجل عنده املرأة قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالمعن دعائم اإلو

 بالسواء كمث يقسم بعد ذل، تزوج ثيباً قام عندها ثالثاً فإن ،راً قام عندها سبع ليالكتزوج بإذا  :قال

   .)٤(بني أزواجه

ون عنده النساء يغشي كل عن الرجل يئسنه إ ،)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، عن الدعائمو

  يقبل  ول واحدةكت عند يبي أن عليهإمنا :  فقال،بعضهن دون بعض دون بعض

                                                

 

 

 

 



٢٤٩

   .)١(كمل ينشط لذلن إ جيامعها أن ليس عليه و)، خ لصبيحتها (عندها يف ضحوا

ن إو :عز وجلل عن قول اهللا ئسنه إ ،)عليه الصالة والسالم( علي عن، سالمعن دعائم اإلو

ون له ك الرجل يكل ذ،لواأعن مثل هذا فاس: فقال ،يةاآل )٢(عراضاًإ أو نشوزاًبعلها امرأة خافت من 

 أن ى فتصاحله علكره ذلكت ويريد طالقها وون ذميمة فيميل منهاكت أو ،إحدامهاامرأتان فيعجز عن 

   .)٣(كتدع حظها من ذل أن ىعل أو يأتيها وقتاً بعد وقت

فأما الذي من  ،ون من املرأةكي وون من الرجلكأما النشوز فقد يو :)عليه السالم(عن الرضوي و

   .)٤(اهذى يصطلحان عل و،كليليت لوهبت قد  وك ما عليكل وينكمسأ: يريد طالقها فتقولفهو الرجل 

   .)٥(مة ليلةلأل ويقسم بينهما للحرة ليلتنيو :)عليه الصالة والسالم( علي عن، عن الدعائمو

يقسم للحرة الثلثني من و :قال يف حديثنه إ ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، عن حممد بن قيسو

   .)٦(نفسه ومة الثلث من مالهلأل و،نفسه وهمال

ى يتزوج النصرانية عل أن سألته هل للرجل:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، الرمحن عن عبدو

   .)٧(النصرانية الثلث ومةلأل وللمسلمة الثلثانو :)عليه السالم(قال  أن ىلإ  ...احلرةى مة علاأل واملسلمة

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٢٥٠

: فقال ،قسمة مع املرأةهلن هل ، مهات أوالدأ وسألته عن رجل له امرأة: ال ق،عن ضريح احملاريبو

 م الولد يومأل ويومانهلا نعم)١(.   

  . نه حق للمرأةأ وبل الصرحية يف وجوب القسم اهرةظغريها من الروايات ال ىلإ

 ئيبتد ة حىتال جتب القسم أنه  من،جعله يف الشرائع أشبه والشيخ إليه أما القول الثاين الذي ذهب

الّ أ ن خفتمإو :ظهور قوله تعاىل واألصل ب،تبعه غريه و،فقد استدل له مبا يف اجلواهر تبعاً لغريه، ا

يتم داللته و،  اليمني فال حق هلا أصالكملكالواحدة  أن يف ،)٢(مكميانأت كما مل أو تعدلوا فواحدة

  . بك املرمجاععدم وجوب القسم مطلقاً باإلى عل

   .بعض نسائه فاعتزهلن أمجع شهراًى ب علضغنه ، إ)صلى اهللا عليه وآله( عن النيبمبا روي و

صلى (  من خصوصياتهكذل أن ىال دليل عل و،ان القسم واجباً اختصت الناشزة باحلرمانكلو و

  . ك االشترااألصلبل ، )اهللا عليه وآله

  . كالزوج يف غري ذلى تواترها يف حصر حق الزوجة عل أو استفاضة النصوص إىل ضافةهذا باإل

 إذا زوجها الذيى ما حق املرأة عل: )عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل، سحاق بن عمارإففي خرب 

   .)٣(هلا جهلت غفر وإن سوهاكي ويشبعها: قال ،ان حمسناًكفعله 

                                                

 

 

 



٢٥١

: قال ،زوجهاى ما حق املرأة عل: )عليه السالم( يب عبد اهللاقلت أل، شهاب بن عبد ربهخرب يف و

ا و،يسد جوعتهاحقها إليها ىاهللا أد و فقدكذا فعل ذلإف، ال يقبح هلا وجهاً و،يستر عور)١(.   

صلى اهللا عليه ( النيب إىل ت امرأةءجا:  قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، يف خرب العزرميو

 يسوها من العركي :قال ،فما حقها عليه: مث قالت،  فخربها،املرأةى الزوج علحق  فسألته عن )وآله

ال وهللا ال : قالت، ال: قال ،ء غري هذايفليس عليه ش: فقالت، هلا اذنبت غفر وإن ،يطعمها من اجلوعو

   .)٢(تزوجت أبداً مث ولت

:  فقال،مساعيل ابنهانت إلك جارية )عليه السالم( عبد اهللا أبو زوجين:  قال،خرب يونس بن عمارو

حسن اليهاأ ،قال ،ليهاإحسان إلما ا و:فقلت :ااغفر ذنبه وس جنبهاكشبع بطنها واأ)٣(.   

  . غريها من النصوص اليت تقدمت مجلة منهاإىل 

  :ىل ما ال خيفكيف الو

  . بل الصرحية يف وجوب القسم دلة السابقة الظاهرةم األويقا  الألنه ف،األصلأما 

مقام بيان يف ا أضرورة  ،ءشي لك اليمني يف كملكالواحدة  أن ىاللتها علدمنع لف، يةأما اآلو

ذا  الواحدة ما أن أما و،خيف عدم مراعاة العدل بينهن إذا حدة فيمااالوى عدم جواز تزويج الزائد عل

   .ىما ال خيفكتة عنه كمها فهي ساكح

عدم ى ن داللته عل فأل،شهراًأمجع ه ء نسا)صلى اهللا عليه وآله( أما ما روي من اعتزال النيبو

العامة عدم  واملشهور بني اخلاصة و،)صلى اهللا عليه وآله( وجوب القسم عليهى لوجوب القسم مبنية ع

  . وجوبه عليه

                                                

 

 

 



٢٥٢

من ابتغيت ممن عزلت فال  و من تشاءكليإ ويتؤ ومن تشاء منهن يترج: يؤيده قوله سبحانهو

ان ك ومكاهللا يعلم ما يف قلوب ولهنكيرضني مبا آتيتهن  وال حيزنّ وعينهن أتقر أن أدىنذلك  كجناح علي

   .)١(اهللا عليماً حليماً

 من راجع التواريخى على ما ال خيفك ،املهم وهمان موضوع األكيف القصة  أن  إىلضافةهذا باإل

ره كمل نقل مبا ذ وإن ،م الثانوي أشبهكفهو باحل،  عنهن)صلى اهللا عليه وآله( قصة ابتعاده يف التفاسريو

  . املشهور فرضاً

 فالالزم اخلروج عنها مبا، الزوج يف غري القسمى صر حق الزوجة علحى أما النصوص الدالة علو

ى ا حممولة علإ: يقال أو ،غريه ومفطرات الصوم يف فاحلصر مثل احلصر ،خراألاحلقوق ى دل عل

 ألنهة بينهما كعدم استحقاقها القسم الذي هو من احلقوق املشترى احلقوق املختصة ا فال داللة هلا عل

  . االستمتاع الذي هو حق للزوجحناء أحنو من 

ل ك يف هلا أن ىدل عل مبا ،ال احلمل لوختصيصهاهو لزوم  احلقوق املختصة اى وجه محلها علو

 ىاهللا أد وفقد: بعضها بقوله يف دكمقام احلصر املؤ يف واكان كملـ  اأ مع ،أربعة أشهر اجلماع مرة

  . كغري ذل و،هلا ىنكجوب السوى دل عل مبا و،آبية عن التخصيصـ  حقهاإليها 

 ،ن صريح ابن محزة عفما، ربعاأل والثالث واالثنني وال فرق بني الواحدة أنه مما تقدم يظهرو

 ،اجلامع من وجوب القسم مع التعدد دون الواحدة واملهذب والغنية والنهاية وعن املقنعةاحملكي ظاهر و

  . إشكالحمل متأخريهم  واختاره بعض املتأخرينو

                                                

 



٢٥٣

ما كنها مناقشات غري تامة كل، روايات املشهورمن رواية رواية  يف تعرض مجاعة للمناقشةقد و

  . يظهر ملن راجع املفصالت

  . رناهاكدلة اليت ذ األطالق إل،بعد الدور أو ال فرق بني وجوب القسمة ابتداًء أنه  ظهركوبذل

ـ   هي حمل اجتماع القولنيلو يف املتعددات اليت وًءالقول بوجوب القسمة ابتدا(: فقول اجلواهر

اً أحكاميستلزم   ـون حبيث يعارض ما مسعتكي أن  عنفضالً، مع ما عرفته فيه من عدم الدليل الواضح

عدم جواز االشتغال ك ،طريقتهم وبل لعلها خمالفة للمعلوم من سرية أهل الشرع، يصعب التزامهاعديدة 

  . غري ظاهر الوجه )ةلبرضا صاحبة اللي إالّ كري ذلغ وعمالالليل ببعض األ يف االستئجار ويف العبادات

 إىل نساء يرفعن أيديهن عن حقهن بالنسبةال أن نعم يف الغالب، بل ظاهر سرية املتشرعة هو القسم

 م يرتفع لالضطرار حيث يريد الرجلكاحل ألن  أو،كما أشبه ذل أو املشتغل بالعبادة أو الليل يف املستأجر

  . الليل أجرةحيصل معاشه من أن 

وا خالف املأمور به ك ل،من ليلةأنقص عدم جواز جعل القسمة  يف خالف ال وشكالال إمث إنه 

  . يف مجلة من الروايات املتقدمة

، ملا يف قسمته من تناغص العيش و،جزاء الليلأ بتعسر ضبط أيضاًأما ما يف اجلواهر من التعليل 

  . يهماما فى فال خيف وإالّ ،الذهن إىل أنه للتقريبكف

 االيامزيادة  ونقص يف ما هو املتعارفكلو مبقدار ساعات  وىقصر اخر وال يضر طول ليلةو

 أنه خالفه مما يدل على مل ينبه الشارع عل ومما يتسامح فيه عرفاً األمرمثل هذا  ألن ذلك و،الليايلو

  . العرفى على جر

  س كعبال وتستوعب وقت النهار ن اليت تطول الليل حىتكمااأل يف نعم



٢٥٤

النهار  أو فاق الرحوية حيث يطول الليلاآل يف أيضاًاالعتبار به  أن ماك، عتبار باملتعارفاالون كي

  . شهراًأ

يف آخر  وفق الليلأ يف ونكفقد ي وإالّ ،فق الذي مها فيهالنهار باأل واعتبار الليل أن من الواضحو

 بالطائرة حيث كنيويور إىل  مث سافروا،اهنداً حقهى أعط والليل يف طهران يف انكذا إعليه ف و،النهار

مما مل كان ار طهران  وإن  صح جعل قسم لزوجته الثانية يف الليل هناك،هناك ليالًصار ار طهران 

  . انوا هناكقسم الثانية لو  يف يصح له جعله

ء عطاإحق زوجتني بعد ه ءداأ مما سبب ،ليهم ليلتنيإعشرين ساعة بالنسبة  وون أربعكال يضر و

  . الشريعة يف ل منهما ليلته الذي هو املعيارك

بلد تصادف ار ليل طهران،  إىل  بأن سافروا اراً من طهران،سكمنه يعرف عدم ضرر العو

  يتأخر حق الثانيةأيضاًالبلد اجلديد ار  يف أما حيث، وجب عليه حق الثانيةحيث لو كانوا يف طهران 

ليل  يف جيب حق الثانيةإمنا  و،اتصل ار طهران بنهار البلد اجلديد حيث ،عشرين ساعة وما بعد أربعإىل 

  . البلد اجلديد

ى يفضل واحدة عل أن هل حيل له، انت له امرأة فيتزوج عليهاكسألته عن رجل  :خرب مساعةو

بينهما بطيبة نفس  ي مث يسو،راًكانت بك إذا يفضل احملدثة حدثان عرسها ثالثة أيام: قال ،ىخراأل

   .)١(ىخر لألاإحدامه

  . داللة فيه حديث مساعة ال وى،ذ دليل الضرر أخص من املدعإ

   كمجاعة من جواز ذل وعن الشيخ يف مبسوطه يكاحمل أن منه يظهرو

                                                

 



٢٥٥

ن وأل، حصول الغرض حيث حتصل التسوية بينهن يف الزمان و، بالقسمةاألمر إطالق و،صللأل

  أصلح هلنكبل رمبا ذل، هو متحقق يف الفرض والتسوية وهو يف العدلإمنا حقهن و ، إليهاحلق له فتقديره

، وجه يشق عليه القسم ليلة ليلةى تهن علأمكن خصوصاً مع تباعد أيضاًللزوج  وبل، أمت ملطلونو

بل لعله من باب ،  من باب الواجبكذل أن مل يعلم و، فعلألنهالتأسي غري ظاهر الوجوب  أن بضميمة

وجه ى قسيم مساقة لبيان مقدار االستحقاق الذي هو أربع من لياليه علنصوص التو، أشبه ما واملستحب

بل رمبا ، كيف لذلملراد منها بيان االستحقاق املنان ا أال، ان لهكربع لو أراد التفضيل مبا زاد عنده من األ

  ،أكثر فأكثرال جيوز التقسيم  أنه ال ،بأن املراد من هذه النصوص بيان أقل أفراد القسمة: يقال

 بالقسمة مع األمر طالقصل مع األدلة املذكورة، كما ال جمال إلال جمال لأل إذ ،إشكالل حم

  . غري أصلح تقييد للدليل من غري دليل أو الروايات اخلاصة اليت عرفتها، وكون ذلك أصلح

انت املشقة حبيث كذا إف، تهن فهو أمر خارج عما حنن فيهأمكنأما مسألة مشقته عليه باعتبار تباعد 

ال من باب ، ما أشبه فهو من باب دليل ثانوي أو احلرج أو العسر أو م من جهة دليل الضرركترفع احل

  . أصل املسألة الذي حنن فيه

 )صلى اهللا عليه وآله( خصوصاً مع قوله )١(سوة حسنةأرسول اهللا يف م كقد كان للدليل و

  . ا خرجليس املقام مم و،ما خرج إالّ ل شيءكوجب التأسي بي ،ما تقدمك

                                                

 



٢٥٦

القاعدة هو ى عليه فمقتض و،جعل النصوص مساقة لبيان مقدار االستحقاق خالف الظاهرو

  . املشهور

كان غري ن إ القسم أزيد من ليلةن إ :يقال أن تحقيقالو( :بقوله )رمحه اهللا( يره احلائركأما ما ذ

ل كاملبيت عند ث إن حيانت له زوجتان ك إذا ماك، ل أربع ليالكمن كل واحدة من ليلة لخمل مبا 

ما هو ك مبا تستحقه كل واحدة منهما من ليلة من أربع ليال خالالًإال يوجب ا ثالث ليال مهواحدة من

 على إحدامهابعد ما عرفت من جواز تفضيل بل ينبغي القطع جبوازه ،  يف جوازهإشكالفال ، واضح

 كان القسم أزيد من ليلة خمالً وإن ،خرى ليلة واحدةاأل ثالث ليال وعند إحدامهااألخرى باملبيت عند 

برضاهن  إالّ  يف عدم جوازهإشكالكن أربعاً فال  إذا مبا لكل واحدة من ليلة واحدة من أربع ليال، كما

  ). ل زوجة ليلة من أربع ليالكبعد ما عرفت من ظهور النصوص يف استحقاق 

  .  يف املسألةليس تفضيالً و،المكفهو خارج عن حمل ال

 ،ذاكه والتاسعة واخلامسة واألوىلالليلة  األوىلجيعل الرجل ليلة املرأة  أن  اثنتني جيوزنكمث حيث 

 الظاهر من النص إذ ،ل أربع ليلةكجعل هلا من  أنه  حبجةالثامنة مثالً واألوىلجيعل هلا الليلة  أن ال جيوزو

ليلة  وىلجيعل لأل أن جيوزإمنا و، ذاكه واألوىلبعد ليلتها ليال  من ثالث أكثرجيوز التأخري  ال أنه الفتوىو

  . ذاكه و ليلة مث للثانية ثالث ليالوىلمث جيعل للثانية ثالث ليال مث لأل

  .ن ثالثاًك إذا مايم فكمنه يعرف احلو

 أو ،األوىلدورها من الليلة   فهل الالزم جعل،ليلتني بالتفضيل عليها بليلة زائدة وىللو جعل لألو

  . ظهر الثاينان األك وإن ،األول حوطالثانية األجيوز جعل دورها من الليلة 

  . منه يظهر ما لو جعل هلا ثالث ليال بالتفضيل عليها بليلتنيو

  



٢٥٧

يأيت   مبن شاء حىتأبديقيل  و، رتبهن بالقرعةلو تزوج أربعاً دفعةًو( :قال يف الشرائع :)١ مسألة(

  . )هو أشبه والترتيبى  مث جيب التسوية عل،عليهن

 نه يستلزم امليلإ و،بعض بدون القرعة ترجيح بال مرجحى ة بأن ترجيح بعضهن علاستدل للقرع

  . عنه ي منهكلذ وبعضهنإىل 

شقه  و يوم القيامةء جاإحدامها إىل امرأتان فمالله ان كمن : )صلى اهللا عليه وآله( فعن النيب

   .)١(مائل

ى  علإحدامها عان له زوجتان مييل مكمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، يف رواية الغوايلو

   .)٢(ساقطشقيه أحد  وجاء يوم القيامةى خراأل

 فيصحب من ،أراد سفراً إذا ان يقرع بني نسائهك أنه ،)صلى اهللا عليه وآله( ما عن النيبى لفحوو

  .أخرجتها القرعة

شترك بدون القرعة  املشتركة لتعلق احلق بالعقد، فكما ال يصح التعيني يف املشياء كقسمة األألنهو

ها من غري إىل ، ائالقرعة يف املبتدى  من باب العدل يف القسمة املتوقف علألنه و، يف املقامكذلك

  . ه اليت هي باالستحسان أشبهوالوج

  .  بيدهءون االبتداكيإمنا  وعدم وجوا إىل ما ينقل عنهمكهلذا ذهب املشهور و

والية  ألن ،قواعده وصول املذهبأأشبه ب( ألنه كثراأل و عند املصنفكذلن إ :قال يف اجلواهر

  التخيري يف الترتيبكالزم ذل و،اجلور فيها وحيرم عليه العولإمنا  و،هو املخاطب اإذ  ،القسمة بيده

  .)٣() لصاحبتهاةل ليلكتعيني  و،حنوه لتحقق القسمة حينئذى وجوب التسوية بعد متامه علو

  ل بعدحرمة امليى  علخباردل من األ ماو

                                                

 

 

 



٢٥٨

اجلور  واملستلزم للعولى خراأل إىل إحدامهالي عن ك ظاهر يف امليل ال،ضعف السند يف بعضها

  .اجلور عليها ون مستلزماً للعولكلو مل ي و،مطلق امليل  ال،أشبه ما وقسمها وخالل بنفقتهاعليها باإل

فتذروها ل امليل ك والو حرصتم فال متيل وتعدلوا بني النساء أن لن تستطيعواو: لذا قال سبحانهو

  : ة يستفاد منها أمرانكية املباراآل فإن )١(املعلقةك

  . أمكن مهما ءحسن العدل بني النسا: األول

جمرد امليل القليب عن  أن من املعلوم و،املعلقةكجعلها  وحداهنإلي عن كحرمة امليل ال: الثاين

ال  وذات بعل ال هي اليتكاملعلقة لها بعض ال جيعى هن من دون ترتيب أثر عليه بتقدمي بعضهن علاحدإ

كاملعلقة تصري ا حينئذ حيث إ ،هو امليل عنها يف مقام ترتيب األثركاملعلقة بل الذي جيعلها ، مطلقة

 حداهنإمال عن  أنه  ببعضهنأابتد ويقال ملن رتب بينهن لذا ال و،عن غريه ويدها عن زوجهابانقطاع 

الفقراء ى ل له قسمهن علقي ونسان دنانريإلى ذا أعطإف، لتقسيماتاسائر ما هو الشأن يف ك ،ىخراألإىل 

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،بعض إىل مال عن بعضهمنه إ  بأحد الفقراء ال يقالأفابتد

عند  و ثالث ليالإحدامهابعض باملبيت عند ى يف متواتر الروايات جواز تفضيل بعضهن علو

ى التفضيل ملا دل من الروايات علراهة كنقول بإمنا  و،هةاركال نوع من كنعم يف ذل، واحدة ليلةى خراأل

  . سانناإلامل فيما يف قدرة كال ياستحباب التساو

  ، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن هشام بن سامل، رواه العياشي يف تفسريه مثل ما

                                                

 



٢٥٩

  .)١(يف املودة: قال تعدلوا بني النساء أن لن تستطيعواو: يف قول اهللا

 فيظهر منه مطلوبية املساواة ،فيه للزوج فيه ال اختيار للزوج اخلارج من املساواة ما أن ىا يدل علمم

   .)٢(األخرىحداهن عند إ يف يوم أان ال يتوضكنه إ) عليه السالم( علي قد تقدم يف احلديث عن و،مطلقاً

أليس  :م فقال لهكسأل ابن أيب العوجاء هشام بن احل:  قال،حممد بن احلسن وعن نوح بن شعيبو

طاب  حوا ماكنأف: عز وجلفأخربين عن قول اهللا : قال، منيكم احلاكبل هو أح: قال ،يماًكاهللا ح

 ى،بل: قال ،أليس هذا فرض )٣(ال تعدلوا فواحدة أن خفتم فإن رباع وثالث وم من النساء مثىنكل

ل كلو حرصتم فال متيلوا  وءلنساتعدلوا بني ا أن  تستطيعوانلو: عز وجلفأخربين عن قول اهللا : قال

أيب عبد  إىل املدينة إىل فرحل، ن عنده جوابكفلم ي ،لم ذاكيم يتكأي ح ،)٤(املعلقةكامليل فتذروها 

ن إ ،مر أمهين ألنعم جعلت فداك: قال ،ال عمرة ويا هشام يف غري وقت حج: فقال، )عليه السالم( اهللا

 أبو فقال، فأخربه بالقصة ،هي ماو :قال، عندي فيها شيءن كابن أيب العوجاء سألين عن مسألة مل ي

 أن خفتم فإن رباع وثالث وم من النساء مثىنكحوا ما طاب لكفأن: أما قوله: )عليه السالم( عبد اهللا

لو حرصتم فال  وبني النساءتعدلوا  أن لن تستطيعواو: أما قوله و،يعين يف النفقة )٥(ال تعدلوا فواحدة

  فلما : قال، يعين يف املودة )٦( امليللكمتيلوا 

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٦٠

   .)١(كاهللا ما هذا من عندو : قال،أخربه وقدم عليه هشام ذا اجلواب

نه سأله رجل من الزنادقة أ و،حولعن أيب جعفر األ، براهيم يف تفسريهإ علي بن  هذه القصةىروو

وا تعدلالّ أ خفتمفإن : ولهق ىل إم من النساءكحوا ما طاب لكفأن :أخربين عن قول اهللا: فقال

ل كلو حرصتم فال متيلوا  وتعدلوا بني النساء أن لن تستطيعواو: قال يف آخر السورة وفواحدة

فقدمت املدينة ،  جوابكن عندي يف ذلكفلم ي: لحوجعفر األ فقال أبو، فبني القولني فرق امليل

تعدلوا الّ أ ن خفتمإف :أما قوله: فقال ،يتني فسألته عن اآل)عليه السالم( أيب عبد اهللا إىل فدخلت

 عىنإمنا ف لو حرصتم وءتعدلوا بني النسا أن لن تستطيعواو: أما قوله و،لنفقةيف ا عىنإمنا ف) فواحدة

: فقال، الرجل فأخربه إىل جعفر أبو فرجع، مرأتني يف املودةايعدل بني  أن نه ال يقدر أحدإف، ودةمليف ا

   .)٢(حلجازبل من اهذا شيء محلته اإل

 قد يقع إشكاالًحيث إن  ،وضاع العرفيةاألى من يرى على ما ال خيفك ،ال منافاة بني تعدد القصةو

  . ولؤيطالب باجلواب عن املس ول أحدكبني الناس فيسأل عنه 

 بن كاملل رواه عبد ما، راهةكجاز اخلالف بنوع من ال وإن رناه من فضيلة العدل التامكيؤيد ما ذو

 إحدامهايؤثر  أن ون له امرأتان يريدكعن رجل ت )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،يمشعتبه اهلا

   .)٣(ال بأس واجهد يف العدل بينهما: قال ،كأيصلح ذل، العطية وسوةكبال

                                                

 

 

 



٢٦١

ى ه بعضهن علءهل يفضل الرجل نسا )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،عن معمر بن خالدو

   .)١(ماءبه يف اإلال بأس  و،ال: قال ،بعض

ما ك ،استحباب العدل املطلق و،غري الواجب إىل بالنسبةراهة كيعطي الالروايتني ن اجلمع بني إف

  . أيضاً داألوالحاديث يف باب ورد مثل هذه األ

مال العدل خبالف االستئثار بدون كبالقرعة حيصل  ألن ،استحباباً أو القرعة وجوباًى مث من ير

فهي   ـمال العدل مستحبك أن قد عرفتوـ  ما عرفتى  العدل عللماك القرعة حيث ال حيصل

لو  وغريه أو يس مث خيرج هوك يف رقاع يف ساميهنأجيعل الرجل  أن مثل، نةك ممل صورةكحتقق ب

  .مساء مرتباًحسب املخرج من األ يعني الليايل و،ذاكه و مث الثاين مث الثالث مث الرابعاألولحداهن االسم إ

الثاين  و باسم فاطمةاألوليس مث خيرج ك ذا يفكه والسبت وعل أسامي الليايل اجلمعةجي أن مثلو

  . ذاكه وباسم زينب

صديقة  وبتول وزينب ورقعة فاطمة يف تبكيمثالً ،  رقاعسامي بالترتيب يفتب األكي أن مثلو

يعمل عليها  ورقاعفيخرج أحد ال، ذاكه وبتولزينب، ويف ثالثة يقدم رقعة ثانية يقدم  ويف ،الترتيبى عل

  . يسكال يف رقاع املوجودةل سائر اتلغو و،يف الترتيب بني اجلميع

 ويف ،رقعة يف محد ليلة السبتأتب ك يمثالً، ل رقعةكليلة خاصة يف  وتب اسم الرجلكي أن مثلو

خيرج  و،ءثارقعة رابعة أمحد ليلة الثال ويف ،رقعة ثالثة أمحد ليلة االثننييف  و،حدرقعة ثانية أمحد ليلة األ

 ،ليلة السبتهلا ان كخرجت فاطمة أمحد ليلة السبت أذا إف، ثالث رقعة فيعمل عليها أو حداهنإ أو هو

  ذا إو

                                                

 



٢٦٢

 من صور الرقعة املوجبة للعدل كغري ذل إىل ،ذاكه وان هلا ليلة االثننيكأخرجت أمحد ليلة االثنني 

  . التام

حيث قال  )صلى اهللا عليه وآله( م حول النيبيكره القرآن احلكالعدل التام ما ذاستحباب يؤيد و

ترِجي من تشاُء ِمنهن وتؤِوي ِإلَيك من تشاُء ومِن ابتغيت ِممن عزلْت فَالَ جناح علَيك ذَِلك أَدنى أَنْ : سبحانه

تيا آتِبم نيضرينَّ وزحالَ يو نهنيأَع قَرِليماًتِليماً حكَانَ اُهللا عو ا ِفي قُلُوِبكُمم لَمعاُهللا يو نكُلُّه نه)١(.   

  . رضاهن مطلوبة شرعاً وعدم حزن وفان قرة أعينهن

 يكحم يف ره الشيخكيفية القرعة ليست خاصة مبا ذك أن فقد ظهر مما تقدم، أي حالى علو

 ،الثانية تعينت ألن ،فت القرعة مرة واحدةكانتا اثنني كنه إذا  أيفيتهاك يف رواكذ(: حيث قال، املبسوط

ن ك وإن ،الباقيتنيى حدإالثانية لتعيني  و،منهن األوىللتعيني  األوىل، قرعتني إىل ن ثالثاً احتيجكوإن 

  . )القرعة ثالث مرات إىل أربعاً احتيج

  : ضافه اجلواهر حيث قالأال ينحصر فيما  أنه ماك

 مث ةل واحدة منهن يف ورقكتب ليلة ك بأن ي،األولتفاء بالقرعة الواحدة من كاال نكمي: قلت(

قلنا  وإن ،ظاهرهم عدم احلاجة يف القرعة للواحدة و،ل واحدة منهن ما يف ورقتهاكون ليلة كيقرع فت

 األوىللعله لوجوب تعيني  و،ربع مع فرض التشاح مع الزوجبوجوب القسم ابتداًء لتعيني ليلتها من األ

 األوىلربع ال واحدة من األ أنه ىدعوو. ن منهكوا ذات حق تطالب من هو متمكهن هلا يف الفرض لمن

  . عدمه و الليلة من يزامحها فيما يدفعها وضوح الفرق بني وجود املزاحمكيتزوج يف تل أن له فإن ،منهن
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، حق له أنه  لهون الفاضلكون املراد من ك ضرورة عدم ،الزائد له ألن ،هو املزاحم أنه ىدعوك

ونه مزامحاً ملن كبل املراد منه عدم استحقاق أحد عليه فال يتصور ، نفسهى نه ال يتصور استحقاقه علإف

  ). له حق عليه

ى  علًء أما بنا،استحبااى  علًءبنا فضليةتوجب األإمنا  و،القرعة ال توجب وجوباً أن مث الظاهر

ماً كح  حقاً الاألمران كن حيث كل، لك أمر مشلكلة  الظاهر من القرعألنهوجوا فتوجب االتباع 

قد ال تريد  إذ الوجوب فقطى لهن ال من اليت خرجت امسها علكعادا بالرضا من إتقدم جيوز  ماى عل

  . تريد ليلة متأخرة مثال ألا أفادته القرعة غري اخلارجة تغيري ما

ان كنعم لو ، يت انون حسب القرعةعمل مبب وأشبه أقرع الويلما  أو ان الزوج جمنوناًكلو و

 ، اتبع ما خرجت القرعةءثنايف األ أو ءترتيب فجن قبل االبتداى خرجت القرعة عل وأقرع و قبالًعاقالً

  . الوجوبى ال جتوز قرعة جديدة عل و،قرعة جديدة يف االستحباب إىل بدون حاجة

ون كي أو ،فهل يستحب تقدميها، بهأش ما أو القرابة أو ىلتقوا أو ان بعضهن أفضل للعلمكمث لو 

ال يعارض احلكم االقتضائي اقتضائي  م الالكاحل ألن ،الوجوب جتبى عل أنه الظاهر ،أيضاًاال للقرعة 

قرعة المل يستبعد تقدمي  وإن ،ون من تعارض املستحبنيكاب فيحباالستى أما عل، قرر يف حمله ماى عل

  . بعضى  مع وضوح أفضلية بعضهن عل،ان يقرع يف السفرك )صلى اهللا عليه وآله( النيبألن ، أيضاً

جهة املثال ى  من املصنف علكذلن إ ،لو تزوج أربعاً دفعةو( : قال عند قول الشرائعكاملسالمث إن 

القول بعدم وجوب االبتداء بالقسمة ى أما عل، الترتيبى تزوجهن عل وإن اخلالف جيري ألن ،ال احلصر

 ،ة اخلالفأأراد القسمة جاء يف البد و مث تزوج غريهنمن تزوجهن أوالًان معرضاً عكلو  إذ ،فظاهر

  ذا كو
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فيأيت أكمل الدور لنفسه مث تزوج ثالثة، وأما على القول بوجوب القسم مطلقاً  ولو قسم االثنني

عند اثنتني  أو ،تزوج رابعة و بأن بات عند ثالث ثالث ليال،ل دوركرأس ى اخلالف فيمن تزوج ا عل

  ). اثنتني أو تزوج ثالثة وليلتني

قسم هلن مث أخذ الرابعة مل جيز له ختريب  وان له ثالثكلو  إذ ،القاعدة عدم الفرقى ن مقتضكل

  . أدلة القسمظاهر  خالف ألنه ،الدور السابق

 ماك، مع القسم للمتقدمات يتعني حقهن يف ما قسمه هلننه إ :قد يقال(: هلذا رده اجلواهر بقولهو

من الدور  األوىل ضرورة اقتضاء القسم السابق تعني احلق يف ،ق املتجددة فيما له من الليايليتعني حأنه 

 ،ة بهأيفية البدكالبحث حينئذ يف تأيت غريه  أو لنشوزن قسم كمل ي واحكنعم لو ترتنب يف الن، مثالً

اح كالن وبل هو، ربعتعين ليلة خمصوصة من األ ي ال يقتضكذلكونه كاح من حيث كوالسبق يف الن

  ). يفية اقتضاء استحقاق ليلة من أربعكاملتأخر سواء يف 

 أن  فال يصح،حق الدور ول أربع ليالك حق ليلة من ،احلق هنا حقان أن قد عرف مما تقدممث إنه 

، كذا أو سقاط هذا احلقإنعم حيق هلا ، الثاين الدور اخلامسة اليت هي أوىل و الليلة الرابعةجيعل لزينب مثالً

الرجل يتخري يف جعل  و،آخرها أو وسطها أو  يف أوهلاءسوا، ربعل واحدة ليلة من األكلن إ :يقال فال

  . دلة خالف ظاهر األكذل فإن ،ءيف يشاكل واحدة كليلة 

 أن ال حيق له و،تان لهللي وربعل واحدة ليلة من األكانت له اثنتان فلك يعلم احلال فيما لو همنو

  .  حال الثالثكذلك و،أيضاًربع الثاين هلا أول األ و،وىلربع لألجيعل أخري األ

 أو  مث يقسم بينهما بالقرعة، تصح الثنتني اثنتنيكذلكما تصح القرعة لواحدة واحدة كو

  . برضامها
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ل كان لكل واحد أربع حبيث كل وجتتمع الرجال أن مثل، الظاهر صحة القرعة االجتماعية أن ماك

ذا خرجت فاطمة إف، زينب و من فاطمةاألولى فيقرعون علذا كه ول واحد زينبكل وواحد فاطمة

ة خصوصية يف القرعى دليل عل ال إذ ،ذاكه و مث زينبه ثانياً مث بتوله ثالثاًل رجل فاطمته أوالًكان لك مثالً

  .  اجلمع إذا أمكنل مورد من موارد القرعةكالم يف ك يأيت هذا البل ،يصراف بدوناال وفراديةناال

ما اقتضته  ي بل يراع،عادة القرعةإ إىل حاجة متت النوبة فال وأقرع بينهنإذا ( :قال كاملسالمث إن 

، االتصالى عل إليها أراد العود أو أوجبنا القسمة مطلقاً إذا هذا، استحباباً أو  وجوباًاألولمن الترتيب 

اضرة حق احل القسمة ألن ،الترتيب السابق نظرى  علءعرض عنهن مدة طويلة ففي وجوب البناألو  أما

 ألن ،نوجبها مطلقاً االتصال حيث الى عاد عل وإن بل حيتمل سقوط اعتباره، جديد ال تعلق له بالسابق

  . )م برأسهكهذا التقدير له حى ل دور علك

سواء ،  يف احتاد القسمىالفتو وظهور النصى ن دعوكمي(: اجلواهر بقوله إليه شار أما: ن فيهكل

يف تعينه  ينامتام الدور الإالثاين بعد ى الزوج على عدم وجوبه عل و،د الشروعبع أو قلنا بوجوبه ابتداًء

  ). ل حالكى ونه قسماً علك ضرورة ،ن مستحقاً عليهكمل ي وإن يفية اليت وقعت أوالًكبال

ما  أو  هلذا الشهرعدة أدوار مثالً أو القرعة لدور واحدعلى اجتمعوا ن إ مإ: يقال أن نكنعم مي

ذا رضوا بالقرعة مجيعهم جاز إف، احلق ال يعدوهم ألن ،أيضاًق له القرعة يف الدور الثاين  ح،كأشبه ذل

  . كذل

يفية كن هلم كمل ين إ راجعونا إذا ل واحدة ليلة من اخلمسكفل، افراتكافر له مخس كالكان لو و

  ن إ نعم، لزامان هو املتبع بدليل اإلك وإالّ ،خاصة يف القسم
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  . يفية خاصةكانت هلم كن وإ  حنكمملاراجعونا جاز اتباعهم 

 أنه ماك، ن للمحرمة قسمكما أشبه مل ي أو جهله أو احملللة لعدم مباالته ولو تزوج املسلم باحملرمةو

فليس ، احلرام أهم من الواجب يف املقام بضرورة املتشرعة ألن ،مجايلال قسم للمشتبهة يف باب العلم اإل

  .حلراما وباحة بتعارض الواجباملرجع اإل

ال  وحدمها أربعاًألب حيث عقد األ، بني عمرو واشتبه الزوج بني زيد إذا كذلك  أن األمرماك

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،يهماعقد أل أنه يعلم

 أابتد وحيث جتب عليه القرعة، مل يقرع أو ،شبهأما  أو نسياناً أو جهالً أو خالف عمداً ولو أقرعو

 ملربع أمت األ ولو مل يقرع و،ون القرعة للباقياتكت و،قد استوفته ألا ،إشكالبواحدة سقط حقها بال 

  . السابقك حيث سبق التعيني هلن القرعة فيأيت الدور ،كلتعيني احلق فيما بعد ذللالقرعة  إىل حيتج

 ء فيما لو أساأيضاًونه قسماً هو الوجه فيما احتمل من وجوب الترتيب كلعل و( :قال يف اجلواهر

 عصيانه لعدم مراعاة القرعة ال فإن ، مث أقرع بني الباقيات،وجواى بناًء عل، احدة من غري قرعةبو أبدو

 الترتب ك فيجب عليه حينئذ ذل،تعني احلق للباقيات يف غري الليلة اليت ظلم ا و،ونه قسماًكينايف صدق 

  . )األوىلظلم يف  وإن لتشخص القسم مبا وقع

ترتيب السابق ى احلق على  احلق عمل يف الدور الثاين علءعطاإشتبه يف لو اقترع مث ا أنه منه يعلمو

  .القرعةى ال عل

، التأخري و ال توجب التقدميةالفضيلة الديني فإن ،املؤمنة يف القرعة واملنافقة وال فرق بني املخالفةو

  . ةات املتقدمطالقاإل إىل ضافة باإل،)صلى اهللا عليه وآله(  عمل رسول اهللاكما يؤيد ذلك

  قلنا  ويلكذا أقرع الوإف، يلكبل يصح التو، ال يشترط يف القرعة التويلو
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له  أن  مث أفاق فالظاهرأما لو أقرع الويل للمجنون مثالً، صيلاألى بوجوب اتباع القرعة وجب عل

 نعم جيب اجلمع بني حقه، أيضاًالقرعة انقطعت قطعت ناحيث الوالية  ألن ،احلق يف جتديد القرعة

  . حداهن بسبب القرعةإيظلم  أن فال جيوز لهحقهن و

النصراف  ،الزوجةانت املطلقة الرجعية مبرتلة ك وإن ،ال تسبب احلق هلا يف التقسيمالرجعية العدة و

  .  ال حق هلا يف القضاءكبعد ذل إليها لو رجع و، عنهادلةاأل

الالزم جعل  أو ،لبعضهنفهل يصح جعل حالة انون ، يفيق ليلة مثالً وان الرجل جين ليلةكلو و

فاقة حالة اإلكجعل حالة انون  ألن ،فاقةجعل حالة اإللزوم ان حيتمل ك وإن ،ناالاحتم ،فاقةحالة اإل

  . دلةخالف العدل املستفاد من األ

انه بال كمإ فالالزم جعل القسم يف ليايل ،ذاكه ون من املبيت ليلة دون ليلةكان يتمك إذا أما

  . إشكال

جيوز  أو فهل الالزم جعل ليلتها مصادفة ملا ال جتن فيها،  هلا دور جنونداهن مثالًحإانت كلو و

  . ختلو عن تأمل  ال بعدانت املسألةك وإن ،قاعدة العدلى  مقتضألنه، األول حوطاأل و،ناالاحتم ،مطلقاً

 السابقاتإىل  ةفهل يعيد الدور بالنسب، ما سيأيتكسبعاً  أو ثالثاًهلا جعل  ولو تزوج جديداًمث إنه 

ان برضاهن ك إالّ إذا دوار ملا تقدم من لزوم تساوي األ،األولاهر ظال ،يتخذ دوراً جديداً أن جيوز لهأو 

  . ما عرفتى عل

  ات ياألخرلو مات الزوج فال يضر القسم الذي جعل لبعضهن دون استيفاء و
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  . ةك مما يقابل مبال من الترك فليس ذل،سمهنقحق 

  . الزوج يعطيه لورثتها يف قبال قسم امليتةى  علء شيحداهن فالإلو ماتت و

 أو هي أو شف موت الزوجكياملال انت أعطت حقها من القسم للضرة يف قبال ك أنه إذا الظاهرو

  . ال مورد هلا مبوت أحدهم ألا ،ة عن بطالن املعاملةالضر

ى بأن ينام قريباً منها علالواجب يف القسمة املضاجعة (: الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

مل  وإن ، حبيث يعد معاشراً باملعروف ال هاجراً، يف مجلة من الليلكذلكالنحو املعتاد معطياً هلا وجهه 

ل كليست مقدورة يف  و،ل أربعة أشهر مرةكيف  إالّ  ال املواقعة اليت ال جتب عليه،يتالصق اجلسمان

  ). أراده فعله وقت فهي حينئذ حق له مىت

يفية كره من كنعم ما ذ، ل أربعة أشهر مرة حمل نظركون احلق خاصاً بك أن قد عرفت كنكل

عليه ( عبد اهللا أبا سألت :رخيكبراهيم الإخرب  إىل ضافة باإل،القاعدةى املواقعة هو مقتضال املضاجعة 

لرابعة يف ذا نام عند اإ و،ميسهن وعن رجل له أربعة نسوة فهو يبيت عند ثالث منهن يف لياليهن )السالم

 يظل عندها يف صبيحتها ويكون عندها يف ليلتها أن عليهإمنا :  قال،مثإمل ميسها، فهل عليه يف هذا ليلتها 

  . كمل يرد ذل إذا جيامعها أن ليس عليهو

ون عنده النساء كل عن الرجل يئسنه إ ،)عليه السالم(عن جعفر بن حممد ، سالمعن دعائم اإلو

 ضحوا يف ل عندهاييق ول واحدةكيبيت عند  أن عليهإمنا : لفقا ،يغشي بعضهن دون بعض

   .)١(كمل ينشط لذلن إ جيامعها أن ليس عليه و) خ لصبيحتها(
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 كلظهورها يف اشتراط ذل ،)١(جعاهجروهن يف املضاو:  من قوله سبحانهكبل رمبا استفيد ذل

  . نه مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيلإ و،بالنشوز

عذاب القرب :  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، احلسني علي بن رواه زيد بن  يؤيده ماكذلكو

  . أيضاً كبتعاد يشمل مثل ذلاال العزب مبعىن فإن ،)٢(عزب الرجل عن أهله والبول وون من النميمةكي

  اهللاقال رسول:  قال)عليه السالم(جعفر أيب عن ،  ما عن أيب مرميكر من املؤيدات لذلكرمبا يذو

   .)٣(م املرأة مث يظل معانقهاكأيضرب أحد: )صلى اهللا عليه وآله(

صلى اهللا عليه (قال رسول اهللا : قال ،)عليه الصالة والسالم( أيب عبد اهللاعن ، وينكعن السو

  .)٤(املرأة لعبة من اختذها فال يضيعهاإمنا : )وآله

  . ثريةك من املؤيدات الكغري ذل إىل ، روايات حرمة أذية الزوجة مما تقّدم بعضهااذكو

ون عندها يف ليلتها ويظل ك ي:قيل و،الوجوب بالليل دون النهارخيتص و( :الشرائع قالمث إن 

  . )هو املروي وعندها يف صبيحتها

  . ةلر الليكيف مجلة من الروايات ذ: أقول

 عن الرجل سألته: يف حديث قال، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، مثل ما عن حسن بن زياد

   ،يفضلها بشيء أن أله ،ىخرمن األ إليه  أحبإحدامها وون له املرأتانكت
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   .)١(ليلةى خرلأل وليالثالث يأتيها  أن نعم: قال

 ،ىخرمن األ إليه  أحبإحدامها وون له امرأتانكسألته عن الرجل ت:  قال،عن حممد بن مسلمو

   .)٢(ل ليلةكان لكيتزوج أربع نسوة  أن ءشا  فإن، ليلةىخراأل ويأتيها ثالث ليال أن له: قال

ون له كالرجل ت: قلت له:  قال،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن رجل، ةعقب علي بن عنو

   .)٣(نعم :قال ، بثالث ليالإحدامهايفضل  أن امرأتان أله

يبيت عند فهل ،  عن رجل له أربع نسوة)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،رخيكعن الو

إمنا  : قال،مثإمل ميسها وهل عليه يف هذا ذا بات عند الرابعة يف ليلتها إف، سهنمثالث منهن يف لياليهن في

   .)٤(كمل يرد ذل إذا ليس عليه و،عندها يف ليلتها يف صبيحتهال ظيبيت عندها يف ليلتها وي أن عليه

 ،احلرةى مة عللته عن الرجل يتزوج األسأ:  قال،)عليه السالم (أيب عبد اهللابن الرمحن  عن عبدو

   .)٥(مة ليلةلأل وللحرة ليلتان و،احلرةى مة عليتزوج األ و،احلرةى مة علال يتزوج األ: قال

سألته عن رجل له :  قال،)عليهم السالم(بن جعفر ى موس، عن أخيه، جعفر علي بن عنو

ى خرلأل وه أربع فليجعل للواحدة ليلةل: فقال ،ىخراألى  علإحدامهايفضل  أن هل يصلح له، امرأتان

   .)٦(ثالث ليال

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٧١

له أربع : قال ،حداهنإيفضل  أن سألته عن رجل له ثالث نسوة هل يصلح له و:سناد قالباإلو

   .)١(كالنفقة مثل ذل وسوةكيف ال و،ل واحدة ليلةكخريني للأل وأحب ليلتنين إ فليجعل لواحدة

  أحبإحدامهاون عنده امرأتان كسأله عن رجل تنه إ ،)السالمعليه ( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

 له أن كذل و،هذه ليلة ويأيت هذه ثالث ليال أن نعم له: قال ،إحدامهايفضل  أن أله ى،خرمن األإليه 

ن كما مل يى خراألى حداهن علإيفضل  أن ان لهك كلذل و،ل امرأة ليلةكيتزوج أربع نسوة فلأن 

   .)٢(أربعاً

افة من كهذا مؤيداً بالسرية املستمرة بني املسلمني ،  من الروايات املصرحة باسم الليلةغريها ىلإ

  . النهارات لسائر أعماهلم والليايل لزوجامخيصصون م أ

عليه الصالة (قال حيث ، دعاء السادس من الصحيفة السجاديةل مبا يف اكذلأيد رمبا  وبل

جعله لباساً ليلبسوا من  و،ضات النصب وات التعبكمن حرنوا فيه كفخلق هلم الليل ليس: )والسالم

خلق هلم النهار مبصراً ليبتغوا فيه من  و،شهوة ولينالوا به لذة وقوة واًم هلم مجاكون ذلك في،منامه وراحته

جل يف  اآلكدر وطلباً ملا فيه ميل العاجل من دنياهم ،يسرحوا يف أرضه و،رزقه إىل يتسببوا و،فضله

 منازل فروضه ويف هم يف أوقات طاعتهكينظر  وهمأخباريبلوا  و يصلح شأمك ذللك ب،هماأخر

   .)٣(هأحكاممواقع و

  .ك عند الشاألصل إىل ةضافهذا باإل

  . ) الليلةكهلا ار تل فإن ل امرأة قسم هلا ليالًك(: نه قالإ ف،ي عن املبسوطكخالفاً للمح

                                                

 

 

 



٢٧٢

ى علحداهن إن حرائر مسلمات مل يفضل كذا  إالعدل بني النساء هو(:  قال،عن ابن اجلنيدو

  . )ال  أوي من الوطان ممنوعاًك الليلة كقيلولة صبيحة تل ويف الواجب هلن من مبيت بالليلى خراأل

 )عليه الصالة والسالم(علياً  أن ما تقدم من و،رخي املتقدمكيستدل هلذا القول خبرب ال أن نكميو

ى قرب املغرب عل وظهراً والوضوء صباحاًحيث إن  ،)١(ىخرحداهن عند األإ يف يوم أوضتان ال يك

   .أيضاً عندها اراً )عليه الصالة والسالم(ان ك أنه  مما يعين،غلباأل

تتزوج احلرة : فقال ،مةاح األك عن ن)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،بصري أبو رواه ماو

مة أ و حرةكاجتمعت عند وإن ،احلرة باطلى  علمةاح األكن و،احلرةى مة علال تتزوج األ و،مةاألى عل

   .)٢(ذن مواليهاإب إالّ مةاح األكال يصلح ن و،مة يوملأل وفللحرة يومان

ى مة عليتزوج األ أن ال ينبغي للمسلم:  قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عنهى خرأيف رواية و

   .)٣(مة يوملأل ومة فللحرة يوماناألى ة علتزوج احلر فإن ،مةاألى يتزوج احلرة عل أن ال بأس و،احلرة

 ،احلرةى مة علاح األكال جيوز ن:  قال،)عليه السالم(عن أيب احلسن ، عن حممد بن الفضيلو

   .)٤(مة يوملأل وذا تزوجها فلقسم للحرة يومانإف، مةاألى اح احلرة علكجيوز نو

  أة يتزوج ون عنده املركالرجل ت: قلت له:  قال،خرب حممد بن مسلم وبل

                                                

 

 

 

 



٢٧٣

   .)١(انت ثيباً فثالثة أيامك وإن ،راً فسبعة أيامكانت بكن إ نعم: قال ،يفضلهاأن أله ى خرأ

يقيم هلا سبعة : قال ،ركيف الرجل يتزوج الب، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن هشام بن ساملو

   .)٢(أيام

ون عنده املرأة كيف الرجل ت، )السالمعليه ( أيب عبد اهللاعن ، أيب عبد اهللالرمحن بن  عن عبدو

   .)٣( يقسمثالثة أيام مث: قال ،م جيعل لليت يدخل اكى خرأفيتزوج 

عنده ثيب  وراًكتزوج الرجل بإذا  :حديث قال يف ،)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

   .)٤(ر بثالثة أيامكيفضل الب أن فله

يفضل  أن هل حيل له، انت له امرأة فتزوج عليهاكعن رجل سألته :  قال،عن مساعة بن مهرانو

بينهما  يراً مث يسوكانت بكن إ يفضل احملدثة حدثان عرسها ثالثة أيام: فقال ،ىخراألى واحدة عل

   .)٥(ىخر لألإحدامهاة نفس ببطي

  .النهار وظهور اليوم يف جمموع الليلى بناًء عل

 كن نصاً فال شكمل تن إ السابقة فإن ،روايات السابقةن من معارضة الكن هذه الروايات ال تتمكل

ورة للقول كبل مجلة من الروايات املذ، غريها واألصل والشهرة و خصوصاً بعد التأيد بالسرية،ا أظهرأ

  . معارضة يف نفسهاالثاين 

 ،عنده امرأة ورجل تزوج امرأة: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،مثل رواية حممد بن مسلم

   .)٦(اً فثالثاًيبانت ثك وإن ،راً فليبت عندها سبعاًكانت بكن إ :فقال

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٧٤

ون عنده كالرجل ت: قلت له:  قال، يف حديث)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلسن بن زيادو

   .)١(فليفضلها حني يدخل ا ثالث ليال: قال ،راًكاملرأة فيتزوج جارية ب

 ،فيتزوجالثالث  أو يف الرجل عنده املرأة: قالنه إ ،)ليه السالمع( علي عن، سالمعن دعائم اإلو

ء ا بالسوكمث يقسم بعد ذل، عندها ثالثاًقام تزوج ثيباً  وإن ،راً قام عندها سبع ليالكتزوج بإذا  :قال

   .)٢(بني أزواجه

 :فقال ،عندها امرأة ورجل تزوج امرأة: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل:  قال،عن حممد بن مسلمو

انت ثيباً فثالثك وإن ،راً فليبت عندها سبعاًكانت بكن إ)٣(.   

 تزوج )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ : بن عباس يف حديثعبد اهللامنه يعلم الوجه يف رواية و

 إىل لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب مثّ حتول و:قال أن ىلإ ...الناسطعم أ وزينب بنت جحش فأومل

عمل فال حيث إنه  ،)٤()صلى اهللا عليه وآله( صبيحة يومها من رسول اهللا وان ليلتهاك و سلمةمأبيت 

  . عدم وجوب النهارى دلة علمن األتقدم  بعد ما ،الوجوبى يدل عل

ما إ، بد من التجوز بأحد الطرفني  فال،نصوص اليوم معارضة بنصوص الليلةن إ( :لذا قال اجلواهرو

ى يراد من الليلة جمموع اليوم املشتمل عل أو ،لهكلة خاصة تسمية للجزء باسم بأن يراد من اليوم اللي

تعارف  وصحة السند و العتضاده مبا مسعت،األولريب يف رجحان  ال و،ل باسم جزئهكالنهار تسمية لل

  . ن واجباًكمل ي وإن ،كيل يف ذلحلوق اليوم للّ

                                                

 

 

 

 



٢٧٥

 اللهم، الصبيحة ال القيلولةى دل علإمنا سنداً وغريه عن معارضة غريه  خرب احلضرمي مع قصورهو

 أو ،) الليلةكصبيحة تل( : بقرينة قوله، الصبيحةكث عندها يف تلكايف من القيلولة املكسيريد اإلإالّ أن 

به الليل يف شهي اليت ت األ ،خصوص القيلولة منه معىنى رادة اليوم من الصبيحة علإى حيمل اخلرب عل

ى عل و،لغريه و النهار املعتاد فيها اخلروج لتدبري املعاشءالف غريها من أجزا خب،غريمها والنوم وونكالس

  ). الندب متجهى فحمله عل، ل حالك

فهو خالف ، حداهن مثالًإبيت غريها من  إىل ان يف النهارات يذهبك إذا كل ذلكنعم رمبا يش

ما  أو تتفق اجلمعة وهاراتشغله يف الن أو انهكان يف دك إذا نكل، غريمها والسريةوالعدل  ظاهر أدلة

خالف دليل ى ير  الألنه،  بأسكن بذلكعندها مل يى حداهن حيث ال عمل له فيبقإأشبه يف نصيب 

  . يام غريهاأ يف أيضاًق تفمثل العطل ت أن  إىلضافةباإل، العدل

لو قلنا باختصاص النهار بصاحبة الليلة  و،وجوب القسم بالليلخيتص و( :قال يف مناهج املتقني

ان عليه ك كحنو ذل أو القيلولة أو يالتغد أو أراد االستراحةن إ نكل و،ون عندها غري الزمكال أن مبعىن

  ). ان حسناًك ل،غريها  الكختصيص صاحبة الليلة بذل

العشرة باملعروف مما استفيد من قوله  و العدلى ما يتحقق به مسمةميزان البيتوت أن مث الظاهر

 ،من السرية املتعارفة وبل، من الروايات املتقدمة و،)١(املعلقةكيل فتذروها ل املكفال متيلوا : سبحانه

ون بعد ك يكذل و،بل ما يعتاد منها عرفاً، يراد من البيتوتة معها يف الليلة القيام معها يف مجيع الليلة فال

  قضاء الرجل الصالة يف 

                                                

 



٢٧٦

  . كو ذلحن وجمالسة الضيف واملعتادةات ءمثل القرا إىل الذهاب واملسجد

 ، جيزملأشبه  ما والعشرة باملعروف ولعدلى ان منافياً عرفاً ملسمكن إ الضرةى علفالدخول  عليهو

فما عن املبسوط ، لقضاء حوائجها أو لعيادا أو الضرة للتسليم عليهاى ان الدخول علك سواء ،جازوإالّ 

يعد  اء زمانه ما مل يقصر حبيث الوجب قض ومثأ كث يف غري ذلكم فإن ،مل جيز وإالّ من تقييده باملرض

  .  حمل تأمل،قامة عرفاً فيأمث خاصةإ

 ثرياً ماك و،العشرة باملعروف والعدلى  مبسمكمل يضر ذل اأيضاً إذبأس باامعة مع الضرة  بل ال

ل الطعام ك فيأ،الضرتنيى حدإأشبه يف بيت  ما والدروس وضيافحمل استقباله األ وسانناإلون جملس كي

  . العشرة باملعروف معها ويف عرفاً حقها املستفاد من العدلمما ال ينا، كما أشبه ذل أو ثالًعندها م

للضرورة فيما قطع به  إالّ  الليلة عند ضراكليس له الدخول يف تل أنه فما يف احلدائق من

 وإالّ ،املعاشرة باملعروف ويف العدل يناماى يرتل عل أن بد قطع االصحاب الو، حمل تأمل، صحاباأل

  . فهو حمل نظر

بعض أزواجه  إىل سر النيبأذ إو: ورد يف تفسري قوله سبحانه رناه ماكذ يؤيد مارمبا  وبل

  . يةاآل )١(حديثاً

 يف حبوثه أو أضيافهمع ى منهم من يبق إذ ،شخاصتالف األخ فالظاهر ا،املعيار العرفحيث إن و

املشاهد املشرفة يف مثل النجف  إىل يذهب أو ،يقوم لصالة الليل من نصف الليل أو ،نصف الليلإىل 

 كذلكمنهم من ليس  و،كغري ذل إىل ،ما أشبه أو قريب السحر أو هنصف  املقدسة منءربالك وشرفاأل

  فال حيق 

                                                

 



٢٧٧

  .  بينما حيق هلا يف الثاين، املنعاألولللزوجة يف 

املشهد الشريف من ىل  إففي ليايل اجلمع يذهب، الشخص إىل لو اختلفت الليايل بالنسبة أنه ماك

ما تقدم ك،  يف قسمتهااألمروقع من  إىل  بالنسبةك مل يضر ذل،نصف الليل إىل فيهى يبق أو ،نصف الليل

شهر حمرم حيث االس وشهر رمضان  إىل  احلال بالنسبةكذلك و،ار اجلمعة إىل  بالنسبةكمثل ذل

  . ةاحلسيني

بوجوب ى الفتو و النص أن إطالقغريهم واهراجلو والرياض واحلدائقكر غري واحد كذمث إنه 

البزار فعماد قسمته  واحلارس والوقادكس كفلو انع، ون معاشه اراًكهو ما ي و،الليلة وارد مورد الغالب

  . النهار خاصة

وهو الذي  :قوله تعاىل إىل التفاتاً وللضرر دفعاً و مجعاً بني احلقني،خالف بال(: يف اجلواهرو

   .))١(ر خلفةالنها والليلجعل 

  .ريك السرية املستمرة من غري نأيضاًبل يؤيده : أقول

 تارة يعمل بالنهار و،يستريح بالنهار وان يعمل تارة بالليلك ف،هذا فلو اختلف عملهى علو

 وجب عليه مراعاة التسوية ،أشبه يف الوقت احلاضر ما وعمال الدورية يف املعاملاألك ،يستريح بالليلو

للمرأة النهار جعل ان عمله يف الليل كذا إف، عدالى  فيعمل مبا يسم،انكم اإلبني زوجاته حبسب

بل جيعل  ،وكل النهار لبعضهن، لبعضهندواراً مل حيق له جعل كل الليل أ األمركان  إذا وبالعكس، نعم

   .ىخرأهلذه  و تارةالنهار هلذه و من الليلالًك

 ك جعل هلا الليلة اخلامسة حيث يسبب ذل، املرتلك يف تراضطر يف الليلة الرابعة مثالً أن ن اتفقإو

  . تأخري مجيعهن عن املوعد املقرر هلن حسب الليايل

  ليس عليه  أو فهل يقضي هلا،  املرتل ليالًكحداهن يف ترإاضطرت  إذا أما

                                                

 



٢٧٨

  . املعاشرة باملعروف وان خالفه خالف العدلك إذا ،األوليبعد  ان الك وإن ،ناالاحتم ،كذل

 خاصة يف اخلارج انت مضطرة جبعل ليالك إذا وجوب جعل ليلة للمضطرة ملا يوافقها منه يعلمو

  . ليلتني أو سبوع ليلةأل كيف ى يف املستشف أو  حبضورها يف املدرسةجلاء من اجلابر مثالًإدورياً ب

انك قليالً، القسمة يف حقه وقت الرتولى فمقتض، ان مسافراً معه زوجاتهكلو  أنه رواكم ذمث إ 

  .  مربوط بالعرفكذل وعدالًى  مبا يسم، أم اراًليالً، ثرياًكأم 

ت املناقشة باحتمال سقوط  وإالّ أمكن،اً فهو احلجةإمجاعان كن إ اجلواهر بأنه ول عليهكأشو

ل أمر وجب كيف اآلخر النهار مقام  وية ال تفيد عموم قيام الليلاآل و،القسم يف حقه العتبار تعذر حمله

دائه بغري احملل أ بقاء احلق ال يصلح مثبتاً مبشروعية أصالة و،وجه يفيد املطلوبى ليف أحدمها ع

والسفر  روا سقوط القسم للعذركم قد ذأى عل، صول املثبتة من األكذل إىل هو بالنسبة إذ ،املخصوص

  ). اًم اليت قلناه سابقكحنوه من عدم املداقة يف هذا احل وكلعل ذل و،هؤوجه ال جيب عليه قضاى عل

، ليكعدم ميل  وعدالةً وان يراه العرف قسماًك إذا روهكالقاعدة هو ما ذى مقتضن إ :فيهو

وجه ال جيب ى السفر عل و من قبيل العذركليس ذل و، عليهم مبا هو خارج موضوعاً حمل نظرشكالفاإل

سفر الذي ال ال و خبالف صورة العذر،أيضاًن من العدل يف السفر كيتم أنه املفروض ألن ،هؤعليه قضا

  . كجيب عليه شرعاً ذل ال أو ن من استصحاب زوجاته مثالًكيتم

 البحرى أياماً على يف سفينة تبقكان  إذا ماك، امل يف السفر وجبكن من القسم الكمت إذا مث

  . غرفة خاصةعن زوجاته ل زوجة كلو



٢٧٩

 الظاهر نعم ،هؤليه قضافهل ع، أشبه ما أو مريض أو ملرض اخلروج ليالً إىل اضطر الرجلمث إنه إذا 

يتفق ان يضطر للخروج يف بعض الليايل حيث ك إذا ماك، نكمل ي  دون ما،العدلى  مقتضكان ذلكإذا 

  .كتارة يف دور تل واخلروج تارة يف دور هذه

  . كتل وبني هذهى خرأقد يتحقق بتقسيم ليلة  و،القضاء قد يتحقق بالنهارو

 ،انت له زوجات يف غرفة واحدةك إذا بل، ور املتعددةالد أو الغرف إىل حيتاج القسم المث إن 

، ربع مثالًنام يف وسط األ إذا  فال يتحقق القسم،ان القسم بنومه معها يف فراشهاك ،ل واحدة فراشكل

  . دباراإل أو قبالية اإلأكثرذا نام يف وسط اثنتني حتقق القسم بإ و،ل واحدةكبل القسم يتحقق بالنوم مع 

  . )تابية ليلةكلل وان للمسلمة ليلتانك ،تابيةك وان عنده مسلمةكلو (: لالشرائع قامث إن 

ن مبرتلة إ طالق إل، عليهمجاعبل عن اخلالف اإل، خالف معتد به أجده فيه بال(: يف اجلواهرو

 مةلأل وبل عن مجاعة عدوا مثله يف الصحيح للمسلمة الثلثان، كخصوص اخلرب املنجرب بذل و،ءمااإل

  . ) يف غري حملهكفتوقف ثاين الشهيدين فيه يف املسال، لثلثالنصرانية او

 ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، بصري أبو رواه ما، ماءن مبرتلة اإلأى دل عل  ماإطالقأراد ب: أقول

 مام لإلكتاب مماليكأهل الن إ :فقال ،يتزوج عليها يهودية أن سألته عن رجل له امرأة نصرانية له: قال

 أن ال يصلح: قال ،مةأعليهما نه تزوج إف: قلت ،يتزوج أن بأس م خاصة فالكنا علي موسع مكذلو

 فإن ،يهودية مث دخل ا وله امرأة نصرانية أن مل تعلم وتزوج عليها حرة مسلمة وإن ،ماءإيتزوج ثالث 

   إىل تذهب أن تءشا وإن ،تقيم معه أقامت أن تءشا فإن ،أخذت من املهر هلا ما
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طلق  فإن :قلت، زواجمرت هلا ثالثة أشهر حلت لأل أو ذا حاضت ثالث حيضإ و،أهلها ذهبت

: قال ،مرتله إىل يردها أن أله عليها سبيل، تنقصي عدة املسلمة أن النصرانية قبل وعليها اليهودية

نعم)١(.   

يتزوج أن   هل للرجل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،أيب عبد اهللالرمحن بن  يف رواية عبدو

ج املسلمة ، وتزوال تزوج واحدة منهما على املسلمة:  فقال،مة على احلرةواألاملسلمة ى النصرانية عل

   .)٢(النصرانية الثلث ومةلأل و،للمسلمة الثلثان و،النصرانية ومةاألعلى 

هل انت حتت نصراين فطلقها كسألته عن نصرانية :  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، ارةرعن زو

يؤدون اجلزية كما م أى ترأال  مام لإلكليتاب مماكأهل ال ألن ،ال: فقال ،املسلمةمثل عدة عليها عدة 

  . كغري ذل إىل ،احلديث )٣(مام لإلكم مماليأر كأنت تذو :قال أن ىل إمواليه إىل يؤدي العبد الضريبة

 تزوجوإن  :)عليه السالم(ه مثل قول، مة هلا نصف احلرة يف القسماأل أن ىدل عل بضميمة ما

   .)٤(ةمة ليللأل ومة فللحرة يوماناألى احلرة عل

   .)٥(مة ليلةلأل وللحرة ليلتان :ىخرأيف رواية و

هل هلن قسمة ، أوالدمهات أ وعن رجل له امرأة )عليه السالم(سألته :  قال،عن ضريح احملاريبو

   .)٦(ألم الولد يوم ونعم هلا يومان: فقال ،مع املرأة
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 كن ذلكل، دلة الشرط أطالق إل،املؤمنةكامل هلا كط القسم الاافرة اشتركيصح لل أنه مث الظاهر

نسائه ى اشترط عل إذا فيما أو ،هاحيث جيعل الليلة اليت له يف قسم، ان له زوجتان مثالًك إذا فيما

 النصوص اخلاصة يف ان بعضكاً ملإمجاع و جائز نصاًكذل أن سيأيت إذ ،املؤمنات التقليل من قسمهن

 مهر و حقها من قسمكتصاحلة بتر أن جاز هلاعراضاً إ أو خافت من بعلها نشوزاً إذا ةأاملر أن ةلمسأ

، عموم أدلة الشرط إىل ضافةباإل،  يف املقامنيكلوحدة املال، جاز له القبول و،بشيء من ماهلا أو نفقةو

  . مكليس حبوحق  القسم أن تقدم من بضميمة ما

ان يف ك إذا أما، أكثر أو كون قسمتها نصف املؤمنة فيما دينها القسم مثل ذلكي أن عدمث ال يب

 يلتزم الزوج مبا تقدم من املناصفة لقاعدة  مل،ال قسم أو ،ل مخس مثالًك مثل ليلة من ،قلدينها القسم األ

  . ل فتأملزاممن دليل اإل املقام بالنص اخلاص مستثىنن إ :يقال إالّ أن اللهم، لزاماإل

القسم  يف حيث خيتلفان يف حقها، دين آخر إىل انت من دين فانتقلتك إذا الم فيماكمنه يعلم الو

  . يناألمرعامل يف  إىل دها من عاملياختلف تقلأو ، عدماً ووجوداًأو ، نقيصةً وزيادةً

  : صور املسألة مخس أن قد ظهر مما تقدممث إنه 

ربع ليالل ليلة من األكفل، ما أربع مسلماتإن أل.  

  .هن سبع وله واحدة من الثمان ليالفل، افرةك وما ثالث مسلماتإو

  .له اثنتان وفلهن ست، افرتانك وما مسلمتانإو

  .له ثالث وفلهن مخس، افراتكما مسلمة مع ثالث إو

  . فلهن أربع من الثمان ليلة، افراتكلهن كما إو

  لقسمة جيوز لعوارض  يف مثل املسألة بأن تنصيف الليلة يف اكقول املسال أما



٢٨٢

 يف الدور األصلان كملا  و،كذلكونه هنا كابتداًء فال مانع من مل جيز التنصيف  وإن ،ما سيأيتك

قيل جبواز مجع ليليت احلرة من ا  إذخصوصاً، لك مشكجعله من مثان مبجرد ذل إىل أربع ليال فالعدول

  .  خالف وضع القسمةكذل ألن ،الثمان

 االعتبار بالليلةإمنا  و،ما أشبه والتثليت ودلة عدم التنصيفالظاهر األ أن نسابقاً مما تقدم ففيه 

غريها من الروايات اليت تقدمت مجلة  إىل ،مة ليلةلألو للحرة ليلتان:  يف روايةمثالً، حنومها والليلتنيو

  . منها

تعسر ضبط  وعيشملا فيه من تنغيص ال، يقع يف أقل من ليلة القسم الإن ( :لذا رده اجلواهر بقولهو

ما اعترف به ك فال جيوز قسمة الليلة الواحدة ،اليوم و لظاهر التقدير بالليلةةاملنافاو، أجزاء الليل

  .)١()سابقاً

 عن بل لعله من املسلمني فضالً: قلت، كذلى  علمجاعغريه من اإل وما عن اخلالف إىل مضافاً

  . املؤمنني

له يومان من انطالقه حيث  يبق إذا ماك، مالكن اإلن مكمل يتم إذا يقال بالتبعيض أن نكنعم مي

الواجب  فإن ،كما أشبه ذل أو ن من لقائهنكحيث ال يتمى يدخل املستشف أو يقتل أو كيسجن بعد ذل

العشرة  وأدلة العدلى  مقتضكذل ألن ،ذاكه ون أربعك إذا ل واحدة نصف ليلةكعليه التقسيم ل

  .الغالب إىل نصرفةورة مكدلة املذاألو، كحنو ذل وباملعروف

  . شبهها أو ورةكان للزوجات احملذورات املذك إذا  احلالكذلكو

أعط زيداً : يقول أن فهو مثل، التفريق ويت املسلمةلمع بني ليجواز اجلى الفتو وظاهر النصمث إن 

اظمية كنت يف الك: يقول أن مثل و،جمتمعاً أو عطاء زيد متفرقاًإحيث جيوز ، عط عمرواً درمهاًأمهني ودر

  . متفرقتني أو جمتمعتنيون الليلتان كت أن نكحيث مي، يف بغداد ليلة وليلتني
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 خالفاً ملا، التفريق واجلمع بني ليليت احلرةى جواز الفتو و النصإطالقإن ( :لذا قال يف اجلواهرو

ا مع ماعهال يسقطه اجتمو، ل أربع واحدةكهلا حقاً يف  ألن ،األولضاها برب إالّ عن بعض فأوجب الثاين

الرابع من  األوىلانت الليلة كما لو ك، فراد اجلمعأ يف بعض أيضاً كان حتصيل ذلكمإفيه مع  و،مةاأل

حصر القسم   الك النصوص تقدير احلق بذلكاملراد من تلن ، إمن الدور الثاين األوىل و،األولالدور 

  .)١()به

أمثال الفحص واجب يف حيث إن  ،ن الفحصكمل مي وافرةك أو ا مسلمةأمث لو مل يعلم الزوج 

وجوب الفحص يف املوضوعات، كما ذكرنا تفصيل  املتأخرين من عدم ن قلنا مبقالةإوـ  هذه املوارد

نصفه  وقاعدة العدل جبعل نصف احملتمل لنفسهاء جرإفالالزم  ـ صولاأل ومباحث الفقهذلك يف بعض 

 إذا  الوسط بني ليلةألنه، نصفاً ولمحتملة ليلةل و،انت مع مسلمة أعطي للمسلمة ليلتنيكا  إذمثالً، هلا

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،ون لهكمن الليلة ياآلخر النصف  و،انت مسلمةك إذا ليلتني وافرةكانت ك

، أيضاًقاعدة العدل ى جر، أنه اشتبه أيتهماكل، افرةكالهند  و له زوجتان فاطمة املسلمةانتكلو و

 ل واحدة ليلة واحدةكأن يعطي ل ال، ثمان ثالث فيوزع الثالث بينهماهلما من لياليه ال صارحيث إنه 

أعطامها من اخلمس  أنه كذل معىن ألن ،كل واحدة ليلة ال بأس بذلكنام عند  إذا نعم، خيتار لنفسه ستاًو

  . الذي له

ل واحدة ليلة كعطاء إ أمكن، اشتبهن وحيث له ليلة من الثمان، افرةك ون ثالث مسلماتكلو و

ن إ مثلة السابقةخراج بالقرعة يف األن اإلكمي وبل،  بالقرعةكخراج ذلإ أمكنما ك، يتلف ليلة نفسهبأن 

  . فتأمل، جمال هلا موال الاألكيف احلقوق  و،حق أنه لمل نق

   يبق وهو نصف الليل وافرة يف نصف الليل ذهب نصف حقهاكسلمت الألو و
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  . ها هلاكاملة يتداركهو ليلة واآلخر نصف حقها 

 قيلو، تابية بعد انقضاء ليلة فيما هلا ليلتان مثالًكفرت املسلمة بأن صارت كس بأن كلو انعو

  . تأملى عل، ه هلاكهلا نصف الليل يتدار يبق ،املرتدة جيوز لزوجها مباشرا

 يف أيضاًهو الذي استظهره اجلواهر ، سالماإل أو فر نصف الليلكهذا الذي استظهرناه من الو

عتقت بعد أ مة مىتاأل أن هو ونا الضابط يف املسألةرك مما ذكظهر لقد (: حيث قال، مةاأل واحلرة

 مىت و،متأخرة أو انت متقدمةك سواء، امالًكعطيت احلرة حقها أ واستيفاء حقها من النوبة فال شيء هلا

  ).مل هلا نصيب احلرةكأعتقت قبل متام نوبتها أ

لو اشتبهت  و،جمردة أو انت مع الدائمةكسواء ، للمتعةقسمة  ال أنه قد تقدم يف حبث املتعةمث إنه 

  . مثاله حيث جتري قاعدة العدلأالم يف كالكالم فيه كزوجة واحدة فال والدائمة باملتعة يف زوجتني

ى ونه منافياً ملقتضك أدلة الشرط بعد عدم طالقإل، ط القسم يف املتعةايصح اشتر أنه نعم الظاهر

  . السنة وتابكلل أو العقد

ذا إ و،حداهن مقدمة للوفاء بالشرطإما تزوج أربعاً وجب عليه طالق  لو اشترطت القسم هلا بعدو

، هذا بالدليل الثانوي واألويل ثابت بالدليل كذل ألن ،حق املتعةى حداهن لزم تقدمي حقهن علإمل يطلق 

ن مل كمل تتمإن  و،الطالق فهوى جباره علإنت املتعة من كمت فإن ،مكيرفع احل أن نكالشرط ال يتمو

سان من ناإلن كلما مل يتمك والشرط حق ألن ،الزوج فيبدل باملالى ون هلا حق الشرط علكي أن يستعبد

 أن  السابقة مع احتمالثما سبق مثل هذه املسألة يف بعض املباحك، ن من تبديله باملالك حقه متءاستيفا

  . اهلبةى جربه عل أو الشرطى ون هلا حق الفسخ ملقتضكي
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حداهن وجب عليه تقدمي إمل يطلق  إذا نهإف، س بأن لو اشترطت عليه مث تزوج أربعاًكه يعلم العمنو

 أيقر أن من نذركتأخره  أو تقدم الزمان األويلفرق يف تقدمي الدليل   الألنه، املتعة يف القسمى الدائمة عل

  . الغروب إىل القرآن من الظهر

 كميل  الألنهالشرط  يرمبا يقال لغ، امسة بالشرطتزوج اخلمث ، لو تزوج أربع متعات بالشرطو

  . كون فيما ميلكيإمنا الشرط  وكذل

  . ن أربع دائمات لو شرط للمتعةك إذا  الشرط فيماكال ميل و:ال يقال

  . حداهنإ بطالق ك ذلكميلنه إ :قالألنه ي

  .  بة مدة أحد املتعات السابقاتأيضاً كهنا ميل و:يقال ال

  . الالحقة ووية يف املتعة السابقةول أال:  يقالألنه

، السابقة أو الطالق يف الالحقةأو   اهلبةكميل أنه املتعة يف والدائمةال فرق يف  أنه ن الظاهركل

تعارض الشرطان يف  أو صل القسم يف الدائمةأ وتعارض الشرط إذا نعم، يهماأ ملكفالشرط نافذ مع 

  .عدم القدرةليهما يف عرض واحد لكن مشروعية كمتعتني مل مي

، يف كل دور ليلة زائدةشرط هلا  وان له ثالث دائمات فتزوج بالرابعةك إذا منه يعلم حال ماو

 إذا حال ماو، تزوج بعدها بثالث دائماتهكذا مث  األوىلتزويج  أو فليلة بأصل الشرع وليلة بالشرط،

  .ليلتني بالشرط و للزوجة ليلة بالدوامأكثرشرط 

  . منها ذا القدركتفي ن ثريةكيف املقام فروع و

ن أ و،مرتله إىل يستدعيهنن أ والزوجات يف بيونى يطوف علأن وله  (:الشرائع قالمث إن 

  ).ى إىل بعضيسع ويستدعي بعضاً

  ما ك، ليهإ ن يرجعكتعيني املس ألن ،كخالف معتد به يف ذلال (: يف اجلواهرو
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  ).العشرة باملعروف واضحة املنع وللعدلاألخري منافاة ى دعو و،ن الطاعة واجبة عليهنأ

 فضل التساوي حىتنعم األ، كبل مل يعرف خالف معتد به يف ذل، ره املشهوركما ذكهو  و:أقول

دم حيث تق )صلى اهللا عليه وآله( بل للتأسي بالنيب، غريه و أدلة املعاشرة باملعروفطالقإل، يف هذه اجلهة

ان يقسم بني ك )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ):  السالمعليهم(عن آبائه  مع البيان عن الصادقرواية جم

  .)١(نسائه يف مرضه فيطاف به بينهن

  . نهنكيف مسانسائه ى ان يطوف علك فقد )صلى اهللا عليه وآله( تأسياً بالنيب: كيف املسالو

  أوبيته إىل الليل طلبهانصف ذا صار إف، الواحدة مثالًى يطوف عل أن حيق له أنه منه يعلمو

  . سكبالع

  

                                                

 



٢٨٧

  ).الثيب بثالث ور عند الدخول بسبع ليالكختتص البو (:قال يف الشرائع :)٢ مسألة(

  : يدل عليه متواتر الروايات و،صحاب شهرة عظيمةهذا هو املشهور بني األ: أقول

ون عنده املرأة كالرجل ي: قلت: قال، عن حممد بن مسلم، عن غري واحد، صحيح ابن أيب عمريك

اً فثالثة يبانت ثك وإن ، أيامراً فسبعةكانت بكن إ نعم: )عليه السالم(قال ، يفضلهاأن له أى خرأيتزوج 

   .)١()أيام

انت كا إذ :فقال ،عنده امرأة ورجل تزوج امرأة: )عليه السالم(يب جعفر قلت أل، خرخربه اآلو

   .)٢(فثالثاًثيباً انت ك وإن ،ها سبعاًراً فليبت عندكب

يقيم عندها : قال ،ركيف الرجل يتزوج الب، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، خرب هشام بن ساملو

   .)٣(سبعة أيام

 ،الثالث فيتزوج أو يف الرجل عنده املرأة: قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالمخرب دعائم اإلو

 بالسواء كم بعد ذلمث يقس، تزوج ثيباً قام عندها ثالثاً وإن ،راً قام عندها سبع ليالكتزوج بإذا  :قال

   .)٤(بني أزواجه

عليه (يب جعفر قلت أل: قال، حممد بن مسلم إىل بسنده ى،يف نوادر أمحد بن حممد بن عيسو

انت ثيباً ك وإن ،راً فليبت عندها سبعاًكانت بكن إ :فقال ،عنده امرأة وامرأةتزوج رجل : )السالم

   .)٥(فثالث

                                                

 

 

 

 

 



٢٨٨

ون عنده املرأة كيف الرجل ي، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ،  خرب البصريإطالقهذا يرتل ى علو

   .)١(يقسممث ثالثة أيام : قال ،م جيعل لليت يدخل اكى خرفيتزوج األ

 ر سبعة أيامكللب: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله( روي عن النيب: قال، كرواه املسال يؤيد املقام ماو

  .)٢(نسائه إىل مث يعود،  ثالثيبللثو

   .)٣(م سلمة أقام عندها ثالثة أيامأ ملا تزوج )صلى اهللا عليه وآله( نهأو

  : خرن ينايف هذه الروايات بعض الروايات األكل

عليها ون عنده املرأة فيتزوج كفي: قلت، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، مثل خرب حسن بن زياد

   .)٤(يدخل ا ثالث ليالها حني لفليفض: قال ،راًكجارية ب

يفضل واحدة  أن هل حيل له،  فيتزوج عليهاانت له امرأةكسألته عن رجل : قال، موثق مساعةو

بينهما بطيبة نفس  يمث يسو، راًكانت بك إذا يفضل احملدثة حدثان عرسها ثالثة أيام: قال ،ىخراألى عل

   .)٥(ىخر لألإحدامها

عنده ثيب  وراًكتزوج الرجل بإذا  :يف حديث قال، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

   .)٦(ر بثالثة أيامكيفضل الب أن فله

رمبا نعم ، الثالثى ما عرفت يف عدم زيادة تفضيل الثيب علكى الفتو وال خالف يف النصمث إنه 

  : دل عليه بعض الروايات

  ... أطعم الناس و تزوج زينب بنت جحش فأومل)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :العللفعن 

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٨٩

صبيحة  وان ليلتهاك وم سلمةأبيت  إىل مث حتول، لبث سبعة أيام بلياليهن عند زينبو :قال أن ىلإ

   .)١()صلى اهللا عليه وآله( يومها من رسول اهللا

ان من ك أنه  أو، سبعاً سبعاً)صلى اهللا عليه وآله( تقسيم رسول اهللاى حممولة علهذه الرواية و

 األولراً لعدم تصرف زوجها كانت بكزينب  أن  أو،واجهزا سائر أان برضك كذل أن  أو،اختصاصاته

 من الوجوه كغري ذل أو ، يف قسم من النساءكون ذلكما يكراً كمث رجوعها ب تصرفه فيها أو فيها

  . تنايف الروايات املتواترة سابقاً احملتملة اليت ال

ى  حممول عل،خبار األافاته ملا مر منكعدم م وشذوذه وهو مع قصور سنده(: يف اجلواهرو

 ما لعله يؤيد بعض االحتماالت السابقة و، لعدم وجوب القسم عليه)صلى اهللا عليه وآله( االختصاص به

ن إ من هوانأهلك ى  علكب ما :ا م سلمة حني بىنقال ألأنه ) صلى اهللا عليه وآله( روي عن النيب

   .درت وكعندثلثت شئت  وإن ،سبعت عندهن وكشئت سبعت عند

ى الثالث عل واجلوازى ر علكمجع بني الطائفتني حبمل السبع للب أنه عن الشيخ يكاحملمث إن 

  . فضلاأل

ر كبى عقد علإذا ( :حيث قال، ك ذلأيضاًعن ظاهر السرائر  يكبل ح، سعيد موافقتهابن عن و

  . )ث ليالانت ثيباً فضلها بثالك فإن ال يقضي ما فضلها والتسوية إىل يعود وسبعبيفضلها  ن أجاز

 أو للثيب حق التخصيص بثالثة خاصة هلا ور حق التخصيص بسبعةكللبن إ ن عن اخلالفكل

  مبا  و،خباراأل ومجاعاستدل عليه باإل و،بسبعة يقضيها للباقيات

                                                

 



٢٩٠

  .  سلمةم أل)صلى اهللا عليه وآله( تقدم من قول النيب

ما  أكثرر كالبن أ و،وركاجلمع املذره الشيخ من كذال مندوحة عما  أنه الظاهر(: قال يف احلدائقو

  . )الثيب بالثالث خاصة وأقلّه الثالث وبه السبعتفضل 

عنده ثيب  وركدخل ببإذا ( :حيث قال، من وجه آخر للجمع يعن أيب عل يكح امف عليهو

 أقام عند  ثيبانت عنده ثالثك وإن ،يدخل ا سبعاً مث يقسم ر أول ماكيقيم عند الب أن واحدة فله

ل واحدة من كيقيم عند  وأربعة تتمة سبعة إىل يسلفها من يوم أن شاء فإن ، ثالثاً حق الدخولركالب

 يقيم عندها ثالثاً حق الدخول مث يقسم هلا ن أتزوجها فله إذا الثيب و، مث يقسم هلن جازكنسائه مثل ذل

ثل هذا اجلمع الذي ذ ال شاهد مل، إغري ظاهر الوجه، )ثالثاً قسمة متساوية أو انتكملن عنده واحدة و

  .اً عند العرفييعد تربع

 خبارمساعة املعارضني أل وقاله اجلواهر بعد نقله خربي حسن بن زياد يظهر ضعف ما أنه ماك

بل ، ما قيلكبل عدم اخلالف ، الشهرة العظيمةب ركعلومية رجحان نصوص السبع يف البمل(املشهور 

تستحقها دون إمنا ا أى ث احملموالن علال الثاربيقاومها خ وجه الى عن مجاعة عل يك احملمجاعاإل

رادة إى عل أو ،اجلملة يف ايفكسما مسعته من اإلكيقضيها للباقيات  وله تقدميهاإمنا  و،ملة سبعاًكالت

 ،بعده ما و منهما بقرينة ما قبلهاألولبل لعله ظاهر ، ربعهلا من األ ولها بالثالثة اليت لهاستمرار تفضي

  .)١()كغري ذل أو يام القريبة منهحدثان العرس األ وحني الدخول افرياد حينئذ من 

غري املشهور لكن  ،املشهور مع اجلواهر أن كش نعم ال، رناهكذ الصناعة تقتضي اجلمع الذي ذإ

  . عاظم فيهم األأيضاً

                                                

 



٢٩١

تايب كسبع وفاقاً للشيخ يف  إىل ر عند الدخول بثالثكختتص البو( :قال يف الرياض ممزوجاً مع املنت

  . )هو أظهر و فالثاينكثر خالفاً لألاألولتابني أفضلية ك يف الهصرحي و املختلفةخبار مجعاً بني األخباراأل

الظاهرة يف ) له: (يف بعض الروايات لفظة و،رظ يف مقام توهم احلكذلك بالبيتوته حيث إن األمرمث 

الم يف كالى يبق(:  احلدائقيف ل قالذا و،الوجوب  الكأفضلية ذل إالّ خبار مل يستفد من األ،اجلواز

 يف الروايتني اللتني األمرحيمل  و،يفضل أن لهو : الباب ظاهر يف اجلواز مثل قولهأخبار أكثر والوجوب

رحياً يف صمصرح بالوجوب ى مل أقف عل و،ها السبعأكثر وأقلها الثالثن أ واالستحبابى رنامها علكذ

  . )المهمك

صل مع  لأل،د حدثان عرسها والدخول عليها استحباباً ال وجوباًر عنكختتص الب(: يف الرياضو

الوجوب ى صحاب من حيث عدم تضمنهما ما يدل عل األأكثرالم ك و،انتفاء الصارف عنه من النص

جواب السؤال عن جواز التفضيل ال داللة له على لوروده يف مقام  و، يف بعض النصوصاألمرى سو

  ).ظرالوجوب لوروده يف مقام توهم احل

ى  علكذل أن ىالفتو وقد يناقش لظهور النص(: منه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قالو

  . ) به هنااألمررادة الوجوب من إى  وبه تقو، فيه وجوب الوفاء ممن عليهاألصل وجهة االستحقاق هلا

يدة بزيادة اح موجب لتفضيل اجلدكجتديد النو( :حيث قال،  من مناهج املتقنيأيضاًهو الظاهر و

انت ثيباً فبثالث ك وإن ،راً فضلها بسبع ليال متوالياتكانت بك فإن ،مبيت عندها عند الزفاف

  . )كد ذلعبل يستأنف القسم ب،  يف حق البواقيكال يقضي ذل و،متواليات



٢٩٢

الظاهر  ألن ،كيفضل بعد ذل أن عند الزفاف فليس لهومل يفضل قلنا باستحباب التفضيل  إذا مث

الثالث شيء جاز له  أو من السبع يبق ومل يفضل أنه إذا نعم ال يبعد، ص أول العرس ال بعدهمن املخص

  .كالتفضيل عند ذل

 أنه من، ناالاحتم ،الوجوبى  علءفهل عليه القضا، كحنو ذل أو اضطراراً أو لو مل يفضل عمداًو

  . لوجوبذا ذهب الوقت ذهب اإف، لوقت خاص أنه ىالفتو والظاهر من النص أن من و،حق

ليس  وسقاطهإحق للمرأة فلها  أنه فالظاهر، امباستحبا أو الثالث وسواء قلنا بوجوب السبعو

صلى اهللا ( رمبا يؤيده قول النيب و،احلق هو املنصرف عند تلقي العرف مبثل هذه الروايات ألن ،مكحب

  . ما تقدمى علسلمة م  أل)عليه وآله

 ألنهالزوج م نظر كفاحمل، االستحباب والوجوب أو ثالثال وا يف السبعمث لو اختلف تقليدمه

  . األمرلف بكامل

واجب  أنه  من، كما حقق يف كتاب القضاءم القاضيكالقضاء عمل مبا حي إىل تنازعا إذا نعم

  . مهكباالختالف خمالفاً حل أو تقليدمها أو ان اجتهادمهاك وإن ،عليهما اتباع نظر القاضي

الزوجة : قال الزوج أو ،كرت النساء السابقات ذلكأن و،اجاً جديداًزوى دع الو منه يعلم حال ماو

م كفاحمل، القضاء إىل ترافعا إالّ إذا ،األمرلف بك املألنه، املتبع نظره فإن ،بل ثيب: قلن و،ركاجلديدة ب

  . ا متعةإ: قلن و،اجلديدة دائمة:  لو قالكذلك و،ركاملن وم حسب موازين املدعيكم احلاكح

 للمرأة احلق يف حبس الزوج ،القسم يف ذي املتعددكالثالث  والوجوب يف السبعى علنه  أالظاهرو

   كذل ألن ،أراد اخلالف باخلروج من عندها إذا عندها



٢٩٣

عطاء احلق إ والقضاء إىل بعد الترافع إالّ كختالف ال حق هلا يف ذلاالنعم مع ، الوجوبى مقتض

  . هلا

 ،مع بعض الزوجات أو ،فالظاهر صحة املصاحلة منها معه، الثالث بالوجوب ومث لو قلنا يف السبع

  . مكحق ال احل أنه ون الزوج معه لغرض شرعي ملا عرفت منكجنيب رادة األألجل إجنيب مع األأو 

  لظهور النص،كال يقضي لنسائه شيء من ذل أنه الظاهر(: قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

ايف الذي مل نعثر كسما مسعته من اإل الّإبل مل نعرف فيه خالفاً بيننا ، را القدر املزبومالستحقاقهى الفتوو

  ). دليل معتد به لهى عل

بات  وإن ،ست السبع قضاهن أمجع لغريهاتمالن إ اأما عن مشهور الشافعية من  أن منه يعلمو

 سلمة يف اخلرب املتقدم م أ خري)صلى اهللا عليه وآله( ألنه، ربعاأل إالّ  يقضسبعاً من غري التماس ملعندها 

ن إ احلديث و،دلة املتقدمةطالق األإل، ظاهر الوجهغري ، السبع بشرط القضاء وبني اختيار الثالثة خالصة

  شرط عليها)صلى اهللا عليه وآله( الرسول و،حقها ثالث واًبانت ثيكأم سلمة  ألن ،ن به بأسكمت مل ي

ان برضا كبل لعله ، ان له عدم القسمك )هللا عليه وآلهصلى ا( أنه بضميمة، يعطي غريها مثلها ن أسبعن إ

ردت سبعت لك وهلن فيما كان أن إ :يبث فيقول أحدنا للجديدة ال،أيضاًلنا مثله جيوز  و،سائر زوجاته

  . مثلة من األكغري ذل إىل ،كعند غري وكشئت عشرت عندن إ :للبكر يقول كذلك وبرضاهن،

 ،ناالاحتم ،باملالفهل يقابل ، بعضهما أو السبع أو ثمث لو ضيع الزوج حصة اجلديدة من الثال

ما ك، لو بدون مقابل وقلنا بأن الصلح يصح إذا فيما ان الصلح أوىلك وإن ،كقد تقدم عدم بعد ذلو

  . تاب الصلحك يف كفصلنا ذل

يتحقق بعدم  و،به إالّ الغرض ال يتم ألن ،السبع وجيب التوايل يف الثالث(:  قالكاملسالمث إن 

  ما يعترب  حدى  علعند واحدة من نسائه مطلقاً إىل وجه يف الليلخر



٢٩٤

ان ك وإن حنوها مما ال يطول زمانه وصالة مجاعةكطاعة  أو غريها لغري ضرورة إىل ال و،يف القسمة

لو فرق الليايل رأساً ففي االحتساب به  و،من املندوب فهو أوىل، املقام عندها واجب ألن ،طاعة

غاية ال حيصل بدونه ى من اشتمال الليايل عل و،ء مبرتلة القضاكان ذلك بالعدد فألمرا من امتثال ،وجهان

  ). ءاحليا وارتفاع احلشمة وسناألك

مث (يف بعضها  و،)مث يقسم(حيث يف بعضها ى الفتو وء هو الظاهر من النصالوالوجوب : أقول

 إذ ،ما تقدمكنه  أ فالظاهركالره املسكعدم اخلروج الذي ذ واخلروج إىل أما بالنسبة، )بينهما ييسو

 الزوجاتى حدإ إىل الذهاب أو العبادة أو فال فرق بينهما من جهة الضيف، الدليل يف املقامني واحد

  . كغري ذل واامعة معهنو

 ألن ،رضيت بغري التوايل إالّ إذا ،أيضاً بالتوايل ءن القضا أفالظاهر، تفريق الليايل إىل أما بالنسبةو

: )عليه الصالة والسالم( خصوصاً بعد ما ورد من قوله ،دليل إىل  فسقوطه حيتاجاألصل يف التوايل معترب

 ما فاتتهكمن فاتته فريضة فليقضها .  

أن مراده ك(: بعد نقل عبارته قالحيث إنه ،  اجلواهر عليهإشكاليف النظر  يظهر وجه كبذلو

خصوصاً مع عدم اعتبار  ،ىما تركنه كل، التوايل يف أحد الوجهنيى وجوب قضاء عدد مشتمل عل

 افترق احلال بني كذلب و،بالعقدمتصلة يام املخصوصة متوالية مع أرادة األ و،التوايل يف النصوص شرطاً

لو  وخالل اها مع اإلؤقضا أو ما سقوط القضاء من أصله إهنااملتجه بل ، بينه هنا وفارةكالتوايل يف ال

  . )لعل الثاين ال خيلو من قوة و،مفرقة

  مماعادته غري التوايل بني الليايل إن كن فوات االتصال بالعقد الذي ال ميإف



٢٩٥

  . عادته فيشمله دليل القضاءإن ك مي

 حيث جيوز ابتداًء ،تابيةكال و املسلمة،مةاأل وال فرق يف الزوجة هنا بني احلرة(: كمث قال املسال

ال  و،احلرية وهو ال خيتلف بالرق و،بالطبع أمر يتعلق كن املقصود من ذلأل و، بالعموم عمالً،هاجيتزو

القسم ك مة ما تستحق احلرةقيل يتشطر لأل و،يالءاإل وة اجلميع يف مدة العنكما يشترك ،فركال وسالمباإل

  . القواعد و)١() يف التحريرهقرب و،احكيف دوام الن

لو  و،مةاألكبية تاكالن أ و،مة عن احلرةورد من نقصان األ  ملا،القاعدة التنصيفى مقتض: أقول

املقام  أن ىخصوصاً بناًء عل يالتشطري قو(: لذا قال يف اجلواهر و، العدماألصلان كمجال الدليل  إلكش

 كمل يصرح بذل وإن ، قسمأيضاًدلة فهو  املستفاد من األألنه، خصوصاً: قوله و،)أيضاًقسم من القسم 

  . مستفاد عرفاً إالّ أنه يف النص

  ).احلرة ومة األةالظاهر مساواو( :حيث قال، فايةكره الكيما ذمنه يعلم وجه النظر فو

رجح القواعد يف  و،انت حرةكمة بنصف ما خيتص به لو استقرب العالمة يف التحرير ختصيص األو

  . ةاملساوا

 ر أربع ليالكسر فيبيت للبكيقبل املن أن :أحدمها، جهان ويفية التشطريكيف و( :كمث قال املسال

 ،للتنصيفاملدة قابلة  ألن ،نصفاً و ليلةيبللث و،نصفاً ور ثالث ليالكللب أن صحهماأو،  ليلتانيبللثو

  ). مسجد أو بيت منفرد إىل فيخرج عند انتصاف الليل

  . دلة التشطرياملستفاد من األ أن الظاهر بعد ما عرفت منى ره هو مقتضكما ذو

ونه من القسم الذي ال جيوز يف ك لاألولاملختار املتجه ى علنه إ( :أما ما يف اجلواهر من رده بقوله

   ميلهاكت إىل  بالنسبةحسر منها مرجوكحذف ال والتشقيص
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  . )الثالث وترجيحها بالسبع إليه يما عساه يومكبه ترجيحاً حلق اجلديدة 

  . ل مقام دليلهكل ألن ،يف االستفاده يف املقام االستفادة من أدلة القسم ال يناعدم إذ ،فمحل نظر

  . كن املقام مثل ذلك فلي، فهو تطليقتانكمع ذل و،طالق العبد نصف طالق احلرن إ :ال يقال

 حيث يصح التشطري ال فرق فيه بني نصف ليلة و،نصف خبالف املقام ون طالقكال مي:  يقالألنه

  .سكبالع أو ليلةو

دلة  األطالق إل،هأشب ما والسفيهة واملتوهة والعاقلة والسبع بني انونة والثالثال فرق يف  أنه ماك

  . مكقد عرفت لزوم القسم هلن فعدم شعورهن ال يوجب سلب احل و،من غري خمصص

هي حرة و إليه مة فزفتأهي  وحهاكفلو ن، افالرقية حبالة الزف ويعترب يف احلريةو( :كمث قال املسال

جهان أجودمها  واحلرائر أو ءماعتقت يف أثناء املدة ففي حق اإلأ وإن ،القولنيى فلها حق احلرائر عل

  ).سكالع أو سالمفر باإلكتبدل ال إذا فاركاح الكقد سبق نظريه يف ن و،الثاين

 كذل وعدمه واملعيار يف املبيت ألن ،دلة املنصرف من األألنه كذل و،غريه واجلواهر  أفىتكمبثل ذلو

  . يتحقق عند الزفاف ال قبله

ما هو ك من دون دخول أول العقد مثالًان يبيت عندها من ك أنه إذا  يفشكالنعم ال ينبغي اإل

  وىفذاإف، الدخول و ال بوقت العرستان االعتبار باملبيك ،املتعارف يف احلال احلاضر يف بعض البالد

بالقسم املتعارف  إالّ الدخول ون هلا احلق فيهما عند العرسكسبعاً بدون دخول مل ي أو بدورها ثالثاً

  . لسائر النساء

ى باقية عل ألا حق الزفافيعد حق اجلديدة مث طلقها مث راجعها مل ى و قضلو( :كمث قال املسال

  ان طالق ك كمن مث لو طلقها بعد ذل و،يف حقها و فقداألولاح كالن
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لو يف العدة  واحهاكباا مبا جدد ن ألو و،مل يدخل بعد الرجعة وإن ،ب العدةمدخول ا فتج

  . )األولحيتمل عود  وبنيق املاصح جتديد احلق لعود اجلهة بالفرفاأل

قد  واحكم للنكاحل ألن ،أيضاًما استضعفه اجلواهر ك، هذا االحتمال واضح الضعف: أقول

  . احك النإطالقال يف العدة ال يضر ب أو ونه يف العدةك و،حصل

ان كحها دواماً ك مث ن،هبة مما هلا عدة بائنة أو مث فارقها ببينونة متعةًحها كلو ن أنه منه يعلمو

ون الوطي يف كحيث ي، اراكان بكسبع ملهلا ون كيإمنا  و،السبع و من حقها يف الثالثكذلكم كاحل

  . الدبر مثالً

 ظلم ألنهاحها لزمه التوفية كجدد ن  مثحقهايوفيها  أن قد أباا قبلكان لو و( :كمث قال املسال

يبيت عندها ثالثاً حق  أن حها وجبكنتضها مث أباا مث قا ور ثالثاًكأقام عند البفلو هذا ى عل و،بالطالق

ى اح الثاين علكحق الزفاف يف الن ألن ،يبيت عندها أربعاً أن  وجباألوللو قلنا بعود  و،زفاف الثيب

  .)١()منه هذا املقدار يقد بق و،األولاح كالنى عل هذا يبىن

ن كبل مي، ق الذي سقط بالطالاألول ءقد مينع وجوب وفا(: حيث قال، ره اجلواهركن فيه ما ذكل

ذا ك و،نه حيرم عليه طالقها قبل توفية حقها أونه زوجة الكطه ببقاء اونه ظلماً الحتمال اشتركمنع 

 أدلة القسم وون الطالق ظلماًكى دليل عل ال إذ ،ره يف الفرعنيكما ذكهو  و،)الم يف صاحبة الدوركال

  . ما ال ختصص أدلة الفسخ فيما له الفسخك، ال ختصص أدلة الطالق

 إذا  حال ماكذلك و،اح بينهماكذا فسخت هي حلقها يف الفسخ مث جتدد الن إمنه يعلم حال ماو

  . احه هلاكجتدد ن وارتد مث رجع

   وركلجديدة حق االختصاص بالعدد املذل أن قد عرفت(: ك يف املساللمث قا
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ذا لو كه و،بعد متام الدور حصل هلا االختصاص خاصة إليه زفت فإن ،غريهاى التقدمي به علو

ى قضى خر من األإحدامهاجديدة بعد ما قسم ب إليه ان عنده امرأتان فزفتكلو و. واحدةى تزوجها عل

القدمية   وىفاجلديدة ماى أعط وىخرالتقدمي مث قسم للقدمية األ وحتقّق هنا االختصاص وحق الزفاف

عند بات  وحق الزفاف ليلةبعد ى خرلأل وليلة وىلان قد قسم لألكن إف. الستحقاقها حينئذ ثلث القسم

لو قسم و. السويةى مث استأنف القسم بينهن علمسجد وحنوه  إىل اجلديدة نصف ليلة خرج بقية الليلة

ة وواحدة للجديدة مخسة أدوار، ولو ها بسبع مث قسم ثالثاً للقدميخصبكراً تزوج  ومخس عشرة وىللأل

جيب  وثر يف تقدمي اجلديدةؤي ن الكل و،هبتأخري حقها بعد حضور ييف أثناء القسم ظلم من بقتزوج 

  ). رناهكالوجه الذي ذى من مظلمة املتأخرة علالتخلص 

 للزوج ليلتني وليلةللزوجتني ل أربع ليال كالشارع جعل من  أن كره املسالكما ذى يرد عل: أقول

 ،س عشرة مخأن جيعلوا باختيارهم للزوجتني مخس عشرةك ،طرافالتصاحل بني األ إالّ كال ينقض ذلو

ان ك وإالّ ،زوجتان جديدتان أو جديدة زوجة األمرمل يرد يف  إذا يصحإمنا  كن ذلكل، للزوج ثالثنيو

قطت حقها سون قد أكحينئذ ي و،انتا اثنتني التصاحلكا إذقبوهلما  أو ما قبوهلا منفردةإالقاعدة ى مقتض

  . يف الصلح ال يناما إالّ ذا القبول

 انتهاء أمر االختصاص بالثالث وليلتان مبجرد الزواج وهلما ليلة أو اون هلكما عدم قبوهلا فيإو

  . ن طرفاًكالزوجة اجلديدة اليت مل تى طراف السابقة يف فرض صلحهم علفال حق لأل، السبعو

   مكاحل ألن ،م الثانويكحلابال يرفع  األويلم كاحل أن قد عرفت فيما تقدمو
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 سان متام وقته لالشتغال مباناإلذا صاحل إف ،األوىلم كوع للحعدم املوضبعد  إالّ الثانوي ال جمال له

ن املصاحلة من هضم حق كذا تزوج مل تتمإف، مل يتزوج ماذلك  للقسم قبل زواجه يصح االًيدع جم ال

 أو شرطت أو أبيهابيت ل ليلة يف كتبيت  أن نذرت إذا املرأة أن ماك، الزوجة اليت جعله الشارع هلا

  . ما بعد الزواج إىل ينعقد ما عملت بالنسبةحلفت مل  أو صاحلت

ان هلا من كما أشبه  أو مخس عشرةى ذا مل ترض املرأة اجلديدة من الصلح السابق علإف هذاى علو

  . انتا اثنتنيك إذا امحقه أو ،ن ثالثاًك إذا ون ساري املفعول يف حقهمكالصلح ي و،ل أربع ليال ليلةك

اح جديد يف ك الشتراط حقها بعدم اتفاق ن،ال ظلمنه إ :أوالً(: ره اجلواهر عليه بقولهكأما ما ذ

  مل يقل هنا بالظلمكاملسال إذ ،فلم يعرف وجهه، )طالق النصوص السابقةان مقدماً إلك وإالّ ،ثناءاأل

  . رارهكقد رده اجلواهر فال وجه لت و،قال يف الفرع السابقإمنا و

ليلتها دون  األوىلاحه بعد وفاء كلو فرض ننه إ( : بقولهكاملسالى  اجلواهر ثانياً علإشكالنعم 

اجلديدة  وقسمها بني الباقياتخيتص ال  وربعةليلة من األهلا ان كالثانية اختصت اجلديدة بأيام زفافها مث 

  . ما عرفتى وارد عل ،ىانته )هلا تستحق الثلث مما أنه حىت

حق للجديدة مع القدمية  خري بأنه الألن قد يدفع اكلو( : فقال،ون الدفع وارداًكال ي نه دفعه مباكل

ان عنده كما لو كون ك الباقية فيكتشارإمنا  و، قبل صريورة اجلديدة زوجةاملستوفية حقها يف القسم

ون للقدمية ك في،ان بينهماكالقسم  ألن ،األوىلالقدمية الباقية قد استحقت عند القدمية  إالّ أن زوجتان

   ،ان للجديدة نصف ليلةكالقدمية ليلتها  وىف أنه إذا رهكه حينئذ ما ذيتج و،للجديدة ثلث والباقية ثلثان
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قها ح اجلديدة ءعطاإ الثانية حقها مع ءأراد وفا إذا نهإف، خبمس عشرة األوىلالم يف قسم كذا الكو

واحدة عند  وهو ثالث عند القدمية و،الوجه املزبورى دوار املتجددة بات عندها مخسة أدوار علمن األ

ليس  إذ ،ون اموع عشرينكمخس للجديدة ي وة فيحصل حينئذ مخس عشرة ليلة للقدميةاجلديد

آخر  إىل ،)كذلكللقدمية الباقية  و،ل أربع ليلةكهلا من  ألن ،مخس إالّ دوار املزبورةللجديدة يف األ

  . المهك

ون كيث يح، كاملعدومةربع فهي نشزت واحدة من األ إذا  يظهر حال ماكاملسالى رناه علكمما ذو

يفقد الزوج  وطاعت الرابعة تدخل يف الدورأ أن مبجرد و،لنفسهليلة  والزوج ثالث ليال للمطيعاتى عل

  . ليلته

فقول ، طاعت بعد الوفاء الثنتني حال ما تقدمأل واحدة مخس عشرة مث كحال ختصيص الزوج لو

ل كربع فنشزت واحدة مث قسم لان له أكلو  أنه غريه من وصنفمن املتسمعه الم مبا كذا الكو( :اجلواهر

ال حق  إذ ،الناشز مخساً ومخس عشرة فبات عند اثننتني مث أطاعت الناشز وجب توفية الثالثة مخس عشرة

 يف استحقاق الدور كهلا مع الثالثة اشترا وانت ناشزاًك ألا تنياألولاليت باا عند  يف الثالثني ليلة هلا

مل اخلمس عشرة ليلة فيبيت عند الثالثة كي أن  إىلللثالثة ثالث ويلةل دور لكأن له زوجتني للناشز يف كف

  . حمل نظر، )ربعة مخسة أدوار مث يستألف القسم لألللي عند الناشز ول دور ثالثاًكيف 

أقام عند  وظلم واحدة وذا لو نشزت واحدةكو( : بقولهأيضاًره كذا يظهر مما تقدم حال ما ذكو

شز يوماً مخسة نالل ونه يقسم للمظلومة ثالثاًإ ف،القضاء للثالثة فأطاعت الناشزد ني ثالثني ليلة مث أراياألخر

ل دور ثالث ليال ليلة لنشوز كان هلا من ك ألنه ًء عشرة قضا،عشرة ليلة أدوار فيحصل للمظلومة مخس

   الرابعة



٣٠١

ًء ادألثالثة انت اكلما بات عندها ليلتني قضاًء كداًء فأ ومخس ،نيياألخرى حدإقد بات فيها عند و

ما يف كحيصل مخس للمطيعة  و النتفاء الظلمءداأعشرة فيها  سمتام اخلم فإن ،األوىل خبالف الصورة ،هلا

  . )اجلميع من واد واحد إذ الصورة السابقة

 ،جل اجلديدة من جهة اشتغال الزوج باجلديدةالثالث من السابقات أل أو هل الشارع قطع السبعو

 أو الًكوهبت له  أو امبعضه أو الثالث أو  مع اجلديدة بعدم حق هلا يف السبعصاحل إذا مطلقاً حىتأو 

ها الزوج كميل والليايل للجديدة ألن ،الظاهر الثاين ،مل جيب عليه يف هذه الليايل القسم للسابقاتبعضاً 

 وهبت ضرة حقها لضرة أخرى، حيث ال حق لغري إذا هلن يف هذه الليايل، فهو كمامن قبلها فأي حق 

حيث ال ، اجلديدة إىل مل يذهب والزوجى عص إذا فحال هذه الليايل حال ما، يف هذه الليلةهلا املوهوب 

  . هذه الليايلهلن يف حق 

إمنا القضاء  إذ ،نام وحده مث أراد القضاء والزوجى عص لو  مباشكال يظهر وجه اإلكمن ذلو

حق امرأة المرأة ى أعط وىعص إذا ذاك و،ما أشبه أو ن أربعأحلق النسوة حيث فرض تفويتاً ون كي

 إالّ ن تقدير حق من ظلمها مبالكعليه فيم و،كغري ذل إىل ،عند الناشز أو ااملتمتع نام عند  أو ،ىخرأ

 كغري ذل إىل ،كن من التداركصار فارغاً فتم بته زوجة حىتوه أو ،كطلق زوجة مبا وسع وقته للتدارإذا 

  . من الصور

 ،الرجل القبولى  فهل جيب علكحنو ذل أو صاحلت أو ىخرأ لزوجة لو وهبت زوجة حقهاو

 الذي هو كحنوها بدون رضا الشري و يف اهلبةحدامهافأي حق إل، القسم حق للزوجني إذ ،الظاهر ال

  وهب الزوج حقه  إذا ماكفهو ، الزوج
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  . ايعدومه احلق ال ألن ،قبل الزوج وجب إذا نعم ى،خرأ مع صاحبة القسم لزوجة كشترملا

بعض يف ى  ال يفضل بعضنا عل)صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاك: روته عائشة قالت أما ما

ل امرأة من غري ك فيدنو من ،هو يطوف بنا مجيعاًو إالّ ان قل يوم يأيتك و،ثه عندناكالقسم مدة م

 أن قتفر وودة بنت زمعة حني أسنتلقد قالت س و،يبلغ اليت هو يومها فيبيت عندها مسيس حىت

 )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاك فقبل ذل،لعائشة ييوم: )صلى اهللا عليه وآله( يفارقها رسول اهللا

ما عن ك ،)١(عراضاًإ أو ن امرأة خافت من بعلها نشوزاًإو: يف أشباهها  فأنزل اهللا تعاىل:قالت، منها

   .)٢(أيب داود

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا كفقبل ذل: لحيث قا، ط رضا الزوجارناه من اشتركفهو مؤيد ملا ذ

 ال يفعل ما يوجب أذية سودة )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن من و،هذا مع الغض عن السند) وآله

   .ىما ال خيفك

  . العدماألصلث فالثال أو مال السبعكإجل يف ر الكمث لو ش

 بعض البالد من الذهاب مع  يفاآلن فما يعتاد ،احلضر والثالث بني السفر أو ال فرق يف السبعو

يت بعض أسي و،ان بعض الوقت يف الطريقك وإن ،األمر يف فيكبشهر العسل مثال يى ما يسم إىل الزوجة

  . الم يف السفر مما ينفع املقامكال

ان كاآلخر  إىل ذا حتولت من أحدمهاإف، الزفاف أو ارة عند العقدكالب والثيبوبةهل املعيار يف و

دوية اليت ترجع الغشاء  بسبب بعض األأيضاًراً كبالثيب  يف حتول كن ذلكميوـ ، ينالثا أو األولم كحب

املنصرف  أن من و،مكصفة فيستصحب احلى عقدها عل أنه  من،ناالاحتم  ـطباءما قاله بعض األك

  حال الزفاف من غري 
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 صبعباإل أو ،هةشب أو  رجل آخر حراماًازاهلأ أو ،قبل الزفافللبكارة ون هو املزيل كي أن فرق بني

  . كغري ذل أو قفزلباأو 

 ،قيل يقرع و، مبن شاءئ قيل يبتد،زوجات يف ليلة أو زوجتان إليه لو سيقو( : قالعالشرائمث إن 

  . )الثاين أفضل و، أشبهاألولو

هلا  ألن ، مبن سبق زفافهاءالتحرير بوجوب االبتدا وعن املبسوط يك قول ثالث حكهنا و:أقول

 فهو ،مثله غري الزم و،مال العدلك إالّ  ال دليل للقرعةألنه، قرباره الشرائع هو األما اخت و،حق السبق

 سقوط حقيهما لأما احتما، فريجح أيهما شاءاآلخر ى حدمها علليفني متساويني ال ترجيح ألكبني ت

دلةتعارضا تساقطا فهو غري مستفاد من األ إذا امأل .  

ر كال ترجيح للبو ،اآلخرى حدمها علني ال ترجيح ألل واجبني متزامحك يف كذلكم كاحل أن مك

  . لعدم الدليل

خيري بني  أنه ال، ما عرفتكالظاهر القرعة يف وفاء متام احلق املعترب فيه التوايل (: اجلواهر قالمث إن 

 كيف ذل فإن ،ذاكه وىخرعند من خرجت القرعة بامسها مث عند األ األوىليبيت الليلة  أن وبني كذل

  ).وايل فتأملفوات الت

ن كنعم لو مت، مجعاً بني احلقنيفيه يوجه بأن  أن الّإ ،أيضاًال موضع للتأمل  و،رهكما ذكهو و

الليل ملن  بنه مناف ملا سبق من لزوم املواجهة أغلك ل،ك القول بذلأمكناجلمع بينهما بأن ينام بينهما 

  . هلا احلصة

  



٣٠٤

 ،دلة األطالقغريهم إل واحملرم والعنني وابوب والسبع املريض ويلزم القسم بالثالث ):٣مسألة (

ن الويل كمل يتم ن ويل أوكذا مل يإ و،كالويل هو الذي يعمل ذلن أ و،قسم انون إىل ملاعقد سبق اإلو

  .ليهإ فعلن بالنسبة كنت النساء من ذلكفتم

 احملرمة وحلائضا والعفالء والقرناء وءالرتقا واملريضة وال فرق يف املرأة بني الصحيحة أنه ماك

  .غريهن وانونةو

 زبل ال جيو، ال عليه واض املعدية فال جيب عليهااألمرا من حنومه واذومة واذوم إىل أما بالنسبة

  .الضارى العدوملكان 

  . الناشزة والم يف الصغريكسيأيت الو

  



٣٠٥

   .)سقط القسمة بالسفرت(: قال يف الشرائع ):٤مسألة (

فان  ماليس عليه قضاء  و،له السفر وحده من دون استصحاب أحد منهنأن  مبعىن(: يف اجلواهرو

 من كذلكاملسافرة ى  الفعلي من املسلمني علمجاعلإل، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداًء أم ال، يف السفر

  . )١() عدم وجوبه بعد قصور أدلة القسم عن مثلهأصالة مع ال نقل قضاًء و،ريكغري ن

ما أشبه مع تيسر  واملتعارف مثل سنةخالف  ن السفر طويالًكمل ي إذا  مباك ذليقيد أن نعم ينبغي

 مثله بالسريةخيرج  أن دلة شاملة له بدونبل األ، لزوم القسم حينئذى دليل عل ال إذ ،االستصحاب

م ك فلها احلق يف مطالبة احلا،حسانإتسريح ب أو  مبعروفكمساإبل هو خالف ، حنومها ومجاعاإلو

  .  باملعروفكمساان خمالفاً لإلكذا  إبطالقها

 ال يستلزم أكثر وان يستغرق سنةكزمنة السابقة من البالد البعيدة الذي نعم يف مثل احلج يف األ

  .غريمها و للسرية،االستصحاب

 إالّ إذا جابةفعليهن اإلأو بعضاً خراجهن معه يف السفر مجيعاً إالزوج لو أراد  أن  يفإشكال المث إنه 

  . ما أشبه أو ضرراً أو حرجاً أو ان عسراًك

ليس  و،أدلتهنافذ لعمومات الشرط  و،عدم اخلروج عند العقد ان الشرط للزوجة عليهك إذا ذاكو

  .السنة وتابكلل أو العقدى منافياً ملقتض

صلى اهللا (  العامة واخلاصة عن النيبىقد رو و،اخلاصة وجلميع اتفاقاً من العامةخراج اإال يلزم و

 كان يستصحب بعض نسائه يف أسفاره، من غري فرق بني سفر احلرب وسفر احلجأنه ) عليه وآله

لو  و،القضاء )صلى اهللا عليه وآله(  مل ينقل أحد عنهألنه و،صلقضاء عليه للمتخلفات لأل ال و،غريمهاو

  . اخلاصة أصل القصة ووقع لنقل بينما نقل العامة

  : ما أيده بقوله أما، ن يقضيك مل ي) عليه وآلهصلى اهللا(نه إ  يف بعض الروايات:كبل يف املسال
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 فلو، مل حيصل هلا دعة احلضر ونها قاست مشقة السفركل، خصت بصحبة الزوج وإن ن املسافرةإ(

  . فهو أشبه باالستيناس، )ان خالف العدلكهلن ى قض

صحبها  فلو ،ون خروج املصحوبة بالقرعةك بك من اشتراط ذل:عن بعض العامة ما أن منه يعلمو

 )صلى اهللا عليه وآله( عدم قضاء النيب فإن ،خروجاً عن التأسي وظلماً وان ميالًك وإالّ ىبدوا قض

  . للقرعة

يلزم  نه الإف، فت ما يف أمثالهر بأنه خالف العدل قد عكذلى االستدالل عل و،غري ظاهر الوجه

   .)١(ل امليلكفال متيلوا : لذا قال سبحانه و،الدقة يف العدل

لو استصحب واحدة من غري قرعة ففي و( :ره القواعد بقولهك فيما ذشكالنه يعلم وجه اإلمو

يعقبه اخلروج  ألن ،م السفر الواحدكيف ححيث إنه ه من ؤمنش(: وجهه بقوله و،)إشكالالقضاء 

  . )قد أقرع له والرجوع

 حق للنساء فيه السفر ال ألن ء،أما مع عدم القرعة فيحتمل عدم القضاو( :يضاحن قال يف اإلإو

منشأ  و،يةالتخصيص مع وجوب العدل بينهن لآل و ظلم بالتفضيلألنهحيتمل القضاء  و،ادهرجلواز انف

حداهن بالسفر من غري مرجح هو إذا خصص إف ل امليلكفال متيلوا  :االحتمال من داللة قوله تعاىل

شقة ن حيصل هلا من املكل صحبتهفازت ب وإن املسافرة أن من و،ل امليلكان قد مال كمل يقض  والقرعة

هو  وان حظهن أوفركهلن ى فلو قض، ما حيصل باحلضركمل حتصل هلا الدعة  و،كزاء ذلإبالسفر ب

  ). المها منهي عنهك ول امليلكميل  أو خالف العدل

 أن  نعم ينبغي،ل امليل حمل نظرك ونه ميالًكن كل ،)رمحهما اهللا تعاىل(والده كالتوقف ظاهره و

   أو ثنتنيا أو يستصحب واحدة خاصة وثري السفركان كن إه نإ :يقال

                                                

 



٣٠٧

ذا إعليه ف و،عروفملخالف املعاشرة با وةكاملترو إىل ل امليل بالنسبةكان من امليل ك كذلكثالثاً 

، احنومه ويتنيال ختصص اآل ألا ل مرة مل يعمل عليهاكما أشبه  أو  باسم واحدةخرجت القرعة فرضاً

  . كما أشبه ذل أو ل مرة باسمكاملتعارف من اخلروج  إىل  القرعةانصراف إىل ضافةباإل

سفر الذي القامة أي اإل و،آخرمكان  إىل انكال فرق يف السفر بني سفر النقلة من م أنه الظاهرو

سفر  و بني سفر احلجكذلكل عدم الفرق يف ك ،حنوها والغيبة أي سفر التجارة أو ،قامة فيهحتصل اإل

  . دلة السابقة األطالق إلكذل و،غريهاو سفر الرتهة واحلرب

 ،غريه وبني اخلروج بالقرعة و،غريه وعدم الفرق بني سفر احلرباألقوى (: لذا قال يف اجلواهرو

ظهورها  أو كلذلالقسم  يف تناول أدلة كصل السامل عن املعارض بعد الشلأل ه،قامة وغريوبني سفر اإل

  . )يف غريه خصوصاً بعد السرية املستمرة

فاستصحب نقلهن أراد  وللنقلةلو سافر و( :حيث قال، نه يظهر وجه النظر يف قول القواعدمو

ذا خص واحدة إف، حداهنإبال خيتص التحويل  وسفر النقلة ألن ،ان بالقرعةك وإن ،للبواقيى واحدة قض

  .  مل يعلق عليهألنهيظهر من بعض موافقته  و،) خبالف سفر الغيبة،للبواقيى قض

مل أقف بعد و( :بعد نقل بعض ما تقدم حيث قال، االحتياط إىل لتجاء احلدائق وجه الما الك

نعم من ، حكاميف استنباط شيء من هذه األ إليه ن الرجوعكنص يف هذا املقام حبيث ميى التتبع عل

 كذلن أ و، لبعض نسائه يف السفر)صلى اهللا عليه وآله( العامة صحبته واملشهورات الذائعات بني اخلاصة

  اخلاصة قد  وحنيفة فيما نقله عنه العامةأبا  أن  حىت،قرعةبال



٣٠٨

ان يصحب بعض كنه إ : يف مواضع منها هذا املوضع فقال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى رد عل

 صحاب هنا تبعاً للشيخ يف املبسوطره األكذ مجيع ما أن الظاهر و،القرعة عندي قمار و،نسائه بالقرعة

الوقوف  و،االحتياط إىل الواجب الرجوع فيما مل ترد به النصوص و... العامةيعاتفرهو من تإمنا غريه و

  . )١() الصراطكذلسواء ى فيه عل

 ،ل مسألة دليل خاصكون يف كي أن ال يلزم و،دلة العامة اليت عرفتهاذ ال وجه لالحتياط بعد األإ

ال الطرفني ك ءملسائل حمل ابتالا فإن ،تبعوهماخلاصة  أن روا بعض املسائل ليس معناهكون العامة ذكو

  . مة ضالة املؤمنكاحل فإن ،ال غضاضة يف أخذ املوضوعات من أحد وى،ما ال خيفك

لو سافر و( :فقول القواعد، ركحال السري فيما ذ ويف حالة السفراملتخللة قامة ال فرق بني اإلو

حمل ، )إشكالى أيام الرجوع علللباقيات ما أقامه دون ى املقام يف بعض املواضع قضى بالقرعة مث نو

  . نظر

يعقبه اخلروج ألن ( :م السفر الواحدكيف ححيث إنه من  شكالاإل يف وجه يضاحاإليف ن قال إو

حيث من  و،الرجوع ليس سفر الغيبة و،الغيبة  سفرىيقض ن السفر الذي الأل و،قد أقرع له و،الرجوع

  . )الوجهانقضائه يف  و،مل يقرع له واًئدون الرجوع سفراً مبتكقامة فيالسفر قد انقطع باإلإن 

 أيضاًن السرية أل و،فيها عرفاً أيام السفر الندراجهاكوا كمع قوة احتمال (: لذا قال يف اجلواهرو

 الفاضل يف أيام إشكال و،كظهور عبارة املنت يف ذلى ن دعوكمي و،بني غريها وعدم الفرق بينهاى عل

  . )حمل هلا القرعة هنا ال وياباًإ وفر الغيبة ذهاباً ضرورة احتاد س،الرجوع يف غري حمله

 ماك،  بعد التصاحلطويالً أو ،ليلةكان قصرياً ك إذا أما، طويالًالسفر ان ك إذا  فيماكل ذلكمث إن 

   سافر مبن يف نوبتها ول واحدة شهراً برضاهنكجعل لإذا 

                                                

 



٣٠٩

افر سل واحدة شهراً مث كانت له اثنتان جعل لك إذا ماك، حداهن يف نوبة نفسهإسافر بأو 

 يوم اراًل كان يسافر كذا إ و،القرعة إىل حاجة ال وإشكالفال ، مها يف نوبة نفسه شهراً مثالًاحدإب

حيث يسافرون ، حنوهم ونيف يف مجلة من املوظاآلنما هو املتعارف ك،  فالواجب عليه القسميرجع ليالًو

  . مثلة من األكذلغري  إىل ،يرجعون وبغداد إىل ءربالك أو من النجف

  .مل يقرع سواء أقرع بينهما أو، بثالث وجب عليه العدل بينهما يف السفر أو نيتمث لو سافر باثن

مع  أو انت وحدهاك سواء ،راه سقط حقها يف القسمكاإل والقهربحدامها معه إلو خرجت و

  . النفقة وحق هلا يف القسم هي ال وناشز ألا استصحبها هو ،ىخرأ

ما ك ،يف احلضر من نوبة املظلوم ا أو ما يف السفرإ، هلاى  قضإحدامها ما فظلم لو خرج هوو

  . ال قضاء ونشزت يف السفر سقط حقها إذا نعم، يف اجلواهر

بني مرتله  و لعدم الفرق بينه،غريها ون بالقرعةكماثناء السفر يف بعض األأ يف إحدامهاخيلف  أن لهو

تها ال يسقط قسمه ملخالف وخيلفها يف موضع خمطور فلها حينئذ اتباعه أن نعم ليس له، نشاء السفرإقبل 

ورين اتبع أقلهما كين املذاألمرذا دار أمرها بني إ و،كال تسقط النفقة بذل و،البلد إىل ما هلا الرجوعك ،له

  . الضرورات تقدر بقدرها ألن ،للزوجخمالفة 

 مث عدل ،السبع يف السفر أو ثالثبالخصها ى خرألو خرجت مع بعض نسائه فتزوج يف السفر بو

  . فالسفر ال يسقط حق اجلديدة،احلضر والسبع الشاملة للسفر و أدلة الثالثطالق إل،بينهن

ان حقها حني يرجع ك ،ليةبالوسائل اآل هو يف السفر تزوجياً واحلضريف هي  وذا تزوج باجلديدةإو

  .السفر ون معه يفكيطلبها لت أو من السفر

   ،ناالاحتم ،السبع أو ثناء الثالثأ يف له السفرحيق هل و



٣١٠

استصحبها يف  إذا نعم، السفر ينافيها وةالالزم املواال أن من و،أصل القسمى ال يزيد عل أنه من

  .إشكالثناء فال األ

ما يف اجلواهر ك ،خلفات من نوبة اجلديدةتلو خرج وحده مث استجد زوجة مل يلزمه القضاء للمو

  . تبعاً للقواعد

ان بالتزويج كفيما  أو ان بالتصاحلكسواء فيما ، ون من احلق يف القسمك يأيضاًالسفر أن  الظاهرو

 ، بالقسمةىف وا يف شهرها فقد ل واحدة شهراً فسافركون لكي أن ىذا صاحلهن علإف، من جديد

ى دل علدلة ال تاأل ألن ،ثالثة أيام يف الثيب أو ركسافر ا سبعة أيام يف الب وتزوج امرأة إذا كذلكو

  .  فيما سبقكذل إىل قد أملعنا و،ك من ذلأكثر

سافر  وخرتنيأان حتته زوجتان فتزوج كلو و( :قالحيث ،  يظهر وجه النظر يف قول القواعدهمنو

 ،ها حصة التخصيصتبل له مع العود توفي،  بالقرعة مل يندرج حقها من التخصيص يف السفرإحدامهاب

  . )ي حق املقيمةيدخل يف القسم مث يقض السفر الألن 

ى خران له زوجتان يف بلدين فأقام عند واحدة عشراً أقام عند األكلو و( :ره بقولهكنعم ما ذ

  بالزوجتنيكال اختصاص لذل و،القاعدةى هو مقتض، )حيضرها عندهأو  إليها ما بأن ميضيإ، كذلك

غري  وقامة شهراً جار يف اإلكبل ذل، قامة عشراًما ال خيص باإلك ،ربعاأل وفهو جار يف الثالث، البلدينو

  . دلة األطالق إلكذل

  . )أراد استصحاب بعضهن إذا يقرع بينهن أن يستحبو( :قال يف الشرائع

صلى اهللا (اخلاصة عنه  و العامةىحيث رو، )صلى اهللا عليه وآله( بالنيب يالتأسعليه يدل  و:أقول

  . العدل إىل أقرب و،)١(نيضري ما تقدم يف آيةكلقلون  أطيب ألنه و،ك ذل)عليه وآله
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ون له امرأتان كعن الرجل ت )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،اهلامشي بن عتبة كاملل فعن عبد

   .)١(بينهمايف العدل اجهد  و،ال بأس: قال ،كالعطية أيصلح ذل وسوةك بالإحدامهايؤثر  أن يريد

  . اجلهد يف العدل مرغوب فيه أن مما ظاهره

ون هو كي أن من غري فرق بني،  حيصل املقصودكبذل ألن ،مامهنأون كالقرعة ت أن اهرالظو

غريه جاز العمل  وذبكلياً حبيث ال يشعرن باحتمال الكعليه اعتماداً اعتمدتا  إذا نعم، حاضراً أم ال

  .مع بعضهن أو وحده

  .  نوعاً من القرعةأيضاًون االستخاره كت أن ال يستبعدو

يدرجها يف بنادق  وتب أمساء نسوته يف رقاع بعددهنكي أن يفية القرعةكو( :ال قكاملسالمث إن 

 وإن ،فمن خرج امسها صحبها، السفرى خيرج منها واحدة عل و،وجه ال يتميزى ضها علعب ومتساوية

 ،رقعتنيى احلال هذه االقتصار عل وجيوزو .اذكوهى أخررقعة أراد استصحاب اثنتني معه أخرج 

  جلواز، أعدلاألول و،ل واحدة من االثنتنيكباستصحاب  يرض إذا دة اسم اثنتنيل واحكتب يف كيو

 شاء أثبت احلضر يف ثالث رقاع وإن ،حيصل ذه الصورة هو الوخيرج اثنتان مفترقتني يف الرقعتني أن 

 وإن ،خرجت رقعة السفر استصحبها فإن ،اسم واحدةى أدرجها مث خيرج رقعة عل وواحدةيف السفر و

رقعة السفر فليتعني ى تبق ذا حىتكه و،ىخراالسم األى احلضر أخرج رقعة عل رقعة من رقاعخرجت 

  ). احلضر يف رقعتني ولو أراد السفر باثنتني أثبت السفر يف رقعتني و،للمتخلفة

  من الظاهر عدم احنصار الطريق  إالّ أنه ،شف اللثامك عن كذا نقل مثل ذلكو

                                                

 



٣١٢

 حاجة يفيات القرعة فالك سابقاً بعض رناكقد ذ و،يفية خاصةكتعيني ى ال دليل عل و،ركفيما ذ

  . فتحه ومنها االقتراع بالتسجيل يف الشريط و بل،راركالتإىل 

 ،تاب القضاءك يف كاملستدر وره الوسائلكما ذى  عل، عند القرعةأيضاً ءاب الدعابال يبعد استحو

  ال يدل)صلى اهللا عليه وآله(لنيب فعل ا و، يقتضي عدم الوجوباألصلوجوا فى حيث ال دليل علو

ن الزماً عليه ك مل ي)صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن بل الظاهر، دال عليه العمل غري و عملألنهاللزوم ى عل

  . يةاآل )١( من تشاءكليإ ؤيت ومن تشاء منهن يترج:  بقوله سبحانه،قطعاً

ما كقيل  ،غريها إىل ل عمن خرج امسهاهل جيوز العدوو( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

 كله ذل أن األقوىبل ، فيه تردد و،انتفت فائدا وإالّ تعنيت بالسفر ألا  جيوزال: الوسيلة وعن املبسوط

  . )اختيارها للسفراستحباب فائدة القرعة  و،وا من امللزماتك يامل عن معارضة ما يقتضصل السلأل

ر كدائق بعد ذحليف ا و،لمامكما يظهر من تتبع كهو املشهور عدم اللزوم  أن بل الظاهر: أقول

  ).مراعاة القرعة األوىل(: القولني قال

ون كصاحل بينهن بأن ي ون أربعاًكذا إف، من هلن نوبة إىل ون بالنسبةكيإمنا االقتراع  أن الظاهرو

  . دلة األالقإطيقال ب إالّ أن اللهم، حداهن مل يقترعإالسفر يقع يف شهر  ول واحدة شهركل

رأيه خرج اسم فاطمة مث تبدل  واقترع ونجفال إىل بالءركجهة حنو من  إىل ذا أراد السفرإو

  . لي السفركانت القرعة لك إالّ إذا يقرع قرعة جديدةإمنا  و، القرعةكم تلكبغداد مل حت إىل بالسفر

                                                

 



٣١٣

 مثالً،  متعددة يريدهارفاأس إىل ما يصح القرعة بالنسبةك، يصح النيابة يف االقتراع أنه الظاهرو

، بغداد إىل سبوع الثالثيف األ واحللة إىل سبوع الثاينيف األ والنجف إىل سبوعأن يسافر يف هذا األ يريد

  . راضيحنو األى عل أو شخاصحنو األى سامي علسواء ضرب األ ،ل سفرةك لاآلنمث يقترع 

مع نفس  أو  مع ضرة باستصحااالقرعة تعطي نوع أفضلية للمصحوبة جيوز هلا التصاحلحيث إن و

  .هاكالزوج بتر

 ا بالنسبةمالقرعة من جهة الندب ال الوجوب مل يستبعد جرياكاالستصحاب  أن حيث عرفتو

  . ن الشمولكببعض االعتبارات مي إالّ أن امدلة خالفهان ظاهر األك وإن املتعة وبل، أيضاًالناشز إىل 

 ال أن من يريد استصحااى يشترط عل أن فله، لسفرالزوج استصحان يف اى حيث ال جيب علو

ون يف ضمن كي أن ال حاجة يف لزومه عليها و،أشبه ما وال حق مجاع و،ون هلا نفقة يف السفر مثالًكت

  . املشروط عليهى  يؤديها الطرف يلزم علءالشرط يف مقابل شي ألن ،عقد

 دلة لأل،كغري ذل واجلماع ووجه الإطالق ونفاقإلالتسوية بني الزوجات يف ايستحب مث إنه 

  : العامة واخلاصة

 ،صافناإل والعدلى دل عل سائر ما و،)١(حساناإل ون اهللا يأمر بالعدلإ: مثل قوله سبحانه

 التدابر والتعايل والتباغض وحفظهن عن التحاسد ولقلونجرب  كيف ذل و،جب الغيبةى علدل ما و

  . أشبه ما وقاطعتالو

رحم اهللا : قالنه إ )عليه الصالة والسالم( عن الصادق رواه الصدوق مرسالً ما: دلة العامةومن األ

   هكقد مل اهللا تعاىل فإن ،بني زوجته ون فيما بينهسعبداً أح

                                                

 



٣١٤

   .)١(القيم عليهاجعله  وناصيتها

   .)٢(يم لنسائكأنا خري وم لنسائهكم خريكخريو :)صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  و:قال

 اهللا تعاىل إىل العبادأحب  و،هؤسراأعيال الرجل : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا  و:قال

   .)٣(سرائهأ إىل أحسنهم صنعاً

  .)٤(ة بن عتبة اهلامشي املتقدمكاملل فرواية عبد: أما الروايات اخلاصة

 يف بيت أضان يوم واحدة ال يتوك إذا انكان له امرأتان فك )عليه السالم(علياً  أن قد تقدمو

   .)٥(األخرى

ى  علإحدامهاان زوجتان مييل مع كمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، رواية الغويلو

  . راهة التمايزكبل هذه الرواية يظهر  ،)٦(أحد شقية ساقط وجاء يوم القيامةى خراأل

 تفضيل نسائه  عن)عليه السالم(نه سأل الرضا إف، أيضاً كذلى عن معمر بن خالد ما يدل علو

   .)٧(ال: فقال ،بعضى بعضهن عل

ال  أو تعرف املفضولة تفضيل الفاضلة أن امل بنيكال فرق يف استحباب العدل ال أنه الظاهرو

اب حباالست أن الظاهر و، يعرفمل أو  عرف الطرف اءسوا،  صفة مرغوب فيهاةلاالعد فإن ،تعرف

  . خاص باملؤمنات

                                                

 

 

 

 

 

 

 



٣١٥

 حممد ى فقد رو،س بتفضيل املؤمنةكاب بالعحببل لعل االست، استحبابافرة فال كال وأما املؤمنة

مة لأل و،نفسه وتقسم للحرة الثلثني من مالهو : قال يف حديث)عليه السالم(عن أيب جعفر ، بن قيس

   .مةاألكتابية كال أن بضميمة ،)١(نفسه والثلث من ماله

ى يتزوج النصرانية عل أن سألته هل للرجل:  قال)عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، الرمحن عن عبدو

   .)٢(النصرانية الثلثووللمسلمة ثلثان ): عليه السالم(على احلرة، إىل أن قال  مةاأل و،املسلمة

  . من الروايات اليت تقدمت مجلة منهاغريها  ىلإ

بيت أبيها  يفهي  وأما جمرد العقد، الرجل إىل ون بعد ما تزف املرأةكيإمنا استحباب التسوية مث إن 

  .ك عن مثل ذل منصرفةىالفتاو والنصوص و،ابحبون جمال لالستكثرياً فال يكما يتعارف ك مثالً

 حكام األك من ذليستثىن و،م أويلكهو حإمنا استحباب التسوية بني الزوجات  أن ىن ال خيفكل

أن كاملطلوب ى املستو إىل عهايرف دنيوياً حىت أو أراد بعدم التسوية تأديب املتأخرة دينياًن إ مثل، الثانوية

النظافة  واملطلوبوسخة فرييد بعدم التسوية تأديبها حىت تكون مبستوى التقوى  أو كانت أقل تقوى

  . أشبه ما واملطلوبة

   .التقوى مع اختالفهن يف )صلى اهللا عليه وآله( مل يفعله النيب ذافلما: ال يقال

 مع احتمال كذل فإن ،ركالنهي عن املن وعروف باملاألمر يف كن ينفع مثل ذلكمل ي:  يقالألنه

  . التأثري

 شكالأانت يف ك وإن ،ليكون بوحدة الكقد ي و،اخلاصالشكل ون بوحدة كمث التسوية قد ت

   بالثانية و، الغديرالنجف يف زيارة إىل حداهنإأن يذهب بك ،خمتلفة

                                                

 

 



٣١٦

 شكالأان يف ك وإن ،ة تسويأيضاًهذا  فإن ،كأشبه ذل ما وربالء يف زيارة نصف شعبانكإىل 

  . خمتلفة

صاحبتها ل ليلة عند كون يف صبيحة كي أن ذا يستحبكو( :أما ما يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر

 يأذن هلا يف حضور موت أبيهان أ و،قد عرفت احلال فيه و،ل بالوجوبيللخرب املتقدم سابقاً الذي منه ق

عن عيادة  وكان له منعه عن ذلك وإن ،طيعة الرحمق والوحشة و من املشقةكمها ملا يف منعها من ذلأو

 ل زمانكله االستمتاع ا يف  ألن ،حلق واجب إالّ عن اخلروج من مرتله و،مها فضال عن غريمهاأ وأبيها

 ،)شهادة جنائزهم ولو لعيادم وبيت أهلها إىل منه اخلروج وذنهإينافيه بدون   فليس هلا فعل ما،انكمو

  . ركذ آخر ماإىل 

 الوصي ووجوب صلة الرحم والتأسي بالنيب ووجوب العشرة باملعروف فإن ،ه مواقع للنظرففي

 ،املواضيع اخلارجيةى  علحكاممها امليزان يف تطبيق األوـ  عشرما مع زوجاماو) عليهما السالم(

 مفسراً ورآن للقدالًمة ِعف يف األ خملَّ)عليه السالم(علياً  وإن ،سوةأ )صلى اهللا عليه وآله(حيث إنه و

  .  امليزانك من ذلأكثريفية املعاشرة فال حق للزوج يف كيعطي   ـعمالميزاناً لألو

  امرأة سافر زوجها من عيادة أبيها)صلى اهللا عليه وآله(تقدم من منع الرسول  ما أن قد عرفتو

  . لية لهك فال فعالً إالّ حضور جنازته ملا مات ليسو

ضرار ظهر منه اإل فإن ،برضاهن إالّ ان امرأتني يف مرتل واحدكسإه ليس لو( :قال يف القواعدمث إنه 

ها فيطالبه ينها جنب ثقة ليشرف علكيس أن مكغريها أمره احلا وقسمة وقها من نفقةحيوفيها  هلا بأن ال

  . ) البلد باملراعاةكم ذلكاتب حاكن يكل، أراد السفر ا مل مينعه فإن ،م مبا مينعه من حقوقهاكاحلا

   ل واحد مرتالًكيرتل  أن نه جيبإان فكأما امل(: عنه يكح ماى  علأيضاًقال و



٣١٧

ى يستدعيهن عل ومع انفصال املرافق أو ،مع اختيارهن إالّ ال جيمع بني ضرتني يف مرتل وبانفراده

بل ، لومل ينفرد مبرتل و،بعض إىل ميضي ويستدعي بعضاًن أ و،ليلةل واحدة ك إىل له املضي و،التناوب

  إىلال قسمة ونفقة هلا واحدة فامتنعت فهي ناشز الى لو استدع و،ان أوىلكليلة عند واحدة ل كان ك

  . )فيه نظر ملا فيه من التخصيص ، إليهاييستدع ون واحدةكيسا أن هل له و،الطاعة إىل تعودأن 

ال  ومكجدونتم من كنوهن من حيث سكاس: ره هو قوله سبحانهكعيار فيما ذامل: أقول

   .)٢(حسانإتسريح ب أو  مبعروفكمساإف: قوله و،)١(ضيقوا عليهنتضاروهن لت

ل شخص كعراف فالظاهر اتباع األاختلفت اذا  و،العرف إىل ولةكأما سائر اخلصوصيات فهي مو

من  ونكي نسان آخر الإل ومكجدومن  نسان عرفإ إىل نسبةلون باكقد ي أنه  لوضوح،لعرفه

  .ون ضاراًكي وقد ال ون ضاراًكقد ي و،مكجدو

خلصوص بعض الروايات الواردة يف مرافعة بعض  و،لي أدلة املرافعةكم لكاحلا إىل املرافعة أن ماك

  .)عليه السالم( وإىل علي )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل ءالنسا

يد نفالت من إ أو عسر عليها أو ن السفر موجباً لضرركمل ي إذا مكنع احلاميا مل  لو أراد السفرو

لها من باب كورة ك املذحكامفاأل، ون مع الصالحكتإمنا تابة كال وم الذي يريد مالحظة حاهلماكاحلا

  . رناهكذ املعيار ما واملثال

وقته الشارع من القسم  آية املعاشرة باملعروف يريد منها ما(أورده اجلواهر عليه بأن  أما ما

  بل رمبا  ،)٣(منتكنوهن من حيث سكسأو  آيةكذلك و،النفقة والواجب

                                                

 

 

 



٣١٨

مال ك لةًامراع وجلباً للقلوب و سياسةًكبأس بذل نعم ال، رهكخالف بعض ما ذى  علانت داالًك

  ). دليل خمصوص باملطلوب إىل جياب احملتاجال اإلالستحباب ل مما يصلح كحنو ذل والعدل

 فإن ،ه الشارعوقت خصوص ما مطلق املعاشرة باملعروف ال األوىلية الظاهر من اآل إذ ،فمحل تأمل

ون كي أن ة بدونكية املباراآلى  علحكاملذا أحال الفقهاء عشرات األ و،اقدوقته من باب املص ما

  . ما خرج بالدليل إالّ ية الثانية ظاهرة يف مفادهااآل و،م خاصكللشارع فيها ح

بيحة فيمن م الصكمه حكعليه فأول الليل ح و،حنوه يبيت عندها اراً والوقاد أن قد تقدممث إنه 

خصوصية يف الصبيحة من هذه  ال أنه  لوضوح،غريمها وءاملناط يف رواية الوضو و،ية اآلطالق إلبات ليالً

  . اجلهة

 )صلوات اهللا عليهما( ي وعللسرية الرسول وروايةً وحيث قد سبق لزوم املعاشرة باملعروف آيةًو

ون كحيددها بال أن مثل، حرجاً عليها أو ون ضرراً عرفياًكي وفال حق للزوج يف حتديدها مبا يضيق عليها

 ،من زوجاتهى خرأزوجة  أو عدم معاشرة بعض أهلها أو ،س لباس خاصبل أو ،يف حمل خاص من الدار

جميء أحد من عدم  أو ،شتاًء وافيني صيفاًكالتسخني ال وعدم التربيد أو ،افية ليالًكارة الناإلعدم أو 

انت كلو  و، خالف املعاشرة باملعروفكان ذلكليهما فيما إاا عدم ذه أو ،جرياا عندها أو أقارا

  . كمثل ذل النهي عن التضييق يشمل حىت معىن ألن ،الدار للزوج

 حرجاً عليها فيما وون عسراًكي و،ا يضيق عليهامبها أوالدضرب  أو أو تقطيب الوجه يف وجهها،

 أو ،دخول املاء أو  بعدم تنظيف نفسها بالغسلراألم أو ،بله من ضرا، حنوه ون واجباً للتأديبكمل يإذا 

   ء يصرف املاكذل أن مالبسها حبجة



٣١٩

 غري جائز كل ذلك فإن ،زواج الضيقي النفوس من بعض تضييقات األكغري ذل أو ، البالوعةميألأو 

املوضوع  ألن ،ما هو الغالبكعدم معاشرة باملعروف  وحرجاً وضرراً والعرف تضييقاًرآه  إذا شرعاً

 أن فينبغي ،)١(هلن مثل الذي عليهنو: سبحانهقال قد  و،م عليهكالشارع قد رتب احل و،خذ منهميؤ

  . له عليها  فلها عليه مثل ما،ون الداخل بالدليلكيأن   ال،ون اخلارج منه بالدليلكي

  

                                                

 



٣٢٠

د املرا و،)١() مثرتهكاالزوجة الشتر وبني الزوجمشترك القسم حق (: قال يف الشرائع ):٥مسألة (

  .التعاون ويناساإل و الثمرة االستمتاعكباشترا

  . انكمها مشترن ياألمرال كيف  و،مورأاستحبابه عليه يف  و،مورأقد تقدم وجوب القسم عليه يف و

قباله بوجهه إ و،اجلماعرناه يف مبحث كذ اجلماع حسب ما والرجل املبيت عندهاعلى ما جيب كف

 قال ،كل ذلكاملرأة ى ب علجي كذلك، يذائهاإعدم  وهلااملنفرات عدم استعمال  و،عليها من الليل

   .)٢(هلن مثل الذي عليهنو: سبحانه

، اخلدمة وحساناإل والزيادة يف االستجالب وطالقة الوجهك: مورأما يستحب له من أجلها كو

هن لباس : قال سبحانه، كل ذلك إليه نسبةلباهلا يستحب  كذلك، فراغهاإفراغ للمين قبل عدم اإلو

  . جيمله ويداريهواآلخر اللباس حيفظ  وال من الالبسك فإن ،)٣(أنتم لباس هلن ومكل

صلى (اليت منها قول النيب  و،طريف املسألةى دل عل تقدمة ممامجلة من الروايات امل إىل ضافةهذا باإل

   .)٤(لنسائي مكأنا خري و،م لنسائهكم خريك خريأال: )اهللا عليه وآله

ى بنعمة فليوسع عل ه فمن أنعم اهللا علي،هؤسراأ عيال الرجل: )السالم يهعل(احلسن أيب قول و

   .)٥( النعمةكتزول تل أن كش أومل يفعل فإن ،سرائهأ

   .)٦(هليم ألكأنا خري و،هلهأل مكم خريكخري:  يف حديث آخر)صلى اهللا عليه وآله(قول النيب و

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٢١

  أحسنهم صنعاًعز وجلاهللا  إىل أحب العباد و،هؤسراأعيال الرجل : )صلى اهللا عليه وآله(قوله و

   .)١(سرائهأإىل 

   .)٢(ع من يعولملعون ملعون من ضي: )صلى اهللا عليه وآله(قوله و

  .)٣(يبيت الرجل عن مرتله باملصر الذي فيه أن املروة ي بذكهل: )صلى اهللا عليه وآله(قوله و

 قد عز وجلاهللا  فإن ،بني زوجته وفيما بينهرحم اهللا عبداً أحسن : )عليه السالم(قول الصادق و

   .)٤(جعله القيم عليهاه ناصيتها وكملّ

  . بدون رضاهاآلخر يسقط حقه من  أن امل واحد منهكليس ل أنه منه يعلمو

ار بني الرضا يان للزوج اخلكسقطت حقها منه أفلو (: لذا قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرو

يعلم منه  و،خرط اآلاسق بينهما املقتضي لعدم سقوط أحدمها إلك االشترا ملا مسعته من،عدمه وكبذل

  ).  املزبوركانت الزوجة باخليار لالشترك كهي لو أسقط حقه من ذل وسكصورة الع

ان كاجلماع بدون رضاها باملبيت يف م وعليها يف املبيتحقي أسقطت : يقول أن حق يف فال عليهو

عدم  أو تستعد ملبيت الزوج معها  بأن الكحق هلا يف مثل ذل ما الك، جباعدم مجاعها بالقدر الو وآخر

  . عطاء نفسها للجماعإ

سواء ، صاحبه معه بغري اجلماعاستمتاع ي منهما يف االمتناع عن نه ال حق أل أالظاهر أن ماك

قبول بقدر ذا أرادت املرأة املالعبة مع الزوج وجب عليه الإف، املرأة إىل بالنسبة أو الرجل إىل بالنسبة

  . سكما جيب العك ،املعاشرة باملعروف

                                                

 

 

 

 



٣٢٢

 مل أرمن تعرض وإن ،كغري ذل إىل ،)١(هلن مثل الذي عليهن باملعروفو: قال سبحانه

 إىل ل منهما ما يستحب له بالنسبةكى جيب عل ال أنه  يفإشكالنعم ال ، الستمتاعها به باخلصوص

  . خراآل

يغريه مل  العريف الذي ألنه ،املدة اليت أسقطه إىل هطسقاط أحدمها حقه يوجب سقوإن  أمث الظاهر

 حقهأسبه ما  أو الدار املوقوفة أو ان املسجدكم أو ن غرفة املدرسةكأسقط سا إذا ماكفهو ، الشارع

 طالق بعد اإلكلو ش و،أسقطه مطلقاً إذا  يف استرجاع حقهكذلبعد  حيث ال حق له ،أعطاه لغريهو

، سقاطاإلفيما له ه كسقاط ملإباحلقيقي  األمرو أمر اعتباري يشبه  فه، عدم االسترجاعاألصلان ك

دليل يف  ال أنه املفروض و،كذلى دل الدليل عل إالّ إذا حق له بالرجوع أسقطه لغريه الحيث إنه إذا 

  . املقام

  . يسقطه يف املستقبل حىتاآلخر ى  علحدمهاألال حق : يقال ال

  . سقاط العرف صحة اإلىلذا ير و،افك كميل أن كمل:  يقالألنه

 ال، ذن منهاسقاط هنا اإلن املراد باإل أالظاهرو( :من يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر حيث قالو

ما من قبيل  أنه ال و،ليهإن لصاحب احلق العود كوجه مل يى سقاط علسقاط احلقوق اليت تسقط باإلإبأنه 

، ان ساقطاًك كذن يف ذلاإلى مستمرة هي علدامت  ستمتاع يف زمان مستمر فماا ألنه كذل ويف الذمة

اجلنون مل يستمر  أو غماءباإلذن بل لو خرجت عن قابلية اإل، ان احلق هلاكذن ذا رجعت عن اإلإف

  ). السقوط

سقاط والتحويل وما  لإلكونه حقاً عرفياً قابالًينايف   ال) استمتاع يف زمان مستمرألنه(: ن قولهإف

  جنون مل يستمر  أو غماءإذن باإلن قابلية ا لو خرجت عأأشبه، وكذلك 

                                                

 



٣٢٣

ط خرج املسق ونسان آخرإنه كأسقط حقه من الغرفة وس إذا ماكفهو ، المكالسقوط أول ال

  . كذلى أي دليل عل و،ال يستمر السقوطنه إ :فهل يقال، غماءاإل أو باجلنون

ب  أن هلاو( : حيث قالالذين منهم الشرائع وره الفقهاءكرناه من الدليل هو الدليل ملا ذكما ذو

فليس احلق خاصاً ا ، ما تقدمك بينهما ك مشترألنهيعترب رضاه إمنا  و،بعضهن مع رضاه أو للزوجليلتها 

  . )رضاهبدون لو  وون االعتبار بتهاكيحىت 

 له كذلكهلا هبتها  ماكف، سان يف عينه اخلارجيةناإلحق كحق  أنه فالعرف يرون، انكيف كو

ان ك و،هبت نوبتها لعائشة وربتكسودة بنت زمعة ملا  أن غريه من وكرواه يف املسال مايؤيده  و،هبته

   .)١(يوم سودة و يقسم هلا يومها)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

صلى اهللا (ان النيب ك و،هبت نوبتها لعائشة وسودة بنت زمعةن إ :يف روايات العامة عن عائشةو

   .)٢(سودةيوم  وشة يومهائ يقسم لعا)عليه وآله

 )صلى اهللا عليه وآله(ا وهبت نوبتها لعائشة حني أراد رسول اهللا إ: رها بعضهمكويف رواية ذ

   .)٣( يف اجلنةكون من نسائكأ ن أ لعلي،قد وهبت يومي لعائشة و،ينكمسأ: فقالت ،طالقها

  . راجعين: طلقها واحدة فقالت له أن  بعدكقالت له ذلإمنا ا إ :ىخرأيف رواية و

   هلا حيثمنافسة انت كسودة  ألن ،انت سبباًكن عائشة هي اليت  أالظاهر: ولأق

                                                

 

 

 



٣٢٤

 يف بعض شكالوقد تقدم اإل،  بعد خدجية مع عائشة)صلى اهللا عليه وآله(تزوجها رسول اهللا 

  . كذل

نه تصرف إف، حقها بدون رضاها يف  ال وجه لدخول اهلبةألنه، أيضاًاملوهوبة الظاهر اعتبار رضا و

مل  فإن ،بةوالظاهر اعتبار القبول من املوه( :اجلواهر يف لذا قال و،الناس مسلطونها فينفيه يف سلطنت

  . )ليهاإاحلق مل ينتقل تقبل 

، )عيانليس من موردها الذي هو األ أنه  باعتبار، توسعكذلى  اهلبة عل أن إطالقالظاهر(: أما قوله

 يف يما جترك فاهلبة جتري يف احلقوق ،عيانصة باألاهلبة خا أن ىال دليل عل و،هو حقيقة إذ ،ففيه تأمل

غري  إىل يقال بانصراف أدلة اهلبة إالّ أن اللهم، كذلى  اهلبة علأحكاميستبعد جريان  لذا ال و،عياناأل

  . رناه أقربكان ما ذك وإن ،الشارع مل يغريه ألن فاملتبع يف املقام العرف، املقام

من القول بعدم جريان شيء من   ليس بأوىلكذل أن صافناإل(: حيث قال، خالفاً لقول اجلواهر

 فال جيري عليها ،حكامبعض األ يف تهاكشار وإن ، دليلهاإطالق يف عدم اندراجها و اهلبة عليهاأحكام

له من باب كالعبارات  واملرسل يف  لفظ اهلبةإطالق و، اهلبةأحكام من كحنو ذل ومحم هبة الركح

أما  و،هو وضعه عند واحدة منهن و،وجه خمصوصى سقاط حقها علإ يف منهاذن فاملراد اإل وإالّ ،التوسع

  . )سقاطاإل إالّ هبتها للزوج فليس معناه

ى عل أو التساويى هن عللكل أو لبعضهن أو حداهنقد ب إل أنه فقد ظهر مما تقدم، انكيف كو

 إذا امك، ن جنسهان العوض مك سواء ،بغري عوض أو  بعوض،للزوج ليضعه حيث يشاء أو ،االختالف

ل كون ك حبيث ي،س سبتهاكبالع ولزينب ليلة السبت فتهب هذه هلذه مجعتها وان لفاطمة ليلة اجلمعةك

  . حنوه واملالكون اهلبة بعوض خارجي كتقد  و،هبة مقابلة للهبة الثانية



٣٢٥

 ،يدسبيل التردى ن علكحداهبت ليليت إل و: يعين تقول،منهنتصح اهلبة للمرددة  أن عدبال يستو

رنا مثل املسألة فيما كقد ذ و،مثله يف ن املشهور بني الفقهاء عدم الصحةكل، كتأمل يف صحة ذلى عل

  . تقدم

  . الدليل طالقإل ،لي يف املعنيكحنو الى  تصح هبة ليلة من لياليها علكذلكو

 أما لو وهبت ،غري املوهوبةيف يضعها  أن برضا الزوج ليس للزوجوهبت ليلتها للضرة مث إن 

  .  املبيت فيها عند أحد منهنكلو بأن يتر ومن غريهن و منهنءللزوج وضعها حيث شا

 ،الوالءى انت نوبة الواهبة متصلة بنوبة املوهوبة بات عندها ليلتني علكمث إن (: كاملسال يف قال

فال هلا حقاً من بني الليلتني سابقاً  ألن ،صح وجوب مراعاة النوبة فيهماانت منفصلة عنها فاألكوإن 

 تفوت حق الرجوع ةاملواال وقد ترجع بني الليلتنيليلتها تقدير تأخري ى ن الواهبة علأل و،جيوز تأخريه

  . )عليها

  .صحره هو األكما ذن إ :يف اجلواهرو

السبت فال يصح  يف ىليلتها تبق أن للموهوبة ليلة اجلمعة فالظاهر وبتسوهبت ليلتها المث إن 

 السبت يرجعحيث إن ، تظهر النتيجة عند االسترجاع و،صة الواهبةاجلمعة من ح أن يقصد أن للزوج

  . اجلمعة للواهبة حيث بات عند املوهوبة أن قصد الزوجوإن 

بالتفاضل  و،اهلبة يف املتعدد منهن وجب قسمتها عليهن مع التساويى عل أو وهبتها هلن أمجعمث إن 

ان ك وإن ،كان قصد الواهبة ذلكن إ يلةل واحدة منهن بعض اللكاملبيت عند  معىنى علمع التفاضل 

 ملا ءتهاناال واالبتداء يف القرعة إىل ال حاجة و،ما قصدتكهذه فعل وهذه ى قصدها تقسيم ليلة ليلة عل

  تقدم من 



٣٢٦

  . كأمثال ذل يف عدم القرعة

عطاء إ يف القرعة إىل حاجة حيث ال، عمرو وعطهما لزيدأ: يطلبه دينارين فقال له إذا ماكفهو 

  .نعم فيها فضل، القرعة إىل  عدم االحتياجصالةأل ،اآلخرى ما مقدماً علأيه

عند  و أول الليلإحدامهاحيث يبيت عند ، ليلتها الواحدة هلماى لو أعط من غري فرق بني ما

ل كهلما ليلتني حيث يبيت عند ى أعط أو ،يفية اهلبةكاالختالف حسب  أو تساويلآخره باى خراأل

  . املةكل واحدة ليلة كقسم ل أو ل ليلةكقسم  وإالّ ،ن اهلبة أعمكمل تا  إذ،املةكواحدة ليلة 

 ،ره القرعة حمل نظركذ و،ره الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر من باب املثالكما ذ أن  يظهركبذلو

 ،ل واحدة منهن بعض الليلةكاملبيت عند  معىنى  عل،وهبتها هلن أمجع وجب قسمتها عليهنوإن ( :قال

اتفاق رجوعها  و،أيضاًل دور جاز ك يف ون عند واحدة منهنكي أن معىنى متها ليايل علرضني بقس لوو

 ان املتجه القرعةكمن هنا  و،بعاضاًأالقسمة  يف مثله يأيت و،غري قادحى خرحداهن دون األإبعد استيفاء 

وهبت وإن  ، اخلسران حينئذ باليت حصل رجوع الواهبة قبل استيفائهار فينحص، مع التشاحءاالبتدايف 

  . )حسب ما عرفتى لبعض منهن معينة اخصت باملوهوبة عل

 يف الصرف و،بعضهنيف  أو لو وهبها له بشرط صرفه فيهن و،ءيشا لو وهبها للزوج عمل به ماو

 إذا أما و،مل يف بالشرط حق هلا االسترجاع فإن ،باالختالف لزم أو الزائد من الواحدة بالتساوييف 

دليل الشرط حيث إن  و،بطالحنو الداعي مل حيق هلا اإلى ان علكذا إ و، اهلبةحنو القيد بطلتى ان علك

  .السنة وتابكال ال والعقدى ال ينايف مقتض أن شامل للمقام يصح بشرط

لو شرطت عدم  أنه ماك ،ثالثة صح أو املوهوبة أو الواهبة أو جيامع الزوج أن لو وهبت بشرطو

  اجلماع 



٣٢٧

  . كذلكان ك ـ حيث ال جيب اجلماع  ـيهماأل

  .  لعموم أدلتها الشاملة للمقام،حنوه و يصح الصلحكذلكما تصح اهلبة كو

  ).خاللإاملبيت عندها من غري مه زلذا لو وهبت ثالث منهن لياليهن للرابعة كو( :يف الشرائعو

ع ربمبيت األمه زولفيها  واحدة احنصر احلقللو فرض هبة اجلميع و( : قائالًكاملسال يف وافقه عليهو

 ،ربعرتلة األمببل ، ال يرتل حينئذ مرتلة الواحدة و،تقدير القول بوجوب القسمة دائماًى  عل،)١()عندها

  . لواحدة أو ا الثنتنيملو وهبت اثنتان ليلته منه يعلم حال ماو

حداهن إفوهبت  خامسة متعةً وانت ذات أربعكذا إف، متعةً أو ون املوهوبة دائمةًكفرق بني ال مث 

  احلالكذلك و،ون للموهوبة من غري فرقكفت ،اآلخرمتعة ترتلت املتعة مرتلة الدائمة مع الثالث ليلتها لل

  . حد سواءى ربع علحيث تقسم اهلبة بني األ، احدهن املتعة وربع اليتأللوهبت مدا إذا 

تقال منها ناالحنو صحة ى  علمتعةً أو دائمةًى خرذا وهبت ألإف، اهلبة حسب قدراحيث إن و

تقال ناالحنو عدم صحة ى انت علك وإن ،كذلكصلحها  أو ىخرأ يصح للموهوبة هبتها المرأة ،ضاًأي

ل املقام مرناه مما يشكل ما ذك يف دلة األطالق إلكذل و،ح اهلبة من املوهوبة لغريهاص احملجور مل تكامللك

  . أيضاً

 األصل و،عدمه واهلبة  يفقييدتال إىل  راجعكعدم صحتها فهو ش و يف صحة هبة املوهوبةكلو شو

ى الدليل علدل طالق إالّ إذا م باإلكنه حيإمطلقاً ف أو حمجوراًملك  أنه  يفكش إذا ماك، عدم التقييد

  . التقييد

 ماكان كأشبه فلم يبت عند املوهوبة  ما أو سهواً أو نسياناً أو جهالً أو لو خالف الزوج عمداًو

 يأيت بعض امك،  يف بعض ما تقدمكذل إىل ملعناأقد  و،دائيحداهن من ذوات احلق االبتإلو يبت عند إذا 

  . اهللا شاء نإتفصيله 

                                                

 



٣٢٨

 ماك،  قاعدة العدلءجراإلزم  ،ن االستفساركمل مي ولدعد أو انت اهلبة هلندكهل  أنه  يفكلو شو

النصف  وون هلاكالنصف ي فإن ،هلند أو ان للزوجك بأن اهلبة هل كش إذا جتري قاعدة العدل فيماأنه 

  . ون للزوج يضعه حيث يشاءكي

  لعدم صحة اهلبة بالنسبة،صاحبتها إىل  رجعت اهلبة، املدةءثناأ فطلقت يف لو وهبت مدا هلندو

 مامنه يعلم احلال في و،ءجنيب من االبتداأللوهبت مدا  إذا ماكفهو ، زعمتها زوجة وإن غري الزوجةإىل 

 سواء كانت اهلبة ،جنبيةالزوجة دون األ إىل بالنسبةحيث تصح اهلبة ، جنبيةأ وجةوهبت مدا لزوإذا 

  .باالختالف فتبطل حصة األجنبية أو بالتساوي فيبطل نصف اهلبة،

لو بنحو  وبرضاه إالّ  بطلت اهلبة،اهلبة لفاطمة فقبل أن لو وهبت حصتها من هند فظن الزوجو

   . أدلتهطالقالظاهر دخول الفضولية يف املقام إل ألن ،الرضا املتأخر

عليه جتري الفضولية يف  و، بعد اهلبةكما لو وهب حصة هند لفاطمة فقبلت بذلحال منه يعلم و

  .الزوجتني ول من الثالثة الزوجك

 إحدامها فقبلت ،باالختالف برضا الزوج أو تساويلفاطمة با ووهبت مدا هلند إذا اأمنه يعلم و

  .املتقبلة دون الرافضة إىل صحت بالنسبةى خردون األ

 أخذاً والة اهلبة عطاًءكؤونه الزوجية حبيث تشمل الوش إىل  بالنسبةيالًك ود الثالثةحل أك ولوو

 ون الزوجيةؤالة أعم من الشكانت الوك إذا كذلك وى،يرض أو يقبل أو يهب أن يلكصح للو ىرضو

  . غريها ملا يشمل اهلبةو

 أو، يف اجلملة أو سم هلا مطلقاًيف ضمن عقد الزم عدم الق أو احكلو شرط الزوج عليها عند النو

  . أدلة الشرططالقيستلزم الغرر إلمل لزم فيما  وصح الشرط ،اجلملةأو يف مطلقاً  هبتها املدة

مل  وب املدة حيث يريد الزوج ن أان الشرطكما لو ك،  هلاان عمالًكذا مل تف بالشرط فيما إو

الم يف كقد تقدم بعض ال و،حنوه واحكالتخلف يف املقام حال ختلف أي شرط يف النحال ان كب 

  . احكالشروط يف الن



٣٢٩

ن ال يصح كل وان هلاكلو رجعت  و،الزوج صح يرض ووهبتإذا ( :قال يف الشرائع ):٦سألة م(

  . )قبل علمهى  يعلم مل يقض ما مضمل ورجعتلو  و،ويصح فيما يستقبل، ىال يقض أنه يف املاضي مبعىن

فقد ، ان هلا الرجوعكرجعت  إذا اأأما  و،زوج فلما تقدمال يرض إذا أما صحة اهلبة: أقول

 ،ال يصح الرجوع أو  اهلبة فيما يصح الرجوع فيهاأحكامهلا  أن وا هبةكى مقتضن أ وعرفت ما فيه

ون الرجوع كيإمنا هلا فذا صح الرجوع إصاحلت، وعلى أي حال، ف إذا ومنه يعرف الكالم يف الصلح

حنو ى الصلح عل أو ون اهلبةكت إالّ أن مبرتلة التالفألن املاضي املاضي  إىل النسبةال ب املستقبل إىل بالنسبة

  .  أدلة العقودطالقن إلك ممكذل فإن ،أيضاًيؤثر يف املاضي 

قبل ى يعلم مل يقض ما مضمل  ولو رجعتو( :ره الشرائع بقولهكالقاعدة ما ذى مقتضمث إن 

 ما أو الصلح عليها أو ا يف الرجوع بعد هبة مداقرب عدم حقهاأل أن منعرفت  ملا كذل و،)علمه

  . لدليل الغررءصحة رجوعها ال حق هلا يف القضاى عند من ير حىت وبل، أشبه

بانعزال  يقضي أنه هو ويف املسألة وجهاً آخر أن  منكر املسالكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

  . األولاحلق  و:نه وافق املاتن أخرياً بقولهكل، عزلباليل قبل العلم كالو

 باعتبار ،هو ال خيلو من قوة(: منه يعلم وجه النظر يف تقوية اجلواهر وجوب القضاء بقولهو

ليس هو  و، احلق لذيهكمدخلية له يف تدار لتقصري الاعدم  و،ذاإتيفاء حقها مع عدم سشاف اكان

 الة اليت ثبت بالنصكلوليس من قسم ا أنه ماك، له الذي تأيت فيه قاعدة الغروركاملال املأذون بأك

 هلا خصوصاً مع علم ك فيتجه حينئذ التدار،اخها قبل العلم بعد حرمة القياس عندنانفساعدم ى الفتوو

  ). احلرمات قصاص ألن ،ا حينئذ هي ظاملة تقاص من ليلتهاإالزوجة دونه ف



٣٣٠

 تفويت ألنه، لزوجني لكجيوز للمرأة التم ال أنه ره اجلواهركما ذى بل الظاهر عل، عرفتما فيه و

 كان الزوج يعلم بأن احلق لغريها فيترك إذا فيما حنوها وينها باملبيت ليلةكعدم جواز متك ،حلق غريها

ان احلق ك إذا  ال فيما،ان احلق لهكني فيما كجعل عليها التمإمنا الشارع  ألن ،ليهاإيأيت  وصاحبة احلق

  . املقامك هلغري

الزوجة يريد املبيت  إىل يأيت وجارةاإلى  مقتضكجراً فيتران الزوج مستأك إذا  حال ماكذلكو

  . عدم النهي عن الضدى عل إالّ كهلا ذلحيق نه ال إف، ني منهاكالتم ومعها

من  واحلق من الزوجة الواهبة أن عرفت أن مل يضر رجوعه بعد مث لو رجع الزوج دون الواهبة

حيث ، عراض عن املالاإلكون حينئذ كنعم ي ،رجعت املوهوبة إذا كذلك و،املوهوبة إىل الزوج ينتقل

فهي تريد  وإالّ بات عند املوهوبة إذا الزوجة مقيدة مباون هبة كت إالّ أن يبيت حيث يشاء أن حيق للزوج

  . يبيت حيث يشاء أن ال حيق للزوج و،الواهبة إىل حقها حيث يرجع احلق

ما يف العقود من  إىل عقد حيتاج  ألا،الزوج بطلت اهلبة أو  ترض املوهوبةمل ووهبت إذا مث

 وهبت بدون رضا الزوج إذا كما تقدم من جريان الفضولية يف ذلى نعم عل، حنومها والقبول وجياباإل

هي  و،ناالاحتم ،ال فهل يصح أو،  يرضيا باهلبة مث رضيامل ووهبت إذا أما ى،فكمث رضيا  املوهوبةأو 

  .  عمل الفضول مث قبولهكمن مسألة رفض املال

 الثالثة قبل زواج ءسوا، الزوج قبل الزواج وأحد الثالثة من الزوجتني إىل هل تصح اهلبة بالنسبةو

حق يف احلال  ال أنه من و،كميل أن كمل أنه من، ناالاحتم ،قبل زواج الثانية أو األوىلقبل زواج أو 

  . قرب الثايناأل و،فهو من قبيل بيع ما ليس عنده احلاضر

  فلم  ،ما أشبه أو يف قبال عوض مايل أو ،ة يف قبال ليلتهاذا وهبت حقها للضرإو



٣٣١

ن االسترجاع كحيث ال مي و،صاحبه إىل ل عوضكفسخت رجع  فإن ،البقاء وحق هلا الفسختف 

ى مل تفسخ أخذت بقدر حقها يف الثمن عل وإن ،بقدر حقها يف املثمنخذت أانقضت الليلة  إذا فيما

  . واحد بني من وادالبا ألن ،كروه هناكالتفضيل الذي ذ

: قيل ،هل يلزم لو التمست عوضاً فبذله الزوج(: حيث قال، رناه يعلم حال قول الشرائعكمما ذو

  ). حق ال يتقوم منفرداً فال تصح املعاوضة عليهألنه، ال

حق كاحلقوق  الشاملة ملثل ذلك من  أدلة الصلح مثالًطالق إل،خالفهاألقوى (: لكن يف اجلواهر

ما يف ك منه لالنتقال ان قابالًكانتقاله فيما  أو سقاطهإى  من غري فرق بني الصلح عل،ةالشفع واخليار

  . )املقام

حنو اجلعالة ى جيعل عل أن يصح و، معوضةانت هبةًك إذا  يصحكذلك و،ان صلحاًك إذا اهذ: أقول

 سألته ،)السالمعليه (ى  عن أخيه موس،جعفر علي بن يؤيده خرب و، عريفألنهال يبعد البيع  وبل، أيضاً

إذا  :قال ،كأجيوز ذل، انكما  أو شهراً أو  يوماًكيومي ل وليليت: إحدامهاقالت ، عن رجل له امرأتان

  . بأس  فالكمنها ذلى اشتر وت نفسهابطا

مل  الشارع وعرفية ألا ،مورمثل هذه األيف  ءالشرا و صحة البيع)اسبكامل (تابكرنا يف كقد ذو

البيع  ألن ،طالق الشراء جمازإ أن من املعلومو( :فقول اجلواهر، ا الدليل يؤيدهبل مثل هذ، مينع عنها

  . غري ظاهر )ناية عن املعاوضة عليه بالصلح مثالًكفهو ، عيانمتعلق باأل

ح املعاوضة جيب حيث ال تص(: حيث قال، كالرد يف قول املسال ووجه القبوليظهر مما تقدم و

،  مل يسلم هلا العوضألنه، انت ليلتها قد فاتتكن إ جيب القضاء هلا و،انت قبضتهكن إ عليها رد العوض

   بقاء العني وعلمهما أو هذا مع جهلهما بالفساد



٣٣٢

ما يف البيع ك ،ال يسلم له أنه حيث يعلم تالفه بغري عوضإى لتسليطه هلا عل ،الرجوعل كال أشإو

  . )١()الفاسد مع علمهما بالفساد

ال يتم نه إ( :لذا قال يف اجلواهر و،يبق العنيمل  وإن ون ضامناًكيعلمهما نه يف صورة  أالظاهرو

عدم الرجوع يف البيع الفاسد لو سلم  وه فيها العوضلون البذل بعنوان املعاوضة اليت مل يتم كفرض 

يف املعوضة ى عدم الرجوع القتضى اقتض التسليط املزبور لو أن  ضرورة،حنوه وإمجاعفلدليل خاص من 

  ). العوض يف ماك أيضاً

  : يف الرباالواردة الروايات  بعض هيؤيد و،رهكما ذكهو و

صلى اهللا عليه (رسول اهللا فإن  : قاليف حديث، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، مثل ما عن احلليب

ذا عرف إف، يعرفه حىتجهله رجع له جهل من  يحرم عليهم ما بق و،من الرباى  قد وضع ما مض)وآله

   .)٢(ل الرباكمن يأى ما جيب علكبه كر إذا وجبت عليه العقوبة و حرم عليههحترمي

 أو  حق للرجل املبيت وحده،أشبه ما أو وهبت أو صاحلت أو لو باعت املرأة حقها للرجلو

 إىل بالنسبة حداهن يف قبال عوض حىتإسواء بات عند ، املتعة أو غريها من الدائمةعند  أو عندها

  . بدون عوض أو شتري البضاعة للبائعبيع املكون كفهو ي، البائعة

انت غري ذات كسواء ، يبيت عندها أن  فعليه،لو باع الرجل حقه للزوجة غري ذات احلق صحو

  . كما أشبه ذل أو ليلتهاغري  أو يف وا متعةًكاحلق من جهة 

  ان كسواء ، نقيصةً ويف الثمن زيادةً  ـخرفيما لو باع أحدمها حقه لآلـ  لو اختلفاو

                                                

 

 



٣٣٣

  . قلاأل ي مع مدعاألصلان كنقوداً  أو عروضاً أو يلليا

 مث ،من الزوجى خرأ اشترت ليلة مثالً الوحيدة انت الزوجةكما لو ك، بننيلو اختلفا بني املتباو

 ،صاحبه إىل ل عوضكحيث يبطل يرجع  و،ان مورد التحالفك ،السبت أو ا ليلة اجلمعةأاختلفا يف 

 إىل ملاعما تقدم اإلك ، زوجتاه أيتهما املشترية من الثالثةتاختلف إذا يماجريان قاعدة العدل فيستبعد ال و

  . مثل هذه املسألة

  



٣٣٤

ال املسافرة بغري  وال الناشزة وال انونة املطبقة وال قسمة للصغرية(: قال يف الشرائع ):٧مسألة (

  . )ال يقضي هلن عما سلف أنه مبعىنذنه إ

القسمة من مجلة حقوق  ألن كذل و،الثة فال أجد فيه خالفاً هناالث واألوىلأما يف (: يف اجلواهرو

أما الصغرية القابلة ،  يف الناشزةكذلكلعله  و،النشوز وهي مبرتلة النفقة اليت تسقط بالصغر والزوجية

استحقاقها ى قد مسعت ما يدل علاليت يف اسم الزوجة الندراجها  ،به فال دليل عليهامللتذة اع تلالستم

 اللهم، سقوط النفقة املشروطة بالدخول لو قلنا به ال يقتضي سقوط حقها من القسم و،ربع األالليلة من

  . )كذلكلعله  و،ةء الربااألصل و يف مشول أدلته ملثلهاكيشإالّ أن 

 يف كال وجه للش ودلة، األطالقره إلكما ذكره من القسم للصغرية كن ما ذ أالظاهر: أقول

 يف كما يتعارف ذلك ، من املتزوجني الصغار باملتزوجات الصغارريثكعند  كالشمول بعد تعارف ذل

  . من املعاشرة باملعروف أنه خصوصاً ملا سبق، ريافاأل وىثري من القرك

انت كة حيث كية املباراآل و،سقوط حقها يف القسمى م أجد يف الرواية ما يدل عللأما الناشزة فو

 ألن ،مجاهلاإ ا بعد املنع عن كيتمس إالّ أن اللهم، له ان االستدالل ك ال ميكجمملة ال مفسرة بغري ذل

  . ركمن مراتب النهي عن املن أنه  أو، الشهرة احملققة بينهمكفي يف ذلكي: يقال أو ،عدم القسم من اهلجر

  . املراد ا وقوال يف تفسريهاة اختالف األكية املبارمجال يف اآللعل مما يؤيد اإلو

قد اختلف يف معناه  و، اهلجران فاملعترب منه يف هذا الباب اهلجران يف املضجعأماو( :فايةكقال يف ال

 يعتزل فراشها: قيل و،جعله احملقق مروياً و،ليه ذهب ابن بابويهإ و،ظهره يف الفراش إليها حيولنه إ :فقيل

  فراش ى يبيت علو



٣٣٥

 املعىنن إ :قيل و،جع فالثايننمل ي فإن األول بأيبد: قيل و،دريسإابن  وهو قول الشيخ و،آخر

  . ) اجلماعكناية عن تركنه إ :قيل و،اهجروهن يف بيون اليت يبنت فيها أي ال تبايتوهن

شده  إذا  من هجر البعري،اربطوهن واجلماعى رهوهن علكأمعناه : قيلو( :شافكقال يف الو

 حلالة فال بأس به اك تلالمها يفكالم بأن ميتنع من كأما هجرها يف ال و:صحابقال بعض األ، باهلجار

  . ) فوق الثالثة)صلى اهللا عليه وآله( لنهي النيب ،مل يزد عن ثالثة أيام فع مانرجا به الإذا 

تفسريه براهيم إ علي بن الم الشيخكظاهر  و،المهمكفيه اختلف أما اهلجر فقد و( :يف احلدائقو

بل املراد ، نه هنا بعيدكل، اهلجرأحد معاين  أنه ال ريب و،ره غريه فيما أعلمكمل يذ وهو غريب و،بالسب

 ،به قال ابن بابويهو، حيول ظهره يف املضجع أن هو: قيلو، القطيعة وعراضاإل ويؤذن بالصد هو ماإمنا 

يف  و،الرواية إىل نسبه يف الشرائع و،)عليه السالم(عن الباقر ، تاب جممع البيانكرواه الطربسي يف و

الضرب  وحيول ظهره يف املضجع أن اهلجران هو :قال أن ىل إ... أما النشوزو :تاب الفقه الرضويك

  اختاره الشيخ يف املبسوط،فراش آخرى يبيت عل ويعتزل فراشهان أ :قيلو . رفيقاًاًشبهه ضرب وكبالسوا

  .)١() اجلماعكناية عن تركنه إ :قيلو .دريسإابن و

  . ) قراكيتر أن جع اهلجران يف املض:قال الشيخ يف املبسوط(: قالنه إ عن املختلفو

ابن  و،ظهره إليها جيعلأن ( :ابن الرباج وابنه يف مقنعه ولتهبابويه يف رسا علي بن قال الشيخو

  باختالف احلال يف السهولةكختتلف ذل و،المها عندي جائزك و،جعل الثاين رواية و،األولدريس قال بإ

  . )عدمها والطاعةو

                                                

 



٣٣٦

استحقت  وإن ،جنوا مطبقاً فال قسمة هلاان كن إ( :ك املسالفقد قال يف، انونة إىل أما بالنسبة

 يف اليت تصرعكدواراً أان يعتريها ك وإن ،التمتع به وس بالزوجناأل إىل ال عقل هلا يدعوها إذ ،النفقة

 تقييد املطبقة مبا األوىل و،مجاعة وطلقه املصنفأذا ك، العاقلة يف وجوب القسمةكوقات فهي بعض األ

  . )مل يسقط حقها منها وإالّ س بهناألن هلا شعور بكمل ي وهاذاأخاف إذا 

 يف مشول أدلة كلو ش و،التخصيصى الدليل علدل  إالّ إذا القسم واجب أن القاعدةى مقتضو

  .  الوجوباألصلان ك يف مشول املخصص كلو ش و، العدماألصلان كالقسم 

التمتع  وس بالزوجناأل إىل عقل هلا يدعوها أما انونة املطبقة فقد علل بأا الو( :قال يف اجلواهر

حسب ما مسعته ى دلة للمجنونة عل يف تناول األكن الشكنعم مي ى،أخص من املدعى ما تركهو  و،به

خراج ذات أن التقييد باملطبقة إلك و، خصوصاً مع ظهور املفروغية منه عند املصنف وغريه،يف الصغرية

 داًءأبني املطبقة  ول الفرق بينهاكدوارها فيشأأما حال ، تها قطعاًفاقإنه ال يسقط حقها حال إف، دواراأل

  ). قضاًءو

  .فالواجب القسم هلا،  يف سقوط حقهاكان جنوباً خفيفاً يشك إذا املطبقة حىت و:أقول

من االلتقاء به من اآلخر ن كمت فإن ،السجن أو يف ،حنوه وىان أحد الزوجني يف املستشفك إذا أما

، م املعسركح و حبس املديونباب يف ك املستدرىور قد و،سقط الّإ و،رر وجبض وحرج وغري عسر

عليه ( اًامرأة استعدت علين إ :)عليه السالم(إىل علي ) عليهم السالم( ئمةعن اجلعفريات بسند األ

فقال ، ضراراً اإينفق عليها   الزوج الكذل و حببسه)عليه السالم( علي زوجها فأمرى  عل)السالم

  : )عليه السالم( علي فقال، احبسها معي :الزوج



٣٣٧

   .)١(قي معهل انطك ذلكل

 اللهم، يف احلبسال ينا و واجبألنه، مكاحلاى يف الس علبينهما الظاهر وجوب جعل القسم و

نعم  ،األويلى م الثانوي علكم احلك فيقدم احلا،حنوه وللتأديب ي منافياً للحبس املقتضكان ذلكإالّ إذا 

 بينما حيبس ،ءما يشاكيذهب  و فيطلق أحدمها ليأيت، من وجب عليه احلبس مع من وجبال حيبس غري

  . املستحق لهاآلخر 

قسمة  ال ضروري فال وذنه يف غري واجبإان سفرها بغري ك فإن أما املسافرةو( : قالكاملسالمث إن 

ذنه يف إب أو ،عني حيث يلزمالنذر امل أو األصلاحلج الواجب بكقاً ان واجباً مضيك وإن ،ناشزة ألا هلا

 أو غرضها غري الواجبذنه يف إ فيجب القضاء هلا بعد الرجوع، ولو كان ب،غرضه مل يسقط حقها منها

اع تني واالستمكمن فوات التم و،حقهاى ويت حقه فيبقفذن يف ت من اإل،الواجب املوسع فقوالن

كان  وإن ، وفوات التسليم املستحقمثيؤثر يف سقوط اإلإمنا ذن  واإل،جل مصلحتها عليها ألاملستحق

، فات التسليم املبيع قبل القبض بسبب تعذر فيه إذا ماك، بسبب غري مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله

م كحيث حن و،ته يف القواعدالثاين خري و، خرية العالمة يف التحريراألول و،نه يسقط تسليم الثمنإف

  ). السفربالوجوب فاملراد وجوب القضاء لفوات حمله ب

 املتعارف عدم وجوب القسم للمسافر إىل  بعد انصراف أدلة القسماألصلى مقتض: أقول

ان ك إذا ما و،يتعسر أو ما أشبه مما يتعذر القسم أو احلبس أو ىان أحدمها يف املستشفكذا إ و،املسافرةو

  انت هي يف ك أو أحدمها ذا مرض معد

                                                

 



٣٣٨

 أو ان القسم يوجب ضرراً عليهك أو ،القسمعرفاً ن كحيث اجتماع النساء مما ال مي، حالة الوالدة

، كحنو ذل أو عداءعدم ظهورمها خوف األ ومصلحتها يف افتراقهما أو انت مصلحتهكذا إما ك، عليها

 إذا الزوجات فإن ،خالفهى  بل السرية عل،غري ظاهر الوجه،  من وجوب القضاءكره املسالكفما ذ

 يف شكالأما الناشزة فقد عرفت اإل، بل يدخلون يف الدور، هلنزواج ال يقسمون  األ،سافرن مث رجعن

  . ما هو املشهوركيبعد السقوط  ان الك وإن سقوط حقها بالنشوز يف القسم

ذا نشز الرجل ال إ و،أسقطت حقها ألا ،ذنه فليس عليه القسمإسافرت هي نشوزاً بدون  إذا نعم

  . كمنه ذلأرادت  إذا سقوط حقها عليه يف القسمى دليل عل

  : حيث قال، رناهكبعض ما ذ إىل لقد أملع اجلواهرو

  : الظاهر أمرانى املسألة عل مبىن(

  . ه أوالًؤقضا و هذا احلقك تدارأصالة: أحدمها

ا ظاهرة يف الزوجات القابلة للتقسيم أ أو ،ظاهر أدلة القسم مشوهلا ملثل املفروضن إ :ثانيهما

  .عليهن

بل منه ينقدح ، اف يف سقوط احلق هلاكهو  و،الثاين يف الثاين و،لاألو يف األولاألقوى لعل و

  ). اًإمجاعن كمل ين إ نياألول يف ثبوته يف أيضاً كالش

من فاتته فريضة  إىل ضافة باإل،العرفية القضاءى ن مقتضفأل، األول يف األولون الظاهر كأما 

  . ما فاتتهكفليقضها 

سافر  إذا ماك ،أما السفر الذي ال ينايف القسم، ينايف القسمالمهم يف السفر الذي ك أن ىمث ال خيف

 من البالد ثريك ما هو املتعارف يفك ،شرفالنجف األ إىل رجع بالليل وبغداد إىل  من النجفيومياً مثالً

  .دلة األطالق إل، فحق القسم غري ساقط،اآلن

   بعد فهل يقضي، جل بغريه فلم يقسم هلاالر أو لو اشتبهت الزوجة بغريهاو



٣٣٩

  .  ملا عرفت من دليلهكد ذلبعيال  ،الظهور

ل يف ك وا زوجته حيثألو مل يقسم مع ظن  و،يلكل يف طالقها فلم يطلق الوك وذا لوكو

  . الليايل ليقضيها مستقبالًكن طالبة منه تلكاح مل تكيل مث ظهر عدم النكحها الوكاحها فلم ينكن

 مع األصلف ،مل يقسم أو مل يقسم هلا إذا القضاءيه ان علكهل قسم هلا حيث  أنه ذا اختلفا يفإو

  . ورك املذاألصلتقف أمام   صحة عمل الرجل الأصالة و،عطائها حق القسمرة إلكاملرأة املن

 جيب القضاء بالنسبة أنه فالظاهر، زينب أو مل يعلم هل قسم لفاطمة وحدامهابأنه قسم إلعلم لو و

 بأنه قسم إحدامهااعترفت إالّ إذا  ، ملن مل يقسم هلاءجيب القضاحسب قاعدة العدل فيما ى عليها تكلإىل 

   .)١(هم جائزأنفسى قرار العقالء علإ و،قرارهاإهلا حيث تؤخذ ب

  

                                                

 



٣٤٠

  : وجه النظر يف قول الشرائع ممزوجاً مع اجلواهرقد عرفت مما تقدم  ):٨مسألة (

يذاء اإل و من منافاة العدلك يف ذلملا ،ذاإيزور الزوج الضرة يف ليلة ضرا بغري  أن ال جيوز(

دلت قرائن  أو مبا جرت به العادة الّإا مستحقة جلميع أجزاء الليلة فال جيوز صرف شيء منها أل و،غالباً

ال ريب يف  و،كحنو ذل واالشتغال ببعض العبادة وبعض أصدقائهى الدخول علك ،ذا فيهإى حوال علاأل

مناف لظاهر شاء  فله وضعه حيث ك زمان أمثال ذلاملستثىن أن احتمالو ،عدم دخول زيارة الضرة فيه

  ). ن املقطوع به منهاكمل ين إ دلةاأل

السرية املستمرة بني  ،زيارة غري الضرةكيف عرفاً حق القسم ينا ال أنه  إىلضافةيؤيد اجلواز باإلو

ى حدإعمله يف بيت  أو حبثه أو ان درسهك إذا الزوجات خصوصاً يزورون ثرياً ماكم حيث إ، املتدينني

  . صاحبة القسمى خربيت الضرة األ إىل عمله أو مث يذهب بعد زيارا، الضرتني

 أو  حاجةءله اخلروج يف النوبة لقضاو ():البحر الزخار (فقال ،كفقد اختلفوا يف ذل، أما العامة

الم بعضهم كهر ظا: قلت  نوبتها،جيامع غريها يف ن الكل، اللمس والتقبيل وموافقة زوجة يف حاجة

  ). يف احلاجة لزمه القضاءى خرأطال اللبث مع األ فإن ،اجلواز

 ال يفضل )صلى اهللا عليه وآله(ان رسول اهللا ك(: قالت ،رووه عن عائشة  مباكاستدلوا لذلو

ل كهو يطوف علينا مجيعاً فيدنو و إالّ ان قل يوم يأيتك و،ثه عندناكبعض يف القسم من مى بعضنا عل

  ).يبلغ اليت هو يومها فيبيت عندها ري مسيس حىتامرأة من غ

ال  وبل، ون حراماًكي نسان آخر الإنسان بفعل مباح من إ تأذين إ ىيذاء فال خيفأما قضية اإل

 أو منرب أو ان صاحب درسكل منافس حيق له حتسني حاله سواء ك فإن لذا و،أيضاًراهة كالى دليل عل

  اآلخر نافس ان املك وإن ،كغري ذل أو سبك أو تأليف



٣٤١

  . ذيةأبلغ األى ان يتأذك وإن بل، كبذلى تأذي

   .)١(ما آتاهم اهللا من فضلهى أم حيسدون الناس عل: قال سبحانه

 ألنهان عاصياً به ك وإن ه،ؤخرج من عندها يف احلال مل جيب عليه قضان إ( :املسالك قالمث إن 

 من ،فيها قوالنو ،لقضاءايف ادة فال شبهة ب العاستوعب الليلة يف غري وإن ،يقدح يف املقصود قدر يسري ال

ل ظلم كو ،قامة طول الليل فهو ظلمليس من ضرورات الزيارة اإل و،ليهاإعدم وصول حق صاحبة الليلة 

ين األمرالفرق بني  وى، أقواألولو ،لو زار أجنبياً ماكاملصنف العدم اختار  و،ىللزوجة يف املبيت يقض

  .)٢() بعدم استيعاب الليلةةجنيب مشروطيارة األز فإن ، ممنوعاألصل و،واضح

مثل نصف من ، ليس مبتعارف التفويت من الليلة ويت مافت وويت الليلةفت أن القاعدةى مقتضو

ون عندها كتشهياً بأن ي وما لو فعله اعتباطاًكان التفويت حراماً كسواء  ،موجب للقضاء أشبه ما والليل

 إىل انت حمتاجةك مبا كحنو ذل وانت الزوجة الثانية مريضةك إذا ماك حالالًأو  ،كما أشبه ذل أو جلماهلا

  . كغري ذل أو املساعدة به من عدو

  .عنده مفوتاً وقت صاحبة القسم يبق إذا غريها فيمابني  وال فرق بني الزوجة أنه منه يعرفو

 ،ل يقضيهااستوعب الليلة عندها هوإن ( :حيث قال، ره الشرائعكمنه يعلم وجه النظر فيما ذو

القاعدة ى مقتضفإن  ،)هو أشبه وزار أجنبياً ما لوكال : قيل و،لصاحبتهااملبيت  مل حيصل ألنهنعم : قيل

  . حد سواءى  علكالزوجة يف ذل وجنيبزيارة األ والقضاء ال عدم القضاء

                                                

 

 



٣٤٢

 احلالى ذا اقتضإ الظاهر ماى حمل البحث عل :قلت(: الم الشرائع بقولهك لأما توجيه اجلواهر

 أن يكون معتاداً كأصل الزيارة، ال أنه جنيباألاملراد بالتشبيه بزيارة  و،استيعاب الليلة عندها لتمريضها

 ، مع عدم الظلمك التدارأصالةى عل ون فيه ظلم للزوجة فيبىنكحينئذ ال ي و،املستوعيةاملراد الزيارة 

ان ك وإن ،هو ال خيلو من وجهو ون ظلماًكي  فيما الكعدم التدارى  املصنف علءون بناكي أن نكميو

  ). خالفهاألقوى 

، ليفيكم التكال يرتبط باحلالوضعي م كاحل إذ ،خبالفه هو أفىت وإن ،ما فيه من النظرى فال خيف

،  عدم القضاءاألصلف، أشبه ما و أدلة القسم منصرف من مثل التمريضن إطالقإ :يقال إالّ أن اللهم

  .ما عرفتى صراف حمل نظر علناالن كل

بقيت  وإالّ ،بقيت له ليلةن إ ث عند غري الضرورة قضاه من ليلتهكلو طال امل أما(: مث قال اجلواهر

  ).حنوها ويتخلص منها مبساحمة أن  إىلاملظلمة يف ذمته

فهل حيسب  يبق وعند غريها من سائر زوجاته أو مل جيز أو جاز البقاء عند املريضةن إ :أقول

 الفرض الثاين ال يف ون البقاء حراماًك و،احلق هلاى ان منطبقاً علكن إ بالظاهر االحتسا ،ال أو للمريضة

ان البقاء حراماً ك أنه إذا ماك، ليفيكالت وملا عرفت من عدم التالزم بني الوضعي ،فاية عن احلقكيف الينا

 كذلحنو  أو غريمها أو الزوجة أو الزوجى  أذبمثل معرفة العد باالرتباط بينهما مما يسبى خرأجلهة 

  . ونه مسقطاً للحقك من كذلكم كون احلكي

 ألن ،حق الباقيات يف صاحبة الليلة مل يقض املواقعة إىل لو دخل فواقعها مث عادو( :مث قال الشرائع

قد  و،القسم يف تدخل املواقعة ال أن ره ملا عرفت منكما ذكهو و ،)املواقعة ليست من لوازم القسمة

  . املواقعة يف مثإ ال أنه الظاهر و،السابقةبعض املسائل  يف كذل إىل أملعنا



٣٤٣

مث لو مل يطل فاإل أنه من: كعليه فما يف املسال و،طول الزمان يف مثان اإلكطال الزمان ن إ نعم

ما يف البحر كبعضهم حبليتها  و،ن بعضهم يقول حبرمة اامعةأ الظاهر من العامة و،حمل نظر، خاصة

  . الزخار

 فعل حراماً ،ذهب قوته عن جمامعة ذات احلقأ الليلة فجامع غريها مباوجبت جمامعة ذات  إذا منع

حنوها يف دار  وحرمة مواقعة الضرةى ال دليل عل و،وجب عليه القضاءو ،قلنا بأن مقدمة احلرام حرامن إ

  . حنوه وملبيح أو الفراش للزوج وانت الداركن إ الضرة يف نوبتها

يوم  يف  خال مبارية)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن من: شافكما يف الك العامةرواه  أما ما

 ركب أبا أن كنفسي وأبشرى قد حرمت مارية عل وي علتميكا: ة فقال هلاص حفكعلمت بذل وعائشة

فأرضاها حفصة يوم  يف قيل خال ا و،انتا متصادقتنيك وفأخربت عائشة، ميتأ ان بعدي أمركعمر ميلو

آخر  إىل ،)١(ماريةيف بيت  عشرين ليلةً وث تسعاًكم وهءاعتزل نسا وقهاتم فطلكتمها فلم تكاست وكبذل

  . خالف الواقع وما فيه من وجوه الضعفى فال خيف، رهكذ ما

  

                                                

 



٣٤٤

  ). بليلتهاملن أخلّى القسمة قض يف جار لو(: قال يف الشرائع ):٩مسألة (

ن كل و،ل بليلتهاوجوب القضاء ملن جار عليها بالقسمة فأخ يف خالف ال(: كقال يف املسالو

أربع  هلان كفلو ، بهيقضي بأن يفضل له من الدور فضل  وحباله يف  مشروط ببقاء املظلوم نءالقضا

 الستيعاب ءط القضاقن كعندهن مل مي و املبيت عندهاكان ظلمها بترك فإن ،ليلتها يف فظلم بعضهن

 أو تنشز أو يطلق واحدة منهنأن   إىل يف ذمتهىفيبق، القول بوجوب القسمة دائماًى الوقت باحلق عل

جعل ليلتها لواحدة  فإن ،ان ظلمه باملبيت عندهنكلو و. ءن فيه القضاكمي من الزمان ما إليه متوت لريجع

فاا  هلا من الزمان بقدر ماى أسقط املظلومة من رأس قض وبينهنى ساو وإن ،معينة قضاها من دورها

غريه مث  أو فارقهن مبوت فإن ،لو مل يبق املظلوم ن معه و،العدل إىل يتم هلا حقها مث يرجع أن  إىلمتوالياً

 إالّن رفع الظلم كوقات فال ميحقها احلاضر يف مجيع األ ون القضاء لتجدد حقهنكتزوج ثالثاً مل مي

  ). بالظلم

 ملا تقدم من ،عطاء املال للمظلومةإا خرج الزوج من الزوجية باالرتداد مل يبعد وجوب إذ: أقول

ذا ارتدت فهل إ و،كذلكان كماتت الزوجة  أو مات إذا ذاك و،املال إىل حيث يتعذر يتحول و،حق أنه

 بقيت إذا ون هلا احلقكما يك، لزامرأت عدم حقها بقاعدة اإل إذا يبطل فيما أو ،قاًلحقها املايل مطى يبق

ت ارتد إذا ال يبعد الثالث، تاحتماال ،ه باالتدادأحكام ولو قلنا بأا مل خترج عن حبالته حبالته فيمايف 

  . فتأمل، تابيةكارتدت غري  إذا الثاينو ،تابيةك

لسبق  ،يعطي الدور للجديدات ان مديوناً للمظلومة ال وقت له حىتكنه إذا إ :يقال أن نكميمث إنه 

    هضماًكون يف ذلكحيث ي و،حقهنى حق املظلومة عل



٣٤٥

ى أعط وهن قدم حقها يف املبيت ولو تعاسرت هي و،هلن أو ما هلاإ،  باملالك عليه التدارحلقهن لزم

 قبل حيث المن يام األ وجر يف الليايلؤاست إذا الف ماخبهذا  و،ال التخيري وسكالع حقهن من املال ال

 ألن ،جياراحلارس حيث يبطل اإل والوقادك ،ال اراً وسائر الناسك ن من البقاء عند زوجاته ليالًكيتم

  . نكمي ال  ماكذل وانهكيف م األويل مك تريد رفع احلجارةاإل

 ان النذر قبلكو ،ربالءك أو العتبة املقدسة يف النجف إىل ل يومكتذهب  أن نذرت إذا ماكفهو 

 ،طاعة الزوجإمن وجوب  األويلم كبطال احلإيريد النذر  إذ ،نذرها مبجرد زواجها يبطل فإن ،تتزوجأن 

يقرأ القرآن من  أن قبل الظهرنذر ما لو ك، انهكميف  األويلم كبطال احلإم ثانوي يريد كل حكذا كو

رنا تفصيل كما ذك، كغري ذل إىل ، الصالةجاء الظهر بطل النذر بقدر إذا يثح، الغروب إىل أول الظهر

 إليه أملعنا و،ربالءكل عرفة يف كون كي أن  ملن نذر قبل االستطاعة،تاب احلجكالم يف هذه املسألة يف كال

  . أيضاًهنا 

 ،ن موافقات هلضم حقهاك إالّ إذا  هلا من حقهنك ظلمها باملبيت عندهن ال حق له يف التدارمث لو

 كبذلو ،ن غروركمل ي وإن  يف صورة عدم اختيارهنكذلكو ،من غر إىل  يرجعاتفهن مغروروإالّ 

  . حق بعضهن أو ه املتقدم من القضاء هلا من حقهنإطالقيظهر ما يف 

بات عند اثنتني عشرين  وان معه ثالث نسوةكمثاله لو (:  مثّله بقولهلياًكماً ك حكقال املسالمث 

فتستحق  ،متام العشرة إىل ا ليلة ليلةبات عندمه أو ،عشراً عند هذه والًء وما عشراً عند هذهإ، ليلة مثالً

 ألا ةوعند كل واحدة ليليفرق فيبيت عندها ليلتني  أن ليس له و،االًء ويوفيها أو الثالثة عشر ليال عليه

  ح جديدة عقيب كفلو ن، يؤخر أن ن من وفائها فال جيوزكهو متم و ذمتهيفاجتمعت قد 



٣٤٦

 حق الزفاف من يوفيها أوالً لب، اجلديدةى  ظلم علألنه العشرة ءيقدم قضا أن العشرين مل جيز

اللتني ظلمها  ليليت وللمظلومة ليلتها وبني املظلومة فيجعل هلا ليلة والدور بينهمامث يقسم سبع  أو ثالث

  ).هلا ليلة ييبق وفيوفيها تسعاًثالث أدوار ذا كهو ،بسببهما

 ،ان الظلم هلا مبوافقة املظلوم نك إذا كذلكم كاحل أن رناه يف الفرع املتقدمكذ ماى مقض: أقول

  . الزوج الغار إىل أشبه يرجعن ما أو فهن مغرورات الّإو

 فال معىن ،ل أربع ليال ليلةكحنوهن من  وربعلأل  أنرنا يف بعض املسائل السابقةكقد ذمث إنه 

جل الزفاف استثنامها الشارع أل السبع ونعم الثالث، عطاء الدور للجديدةإ مث  للمظلومة أوالًكللتدار

  .  مث الوقوع يف الدور للجديدة أوالًكبالتدار تية اليت أفىت اآلالليايلبني  وففرق بينهما

مث ليلة ،  ليلة عند اجلديدة حلق القسمك باملظلومة بات بعد ذلأ بدان قدكفإن ( :كمث قال يف املسال

مل كذا أإف، حقها واحدة من أربع ألن ،يثبت للجديدة ذه الليلة ثلث ليلةو ،عند املظلومة لتمام العشر

كان  وإن مث يستأنف القسمه لألربع بالعدل، ،مكان خال عن زوجاته إىل هلا ثلث ليلة خرج باقي الليل

، صفناه وماكالليل ذا متت التسع للمظلومة باث ثلث ليلة عند اجلديدة وخرج باقي إ باجلديدة، فأقد بد

  ).ل بالسويةكمث قسم بني ال، مث بات ليلة عند املظلومة

له  أنه  بيانكأراد بذلإمنا  و،جاتهان خال عن زوكم إىل وج بعض الليلخر إىل حاجة ال: أقول

  . اجلواهرعليه ما نبه كان فيه نظر كوإن  ،كاحلق يف ذل

ربع غائبة فظلم واحدة من احلاضرات انت واحدة من األكلو  م اجلديدة ماكيف احلو( :مث قال

 ظلومة مع رعاية جانب اليت حضرت فيقسم هلا ليلةاملحضرت الغائبة فيجب قضاء حق  ونيياألخرب

   تبعيض الليلة إىل جياحت وإن ،للمظلومة ثالثاًو



٣٤٧

فخرج يف نوبة نسائه  بني يقسمكان ما لو ك، التبعيض بغري الظلم إىل تاجقد حي و،صفناه وماكف

خيرج و ، الليلة اليت بعدها مثل ما خرجنهلا م يعاد بعد وقت طويل فيقض أو يعدمل  وواحدة لضرورة

ن كمل ي أو ،العسس وذا خاف اللصإ من اخلروج ما يستثىن و،ما قررناهكحنوه  أو املسجد إىل الليل يباق

وراء زمان  ال يستمتع يف ما أن األوىل و،قامةان منفرد حيصل ملنامه بقية الليلة فيعذر يف اإلكره ميف دا

   .)١()القضاء

  . فيه التأمل السابقو

حنوه عوض  ومل يرضيا باملال إذا كذل أن القضاء إىل فقد ظهر مما تقدم من االحتياج، انكيف كو

  .  هلذه الفروعانكمى فال يبقوإالّ  ،مل تسقط حقها أو، احلق

قرب العدم األ و،ناالاحتم ،حنومها واحلارس والوقادكون ك املظلومة اراً فيق حكهل يصح تدارو

حتولت  ومث لو جرت القسمة، إشكالن فيه كان برضاها مل يك إذا نعم، كدلة عن مثل ذلالنصراف األ

  . هلا عليهفراغ وقتها عن واجب  وكان ذلكممتعة وجب عليه القضاء إل إىل املظلومة

 ،حق له التقاص بعدم النوم عندها ثالثة أدوار ،ليال مثالً لو ظلمت املرأة الرجل باستغالله أربعو

ذا استعدت الظاملة للتبديل إ و،لو ظلمت هي سائر الزوجات حق هلن التقاص بأخذ وقتهن يف أدوارهاو

  .ن غري اجلنسالتقاص مى التقاص من اجلنس مقدم عل ألن ،باملال حق هلن عدم القبول

 كن من التداركمتن إ نهأ فالظاهر، حنوه وسجنكجلاء اإل أو راهكيامها باإلإلو ظلم ثالث و

 يبدل باملال عرفاًاحلق و ، فوت حقهماألنهان عليه املال هلما ك وإالّ فهو، حنوه واءضرضائهما القإب

  . فتأمل ، يف املقامكالشارع مل حيدث طريقاً جديداً يف ذلو

  

                                                

 



٣٤٨

ما تقدم من ى القاعدة سقوط حقها على فمقتض، ت واحدةزان له أربع فنشكلو  :)١٠ مسألة(

ل كيفضل للزوج حينئذ من الدور ليلة يف  أنه عن املشهور و،كنا ناقشنا يف ذلك وإن ،الم املشهورك

 ،بني نفسه وبالتقسيم بينهن أو ،بينهنبالتقسيم  أو نهعند غري أو يشاء عندهنأربع ليال يضعها حيث 

 نعم، ل أربع ليالك من ليلة يف أكثر ليس هلن ألنه، أكثر أو انت القسمة ليلة ليلةك ءسوا، كغري ذل إىل

  . اً مل يبق شيءضتفضل عليهن بليلته أيإذا 

 من ليلة أكثرانت القسمة ك إذا فيما (:حيث قال، كف يف قول املسالضعمنه يظهر وجه الو

ذا جعل القسم بينهن إف، ونان اثنتنيكاملتعددات ي نسوةأقل ال ألن ،زاد عليه استوعب دور القسمة أو

  ). أسقطه بيده حيث اختاره الزيادةألنهاثنتني استوعب حقهما الدور فيسقط حقه من الزائد 

ى تفضيل بعضهن عل وثبوت حقه معهن أن يدل عليهو (:صحاب فقالظاهر األ إىل كمث نسب ذل

يقتصر  وهخالفى التسوية بينهن يدل عل و العدلمن وجوبالعامة الدالئل  و،األصلخالف ى بعض عل

ما يف ى ربع عن القسمة ليلة ليلة علهو ثبوت حقه يف الزائد عن عددهم يف األ ومورد النصى فيه عل

 ءعامة الفقهاو ،ثباته بالنصإل كصحاب عليه أشلو ال ظهور اتفاق األ و،الرواية الدالة من ضعف السند

مثلها مطلقاً مع ى خريقسم لأل أن قسم لواحدة عدداً وجب  مىتنهأ و،خالفهى صحاب علمن غري األ

  ). مكتساويهما يف احل

  : فيه مواضع للنظرو

  . رناهكما ذ: األول

  . ما تقدمى بضعيف علليس النص ن إ :الثاين

  ى ريب يف ظهور النص املشتمل عل ال(: ل عليه اجلواهر بقولهكما أش: الثالث



٣٤٩

ربع ضرورة عدم نسبة األى للرجل حقاً يف القسم عل أن  تقدم سابقاًماكرمية كية الاآل إىل شارةاإل

له خارج عن حمل ك كذل إذ ،عدم التفضيل والتسوية و وجوب العدلكال ينايف ذل و،ربعاخلصوصية لأل

بغري االستمتاع بأحد منهن مل صيبه ن ءنه لو فرض استيفاإف، عدمه والبحث الذي هو ثبوت حق هلن فيه

 د حقيقته الكصحاب خبالفه مما يؤاألغري عامة ى فتوو، اً للتسويةكال تار ومفضالً ال ودلن منافياً للعكي

 ملعلومية كيف ذلينا غريه يف املسألة ال و املصنفإطالق و،ن جعل اهللا الرشد يف خالفهمأ نه يوهنه بعدأ

ما هو كخصوصاً بعد عدم سوقه حملل البحث  ،المهمكون صريح كاد يكبل ، كرادة القسم من ذلإ

  ). ربعحسب نسبة األى له حقاً عل أن املتجه أن فال ريب يف، واضح

 )عليه السالم(سألته  :غريه وما تقدم من خرب حسن بن زياد إىل قد أشار بالنص و،رهكما ذكهو و

 أن نعم له: قال ،يفضلها بشيء أن أله ى،خرمن األ إليه  أحبإحدامها وون له املرأتانكعن الرجل ي

ون كفت: قلت .ثالثة جيعلها حيث شاء ويتزوج أربع نسوة أن له ألن ،ليلةى خراأل و لياليأتيها ثالث

ه ءيفضل نسا أن للرجل و،فليفضلها فيما يدخل ا ثالث ليال: قال ،راًكعنده املرأة فيتزوج جارية ب

   .)١(ن أربعاًكبعض ما مل يى بعضهن عل

   .رميةكية الاآل إىل ملاعإغريه  ويف هذا احلديثو

ابن عن ، رواه العياشي الم اجلواهر ماكاملراد بالنص يف  أن من: ره هامش اجلواهركأما ما ذ

  عليه(املؤمنني  أمريى قض: قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، مسلم

                                                

 



٣٥٠

ى أت أو هجرها أو تزوج عليها امرأةن إ أهلهاى عل وشرط عليها وامرأة تزوجها رجل يف )السالم

  امرأتهكشاء أمس وإن ،بشرطه  وىفشاءإن م كقبل شرطاهللا شرط : فقال ،لقا طاإعليها سرية ف

طاب ما  حواكنأف: تابهكيف  قال اهللا تعاىل، كأتت بسبيل ذلن إ هجرها وعليهاى تسر وح عليهاكنو

الاليت و: قالو ،)٢(مكميانأت كمل م ماكحل لأ: قالو ،)١(رباع وثالث وم من النساء مثىنكل

  . يةاآل إىل شارةإان فيه ك وإن ،غري مرتبط باملقام  أنهفالظاهر ،يةاآل )٣(هنختافون نشوز

ربع مث قسم ذا نشزت واحدة من األإف، ل حالك وعلى( :الشرائع قال ممزوجاً مع اجلواهرمث إن 

الثالثة  فيويف، طاعتأاليت  وجيمع بني حقي الباقية أن طاعت الرابعة وجبأاثنتني مث  ىفمخس عشرة فو

مخسة أدوار ثالثاً للثالثة  وفيقسم الدور بينهما خاصة للناشز ليلةً، انت ناشزاً مخساًكاليت  و عشرةمخس

 ،يفي الثالثة مخس عشرة متوالية أن ليس له و،الناشز مخساً مث يستأنف والثالثة مخس عشرة يفتستو

هو  وقد عرفت احلال فيهااملرأة اجلديدة اليت كجديداً اليت صارت بتجديد طاعتها املطيعة ملزامحة حق 

  ).واضح

  : نيإشكالالمهما كيف  أن ن الظاهركل

حق الرابعة اجلديدة من ثالثني الباقي من الستني  إذ ،الرابعة عشرون ليلة وليس للثالثةنه إ :األول

ل كان لكيام ثالثون األ ون أربعاًكن إ نأل، نصف وأي سبعة، ولتني الربعثالثون منه لألى الذي مض

ضاعف الزوج لالثنتني السابقتني  أما ما، الليايل ثالثون و أربعاآلنن أاملفروض  و،ربع الثالثنيواحدة 

  فال ربط 

                                                

 

 

 



٣٥١

  . الطاعة إىل خروجاً عن النشوز أو له باجلديدة زواجاً

له مخس عشرة من  وجعل للثالثة مخس عشرة وثالثني لالثنتني السابقتنيى الزوج أعط أن فلنفرض

 أو ،يعطي اجلديدة مخس فقط أن فهل للزوج احلق يف، وجة جديدة أول الثالثني الثاينمث تزوج ز، الستني

للداخلة  وهذا يعطي للثالثة مخس عشرةى علو ، يف مقام النشوزكذلك و،نصفاً ويعطيها سبعاً ن أالالزم

ربع ن األل مك الدور لأمث يبتد ،نو الستكمل بذلكنصف ي وله سبعو ،صفاًن واجلديدة سبعاً أو يف الطاعة

  . بينهن و حسب القرار بينهأكثر أو ليلة

 الدور ءبل ابتدا ،ورةكما هو ظاهر العبارة املذكل ليس بعد اخلمسني كابتداء الدور للن إ :الثاين

حيث  و،ان له مع الزوجات الثالث مخس عشرة ليلةك إذ لزم اضام حق الزوج الإو ،بعد الستني

يستويف الزوج  أن فالالزم، نصف والثني الثاين صار حق الزوج سبعةالتحقت الرابعة بالثالث يف أول الث

  . النصف يضعها حيث يشاء مث يتبع بالدور هلن مجيعاً ولنفسه هذه السبعة

يعطي للثالثة مخس و ،نصفاً و من الثالثني الثاين سبعاًطاعةً أو يعطي للجديدة زواجاًنه إ :احلاصلو

ن استخراج املسألة يف كمي و،الدور يف ال الستني يوماً يشرعتمكمث بعد ا، نصف له وسبع ييبق وعشرة

  . هاكن استخراجها بالنسبة اليت قد عرفت مالكما ميك، بةكربعة املتناسبة املر باألكأشباه ذل

  



٣٥٢

 أن دلةظاهر األ إذ ،مثإ  بعد دخول ليلتها فالطلق الرابعة مثالً وثالثى لو طاف عل ):١١مسألة (

انت ليلتها مث كفوت حقها بأن  إذا نعم، ذا خرجت فال حق هلاإف، مت يف احلبالةدا  املرأة ماالقسم حق

 مثاختلف يف اإل وإن ،ف احلال يف حقها عليهلأشبه مما ال خيت ما أو جهالً أو ان آخر سواء عمداًك منام يف

 ديد دائماًاح جكن أو ما برجوع يف الرجعيةإ، كوجب احلق عليه لزم عليه التدار عدمه مث طلقها بعد ماو

 إذ ،احلق هلا يف تعيني أيها أن الظاهر و،حنوه ومن مالى عطائها ما ترضإبما إ و،يفائها حقهاإ ومتعةًأو 

  . حنوه ولي الذي هو بدل ملاله يف البيعك الذي حيق له أي فرد من الكاملالكهي صاحبة احلق 

انت مطلقة تسعاً ك إذا ثل مام، لزوج ليس هلا جعله بدل حقهاا ىشرعاً عل أو تنع عقالًمي نعم ما

  . كأشبه ذل ما أو يفائها حقها باملبيت معهاإ وجديداً مث تريد الزواج مثالً

مور الواجبة يف الزوج من األى حق القسم عل( :حيث قال، كمنه يظهر وجه النظر يف قول املسالو

ى خرمث دخلت نوبة األقسم لواحدة  وان له زوجتان فصاعداًك فإن ،مطلقاً أو اجلملة بعد الشروع فيه

 ،ون حمرماًكالستلزام الطالق تفويت الواجب في ،يعطيها حقها من القسم أن حرم عليه طالقها قبل

 كال فرق يف ذل و، يوم اجلمعةءالبيع وقت النداكيبطل به  مر خارج من حقيقة الطالق فالنه حمرم ألكلو

  . )يجلميع يف املقتض اكاغريها الشتر وون املطلقة بعد حضور نوبتها رابعةكبني 

ى وجوب القسم مشروط بالبقاء عليه عل ألن ،مث بهان عدم اإلكمإفيه ( :لذا قال يف اجلواهرو

  ).رناهكقرب ما ذان األك وإن أنه لذا تردد احملقق يف املسألةك و،ال جيب حتصيل الشرط و،الزوجية



٣٥٣

جيب هلا : قيل،  مث تزوجها الرابعة بعد دخول ليلتهاقطل وثالثى لو طاف عل(: قال يف الشرائع

  . )روجها عن الزوجيةخلفيه تردد ينشأ من سقوط حقها  و، الليلةكقضاء تل

  .مبسوطه يكالشيخ يف حم) قيل( بـ مراده و،سقوط احلق إىل أنه مالكو

  . غريمها وافقوا الشرائع والتلخيص ورشاداإلو

 ملنع املالزمة بني اخلروج عن اءوجوب القضاألقوى  أن  منكمنه يعلم وجه النظر فيما يف املسالو

طلق فتخصيص  وإن ،غريه من احلقوق املالية واملهرى من مث يبق و،سقوط احلقوق املتعلقة ا والزوجية

ة ء وجوب التزويج لو توقفت الرباكذلى مث فرع عل، دليل عليه بعض احلقوق بالسقوط دون بعض ال

ون الفرض كحينئذ فال مينع من تزوج رابعة ل و،اان التخليص بوجه آخر ختري بينهمكمإلو فرض  وعليه

ه مل يقدح يف صحة التزويج ملا تقدم من عدم اقتضاء مثل هذا النهي يرتقدى عل و،صار فيهحناالعدم 

  . الفساد

ال خيفى عليك ما يف ذلك كله بعد ما عرفت من ظهور األدلة ( :شكل عليه اجلواهر بقولهأولذا 

لزوجية باقية فهي من قبيل الواجب املشروط وليست مثل املهر يف وجوب هذه احلقوق ما دامت ا

  ).وحنوه

 مما تزوجها متعةًمث  مث تزوج بالرابعة اً مثالًحابطلقها ص واناً آخركمث لو فوت حقها بأن نام م

يبقي للرابعة  تزويج الرابعة ذات احلق اجلديد فالى فهل يقدم حقها لسبق تعلقه عل، ن من القضاءكيتم

 ،ال جمال له يف وفاء ليلة هلا وحيث تزوجها، األولالظاهر  ،صاحبة احلق ألا قدم حق اجلديدةي أو ،حق

انت كعلم تن كتمل  وإن ،إشكالفال  اجالزوى عل توأقدم ليل هلا انت اجلديدة تعلم بأنه الكذا إعليه فو

  . حنوه وفاء حقها مبال ولزم عليه ومغرورة



٣٥٤

وجب القضاء مع  أن فمن املعلوم، انكيف كو( :حيث قال، هرمنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواو

تزوج  وفارق اليت بات عندها أنه  أو، الباقياتليلتها عند واحدة منيف مل يبت  إذا ماك، فال وإالّ انهكمإ

الستيعاب  ،دام حتته أربع زوجات ن من القضاء ماكيتم نه الإف ،كحنو ذل أو جبديدة مع املظلومة

اح غريها مع املظلومة بناًء كال ن واحهاكمل جيدد ن وفارق اليت بات عندهان إ ذاك وبل، حقوقهن الليايل

ضرورة عدم الفرق  ،ان فيه نظر واضحك وإن ،من نوبة املظلوم ا إالّ عربة بالقضاء حينئذ ال أنه ىعل

  .)١()مما فضل له دوره أو ون من نوبتهاكي أن بني إليها بعد وصول حقها

لمطلقة مث تزوج املظلومة ل عليه قضاء و بشرط القسم هلاتزوج بالرابعة متعةً  إذامنه يعلم ماو

  . ما تقدم مثلهعلى  كن الشرط من ذلكيتمال  و،الشرط للمتعة يريد سلب حق سابقحيث إن ، املطلقة

  

                                                

 



٣٥٥

ان كقيل ، ان له زوجتان يف بلدين فأقام عند واحدة عشراًكلو ( :قال يف الشرائع ):١٢مسألة (

  ).مثلهاى خرعليه لأل

املبيت عند  أن سابقاً من إليه وجهه ما أشرنا و، الشيخ يف مبسوطهكالقائل بذل( :كقال يف املسال

جواز ن أ و،مثلها مراعاة للعدل بينهنى خرالليلة توجب املبيت عند األى واحدة من الزوجات زيادة عل

نقل املصنف له بصيغة القيل يؤذن و ،الثالث مشروط جبعل القسم ليلة ليلة أو املفاضلة بني االثنتني

 ون له من العشر نصفهاكي أن ثنتني نصف الدور فينبغيللزوج مع اال أن علم من وجهه ما و،الهكباستش

يف املسألة املشتملة  إليه هذا الوجه مل يشرو ،نصف وليلتان إالّ يلزم للثانية ل واحدة منهن ربع فالكلو

  ).القضاء للمظلومة مع وروده فيهاى عل

ل واحدة كون عليه لكي أن حداهن عشراًإبات عند  وان له أربعكن إ أنه القاعدةى مقتض: أقول

بات  وان له ثالثك وإن ،بالد أو بلدين أو ن يف بلدكي أن من غري فرق ،أيضاًات عشر ياألخرمن 

 كانتا واحدة من االثنتني عشراً عشراً، وله عشر يبتها حيث يشاء، وإنل كيبيت عند  أن عندهن عشراً

له مخس  ويبيت عند الثانية مخساً أو ،له عشرون يبيته حيث يشاء وعشراًيبيت عند الثانية اثنتني فله أن 

 ك ال يتحقق بذلألنه،  ضعفهىنصفاً فال خيف ويبيت عند الثانية ليلتني أن أما احتمال، يبيتها حيث يشاء

  . العدل

ره كحاطة مبا قدمناه سابقاً خصوصاً فيما ذ ما فيه بعد اإلكعليى ال خيف( :لذا قال يف اجلواهرو

  ).م املزبوركم باحلجزغريه قد ى بل مل أعثر عل، أخرياً

هلا نصف القسم  ألن لكمشنه إ قول الشيخى عل( :تاب قالكالى ي يف حاشية له علكركالمث إن 

  : جيب بوجوه ثالثةأو ،ىخريف جيب استيعابه لألكف



٣٥٦

  . االستحبابى محله عل: األول

  . مفهوم االسم ليس حبجة فإن ،خرتنيأزوجتني له  أن ىمحله عل: الثاين

  ).حقه من القسم استوىف أنه ىمحله عل: الثالث

ان كمإالعدالة املطلقة يف حدود  إذ ،االستحبابى  علاألوللعل أقرب احملامل هو محله : أقول

  . كذلى ما سبق بعض الروايات الدالة علك ،سان مستحبةناإل

امتنعت منه مع  فإن ،ليهإاستدعائها و إليها يتخري يف وفاء الثانية بني الذهابأنه  رواكذم مث إ

  .فتأمل ، يف سقوط احلق يف القسم بالنشوزشكال قد عرفت اإلكنكل، قدرا سقط حقها للنشوز حينئذ

 ، إليهضرر عليها يف الذهاب أو حرج ون عسركيمل  إذا يتحقق فيماإمنا فالنشوز ، أي حالى علو

  .أيضاًلنشوز ا كمل يوجب ذل وإالّ

عشر  وحقها يف عشر هلا أو ،من حقه يف العشرين األوىلعند ه ءبقا أن  الزوج هلكمث لو ش

مل  فإن ،سبعاً وثالثاًكباالختالف  أو ،بعضها حقه بالتساوي أي مخساً مخساً وحقهابعضها  أو ،لضرا

قلنا  وإن ،عليه عشر للضرة و، حيث شاءيبيت عشرين أن له وحقها نقل مبدخلية النية يف القسم عد

 عند الضرة عشراً ويفي حقها باملبيت عندها عشراً أن فائه حبقها فعليه و عدماألصلمبدخلية النية ف

  . كل أمر مشتركما هو احلال يف كيبعد مدخلية النية  ن الكل ى،خرألنفسه عشر و

من قسم  أنه بقصدحداهن إات عند ب إذا ون آمثاًكي ن أ يلزمكذلكان ك أنه إذا عليهى نعم يبق

نطباق حق ال عند ضرة ليس قابالًاملبيت  و لالنطباقان قابالًك فيما كيرد بأن ذل إالّ أن اللهم ى،خرأ

  . ون حق نفسهاكعليه فيى خرأضرة 



٣٥٧

فالقول ، نتأ كبل من حق: قال الزوج و،كبت عندي من حق نفس: لو اختلفا فقالت الزوجةو

ل الزوج عن احللف مع رد كين أو ،مدعاهاى تقيم هي البينة عل إالّ أن  بنيته أبصرألنه ،الرجلقول 

  . تاب القضاءكور يف كاالختالف املذى عل ،عدمهو إليها احللف

  



٣٥٨

مل يدخل ا فأقرع للسفر  ولو تزوج امرأة( :قال يف الشرائع ممزوجاً مع اجلواهر :)١٣ مسألة(

طلبته منه توفيتها حصة ن إ بل وجب له مع العود ن جازكل و،معه  غريها استصحبهانيفخرج امسها من ب

،  يف القسماخالًدليس السفر  إذ ،يدخل يف السفر  الكذل ألن ،السبع أو التخصيص اليت هي الثالث

هو  و يف ختصيصها مبا حيصل يف أيام السفر حلصول املقصود اءتفاكعن الشيخ من اال يكخالفاً للمح

  ).زوال احلشمة وسناأل

 السبع ملا يشمل السفر أو هلا الثالث أن  دليلطالقإل ،ره الشيخكالقاعدة هو ما ذى مقتض: لأقو

لو تزوج ( :لذا قال يف مناهج املتقنيو ،)إشكال يف القسم السفر داخالً ليس(: الشرائع فقول، احلضرو

وا كزاد عند  فما، امتد السفر ثالث ليال وأخذها معه و يدخل ا فأقرع للسفر فعينتها القرعةمل وامرأة

جهان  و،راً مث عاد فهل حتسب ليايل السفر ليايل التخصيص أم الكوا بكزاد عند  فما، ع ليالبثيباً وس

  ).أظهرمها االحتساب

مدخلية له يف ختصيص  عدم الدخول ال ولدخولا إذ ،) يدخل املو( :نعم مل يظهر وجه لقوله

  . احلضر و الشامل للسفرطالقاإل

مه كيف حو( :الشرائع قالالم كاستجود  أن نه بعدإف، كره املسالكر وجه النظر فيما ذمنه يظهو

بني  وبينهان معه خصص اجلديدة بالعدد مث قسم كفلو ، ن معه زوجاتهكمل ي وما لو تزوجها يف السفر

  ).القدمية حبسبه

ن يف السفر هاحدإ فاستصحب أكثر أو ون املتزوج ا واحدةكور بني كم املذكال فرق يف احلو

 أن السبع بعد أو حضر من الثالث إذا نه يقتضي حق املقيمةإف، االختالف املتقدمى بدوا عل أو بالقرعة

  . سبعاً أو حيسب السفر من حق املصحوبة ثالثاً



٣٥٩

الدليل إىل احتاج الزوج، ركما تنكال  أو ،ما يدعيكبات عندها  هل أنه اختلفا يف لوما مث إ.  

ما  أو ءخالأما أان حراماً قبل الزواج بعنوان ك كذلن إ :ن قالت الزوجةكملبيت لاى لو اتفقا علو

  .  الصحةأصالةمل يستبعد جريان  ،بعد الزواج حالالً انكبل : قال الرجل و،أشبه

بل يف حال : قالت و،ان يف حال دوامهاكاملبيت ن إ :قال و مث دواماًانت يف حبالته متعةًك إذا أما

 طي شبهة وانك إذا  فيماكبل ال يبعد ذل، ال الطرفنيكللصحة يف  ،الدليل إىل الزوجاحتاج ، املتعة

كان يف الدوام، وتدعي هي أا كان يف حال وطي الشبهة، ألن املبيت  أن هو يدوام حيث يدعو

  . ال الطرفنيكجارية يف الصحة 

عليه (لشبهة من باب قوله وطي ا اح الكان يف حال النكبأنه يقدم قول الزوج بأنه : مبا يقالر نعم

ن كمل ي وإن ،لشبهةاح ال اكحسن يف املقام هو الناأل وحسنهأى  علكضع أمر أخي: )الصالة والسالم

  . فتأمل ،سفاحاً

مبا  أو بالصلح أو للضرة أو بتها يل أو جازاإان بكنه إ :لو بات عند غري صاحبة احلصة قائالًو

  . عدمه ومن غري فرق بني تصدق الضرة قوله، يلالدل إىل احتاج الزوج، رتكأن وأشبه

فلو نام عند ثالث ، ملأس إذا القسم حمسوب أن  يفسالماإل وفركنه ال فرق بني حال الأ الظاهرو

أسلم قبل املبيت عند  ونام عند أربع ون مخساًكأما لو ،  أدلة القسمطالقمنهن مث أسلم نام عند الرابعة إل

حدى األربع وجب عليه املبيت عند إطلق أ، أما لو إشكال فال امسةطلق اخلأفلما أسلم ، اخلامسة

 سالماإلو ،دليل إىل  حباجةسالمفسقوطه باإل، ان ملزماً لهكفر الذي كالدور هلا يف حال ال ألن ،اخلامسة

  . كمنصرف عن مثل ذل جيب



٣٦٠

  . حنوه والقضاء  إىلحاجة يبعد مشول دليل اجلب له فال فره الكان ظاملاً هلن يف حال ك إذا نعم

حقهن يف مذهبه دون   وىفقد و،ان خمالفاًك أن مما تقدم يعلم احلال يف القسم لو استبصر بعدو

  . يف مذهبناًءفا وعمله ان ماكمل يف يف مذهبه بينما  أو ،مذهبنا

 يف حال  أثرهثرأالطالق  ألن كاستبصر بعد ذل وإن ،فلو طلق بدون الشهود سقط قسمها عليهو

رنا الوجه يف قصة العالمة حيث أرجع زوجة السلطان يف كقد ذو ،اً فال تعود الزوجة زوجةونه خمالفك

  . بعض مباحث الفقه

  



٣٦١

  

  فصل 

  النشوز يف

ون من كقد ي و،ون من الزوجكقد ي و،أصله االرتفاعو ،هو اخلروج عن الطاعةو( :قال يف الشرائع

  ).الزوجة

ذا قيل انشزوا إو: قال سبحانه، ئماًان قاعداً فنهض قاك إذا نشز الرجل ينشز: أقول

نشوز  يمس و،تذهبوا ان حىتكقوموا عن امل أو ،اهللا تعاىلمن أمور أمر  إىل أي اضوا ،)١(فانشزوا

 قد ألنه أو ،خر لآلكعليه من ذل  مبعصيته قد ارتفع عما أوجب اهللا تعاىلألنه اًاملرأة نشوز أو الرجل

  . كما أشبه ذل أو التعاون وعه يف الصداقةفلم يستعد للتساوي ماآلخر ارتفع عن 

رمبا قيل  و،حكامااللتزام باأل وخرج عن الطاعة إذا  فيماأيضاًالرجل ى لذا يطلق النشوز علو

ل واحد مل يستعد للتساوي مع ك ألن ،خرل واحد عن اآلكأي فيما نشز  ،أيضاًيتحقق يف الشقاق 

   .تعاىل و اهللا سبحانهأحكامن  اهللا فهو ارتفع عأحكاممل يستعد لتطبيق واآلخر 

  ان كيف شق فليسا يف ماآلخر  وون أحدمها يف شقك الشقاق فهو لإطالقأما 

                                                

 



٣٦٢

  .حوال الثالثةاألى ه علإطالقيصح  و،تعاون واحد وحالة واحدة وواحد

الاليت و :قوله تعاىللاملصنف أوفق  عليهى جر ن ماكل، ل جائز حبسب اللغةكال( :كيف املسالو

 :قوله تعاىلو ،يةاآل )٢(ن امرأة خافت من بعلها نشوزاًإو :قوله تعاىل و،يةاآل )١(زهنختافون نشو

ن خفتم شقاق بينهماإو)٤()،)٣(.  

اسم النشوز حتقق الظاهر : قال ،أيضاًعن الشيخ احملكي  ومنه يعلم وجه النظر يف استبعاد اجلواهرو

، بعيداآلخر حدمها دون أم الشقاق خبروج نعم حتقق اس، عما وجب عليهاآلخر ا عن مل منهكخبروج 

ية بل هو خالف اآل، كذلكما عن اية الشيخ من ختصيص النشوز خبروج الزوج عن احلق  أن ماك

  . غريها واألوىل

: قال سبحانه، جانب واحد خالف الظاهر إىل  الشقاقإطالقره اجلواهر من بعد كن ما ذإف

هم يف شقاق مناإف)انوا هم كإمنا  و،ن يف شقاقكمل ي) صلى اهللا عليه وآله(ول الرس أن مع العلم ،)٥

يتبع غري سبيل املؤمنني نوله  وىتبني له اهلد ق الرسول من بعد ماقمن يشاو: قال سبحانه و،يف شقاق

   .)٦(ت مصرياًءسا ونصله جهنم وما توىل

 ،حيدث منهما مباوفق ألعله  و،حنوه والضرابكالشقاق مصدر باب املفاعلة  أن  يفإشكال نعم ال

ان من ك وإن  فيهاألصلف، ون بعد بني الطرفنيكنه يإمن يبتعد ف ألن أيضاً من واحد كيتحقق ذلإمنا و

فهو  أيضاًحيصل من اجلانبني  أنه ماك،  لتحقق نتيجة البعدأيضاًيستعمل يف جانب واحد  إالّ أنه اجلانبني

  ،مثل املقاتلة

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٦٣

الفعل ألن  ،رادةلو باإلو هذا هذا و،يقتل هذا هذا أن صلهأفإن  ،)١(قاتلهم اهللا: قال سبحانه

  . غريه واللبيب ره املغينكما ذى عل، الفعلرادة  باإلدكما يرارادة يراد به اإل وأحياناً يطلق

مورد الشقاق بالنشوز الستوائهما معاً ى ال يسم( :حيث قال، الم احلدائقكيف ما  أيضاًمنه يعلم و

  ).خرارتفاع أحدمها عن اآليتحقق فلم يف االرتفاع 

نشزت املرأة إذا  :قال  ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، رواه تفسري العياشي رناه ماكيؤيد ما ذو

  .)٢(ذا نشز الرجل مع نشوز املرأة فهو الشقاقإ و،الرجل فهي اخللعة فليأخذ منها ما قدر عليهى عل

 إذ ،اخلروج عن الطاعة حمل تأمل شرعاً مبعىن واالرتفاع  مبعىنلغةً أنه قول مجاعة منهم من أن ماك

 ان املعىنك وإن ،يريد بأنه ختصيص ملوضع خاص يف الشريعة نأ إالّ اللهم، الشرعي واحد واللغوي املعىن

  . التعميم وفالفرق بالتخصيص، أيضاًاللغوي موجوداً هنا 

 وزاً من باب قعدنشزت املرأة من زوجها نش( :تاب املصباح املنريكفقد قال يف ، انكيف كو

يف  و.جفاها وهاكنشز الرجل من امرأته نشوزاً بالوجهني ترو ،امتنعت عليه وعصت زوجها ،ضربو

انه نشوزاً كنشز من م: أصله االرتفاع يقالو، )٣(وِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزاً أَو ِإعراضاً: الترتيل

  ).ارتفع عنه إذا بالوجهني

ى استعصت عل نشزت املرأة تنشز نشوزاً  :امع والقاموس والصحاحكمن اللغويني عن مجلة و

  عن مشس  و،جفاها وضرا إذا الرجل نشز عليها و،زوجها

                                                

 

 

 



٣٦٤

 النشوز ال وإالّ املراد بالضرب الزم النشوز و،جفاها ونشز عليها ضراو ،خالفته والعلوم عصته

  . ما هو واضحكيالزم الضرب 

دلة اليت تأيت ال يتحقق ن النشوز شرعاً حسب األأ الظاهر و،جلفوة تطابق النشوزن اأ نعم الظاهر

سبباً لتغري  واملوافقة ومةء موجباً لعدم املالك ذلانك وإن ،خراآل إىل بامتناع أحدمها عن املستحب بالنسبة

أشبه ليس  ام والغسل ونسكال والطبخ وفامتناع املرأة مما ال جيب عليها من الرضاع ،احلالة السابقة

حتققه منهما ليس  و،ن امتناع الرجل عن حسن املعاشرة الذي ليس بالزم عليه ليس نشوزاًأ ماك ،بنشوز

ما أشبه مما يعتاد عند  والتضارب والضرب حىت وبل، الشقاق السبو ز ليس من النشوكذلك و،شقاقاً

  . خراآلى ليهما علكمن و أ ،هذاى من هذا عل أو ،هذاى  ليس ارتفاعاً من هذا علألنهبعض العوام 

، بعض الشواهد ختصيصه بالدوام وصرافناالان ك وإن ،أيضاًن النشوز يتحقق يف املتعة أ مث الظاهر

لو  )١(وِبما أَنفَقُوا ِمن أَمواِلِهم: رميةكية الورد يف اآل ما مثل بعض الشواهد و،صراف بدويناال نكل

  . طصلح شاهداً البد من اخلروج عنه باملنا

الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اُهللا بعضهم علَى بعٍض وِبما أَنفَقُوا ِمن أَمواِلِهم : قال سبحانه

و نفَِعظُوه نهوزشافُونَ نخالالَِتي تِفظَ اُهللا وا حِب ِبميِللْغ اِفظَاتح اتقَاِنت اتاِلحاِجِع فَالصضِفي الْم نوهرجاه

  .)٢(واضِربوهن فَِإنْ أَطَعنكُم فَالَ تبغوا علَيِهن سِبيالً ِإنَّ اَهللا كَانَ عِلياً كَِبرياً

                                                

 

 



٣٦٥

يصِلحا بينهما صلْحاً وِإِن امرأَةٌ خافَت ِمن بعِلها نشوزاً أَو ِإعراضاً فَالَ جناح علَيِهما أَنْ : قال سبحانهو

 ولَن تستِطيعوا أَنْ تعِدلُوا *والصلْح خير وأُحِضرِت األنفُس الشح وِإنْ تحِسنوا وتتقُوا فَِإنَّ اَهللا كَانَ ِبما تعملُونَ خِبرياً 

 وِإنْ *لْميِل فَتذَروها كَالْمعلَّقَِة وِإنْ تصِلحوا وتتقُوا فَِإنَّ اَهللا كَانَ غَفُوراً رِحيماً بين النساِء ولَو حرصتم فَالَ تِميلُوا كُلَّ ا

  .)١(يتفَرقَا يغِن اُهللا كُالً ِمن سعِتِه وكَانَ اُهللا واِسعاً حِكيماً

ذا مل يقدر إف، ما هو واضحكأين هو الواجب الفعلي ال الشإمنا   الواجب الذي يوجب النشوزكترو

مل  أو ،أشبهه ما وحنومها لفقر أو فاقناإل أو القسمى مل يقدر عل أو حنوه أو اجلماع ملرضى الرجل عل

زعم أحدمها عدم  إذا كذلك و،ن نشوزكغريه مل ي أو حنوه ملرض ون الزوجة من استجابته للجماعكتتم

  .  باملوضوعالًجه أو اجتهاداً خطاًء أو اًه تقليديالوجوب عل

ان واجباً يف كذا إعليه ف و،لزام قاعدة اإلغريهكافر فيشملهما يف املقام كال واملخالف إىل بالنسبةا أم

 ،ان واجباً عندناك وإن ن واجباً لديها مل جيب عليهاكمل ي وإن ،مل جيب يف ديننا وإن دينها أخذت به

 وإن مل جيب يف مذهبهن إ ال نشوز من الزوجحيث ، الزوجة مؤالفة وان الزوج خمالفاًكلو  مثله ماو

  . مل جيب يف مذهبها وإن به وجب يف مذهبه فهو مأخوذ إذا أما و،وجب يف مذهبها

ما نقله البحر الزخار من غري نقل ك (الذمية يف القسم وعند السنة جتب التسوية بني املسلمة مثالً

مل يستجب  و،كحيث يف مذهبها ذلمية ذهي زوجة املخالف ضعف ال وذا طلبت العارفةإف) خالف

  . مثلة من األكغري ذل إىل ، ناشزاًكون بذلكالزوج املخالف ال ي

                                                

 



٣٦٦

علمت  إذا ذا قيلإف، علوميراد به املكالعلم  أنه ال تهحقيقى ة علكية املبارن اخلوف يف اآل أمث الظاهر

رمحه ( ىضا حققه الشيخ املرتمك ،معلوم اخلمرية حرام أن اخلمر حرام ال أن  بهيراد ،بأنه مخر فهو حرام

ون مطابقاً كن قد يكل، بل املراد به نفسه، كذلكاخلوف ليس  و، غريهغريه يفويف أول الرسائل  )اهللا

خفت من  إذا :قال اإذ ،ون بأن اشتبه مثالًكيال قد  و،هفان احملذور موجوداً حقيقة فخاكللواقع بأن 

 الظاهر الذي ألنه ،عدماً أو ابعاً للمرض واقعاً وجوداًم تكاحلليس و، له مبجرد اخلوف املرض فأفطر جاز

ياطة ح فقد جعلوا اخلوف ء عند العقالكذلكبل هو ، يستفاد العرف من اخلوف املأخوذ يف املوضوع

سان ناإليعلم  ال ثرياً ماكحيث ، الدم أو العرض أو ان مفوتاً للمالكانه لكللصيانة مبا لو جعل العلم م

  .  فيقع يف احملذورهفخياإمنا  واحملذور

 وإن ،سان خيافهناإل فإن ،ل الناس يف الطريقكان أسد يأك إذا مثالً ،الوهم اخلوف يشمل حىتو

لصوص يسرقون أموال السيارات الان ك إذا كذلك و،مخسني أو ل يوم واحداً من عشرةكل كان يأك

 ون بني االحتمال الضعيفالعقالء يفرق أن مع وضوح ،خياف منهمنه إ يقال عرفاً ،ل مائة سيارةكيف 

  . ليالًقان الضرر ك إذا ال مبا و،يعتنون باالحتمال الضعيف جداً حيث ال، قلته ورب الضرركبني  و،القويو

مارة ون األكتقد  و،هي خاصة به والرجل أو مارات النشوز يف املرأةأفقد تظهر ، أي حالى علو

ون كقد ي و،رادة النشوزإ الإون له سبب كال يما قد طاعة مقابل اخلفة فيهاإل والمك الثقل يف الأعم مثالً

أشبه  ما أو تريد الزهد يف الدنيا فال تريد زينة الدنيا أو ،حزنت أو ةكا ضعفت عن سرعة احلرأجل أل

   .ال مارات النشوز أوأما يظهر هل هو من ن أ الزوج التبنيى فالالزم عل، كذل



٣٦٧

خياف نشوزها  أنه ى مع االشتباه ال يسمألنه، ملشتبه بها أو  دون الثايناألولى رتب علت تحكاماألو

  . ورةك املذحكامرناه ترتب األكما ذى مارات علذا ظهرت األإف، عرفاً

الم كالفعل بأن جتيبه ب ومارات النشوز تغري عادا معه يف القولأاملراد بظهور (: كقال يف املسال

 تثاقالً وعراضاًإ وتظهر عبوساًأو  ،انت تقبلك أن غري مقبلة بوجهها بعدأو  ،ان بلنيك أن خشن بعد

ا لو كان مذلك، واحترزنا بتغري العادة عحنو  وتقبل عليهو إليه تبادر وان تلطف لهك أن دمدمة بعدو

طلق أ وأداى العادة علاعتبار املصنف اقتصر يف  و،مارة للنشوزأنه ال يعد إذلك من طبعها ابتداًء، ف

 إليها  حقه فعليها املبادرةكذل ألن ،يعترب يف العادة نعم مثل التربم باحلوائج ال. رناهكذ املعترب ما والباقي

ال  وتعد نشوزاً حنوها ال ومورهذه األ وصنفملفلذا خصها ا، دابال عربة فيها بالعادة خبالف اآل وابتداًء

وقع من غري ترجع عما  أو عذراً يالوعظ فلعلها تبدى صر علتبل يق ى،قواألعلى تستحق ضرباً عليه 

 احملرمفعل جل الضرب أل و،ن نشوزاًكمل ت وإن مور حمرمةأا أبل اهلجر  يظهر من جموز الضرب و،عذر

  ). فيه نظرو

 احمللل ال يوجب الضرب ألن ،باحملرم  أوالًكيقيد ذل أن ان ينبغي عليهك أنه  قد عرفتكنكل

 غري كلذا تتر و،القدر الواجبعرف تمث  ،زاء الزوجإفرمبا ال تعرف املرأة القدر الواجب عليه ، حنوهو

  . يوجب عقوبة مثله ال و،غري الواجب وان معتاداً عندها قبل عرفاا بالواجبكالواجب الذي 

ل ترتب كأشوإالّ  ،غريه واً بني عالميته للنشوزكون ما تفعل مشتركمبا تقدم من عدم  ثانياًو

  .  عليهحكاماأل



٣٦٨

ال  و، جيز الضربمل وإالّ هي من مراتب احملرمإمنا زة للضرب مقدمات النشوز او أن مث الظاهر

  .كيف جيوز الضرب مبقدمات ليست مبحرمة: فال يقال ،نشوزاً بنفسهاون كي أن يلزم

 مارة النشوز ما جيب عليها فعلها منأالتربم ا حبوائجه اليت يكون املراد (: قال يف املسالك

وجه ى طلبها عل إذا تتثاقل أو االستحداد بأن متتنع وزالة املنفرإ واملعتاد مقدماته يف التنظيف واالستمتاع

ال جيب عليها  إذ ،اعتأثر لالمتناع من حوائجه اليت ال يتعلق باالستم ال وتعب ولفكت إىل حيوج زواله

حنو سقي املاء ومتهيد الفراش وهو بعيد املراد ا  أن الدين فخر إىل  املنسوبةىيف بعض الفتاوو ،كذل

 تعريف  بقوله يفكذلى صنف علاملقد نبه  و،ه نشوزاًكترذلك غري واجب عليها فكيف يعد  ألن ،جداً

يف يعد التثاقل كمل يعد نشوزاً ف إذا ورةكمور املذ األكترفهو االمتناع عن طاعته فيما جيب له  و:النشوز

  . رهكما ذكهو  و)عنها من مقدمات النشوز

  : الشرائع قالمث إن 

أدا يف تغري عادا  أو حوائجه يف تربم أو يف وجههتتقطب  أن مثل، مارتهأزوجة ظهر من ال فمىت

يعتزل  أن :قيل و،ظهره يف الفراش إليها حيول أن صورة اهلجر و،جاز له هجرها يف املضجع بعد عظتها

ه فيما هو االمتناع عن طاعت وأما لو وقع النشوز، احلال هذه وال جيوز له ضرا و، مروياألولو ،فراشها

  ).مربحاً ال ون مدمياًكمل ي ما يؤمل معه رجوعها ماى يقتصر عل ولو بأول مرة وجيب له جاز ضرا

  خري من التنازعكذل فإن ،رامة املرأة بضراك يهني سالماإلن إ :فال يقال ،بأس بالضرب ال: أقول

 اً أحيانأكثر فأكثرلة كشاستعصاء امل و من الفضيحةكيرافق ذل م مع ماكاحملا إىل الرجوع والتخاصمو

  من الطالق املوجب  أو ثريةك



٣٦٩

ينتهي  وءاهلنا وءحرماا من الدف وضياع العائلة إىل ولؤ مما يكذلكمن البقاء  أو هلدم العائلة

  . ال حيمد عقباه ما إىل ثرياً ماكخرة باأل

 أمثال هذه أكثرما و ،ل يوم مئات التنازع من هذا القبيلكتستقبل  أن مكن احملاكمث هل تتم

أشبه مما هو أصلح  ما والضرب للتلميذ يف املدارسكفالضرب هنا ، ريافاأل وىالقر واملنازعات يف املدن

  . كجل ذلم ألكاحملا إىل الرجوع أو يتأخر و التلميذ يفسدكعند العقالء من تر

لذي يقتضي او الظاهر الو ،النشوزى ل الثالثة علكرمية ترتب كية الون ظاهر اآلكي أن مث ال يبعد

 فهو خالف الظاهر ال، ره الفقيه اهلمداين يف آية الوضوءكما ذكللترتيب و اون الوكأما ، اجلمع املطلق

  . يف املقامالقرينة املفروض عدم و ،بالقرينة إليه إالّ يصار

 بل، سالم ال ما بعد اإلكل ذلك يعتادون العمل بمه وزواجاخلطاب لأل أن يؤيد اجلمع املطلق هناو

 ينصح أحدهم وملخالفةا حيث يضرب أحدهم مبجرد اآلن ىلإبل و، ان مرسوماً يف اجلاهليةكه قبلو

الضرب  واهلجر وان رمبا يستشعر من الوعظك وإن ،البيئات وفراديهجر أحدهم حسب اختالف األو

د للترتيب بعقرينة  ليس حبيث يصلح كن ذلكل، مث اهلجر مث الضرب أوالًالوعظ الترتيب بينها لتعارف 

  . زواجون اخلارج عدم الترتيب فيما يفعله األك

قال رسول اهللا : قال ،زمعةبن  عبد اهللاعن ، رواه العامة مما يؤيد تعارف الضرب من القدمي ماو

آخر   ـهاعيضاج: أو قال ـ م امرأته جلد العبيد لعله جيامعهاكال جيلد أحد :)صلى اهللا عليه وآله(

  .)١(اليوم

  كنا مع معشر قريش: ، عن عمر بن اخلطاب، إنه قالويف رواية أخرى منهم

                                                

 



٣٧٠

تغلب رجالنا نساءنا، فقدمنا املدينة فوجدنا نساءهم تغلب رجاهلم، فخالفت نساؤنا نساءهم، 

يا رسول اهللا، ذئرت النساء على : فقلت) صلى اهللا عليه وآله(فذئرت على أزواجهن، فأتيت النيب 

) صلى اهللا عليه وآله(بضرن، فأطاف بآل رسول اهللا ) ه وآلهصلى اهللا علي(أزواجهن، فأذن رسول اهللا 

لقد أطاف بآل حممد سبعون امرأة ): صلى اهللا عليه وآله(نساء كثري كلهن يشكون أزواجهن، فقال النيب 

  .)١(كلهن يشكون أزواجهن وما أولئك خبياركم

  .رأة إذا نشزت ونفرتذئرت امل: ذئرت بالذال أخت الدال واهلمزة والراء والتاء، يقال: أقول

ال : )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال ،عن عبد اهللا بن أيب ذبابى خرأيف رواية و

 ،أزواجهنى  علذئرت النساء: فقال )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل فجاء عمر ،ماء اهللاإتضربوا 

صلى اهللا (فقال رسول اهللا ، اجهنوون أزكيشكلهن ثري كفرخص يف ضرن فأطاف بآل حممد نساء 

  .)٢(مك خبياركولئأاجهن ليسوا وون أزكثري يشك ءلقد أطاف بآل حممد نسا )عليه وآله

نشزت عليه امرأته حبيبة بنت ، صارناأل ءان نقيباً من نقباك وسعد بن الربيعن إ :شافك الىروو

رمييت كأفرشته : قال و)عليه وآلهصلى اهللا (رسول اهللا  إىل فانطلق ا أبوها، أيب زهري فلطمهابن زيد 

 أراد اهللا أمراً وأردنا أمراً: )صلى اهللا عليه وآله(فقال ، رميةكية الفرتلت اآل، لتقص منه: فقال، فلطمها

   .)٣(اهللا خريأراد الذي و

ذا إف، نت رابعة أربع نسوة عند الزبري بن العوامك: قالت، رك بنت أيب بءعن أمسا، أيضاًفيه و

  :  عن الزبري أبيات منهاىيرو و،سره عليناكي دنا ضرا بعود املشجب حىتأحى ب علضغ

   )٤()لو ال بنوها حوهلا خلبطتهاو(

                                                

 

 

 

 



٣٧١

 ،سر عليهن عيدان املشاجبكي واءسالنى ان الزبري شديداً علك: عن أبيه قال، عن هشامو

   .)١(عليها الثيابى ما يف الصحاح اخلشبة اليت تلقكاملشجب و

 إىل تك باملشجب فاشت)صلى اهللا عليه وآله(بنت رسول اهللا رقية ثمان ضرب عن إ :يف رواياتناو

  . القصة، )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 رجل من )صلى اهللا عليه وآله(النيب ى أت: قال، )عليه السالم( إىل علي بسنده، عن اجلعفرياتو

، نه ضرا فأثر يف وجههاإ وصارينألازوجها فالن بن فالن ن إ يا رسول اهللا: فقال، له صار بابنةناأل

 مبا ءالرجال قوامون النسا: عز وجلفأنزل اهللا ، ك لكليس ذل: )صلى اهللا عليه وآله(فقال رسول اهللا 

فقال رسول ، دبالنساء يف األى أي قوامون عل، )٢(مبا أنفقوا من أمواهلم وبعضى فضل اهللا بعضهم عل

   .)٣(أراد اهللا غريه واًأردت أمر: )صلى اهللا عليه وآله(اهللا 

   )٤(أيضاًروي هذا اخلرب يف الدعائم و

فلعل ، الضرورة وتابكلها وحي بنص الك )صلى اهللا عليه وآله(أقوال الرسول حيث إن : أقول

هو الذي يقول من نفسه نه إ ال يقال ية حىتم باآلكظهار احلإ كأراد بذل )صلى اهللا عليه وآله(النيب 

تعارف ضرب الزوجة ى التواريخ الدالة عل وثريةك من الروايات الكغري ذلإىل ، ءبتأديب الرجال للنسا

التعارف  واجلمع املطلقو احيث ظاهر الو و،برياًك ختفيفاً ك عن ذلسالمخفف اإلإمنا  و،من الزمان القدمي

 ما يتعارف من السبابكجاز اجلمع بينهما  وإن ،سبيل التخيريى  علاألمرون ك يكذلكيف اخلارج 

  . الضرب مثالًو

  : قوالرناه يتبني وجه النظر يف مجلة من األكمما ذو

                                                

 

 

 

 



٣٧٢

نشزت املرأة عن فراش  إذا :رميةكية اليف اآل قال، براهيم القمي يف تفسريهإ علي بن مثل ما عن

هو  وسبهاوإالّ ، فهوطاعته أ فإن ، فهذه املوعظةكفراش إىل أرجعي واتقي اهللا: قال زوجها ،زوجها

جعته يقول أطاعت فضا وجعتر فإن ،غري مربحضرباً ضرا وإالّ ، كفراشها فذل إىل ترجع فإن ،اهلجر

 السب وجعل املوعظةإمنا هن احلب فلفوكت ال: يقول م فال تبغوا عليهن سبيالكطعنأن إف: اهللا

   .)١(برياًكاً ان عليكاهللا ن إ الضرب هلن يف املضجعو

الترتيب  أو اجلمع أو التخيريى ية علورة يف اآلكاملذمور الثالثة هذه األن إ :يف احلدائق قالو

فذهب ، املفيدة للجمعو ار الثالثة متعاطفة بالوكهو جل شأنه قد ذو، ثقلاأل إىل خفبالتدريج من األ

مل  ولالنشوز بالفعى جعلها مترتبة علو، ما هو ظاهر الواوكمور الثالثة اجلمع يف هذه األ إىل ابن اجلنيد

فادة إظاهرها من على  الواوى أبق والعلم معىنى أنه محل اخلوف علك و،مارتهأهور م مع ظكيتعرض للح

  .اجلمع

ن احملقق اعترب يف الوعظ كل، مور الثالثة مترتبةهذه األ أن  إىلذهب مجع منهم احملقق يف النافعو

  .فادة اهلجرإيف الضرب عدم و، فادة الوعظإيف اهلجر عدم  و،العصيانمارة أظهور 

هو و،  يف نفسها مرتبةواكالنشوز بالفعل مع ى مور الثالثة مترتبة علرشاد جعل األإليف االعالمة و

  .ظاهر مجاعة منهم احملقق يف الشرائعو، براهيمإ علي بن المكظاهر 

حتققه  ومارات النشوزأأعين ظهور ، احلالنيى مور الثالثة مرتلة علجعل األ العالمة يف القواعدو

  . الضرب منوطاً حبصوله بالفعلو، ماراتهأظهور ى اهلجر معلقاً عل ولوعظم جعلوا اإف، بالفعل

                                                

 



٣٧٣

مور الثالثة جعلوا األو،  آخرصحاب فصلوا يف املسألة تفصيالًقبله مجع من األ والعالمة يف التحريرو

مع حتققه قبل و، الوعظى مارات النشوز يقتصر علأفمع ظهور ، مراتب ثالثة من حاهلاى مترتبة عل

: به السيد يف شرح النافع قالاستقر و،الضرب إىل صرت انتقلأ ومل ينجع فإن ،اهلجر إىل ينتقل صراراإل

أصررن فإن ، نشزن فاهجروهن يف املضاجع فإن ،الاليت ختافون نشوزهن فعظوهن و:يةاآل ون معىنكفي

   .)١(فاضربوهن

ل واحد ما كتظهر اسإمنا  و،رميةكية الن استظهارها من اآلكمي قوال الهذه األ أن ى تركنإف

  .النقل أو ية من العقلباآلتنفة كاستفاده من بعض القرائن اليت رآها م

 قوله ىمبقتض، خالف أدب تستحق التأديب أو تأيت املرأة مبحرم أن  فرقاً بنيكهنا أن ىمث ال خيف

مل ن وإ، )٣(ءالنساى الرجال قوامون عل :قوله تعاىلو، )٢(م ناراًكأهلي ومكأنفسقوا : سبحانه

  . يةهذه اآلى تأيت مبقدماا مبقتض أو تنشز أن بنيو، ال من مقدماته و من النشوزكن ذلكي

 بهتأمث نها كل و،الشتم وة اللسانءال من مقدماته بذا وليس من النشوز (:كلذا قال يف املسالو

يرفع  أو متاعحنوه مما ال يتعلق حبق االست وكذلى هل جيوز للزوج تأديبها عل و،تستحق التأديب عليهو

 نةكالزوج فيما وراء حق املسا أن  واألقوى، باملعروفاألمرقوالن تقدما يف باب  ،مكاحلا إىل أمره

  . در االستمتاعك و عيشهكص ذلغن وإن ،جنيباألكاالستمتاع و

  حيث جعله اهللا قيماً ، بينه وجنيبيقال بالفرق بني األ أن نكن ميكل: أقول

                                                

 

 

 



٣٧٤

   .)١(م ناراًكأهلي ومكأنفسقوا :  سبحانهحيث قال، ويل الصغريكعليها 

هدد خصوصاً فيما ، راهةكأراد الرجل اجلماع ورأت املرأة املنع ملواضع ال إذا مث هل من النشوز ما

استجابتها له ولو على من أدلة ، ناالاحتم، ما أشبه أو خمبالً أو أبرص أو ىاامع بأتيان الولد أعمفيه 

 ،ليس من النشوز يف شيء و،عرفاً يقتضي حقها يف املنعة، فاجلمع بني األدلة قتب، ومن أنه إطاعة للشريع

  . دلة املستفاد عرفاً من مجع األألنهبل ، ءاالقتضاى  عل تقدمي الال اقتضاءكذل ليس معىنو

 ،ءليس من النشوز يف شي و،هلا حق املنع أن فالظاهر، تقليده احللية وان تقليدها التحرميك إذا أما

تقليداً  أو  ويراه اجتهاداًرأته حالالً إذا ذاك وبل، ان االحتياط الالزم عليها االجتنابكا  إذكذلكو

م ك باحلجهالً أو  بالشريعةةاب من غري مباالك يريد االرتكمع ذل وخالف االحتياط الالزم أو حراماً

  . كما أشبه ذل أو نسياناً أو عنده

 أنه بل الظاهر ، خصوصية لقسم خاصفال، فالوعظ مطلق شامل ملطلق أقسامه، انكيف كو

 أن عدببل ال يست، كما أشبه ذل أو تاب هلا تقرأهكعطاء إ أو نسان يعظهاإ ك بتحريأيضاً بشامل للتسبي

  . لو باملناط والتهديد أو تعليق السوطكاملخوف يشمل مثل العمل الزاجر 

 يعلق رحم اهللا رجالً:  قال)لهصلى اهللا عليه وآ(النيب ن إ :عن جابر مرفوعاً، يف روايات العامةو

   .)٢(السوط حيث يراه أهل البيت

   .)٣(علقوا السوط حيث يراه أهل البيت :ىخرأيف رواية و

                                                

 

 

 



٣٧٥

 ر ماكذ و،هو ختويفها باهللا سبحانه وأما الوعظ فظاهر: حيث قال، ره احلدائقكفعليه هو أعم مما ذ

عليهم  (طهارعن أبنائه األ و)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب خباراملرأة يف األى ورد من حقوق الزوج عل

  ).السالم

  .روهكخصوص ما ذ ل أقسام اهلجر الكاهلجر يشمل و

  .)١( قراكيتر أن اهلجران يف املضجع: قال الشيخ يف املبسوط(: املختلف يكقال العالمة يف حم

  .ظهره إليها جيعل أن :ابن الرباج ويف مقنعهالصدوق ابنه  و يف رسالتهبابويه علي بن قال الشيخو

  .جعل الثاين رواية واألولدريس قال بإابن و

  .)٣()عدمها والطاعة و باختالف احلال يف السهولةكتلف ذلخيو،  جائز)٢(المها عنديكو

فالسب وإالّ ، أنه فسره بالزمهك و،املراد باهلجر السب أن ،براهيمإ علي بن قد تقدم عن: أقول

 يؤذن بالصد  عرفاً مباكل ما يصدق عليه ذلكاملراد باهلجر  أن هرفالظا ى،ال خيف ماكليس هجراً 

رواه الطربسي يف  و،به قال ابن بابويه و،املضجعيف  إليها حيول ظهره أن الذي منه والقطيعة وعراضاإلو

  . الرواية إىل نسبه يف الشرائعو، )عليه السالم(عن الباقر  تاب جممع البيانك

 ظهره إليها حيول أن اهلجران هوو :قال أن إىل أما النشوز: )معليه السال(عن الفقه الرضوي و

   .)٤( ضرباً رفيقاًهشبه وكالضرب بالسواو، املضجعيف 

، ل واحد منهم بعض مصاديقهكر كذى يفية اهلجر حممول علك يف ءلعل اختالف أقوال الفقهاو

تولية  أو خيري بني اعتزال الفراشعن املفيد من الت و،يعتزل فراشها أنه السرائر من وفما عن املبسوط

 اهلجر من كون من ذلكي أن بل ينبغي، واحد معىن إىل شرييلها ك ى،أقو أنه ما يف الرياض من و،الظهر

  .  باملناطأيضاًاملضجع غري يف  وبل، لم معها يف املضجعكالت

                                                

 

 

 

 



٣٧٦

رجا به  إذا الة احلكالمها يف تلكالم بأن ميتنع من كاهلجر يف الن إ :صحابلذا قال مجع من األو

  .  فوق الثالثة)صلى اهللا عليه وآله(مل جيز عن ثالثة أيام لنهي النيب   مباكن مجاعة منهم قيدوا ذلكل، النفع

 ك أدلة اهلجر الشامل لذلطالقإل، مثل هذا احلال يف م استثنائي جيوزكحنه إ :يقال أن نكن ميكل

  . خلفواثالثة الذي لم الك عن ت)صلى اهللا عليه وآله(ما منع كفهو ، أيضاً

هذا  واهلجربشده  إذا من هجر البعري، طوهنارب واجلماعى عل رهوهنكأقيل معناه : شافكيف الو

لعل  و:قالنه إ  عن أمحدالزخمشري مقاله قال ناقالًى رد عل شافكهامش ال يف نكل، ءتفسري الثقالمن 

 قرينة املضاجع ترشد و،ما أمرى علراه كإتقدم ى نه يدل علإف مكفان أطعن هذا املفسر يتأيد بقوله

  . اجلماع أنه إىل

ما كإالّ أنه ، يأخذ منها حقه  حقه فاملمتنعة تربط حىتألنهالرجل  إىل  بالنسبةكجاز ذل وإن :أقول

  .يةقاله الزخمشري بعيد عن ظاهر اآل

 ، واحدبه صرح غريو،  ضرباً غري مربحايضر أنه )١(براهيمإ علي بن المكأما الضرب فقد تقدم و

  . براهيم يعترب متون الروايات عند مجع من احملدثنيإ علي بن تفسريو

 يف قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، تاب حتف العقولكشعبة يف  علي بن حسن بنى روو

ال  و،مكال يوطني فرش أن م عليهنكحق، م عليهن حقاًكل وم حقاًكم عليكلنسائن إ :خطبة الوداع

 أن مكقد أذن لاهللا  فإن نعلف فإن ،يأتني بفاحشة الن أ و،مكذنإب إالّ رهونهك أحداً تمكيدخلن بيوت

 م رزقهنكم فعليكطعنأ وذا انتهنيإف، تضربوهن ضرباً غري مربح وجرون يف املضاجع وتعضلوهن

  سون كو

                                                

 



٣٧٧

  .)١(باملعروف

يان للتأديب حبيث يتأمل بضرب الصكون كي ويهشم عظماً ال وحلماً يدمي املراد بغري املربح ما الو

  .بدنه يف ال يوجب ضرراً ومنه املضروب

الم ك أيضاًتقدم  و،)٢(كالضرب بالسوانه إ: )عليه السالم(عن الباقر ، يف تفسري جممع البيانو

  . )عليه الصالة والسالم(الفقه الرضوي 

ما عن ك خشب ال وبسباطون كال ي و،درة خفيفة أو الضرب مبنديل ملفوفيكون أما القول بأنه 

 ضربه  فإنك الضرب بالسواكذلك و،أنه من باب بعض املصاديقكف، الشيخ يف املبسوط نقله عن قوم

  . جسديأمر فيه  وهانة ففيه أمر نفسييف نفس الوقت يوجب اإلو

لعل  و،كيضرا بالسوانه إ خبارعض األويف ب( :حيث قال، كالنظر يف قول املسالوجه منه يعلم و

  ).استجوده احلدائق وإن ،حصالاإل وفهذا الفعل بعيد عن التأديب وإالّ رادة املداعبةإمته تومهها كح

،  اجلسدي يف اجلملةءيذااإل إىل ضافةهانة نفسي باإلإ نوع كالضرب بالسوا أن ملا عرفت من

من بالذهاب ما تفسري بعض الضرب أما يتعارف عند بعض الناس ك  طويالًكان السواك إذا خصوصاً

  . يه ما ال خيفيعندها فف

  . فعلتها وإن تضجر وبتثاقل إليها املراد بالتربم حبوائجه القيام: كقال يف املسال

املراد هنا هو قوة الضرب  و،التربيح الشدة: قال و،ضجر منه وسئمه إذا تربم به (:قال اجلواهري

  من مث وه، ل دفعهبأن املعترب من ضرب التأديب ما يسعرفاً 

                                                

 

 



٣٧٨

مراق  واخلاصرة والوجهكجيب اتقاء املواضع املخوفة و (:مث قال، )املنديل وكواعربوا عنه مبثل الس

املواضع الصلبة مراعياً فيه ى بل يفرق عل، مواضع واحدى يوايل الضرب عل الن أ و،حنوها والبطن

  ).جلهبل بدون قصد املأذون فيه أل، تقام فيحرم بقصده مطلقاًناال ويح ال التشفصالاإل

، صالح إتالف الإ أنه ك تبني بذلألنهوجب الغرم لو حصل بالضرب تلف  (:ال قكاملسالمث إن 

ما إقيل  و،حلظ الويل لد حلظه الالو وتأديب املرأة حلظ نفسه أن الفرق و،أدب الطفل إذا خبالف الويل

 فإن ،يعرض عنه خبالف الويل ويعفو أن للزوج األوىل بأن أيضاًفرق بينهما  و...مشروطان بعدم التلف

نهي لقد ورد اخلرب با و،الصيب إىل عرض عن ضرب التأديب عند احلاجة لرجوع املصلحةي ال  له أنوىلاأل

احملسنني ى ما علو ،حمسن ألنههذا الفرق عدم ضمان الويل ى يتفرع عل و،عن ضرب الزوجة يف اجلملة

   .)٢()،)١(من سبيل

ى ما عل و،بتأديب الطفل حمسن نهألينبغي القطع بعدم غرمه  و: بقولهكن شارح النافع رد ذلكل

ان املقصود من الضرب تأديبها كن إ خصوصاً، كحلاق الزوج به يف ذلإال يبعد  و،)٣(احملسنني من سبيل

  . فعل حمرمى عل

 نكمي (:لذا قال يف احلدائق و،كذلفاتفق ان حسب املوازين العقالئية ك إذا رهكما ذكهو  و:أقول

اتفق التلف بعده إمنا  و،ور ليس مما يترتب عليه التلف حبسب العادةكان الضرب املذكن إنه إ :يقالأن 

  ).فال يبعد وجوب الضمان، ن ترتب التلف عليهكان مما ميك وإن ،اتفاقاً فهذا ال يترتب عليه ضمان

  . الم متنيكهو  وعدم العقالئية وحاصله العقالئيةو

                                                

 

 

 



٣٧٩

صل بالضرب تلف وجب الغرم لو حو (:حيث قال،  اجلواهرإطالق النظر يف همنه يعلم وجو

  ).املرخص فيه غري املفروض من الضرب أن مع، ينافيه الرخصة فيه  أدلته الذي الطالقإل

 القدر املستفاد من النصى فالالزم االقتصار فيه عل، خالف القاعدةى م علكان احلكمث حيث 

 ،الغرقى ها يف املاء حبيث ختشلقائإويف مبا ال يشمله أي منهما مثل خلو باملناط فال جيوز الت وى،الفتوو

 أو ،ختاف خوفاً متزايداًإمنا  و،كمل تتأذ بذل وإن لقائها من شاهقإ أو ،مل حترق وإن لقاء نار عليهاإأو 

مجاعها مجاعاً عنيفاً  أو ،تعذيبها أو ،كبذل ىتتأذالبارد عليها مبا  أو صب املاء احلار أو ،نتف شعرها

  . كغري ذل إىل ،يوجب جرح احملل

  .ةيتهما هي الناشزأ أن  يفكش إذا  ال جيوز للرجل ضراامك

 ، بعد حتقق املوضوعألنه، عدم رجوعها مل جيز الضرب و يف رجوعهاكانت ناشزة مث شكلو و

احتمل  وهجرها أو ذا نصحهاإف، موراب ال ينفع يف املقام بعد لزوم الفحص يف أمثال هذه األحصاالستو

الظاهر  إذ ،احتمل حسب قواعده وإن ،ن موضع لالستصحابكلطاعة مل ي عقالئياً دخوهلا يف ااحتماالً

 كلشامثل  يف رنا لزوم الفحص يف املوضوعاتكقد ذ و،حتمال العقالئياال اب معحصعدم جريان االست

 كغري ذل إىل ،جيب عليه اخلمس هل زاد عنده شيء حىت أنه  أو،جيب عليه احلج هل استطاع حىت أنه يف

  . مثلةمن األ

ى فال جيب شيء من الثالثة عل وإالّ ،رظية الشريفة يف قبال توهم احل يف اآل أن األمرى خيفالو

: ر مما يشمله قوله سبحانهكن يف غري مورد النهي عن املنكل، كيتنازل عن ذل أن له ونه حقهإف، الزوج

 م ناراًكأهلي ومكأنفسقوا)١(.   

                                                

 



٣٨٠

صلى اهللا عليه (عن النيب ، خبار جامع األعن، رام الزوجةكإ يف باب استحباب ك املستدرىروو

 ،م باخلشبكءتضربوا نسا ال، منها هو بالضرب أوىل وين أتعجب ممن يضرب امرأتهإ: قالنه إ) وآله

  . احلديث )١(فيه القصاصفإن 

فأي رجل لطم امرأته لطمة : قالنه إ) صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، ءيف حديث احلوالو

   .)٢(حر وجهه سبعني لطمة يف نار جهنمى  خازن النريان فيلطمه علك ماللعز وجأمر اهللا 

عن ضرب النساء من ى نه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، سالميف حديث دعائم اإلو

   .)٣(غري واجب

 قامه اهللاأأميا رجل ضرب امرأته فوق ثالث :  قال،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، عن الغوايلو

   .)٤(خروناآل ووناألول إليه ينظر ،فيفضحهوس اخلالئق ؤرى يوم القيامة عل

ال  ونفسهن ضراًن ألكميل النساء عند الرجال الن إ : قال)عليه الصالة والسالم(املؤمنني  عن أمريو

   .)٥(ال تعضلوهن وتضاروهنم فال كمانة اهللا عندأن إ و،نفعاً

ريبة  كرأيت من نسائن إ :قالنه إ ،)عليه السالم(املؤمنني  عن أمري، ررمدي يف الغ اآلىروو

   .)٦(يهون العتب و يغري بالذنبكذل فإن رر العتبكت أن كياإ و،بريكال والصغريى ري علكفعاجل هلن الن

                                                

 

 

 

 

 

 



٣٨١

  . )هإلزامم كلحال ومن الزوج النشوز مبنع حقوقها فلها املطالبةظهر ذا إو( :قال يف الشرائع

 لقوله ،الضرب واهلجر وحق الرجل من الوعظك أيضاً كل ذلكرأة يف الظاهر حق امل: أقول

وللرجال عليهن : سبحانه قوله كال ينايف ذل و،)١(هلن مثل الذي عليهن باملعروفو: سبحانه

ما صرح به ك ،فيما أنفقوا من أمواهلم و،بعضل اهللا بعضهم على ا فضما هو فيأالدرجة  إذ ،درجة

   .ىالفتو وما أشبه مما صرح يف النص ويف الطالق و،رميةكية اليف اآل

 تعاىل والطاعة هللا سبحانه إىل رجاع الزوجإ ألن ،أيضاً كيف ذليناال  باملعروف: قوله سبحانهو

  . عطاء املرأة حقها معروفإيف 

 ،فيما خرج إالّ التساويى مما يدل عل ،)٢(أنتم لباس هلن ومك لباس لهن: لقوله سبحانهو

  .نه مما خرجأ إمجاع أو نصليس يف و

يقل يف باا خبروج الزوج مل  ودلة األإطالقفيشمله ، ركالنهي عن املن و باملعروفاألمر من ألنهو

  . كالزوجة عن ذل إىل بالنسبة

 هو بالضرب أوىل وين أتعجب ممن يضرب املرأةإ: )صلى اهللا عليه وآله(ملا تقدم عن رسول اهللا و

   .)٣(منها

 مثل ما، ما خرج إالّ الواجبات واملرأة يف احلقوق وتساوي الرجلى وايات الدالة علجلملة من الرو

ذيه مل يقبل ؤان له امرأة تكمن :  قال)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، عمالرواه الصدوق يف عقاب األ

   تعتبه ال حسنة من عملها حىت واهللا صالا

                                                

 

 

 



٣٨٢

انت أول ك و،موال يف سبيل اهللاأل وأنفقت الرقابعتقت أ وقامت وصامت الدهر وإن ،ترضيهو

ان ك إذا العذاب و الوزركالرجل مثل ذلى علو :)صلى اهللا عليه وآله(مث قال رسول اهللا ، من ترد النار

   .)١(هلا مؤذياً

  . كغري ذلإىل 

الثاين  لتعارف ،املرأة إىل ر بالنسبةكذ أنه  مع،الرجل إىل ية بالنسبةره يف اآلك عدم ذكيف ذل يناالو

 ،نشز إذا ليس هلا وعظهنه إ :هل يقال و،نشز إذا فيما، أيضاًر الوعظ كمل يذ أنه يؤيده و،األولدون 

  . مورفعلت أمثال هذه األن إ خلوف املرأة من الطالق ولعدم التعارف إالّ كليس ذلو

ليس هلا  و،ياهإوعظها  وهلا املطالبة حلقوقها(: حيث قال، منه يعرف وجع النظر يف قول اجلواهرو

احلق ما  إىل رجت عوده وإن ،ماترسال املسلّإ مرسلني له ،ما صرح به غري واحدك ،ال ضربه وهجره

هو ألنهليها  إال إليه كتفويض ذلى عل يتني ما ينبه بل يف اآل،ليست وذن الشرعياإلى ما متوقفان علأل 

سقوط هذه ى ن دعوكمي إذ  باملعروفراألمأدلة  إطالق ناىف وإن ،ال بأس به و،مقامها وئق مبقامهالال

شهود  أو قرارإ أو  باطالعكم ذلكعرف احلان إ نعم، الوالد وما تسقط بالنسبة للوالدك ،املرتبة منه هنا

نفاق إلا أيضاًله  و،مبا يراهعزره  الّإونفع  فإن ،جيب أمره بفعل ما وحيرم مطلعني عليهما اه عن فعل ما

  ). توقف عليه إذا ع عقارهيلو بب وكماله مع امتناعه من ذلمن 

ان العقلي كماإل و،طالقخل خالف اإلإ )نكميإذ ( :قوله و،مجاعر بعض الفقهاء ال حيقق اإلكن ذإف

  سقوط ى ال دليل عل أنه ماك، ال يقف أمام الدليل الشرعي

                                                

 



٣٨٣

بني اجلهاد لذا ال فرق يف اجلهاد  و،الوالد ور بالنسبة للولدكالنهي عن املن و باملعروفاألمرمراتب 

   .)١()ناءنا نقتل آباك: (ما يف ج البالغةكمع غريه  ومع الوالد

 مثل غلق الباب عليه يف ليلة حقها ليبيت ،جبار الزوج بأخذ حقها منهإلزوجة لن  أمث الظاهر

خذ من مثل األ و،وجب عليه إذا مثل شد رجله لقضايا الوقاع و،مل يؤد حقهان إ مثل ختويفها و،عندها

  .مل ينفق عليهاا  إذماله

خذ من مال أيب  هلند باأل)صلى اهللا عليه وآله(  قول الرسول،دلة العامةاأل إىل ضافةيدل عليه باإلو

 خاصة من إجارة ال )عليهم الصالة والسالم( يف أقواهلم األصل ألنهشرعي م كنه ح أالظاهر و،سفيان

  .باب الوالية الشرعية

خمري بني  أنه ماك، رناهكما ذى بني أخذ هذه احلقوق عل ومكاحلا إىل عليه فهي خمرية بني الرجوعو

 ،هلا املنع عن بعض حقه يف قبال املنع عن حقها أن الظاهر وبل، أشبه ما وبني اهلجر ومكاحلا إىل الرجوع

ملا  و،الثمن وحال التقابل بني املثمنك ،كذلكما أمن التقابل بني احلقني الرواية  ويةيظهر من اآلإذ 

  . كغري ذل إىل ،ها مهرهاءعطاإ منع نفسها يف قبال منع الزوج تقدم من

  : حيث قال، منه يعلم وجه النظر يف قول احلائريو

ون وجوبه كي أو ،ناشزاًاآلخر ون كمشروط بعدم  أو ل منهما مطلقكى  علكهل وجوب ذل(

 ،نشوز الزوجالزوجة مطلقاً غري مشروط بعدم ى وجوبه عل والزوج مشروطاً بعدم نشوز الزوجةى عل

ل كى  أعين وجوبه عل،األول احلقوق هو كثبوت تلى دل عل  ماإطالقى مقتض أن  يفإشكالال : قولنف

  .  فيجب يف اخلروج عنه من قيام دليل،منهما مطلقاً

                                                

 



٣٨٤

 ،الزوج بعدم نشوز الزوجةى  علكاشتراط وجوب ذلى  علخباراأل ومجاعقد دل الدليل من اإلو

ى ال دليل عل إذ ، احلقوق مطلقاًكثبوت تلى دل عل  ماإطالقحتت الزوجة ى  علكوجوب ذل يبقو

ان كلو  و، هو وجوبه عليهاخبارظاهر بعض األى بل مقتض، اشتراط وجوا عليها بعدم نشوز الزوج

  . الزوج ناشزاً

صلى اهللا (رسول اهللا  إىل أتت امرأة:  قال،)عليه السالم( عبد اهللاأيب عن ، ففي رواية أيب بصري

انت ك وإن حاجته إىل جتيبه أن :)صلى اهللا عليه وآله(قال  ،املرأةى ما حق الزوج عل:  فقالت) وآلهعليه

هو عليها  وال تبيت ليلة و،جرله األ وفعلت فعليها الوزر فإن ،ذنهإب الّإال تعطي شيئاً  و،ظهر قتبى عل

 )ان ظاملاًكوإن ( :ر من قوهلاالظاهحيث إن  ،)١( نعم:قال ،ان ظاملاًك وإن يا رسول اهللا: تقال، ساخط

  .  فتدبر،ونه ظاملاً هلا بعدم القيام حبقوقهاكهو 

لفة لبيان حق كأما ما يتوهم من استفادة اشتراط وجوبه عليها بعدم نشوز الزوج من النصوص املتو

ففيه منع استفادة ، خرل منهما حبقوق اآلكحيث يستفاد منها مقابلة حقوق ، خراآلى ل منهما علك

 ،عن القيام حبقهاآلخر  عند امتناعاآلخر ق ل منهما االمتناع عن القيام حبكحنو جيوز لى منها عل كذل

ظهر من الزوج النشوز مبنع حقوقها الواجبة من نفقة وقسم وحنوها جبواز  إذا ولذا مل يقل أحد فيما

  ). مكاحلا إىل رفعت أمرهاالّ  وإبل هلا املطالبة حبقوقها، ليس هلا هجره: بل قالوا امتناعها عن القيام حبقه،

 : قوله تعاىلليالًدفي كينه إ :فيه )اط وجوا عليها بعدم نشوز الزوجاشترى ال دليل عل(: ذ قولهإ

أنتم لباس هلن ومكهن لباس ل و...هلن مثل الذي عليهنو)٢(.   

                                                

 

 



٣٨٥

  . مما ظاهره املقابلة عرفاًاآلخر ى ل حقاً علكل أن ىدل عل ما و،حنومهاو

ن أ ف،احك النك مبلكأما حق رعيتو :)عليه الصالة والسالم( عن السجاد ،لة احلقوقففي رسا

ى حيمد اهللا عل أن ما جيبكل واحد منك كذلك و،واقية وأنساً ومستراحاً وناًكاهللا جعلها س أن تعلم

ان ك وإن ،يرفق ا ورمهاكي وحيسن صحبة نعمة اهللا أن وجب و، نعمة منه عليهكيعلم ذل و،صاحبه

 هلا حق الرمحة فإن ،ن معصيةكمل ت رهت ماك ولزم فيما أحببتأ ا كطاعت و عليها أغلظكحق

   .)١( عظيمكذل وقضاًء للذة اليت البد من قضائها إليها ونكموضع الس و،املؤانسةو

ما كظلم  أنه  أي فيما تتصور املرأة،يراد ا املبالغة بالظلم الومهين أ وأما رواية أيب بصري فالبد

يف ك وإالّ ،م ظلموهنأزواج تصورن منعهن األ إذا مث، حيث يطلنب ما ال حق هلن، عادة النساءهي 

  .  سخط الزوج اعتباطاً ظلماً)صلى اهللا عليه وآله(ن تصديق الرسول كمي

فيهما ما ال  و،اً غري حمتمل االستنادإمجاعان ك إالّ إذا ال يتم دليالًنه إ :فيه ،)قل أحديمل (: قولهو

 مما تقدم يف حبث تسليم املرأة ،حنوه و)٢(مثنى يشتريها بأغل: )عليه الصالة والسالم(يؤيد قوله  وى،خيف

  .نفسها يف قبال تسلمها املهر

  . اهللا العامل و،مقام آخرى فللفتو وإالّ الصناعةى رناه هو مقتضكما ذمث إن 

  

                                                

 

 



٣٨٦

حيل للزوج  و، لهفقة استمالةًن أو  بعض حقوقها من قسمةكهلا ترو( :قال يف الشرائع :)١ مسألة(

  . )كقبول ذل

 ،السنة وتابكال واألصل إىل مضافاً،  بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده فيه(: يف اجلواهرو

يصلحا  ن أعراضاً فال جناح عليهماإ أو ن امرأة خافت من بعلها نشوزاًإو :هو املراد من قوله تعاىلإذ 

  .)٢()،)١(بينهما صلحاً

 أن النشوز ومارته،أ و ملا الح هلا من خمايلة،كخافت من بعلها توقعت منه ذل(: شافكالقال يف 

 ،ضرب أو يؤذيها بسبن أ و،املرأة والرمحة اليت بني الرجل واملودة ونفقته وعها نفسهعنها بأن مين يتجاىف

 دمامة سن أوسباب من طعن يف  لبعض األكذل و،مؤانستها وبأن يقل حمادثتها يعرض عنها أن عراضاإلو

يصلحا  أن  فال بأس ما،كغري ذل أو ىخرأ إىل طموح عني أو مالل أو لقخ أو لقشيء يف خأو 

  ). عن بعضها أو قسمةتطيب له نفساً عن  ن أىيتصاحلا عل أن هو وبينهما صلحاً

 املرأة مبا ال جيب عليها من رضاععراض إعن خاف أيضاً إذا للرجل الصلح  أن الظاهر و:أقول

 الراعي والزارع وطتاج يف مثل اخلياناإلة يف كمشار وون املرتليةؤزيادة خدمة للش وغسل وطبخ ونسكو

 األمرليس  و،للمناط يف املقام ودلة األطالق إلكذل و،تاجناإلزوجام يف تساعدهم  حيث غريهمو

فاستماهلا يلة يف طالق نفسها فأرادت الطالق ك وانتك إذا كذلك و،عراضهإ أو خاصاً بنشوز الزوج

  . الزوج لعدم الطالق

  :  متواتر الرواياتكذلى فيدل عل، انكيف كو

                                                

 

 



٣٨٧

ن امرأة إو :سألته عن قول اهللا تعاىل، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، ثل صحيح احلليبم

 ريدأين إ: فيقول هلا، اهرهكون عند الرجل فيكهي املرأة ت: )عليه السالم(فقال  ،يةآخر اآل إىل خافت

ان كما  وصنع ا ما شئتان انظر يف ليليت فكل وتشمت يب أن رهكين أإال تفعل : فتقول له، كطلقأأن 

هذا هو  و،آخره إىل فال جناح: هو قوله سبحانه و،حاليتى دعين عل وك من شيء فهو لكذلى سو

   .)١(الصلح

آخر  إىل رأةن امإو: عز وجلعن قول اهللا  )عليه السالم(احلسن  أبا سألت :خرب أيب محزةو

 من كحلأ وكادع بعض ما هو علي وينكمسأ: فقالت له،  بطالقها فهمكذلكان كإذا  :فقال ،يةاآل

   .)٢(ال جناح عليهماو ك حل له ذل،ليليت ويومي

 إىل ن امرأةإو: عز وجلسألته عن قول اهللا ، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، خرب أيب بصريو

ادع  وال تطلقين وينكمسأ:  فتقول له،أة ال تعجبه فرييد طالقهامراالنده عون كتهذا : قال ،يةآخر اآل

   .)٣(لهك كفقد طاب ذل ،ليليت و من يوميكحلأ و من مايلكعطيأ وكظهرى  ما علكل

 ن امرأةإو: عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم(عن أيب احلسن الرضا ، خرب أمحد بن حممدو

 ذاك كعطيأ وكظهرى ادع ما عل: فتقول،  بطالق امرأتهيهم أن للرجنشوز من اال: قال، يةآخر اآلإىل 

   ما ى ليليت عل و من يوميكحلأ وذاكو

  

                                                

 

 

 



٣٨٨

  .)١(اصطلحا فهو جائز

عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ) عليه السالم(وخرب زرارة، سئل أبو جعفر 

ليس ذلك الشرط : هر يوماً وأن النفقة كذا وكذا، قال أو من كل مجعة أو من كل ش،ما شاء اراً

بشيء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من القسمة والنفقة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً أو 

خافت أن يتزوج عليها فصاحلت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها، فإن ذلك جائز ال بأس 

  .)٢(به

النشوز يكون من الرجل واملرأة مجيعاً، : قال) عليه السالم(يب عبد اهللا وخرب زيد الشحام، عن أ

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فال جناح : فأما الذي من الرجل فهو ما قال اهللا عزوجل

، وهو أن تكون املرأة عند الرجل ال تعجبه فرييد )٣(عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خري

أمسكين وال تطلقين وادع لك ما على ظهرك وأحل لك يومي وليليت فقد طاب له : ها فتقولطالق

  .)٤(ذلك

وإن امرأة :  إنه سئل عن قول اهللا عزوجل،)صلوات اهللا عليه(وعن دعائم اإلسالم، عن علي 

جز عن عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيع:  اآلية، فقالخافت من بعلها نشوزاً

إحدامها أو تكون ذميمة فيميل منها ويريد طالقها، وتكره ذلك فتصاحله على أن يأتيها وقتاً بعد وقت، 

  .)٥(أو على أن تضع حظها من ذلك

  ،وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من املرأة): عليه السالم(وعن الرضوي 

                                                

 

 

 

 

 



٣٨٩

 ،كقد وهبت ليليت ل وك ما عليكلو ينكمسأ: فتقول، فأما الذي من الرجل فهو يريد طالقها

   .)١(هذاى يصطلحان علو

عليه (أي الصادق ـ  قال، يةاآل ن امرأة خافتإو: تعاىليف قوله ، براهيمإ علي بن عنو

 ك ما عليكت لكقد تر: يعرض عنها فتقول له ويطلقها أن امرأة خافت من زوجهان إ : ـ)السالم

ال  وكيقبل ذل أن فال جناح عليه، عداءره مشاتة األكأين إفين ال تعرض ع وفال تطلقيننفقة  كال أسألو

  . شيئاًعليها جيري 

انت امرأة رافع بن ك نزلت يف ابنة حممد بن مسلمة ،يةاآل ن امرأةإو: قوله و:قال أن ىلإ

من ابنة حممد بن  إليه انت أعجبكالسن فتزوج عليها امرأة شابة  يف انت امرأة قد دخلتك وخدجية

 هي امرأة شابة: فقال رافع، ي عل معرضاً عين مؤثراًكأرا أال :فقالت له ابنة حممد بن مسلمة ،مسلمة

فأبت ابنة حممد بن ،  يوم واحدكل وثالثة مين أو هلا يومني أن ىقررت علأشئت  فإن ، إيلّهي أعجبو

 بيين يتسوو  أىال أرضاهللا  وال: فقالت ى،خرأ فطلقها تطليقة واحدة مث طلقها ،ترضاها أن مسلمة

نفسها شحت  وابنة حممد مل تطب نفسها بنصيبها و،)٢( الشحنفساألحضرت أو:  يقول اهللا،ابينهو

رضيت فصاحلته  وزوجهاى  فسخت عل،يطلقها الثالثة أن ماإ وىترض أن ماإ  فأعرض عليها رافع،عليه

   .)٣(رتكما ذى عل

  من تزوج امرأة فلها ما  : يف حديث)عليه السالم(جعفر  أبو قال: عن زرارة قالو

                                                

 

 

 



٣٩٠

 أو يتزوج عليها أن خافت وت منه نشوزاًفتزوج امرأة فخان إ نهكل و،القسمة وللمرأة من النفقة

   .)١(بأس به  جائز الكذل فإن ،قسمتها أو شيء من نفقتهاى يطلقها فصاحلت من حقها عل

سودة  أن حيث رووا، ةعائش والقصة وقعت ما بني سودة أن من: عن عائشة رواه العامة أما ما

ان عائشة من قبله فوهبت كعرفت م )صلى اهللا عليه وآله(يفارقها رسول اهللا  أن رهتكبنت زمعة حني 

  .ما فيهى فال خيف ،)٢(هلا يومها

 ال تطلقين: ان هلا منه ولد فقالتك ويطلقها لرغبته عنها أن امرأة أراد زوجهاأيضاً أن رووا و

 ، إيل أحبيصلح فهوان هذا كن إ : فقال،ل شهرينك يف تقسم يل وولديى دعين أقوم علو

   .)٣(فأقرها

 فيه أيذاًء هلا فإن ،روهاتكبل أحياناً من أشد امل، روهاًك مكون ذلكي ن أن ال يبعدكل: أقول

  . فيما تقدم يف باب متعة املطلقة من التعليلإىل املناط ضافة باإل، سراً خلاطرهاكو

 تبتك:  قالك عن حسن بن مال،الطالق بطلب املهر إىل اهة التوصلركما رواه الوسائل يف باب و

يفرق  أن  زهد فيه بعد ذلك وأحبمثمن رجل فرغب فيه ج ابنته رجل زو )عليه السالم(أيب احلسن إىل 

ب مذهب األ والطالق إىل  مبهر ابنته ليجيبهطالق فأخذ إىل مل جيب وك اخلنت ذلأىب وبينه وبني ابنته

ان الزهد من طريق الدين كن إ :)عليه السالم(تب كف ،الطالق إىل فلما أخذ باملهر أجاب، التخلص منه

   .)٤(كان غريه فال يتعرض لذلك وإن ،التخليص إىل فليعمد

                                                

 

 

 

 



٣٩١

 ،قسمها ظلماً و نفقتهاكترك ،فعله احلرام أو  الزوج احلقوق الواجبةكتر يف أيضاً يأيت كمث هل ذل

  . ناالتماح ،يذائها اعتداًءإ وهاكترأو 

 مقيدهاى  بعد محل مطلقها علخبارهذه األ و: املتقدمةخبارره مجلة من األك ذاحلدائق بعد يف قال

 ة ذمة الزوج مما أسقطته عنه املرأة مباءبرا وختصيص صحة الصلح يف مبينها ظاهرة االتفاقى جمملها علو

  . اب حمرمكارت أو بواجب خالالًإ مما ال يتضمن كحنو ذل أو أراد التزويج عليها أو رههاكلو 

ت له بعض كبعضها فتر أو لو أخل الزوج حبقوقها الواجبةنه إ : يظهر ضعف قول من قالكبذلو

 الروايات اليت وردت ىية مبقتضاآل ألن ،نشوزها يف ان آمثاًك وإن ت ذمتهأبر وكاحلقوق جاز ذل

الل باحلقوق الواجبة عليه خ دون اإل،كحنو ذل وراهته هلاك بكختصيص ذل يف ها صريحأكثربتفسريها 

  . أيضاً كطلق فقرائن ألفاظه ظاهر يف ذلأما  و،هلا

ظاهر  و،م بذهلا احلق مع عدم تقصريهكرناه حكما ذو( : قال،كما يف املسال إىل كأنه أشار بذلكو

 ألن ،كذلكم فيه كاحل و، عبارة املصنفكذلك و،هان آمثاً يف نشوزك وإن حله له وية جواز قبولهاآل

ا على بذله فال شبهة يف عدم هأمث يف تقصريه، نعم لو قهر وإن بذل حقها،ى راهاً علكإيعد   الكلمثل ذ

   .)هو أوىل و خاصةاألول ية باملعىنيظهر من رواية احلليب تفسري اآل وحله،

لها متفقة ك خباراألن إ( : بقولهتبعه اجلواهر وره احلدائقكاالحتياط ما ذ أن  يفإشكالال : أقول

 طالقكز قبوله ما تبذله له من حقوقها يف مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غري حمرم عليه جواى عل

  . )ان لدفع ما يفعله مما هو حمرم عليهك وإن جائز له أنه ال، حنوهو

   .شاء اهللا تعاىل نإ عرض الشرائع له عند تكذل يف المكسيأيت بعض الو

   .انت أوىلك وإن صيغة الصلح إىل مث الظاهر عدم االحتياج

  



٣٩٢

ما يف هل واحد منكأن ك ،هو فعال من الشق و،القول يف الشقاق(: قال يف الشرائع :)٢ مسألة(

من أهل املرأة وآخر ماً من أهل الزوج كم حكالشقاق بعث احلا يخش والنشوز منهماكان ذا إف، شق

  . )أيضاًان أحدمها جاز ك أو امأهله ان من غريكلو  و،األوىلى عل

وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه وحكَماً ِمن أَهِلها :  قوله سبحانهك يف ذللاألص: أقول

ضيف أ أصله شقاقاً بينهما ف)شقاق بينهما( و،)١(ِإنْ يِريدا ِإصالَحاً يوفِِّق اُهللا بينهما ِإنَّ اَهللا كَانَ عِليماً خِبرياً

ون كي أن نكمي و،)٢(بلْ مكْر اللَّيِل والنهاِر: قوله سبحانهك، طريق االتساعى  علالظرف إىل اقالشق

  .جمازاً جبعل البني مشاقاً

 صالح طلباً لإلأكثر وحوالقارب أعرف ببواطن األاأل ألن ،مني من أهلهماكاحل جعلإمنا و

  . الفرقة والصحبةرادة إ والبغض و من احلبهلما ما يف ضمائرمهان ايظهر و،ليهما الزوجانإن كيسو

  : ناالففيه احتم ِإنْ يِريدا ِإصالَحاً يوفِِّق اُهللا بينهما: أما قوله سبحانه

مرتبطة قلوما  وانت نيتهما خالصة صحيحةكبأن البني صالح ذات إمان كد احلصقَن إ :األول

  . بدل الشقاقالوفاق  ولفةألالزوجني اى أنزل اهللا عل ،تعاىل وباهللا سبحانه

يزول عنهما الشقاق ن أ وطلبا اخلري وصالح ما بينهماإيريدا ن إ أي، الضمريين للزوجنين إ :الثاين

 ِإنَّ اَهللا كَانَ عِليماً خِبرياً ،مودة و حمبةءبدل البغضا و،اقاًف وبالشقاقأبدهلما  و،لفةيرتل اهللا عليهما األ

  جيمع  ونييف يوفق بني املختلفكيعلم 

                                                

 

 



٣٩٣

  . ما يف الصدور وهو خبري بدخائل القلوب وبني املتفرقني

  : م مجلة من الرواياتكاحليف قد ورد و

وِإنْ ِخفْتم : عز وجلعن قول اهللا  )عليه السالم(سألت العبد الصاحل  :أيب محزةبن  ي علففي خرب

ِشقَاق قال، يةآخر اآل إىل :مجعا جاز أو فرقا فإن ،ا مجعاءشا وإن ،فرقاا ءشان إ مانكيشترط احل)١(.   

 )٢(فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه: عن قول اهللا تعاىل، )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت :عن مساعةو

 حصالاإللينا يف إما كألستما قد جعلتما أمر: املرأة وفقاال للرجل ،مانكذن احلأاستن إ  أرأيت،يةاآل

 ،نعم: قال ،عليهماتفريقهما أجيوز ،  شهوداً عليهماكشهدا بذلأ ونعم: املرأة ولرجلافقال  ،التفريقو

: منيكقال أحد احلن إ أرأيت: قيل له، طهر من املرأة من غري مجاع من الزوجى عل إالّ ونكن ال يكلو

ذا إف ،التفريقى جيتمعا مجيعاً عل ون تفريقاً حىتكال ي: فقال ،مل أفرق بينهما: خرقال اآل و،قد فرقت

   .)٣(تفريقهماالتفريق جاز ى معا مجيعاً علتاج

 ،يةاآل واثُعبافَ :سألته عن قول اهللا تعاىل، )المسعليهما ال(عن أحدمها ، عن حممد بن مسلمو

   .)٤(يستأمرا يفرقا حىت أن منيكليس للح: قال

 :قال ،ية اآلواثُعبافَ: عز وجلسألته عن قول اهللا ، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن احلليبو

شئنا فرقنا وإن شئنا مجعنان إ اميهلع يشترطا و،املرأة ويستأمرا الرجل يفرقا حىت أن منيكليس للح، 

   .)٥(مجعا فجائز وإن فرقا فجائزفإن 

                                                

 

 

 

 

 



٣٩٤

الرجل فهي ى علاملرأة نشزت إذا  : قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر ، عن زرارة،عن العياشيو

  . ذا نشز الرجل مع نشوز املرأة فهو الشقاقإ و،منها ما قدر عليه اخللعة فليأخذ

فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه وحكَماً  :يف قوله تعاىل، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن زيد الشحامو

   .)١(املرأة و الرجلايستأمر يفرقا حىت أن منيكليس للح :قال ،ِمن أَهِلها

 وإن ا مجعاءشان إ يشترط عليهماو :)عليه السالم( عنه ،عن احلليب، يف خرب آخر و:يقال العياش

   .)٢(فرقا فجائز وإن مجعا فجائز فإن ،ا فرقاءشا

   .)٣(قلدامها الفرقة ففرقا فهو جائز ورضيافإن  :يف رواية فضالة و:قال

ل كامرأة مع  و رجل)المعليه الس(أيب طالب  علي بن ىتأ:  قالة،عن حممد بن سريين عن عبيدو

مث قال ، ماً من أهلهكح وماً من أهلهاكابعثوا ح: )عليه السالم( علي فقال، واحد منهما فئام من الناس

فقالت  ،تفرقا فرقتما أن شئتما وإن جتمعنا مجعتما أن رأيتمان إ ،ماكهل تدريان ما علي: منيكللح

ال تربح : )عليه السالم( علي فقال، أما يف الفرقة فال :فقال الرجل، ي ويلتاب اهللا علكرضيت ب: املرأة

   .)٤(تقر مبا أقرت به حىت

فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه  :عز وجليف قول اهللا ، )عليه السالم( أيب عبد اهللاعن ، عن أيب بصريو

فرقا  وإن ،مجعا فجائزإن  ف،ا مجعاءشا وإن ا فرقاءشان إ مان يشترطانكاحل: قال وحكَماً ِمن أَهِلها

   .)٥(فجائز

  ما ك ،املرأة مجيعاً وون من الزوجكأما الشقاق فيو :)عليه السالم(ضوي رعن الو

                                                

 

 

 

 

 



٣٩٥

  صاحلاًخيتار الرجل رجالً ،وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه وحكَماً ِمن أَهِلها: قال اهللا

 اأراد وإن ،يستأمرا أن صالحاً فمن غريإأرادا  فإن ،صلحى عل أو ةفرقى  فيجتمعان علار رجالًاملرأة ختتو

   .)١(يستأمرا أن من بعد إالّ التفريق بينهما فليس هلما

   .)٢(مثله ،الذي هو متون الروايات، عن الصدوق يف املقنعو

فَابعثُوا حكَماً : عز وجلقول اهللا  قال يفنه إ ،)عليه السالم(املؤمنني  عن أمري، سالمعن دعائم اإلو

ن إ يشترطا عليهما واملرأة ويستأمرا الرجل ما حىتكحي أن ليس هلما: قال ِمن أَهِلِه وحكَماً ِمن أَهِلها

   .)٣(ا فرقاءشا وإن ا مجعاءشا

عز قول اهللا ما قاال يف أ، )عليهما السالم( أيب عبد اهللا وعن جعفر، أيضاً سالمعن دعائم اإلو

 يستأمرا الرجل يفرقا حىت أن نيمكليس للح: قال ،فَابعثُوا حكَماً ِمن أَهِلِه وحكَماً ِمن أَهِلها :وجل

   .)٤(املرأةو

ل واحد منهما فئام من كمع امرأة  أتاه مع رجالًن إ :)عليه السالم(ملؤمنني  ا عن أمري،عنهو

: مني فقالكاحلى  ففعلوا مث دع،ماً من أهلهاكح وماً من أهلهكعثا حيبأن ) عليه السالم(فأمر ، الناس

يفرقا فرقتما أن رأيتما وإن ،جيمعا مجعتما أن رأيتمان إ ماكعلي ،ماكهل تدريان ما علي ،فقالت املرأة :

ذبت ك: )عليه السالم(املؤمنني  فقال أمري، أما الفرقة فال: قال الزوج و،ي وعلتاب اهللا يلكرضيت ب

   .)٥(بالذي رضيتى ترض لعمر اهللا حىت

                                                

 

 

 

 

 



٣٩٦

م به كفما ح: قال ،وِإنْ ِخفْتم ِشقَاق بيِنِهما: تعاىل يف قوله ،براهيم يف تفسريهإ علي بن عنو

مان كان احلكذا إ ف،منيكاحل يعىن ِإنْ يِريدا ِإصالَحاً يوفِِّق اُهللا بينهما: يقول اهللا، مان فهو جائزكاحل

 فإن ،كأقطع شيئاً دون أن أحب الين إ فكخربيين ما يف نفسأ :املرأة فيقولى م املرأة علكَني دخل حعدل

  اهللاكأنشد: ن ناشزة قالتك تمل وإن ،بينه وفرق بيين وشاء عطين من مايل ماأ: انت هي الناشزة قالتك

  . ءيمس  إيلّنهإن استر ذيل يف نفقيت فكل و،بينه وبيينال تفرق أن 

وخيلو فإن ،كأقطع شيئاً دون أن أحب ين الإ فكخربين ما يف نفسأ: فيقولل بالرجم الرجل كَح 

 ن ناشزاًكمل ي وإن ،فال حاجة يل فيهابينها  وفرق بيين واستطعت خذ يل منها ما: ان هو الناشز قالك

  . فأرضها من مايل مبا شئت،  إيلا أحب الناسأبينهما ف و اهللا ال تفرق بيينكأنشد: قال

ل واحد منهما ك فأخذ ،صاحبه إليه هبى أفض ل واحد منهما ماكقد علم  ومانكَاحل يمث يلتق

ذا فعال إف، يوفق بينهما أن  حني يريد اهللاكذل و،كصدقنأل ولتصدقينميثاقه  واهللا صاحبه عهدى عل

إليه ىد منهما صاحبه مبا أفضحل واكث وحد نت أ: قاال، شزةانت املرأة هي الناك فإن ،ن الناشزعرفا م

  أبداً حىتكيبغض أن هو أحق وكرامة لكال  وةنفقعليه  ك ليست لكعدوة اهللا الناشزة العاصية لزوج

مر اهللا املبغض يا عدو اهللا أنت العاصي أل: قاال له، ان الرجل هو الناشزك وإن ، اهللارأم إىل ترجعني

  . تابهك وأمر اهللا إىل يرجع  أبداً حىتهلا وجهاًى ال تر وال تدخل هلا بيتاً و نفقتهاكعلي وكالمرأت

 هلهماً من أك فبعث ح،احلال هذهى امرأة عل و رجل)عليه السالم(أيب طالب  علي بن ىأتو :قال

شئتما  وإن ،شئتما فرقتمان إ ماكاح ،مانكهل تدريان ما حت: منيكقال للح و،ماً من أهلهاكحو

  فأوجب  ،قهاطلأال  وم فرقةكحبى ال أرض: فقال الزوج ،مجعتما



٣٩٧

 ماتت مل يرثها وإن ، احلال الزوج ورثتهكذلى مات عل وإن ،يدخل عليها أن منعه ونفقتهاعليه 

ن إ نزلت ذه املرتلةأرهت املرأة ك والزوج يرض فإن ،ره الزوجك ومنيكم احلكرضيت منه حبإذا 

   .)١(منيكم احلكح  إىلترجع ماتت ورثها حىت وإن هثرمات مل ت وإن ،ن هلا عليه نفقةكرهت مل يك

 ال أنه ،صحاباأل إىل لهناسبني املصرح به يف عبارة مجلة منهم  ،صحاباألالم كمث الظاهر من 

 أنه كذل معىن و،الزوجنيذن إى  يتوقف علاجتمعا عليه مل ومان الصلحكاحلى رأ أنه إذا  يفإشكال

 ثرة القسمكا من الزوج للزوجة أعطي إذا  فمثالً،الزوجني القبولى ح وجب علصالاإليف ما اتفقا يف ك

 أو ذا أعطيا من الزوجة للزوج قلة القسمإ و، لزم عليه القبولكما أشبه ذل أو تبديل املرتل أو النفقةأو 

منه للزوجة مل خيرج من يده حق ى أعط إذا الزوج أن ىن يبقكل،  لزم عليهاكحنو ذل أو قلة النفقة

بيدها ق الكان شرط الط إذا  أو،ا طلب طالق اخللع مثالًأعطي منها له حق هل إذا جةوالزن أ و،الطالق

  . مورمثل هذه األ مني نافذان حبيث يرفعان حىتكاحل أن ىنه ال دليل علإف، كان هلا ذلك

البحث عن  ومني االجتهاد يف النظركاحلى جيب عل(: كرأيا الفراق فقد قال يف املسال إذا أما

 ،ح فعالهاألصلح هو صالاإلرأيا مث إن  ،أمكنليف بينهما ما التأ والشقاقى السبب الباعث عل وامحاهل

   :منيكح أو يلنيكوما وكى علمرتبان قوالن  ،فهل جيوز هلما الفراق، ح هلما الفراقاألصليا أروإن 

  . فال وإالّ ،ة فعالهلاكالوتناولت  فإن ،الةكوجوب مراعاة الو يف إشكالال : األولى فعل

                                                

 



٣٩٨

 طالقاإلى يم علكالتحى مقتض أن ىعلمبنيان  قوالن أيضاًلفراق ففي جواز ا: الثاينى علو

أمر طالق  أن من و،ونان صالحاًكالبذل حيث ي وفيتناول الطالق، ه صالحاًنيريا تسويغهما فعل ما

يدل و .شهرهذا هو األ والطالق بيد من أخذ بالساق: )صلى اهللا عليه وآله( لقوله ،الزوج إىل لفكامل

يشترط  و:نه قالأل، ذنا بدون اإلمطالقهجواز اجلنيد ابن يظهر من  و...حسنة احلليب خبارعليه من األ

 كرأيا ذل إذا جيمعا أن  أويفرقا بينهما أن للمختارين مجيعاً أن الزوجنيى مه علكحب ياملرض أو الوايل

 فعاله مهما وكالمها يف ذلك وما قدأ و،الرضا به وك ذلذنفاإل واحد من الزوجني كى عل و،صواباً

  .  مث نقل الرواية املتقدمة،)١()منيك بعث ح)عليه السالم(علياً  أن يقد رو و،فهو جائز عليهما

انا ك سواء ،جازماإان خلعاً فبكذا إ و، الزوجإجارةب الّإون كالطالق ال ين إ :يقال أن نكن ميكل

 خباربل ظاهر بعض األ، جازةم حيق له الطالق بدون اإلكَاحل أن ىال دليل عل إذ ،يلنيكو أو منيكح

 أن  ظهور النصوص يفكعليى ال خيف(: لذا قال يف اجلواهر و، واالستيمارجازةاإل إىل املتقدمة االحتياج

ليس هلما التفريق مع  أنه ىالم املشهور املرتل علكيف لعله ال ينا و،كالتفريق هلما مع اشتراطهما ذل

  . )أيضاًالم ابن اجلنيد ك نزل كذلى بل عل، طالقاإل

مه كّحم ولهكان مأذوناً من قبل موك وعوض غريبيطلق  أن هيلكو أو م الرجلكَحى ذا رأإف عليهو

وال ، صنع له بالطالق م املرأة الكَح أن  لوضوح،م املرأةكَح إىل احتياج  به بال طلق مستقالًكيف ذل

ساعده  واخللعى رأ وإن أزيد حسب مقدار التوكيل والتحكيم، أو يطلق واحدة أن فرق يف ذلك بني

ماأمن الواضح  و،األمراختلفا مل ينفذ  وإن ، ختالعاكان هلما ذلكم املرأة فيما كَح أرادا الطالق ن إ

  يتوفر يف الطالق شروط  أن واحد يلزم أو باثنني أو غري خلع بثالث أو خلعاً

                                                

 



٣٩٩

بل ، طالق املباراة حال كذلك و،كغري ذل والطهارة يف املرأة بدون مواقعة والطالق من العدلني

 مضراً كن ذلكمل ي وان مورد الفسخك إذا املرأة فيما أو هلما الفسخ من قبل الرجلن إ :يقال أن ينبغي

  . مناطها أو دلة األطالقبالفورية إل

ن اخللوة كم املرأة باملرأة فيما مل تكَح وم الرجل بالرجلكَخيلو ح أن يلزم أنه  يفإشكال المث إنه 

 ملا تقدم يف ،ما فيه رغبتهما و ليعرفا ما عندمها،حنوه ونسان آخرإمبا يزيل التحرمي من وجود  وإالّ ،حمرمة

مبا اآلخر ى مان بعد االختالء بالزوجني مل خيف أحدمها علكَاذا اجتمع احل و،السابقة مجلة من النصوص

  . الصواب ينا من رأكيتم علم حىت

  له،امرأة واحدة و واحداًرجالً أو ،ونا امرأتنيكي أن جيوز أو ،وما رجلنيكهل يشترط فيهما و

  . حيتمل اجلواز و االحتياطكذلك و،األول إىل صرافناال و، فيما وجدتكل مل يتعرضوا لذ،هلاأو 

  .)١()شيءى جيتمعا عل ليهما آخرين حىتإاختلف رأيهما بعث فإن ( :اجلواهر قالمث إن 

لزوم بعث ى دليل عل ال إذ ،ان هذاكم أو ذاان هك سواء م،في بعث واحد آخركي أنه ن الظاهركل

  .أيضاًاثنني 

 ،عمال بالنياتاألإمنا  ف،حصالاإلعي بقصد الس يف خالص النيةإمني كَاحلى يلزم عل ه أنىخيف وال

ِإنْ يِريدا : قال سبحانه، الصالح وللحق تعاىل وفقه اهللا سبحانه وذا حسنت النيةإف ى،نو  مائل امركلو

والَحاً ياِإصمهنيفِِّق اُهللا ب.  

 وإن ، الثاين يبعدال ،التفريق وعم من اجلمعاأل أو صالحاً جمرد اجلمع بينهماإهل املراد بأن يريدا و

قد  واجلمع يف ونكح قد يصال أن اإللوضوح ي،اف بدورصناال إالّ أن ،األولان املنصرف من اللفظ ك

  . ون يف الفريقكي

  عدم التوفيق بني الزوجني يدل أن ي يقتضمفهوم الشرطن إ( :فقول اجلواهر

                                                

 



٤٠٠

 ،مها فساد بل يف نية أحدمها أو، حصالاإلقصد ى ما مل جيتمعا علأ و،منيكَفساد قصد احلى عل 

  . حمل تأمل، ) مل يبلغا املرادكفلذل

 هلاأل وداألوالو للمجموع من أسواء هلما ، يقوال ما هو الصالح أن جيب عليهما أنه الظاهرو

ون أحدمها كقد ي و،الزوجني إىل يف االفتراق بالنسبة أو االجتماع يف ون الصالحكقد ي إذ ،من أشبهو

  . املهمى هم علبصورة عامة فالالزم ترجيح األ و،اموع من حيث اموع إىل بالنسبة

ان قصدمها كد لو كون آكبل احلرمة ت، قاال غريه مل يستبعد احلرمة ورأيا الصالح يف شيء إذا أما

 أن  أو،أحدمها يريد الزواج باملرأة ألن نهما أرادا الفرقةكاالجتماع ل يف رأيا الصالح إذا ماك، سيئاً

عداوما  أو ماهلا أو  جلماهلا، بترتيب بينهما مثالًمتعةً أو ارئثل يريد االستك ،ليهما يريد الزواج اك

  . غراض الفاسدة من األكلغري ذل أو له أو الباطنة هلا

 أو ا بنت أحدمهاأل ث مسيءنهما قاال باالجتماع من الزوجني لغرض كأيا الفراق لر إذا كذلكو

  .  يف طرف الزوجكذلك و،زوج مثالً بال أو نفقة ها بالءيريد بقا هو ال وختهأ

 كمل يضر ذل وإن ،الفراق بنظرمها فعال حراماً إىل  حيتاجاألمر وفلوأصلحا، أي حالى علو

ن رمبا يفصل كل، ناالاحتم ،ال يبطل أو احكفعال الفرقة فهل يبطل الن وحصالاإلرأيا  إذا أما، بالوضع

 ،فالبطالن وإالّ ، فالصحةأيضاًماً ملا يشمل مثل هذا الطالق كَوما حكذما حال إ أو التهماك وبني

  . قربهذا هو األو

بدون  أو جعاهم حيث راكانا من قبل احلاك إذا مان فيماكَينفذ ما فعله احل أنه إمنا مث الظاهر

 كاالستقالل بذلى رأ إذا ،اليوم باالدعاء العامى صالح الفاسد مما يسمالويل إل أنه من باب، املراجعة

   انك أو انا من قبل الزوجنيك أو صالحاً



٤٠١

 هلانا من قبل األك إذا أما، خرمن قبل الزوج اآلاآلخر  وم عن أحد الزوجنيكأحدمها من قبل احلا

فال اآلخر الزوج  أو مكمن قبل من له الصالحية من احلااآلخر ان ك وإن ،هل األان أحدمها من قبلكأو 

  .  عدمهاألصل و،النفوذى دليل عل ال إذ ،نفوذ

م كان أحدمها من قبل احلاك أو ،هل مثالًمن قبل األاآلخر  وان أحدمها من قبل الزوجك إذا نعم

م للزوج كمن قبل احلا أو يل عن الزوجكالو ىرأ و،من قبل من ال صالحية لهاآلخر  والزوج إىل بالنسبة

  . ك أدلة مثل ذلطالق إلك صح ذل،طلق بدون اخللع والطالق

  : لماتك من الثريك يظهر وجه النظر يف كبذلو

م كم هل هو احلاكنفاذ احلإية بالفقهاء يف املخاطب يف اآل واختلف املفسرون(: ففي احلدائق

 ،العالمة يف القواعد وقطع احملقق يف الشرائع األولب و،لاقوأى عل أهل الزوجني أو الزوجان أو الشرعي

اختيار ابن  الثاين و،امكاحل إىل جعاًاية رجعلوا ضمري فابعثوا يف اآل و: قال،كثراأل إىل كنسبه يف املسالو

بعثهما امتنعا  إذا :يف النافع قال إالّ أنه ،احملقق يف الشرائع وأبيه يف الرسالة واملقنع وفقيهلبابويه يف ا

  . )مكاحلا

السلطان الذي ترافع : فقيل ،مني من هوكَنفاذ احلإاختلف يف املخاطب ب(: البيانجممع يف و

  . )المعليهما الس( عن الصادقني خبارهو الظاهر يف األ و، الفقهاءأكثر وعن سعيد بن جبري ، إليهالزوجان

 يفرقا بالطالق أن هلما مني هلكاختلفوا يف احل وي، عن السد،أهل الزوجني أو الزوجاننه إ :قيلو

 أن بعد إالّ كليس هلما ذل أنه )المعليهم الس(الذي يف روايات أصحابنا عنهم  و،رأياه أم الن إ

  . كيرضيا بذل ويستأمرامها



٤٠٢

عليه ( علي رووه عن و،براهيمإ ويالسد والشعيب و عن سعيد بن جبري،كهلما ذلن إ :قيلو

  . )مني رسوالنكَاحلن إ :الهذا القول ق إىل من ذهب و،)السالم

الم الرضا ك إالّ ما حنن فيهى  املتقدمة ما يدل علخباراأل يف أنت خبري بأنه ليسو( :مث قال احلدائق

إىل هذا القول  نسبإمنا  و،البعث من الزوجني أن  يفنه صريحإف ،)١(تاب الفقهك يف )عليه السالم(

 براهيمإ علي بن المكورة يف كظاهر الرواية املرسلة املذ و ...ذه العبارة ر قد عبألنهالفقيه  يف الصدوق

هذه احلالة ى املرأة عل وأتاه الرجل أن بعد أنه حيث تضمنت، )عليه السالم(اإلمام املرسل هو أن هو 

ون ك في،يبعثا أن يأمر الزوجنياإلمام  أن نقل عن ابن اجلنيد و ...ماً من أهلهاكَح وماً من أهلهكَبعث ح

  . )٢()ثالثاً هذا قوالً

م كيلي احلاكانا وك وحق هذا أو مجعا بتنازل من حق هذا أو مانكَذا فرق احلإف، انكيف كو

 بطل ،ما مل يفعال الصالحإ: قال أو ،ذما فيما فعالأ أنه ركنأ وإن ،إشكالم فعلهما فال كفصدق احلا

  . شرعاً إليه األمرم الذي جعلكال خمرج عن أمر احلا إذ ،يلنيكعمل الو

مل نأمرمها مبا فعال بأن : بأن قاالكذبا  إذا أما، إشكالني فصدقا فال يلي الزوجكو اناك إذا ماأو

قواعد ى عليهما احللف عل و،مني البينةكَاحلى فعل، مية مل تشمل ما فعالكَاحل يف ذناإل أو الةكانت الوك

 ،الزوجني البينةى  فعل،عال الصالحنهما مل يفكلالة ك للوان مشموالًكما فعاله ن إ :قاال إذا أما ى،الدعو

  . وا مهملةكة لاكعدم املشمولية للو معىنو

 عث بعثبح يف الالم الصكاحلاى رأ ويبعثامل  وإن ،إشكالمني فال كَبعثا احلن إ الزوجنيمث إن 

   أن األمرم فالظاهركن حاكمل ي وإن ،مل يرضياوإن 

                                                

 

 



٤٠٣

 مكاحلا أو جازة الزوجنيإب إالّ ،اًإطالقشأن هلم  هل الفاأل، دلة األطالقعدول املؤمنني إل إىل يصل

الزوجني ال يوجب  ومكبعد تعذر احلا أو ية هلم ابتداًءاحتمال مشول اآل و،وم من عدول املؤمننيكأو 

  . السنة وتابكالظهور الذي هو املأخوذ به يف ال

ما  أو صغرياً أو جمنوناً  أو،مورشأن له يف مثل هذه األ السفيهاً المها ك أو ان أحد الزوجنيكذا إو

  . منيكَغريه بعث احل أو انكماً كالوايل حاى ان الالزم علك كأشبه ذل

يكون  أن نكما ميك، ون الزوجنيكي أن نكالباعث مي أن فقد ظهر مما تقدم، أي حالى علو

  . غريهم والنافعيف احملقق  وبل هو ظاهر الصدوقني، مكاحلا

 األولون اخلطاب يف كي أن ال يستلزم و،هو حقو( :شف اللثام يف شرح عبارتهكقال يف و

 إىل من الترافع نه أوىلأ ومني جائزكَبعثهما احل أن من املعلوم فإن ،ال ينافيه ظاهرها و،للزوجني ليستبعد

البعث  أو ،خصوصاً أو ية هلم عموماًمني مع جواز اخلطاب يف اآلكمها احلؤلياوبعث أ إذا ذاك و،مكاحلا

نفي البأس عن بعث ى اقتصر يف النهاية عل و،مكما يف بعث احلاكغريه  ولواجبا إىل منهم فيقسم

توقف  إذا وجوبه و،ل من هوالءكون خالف يف جواز البعث من كال ي أن باجلملة ينبغي و،الزوجني

  . )كية االختالف يف ذلال ينشأ االختالف يف اآل و،الزوجني ومكح عليه خصوصاً احلاصالاإل

حدهم  وأيضاًهل جعله البعث من األ إالّ أن ،ان تاماً من جهة بعث الزوجنيك وإن المهك: أقول

مني كَشيء يلزم عليهما من احلأي  إذ ،شكال غري خال من اإل،هو ظاهره ماكجازة الزوجني إبدون 

ان كالبعث سواء  أن الظاهر و،مكهو احلا وبأمر من يلزم عليهما أمره ال وجازماإالذين ليس بعثهما ب

  من الزوجني  أو مكااحلمن 
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لو تعذر اجلميع و( :فقول اجلواهر، يلكون بعنوان الوكي أن يصح و،مكَون بعنوان احلكي أن يصح

  . )خصوص أو الة من عمومكماً فيفعل ما تقتضيه الوك حمضاً ال حيالًك وان املبعوثكفبعث الزوجان 

وجه يترتب ى هلني علاأل ومنيكَان منع بعث الزوجني حكمإش يف بعث الزوجني بققد ينا(: قالو

ام لعدم كية للحاختصاص اخلطاب يف اآلى  علًء بنا،مل يرضيا وإن مهما عليهما بالصلحك حءمضاإعليه 

  . )حد مثرات اخلالف يف املسألةأحنوه  وهذا و،سكالم يف العكذا الك و،كذلى دليل حينئذ عل

  . هلنيمل يرد يف األ و الزوجنيالنص يف حيث ورد، الزوجنيبني  وهلنياألفرق بني  إذ ،حمل نظر

 أو يلكون بعنوان الوكي أن  يصحامك، مكَمني بعنوان احلكَمنه يعلم صحة جعل الزوجني احلو

 بينما ،منيكَيامها حإمان حسب ما يرياه صالحاً بعد جعلهما كمني حيكَاحل أن الفرق هو و،باالختالف

  . يناألمر هو الفارق بني هذا و،الةكيف دائرة الو إالّ يعمل أن نكيل ال يتمكالو

ان أحد أفراد ك وإالّ ،ان هو الطريق املنحصر لرفع الشقاقك إذا اجب والبعث أن مث الظاهر

 ألنه و، الوجوبة يفكية املبار يف اآلاألمر لظهور كذل و،كح بغري ذلصالاإل أو الواجب من الطالق

تهاء ملرض ناالسبيل  يف شقاقناالان ك إذا نعم،  واجب آخركان هنالك إذا ون أحد أفراد الواجبكي

حيث ى خرأتزويج الزوج بزوجة  أو تسفري أو قرب سجن أو كذلكلسجن  أو أحدمها مرض املوت

ون البعث أحد كي ورة واجباً حىتكمور املذن أحد األكي مل ،كما أشبه ذل أو ياً بينهماينتهي الرتاع تلقائ

  . شقوق الواجب التخيريي

   ،األمروجوب هذا البعث وفاقاً جلماعة لظاهر الظاهر (: قال يف اجلواهر
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لتحرير اعن  يكخالفاً للمح، مثاهلام ألكمن احلسبة اليت احلا و، باملعروفاألمر من كون ذلكلو

رادة إمور الدنيوية اليت ال يظهر من األ أنه ى عل،رشاد يف اإلاألمرظهور  و،صلمن االستحباب لأل

خريين ال ينافيان ظهوره يف الوجوب املؤيد األ و،وع مبا عرفت مقطن األصلإ :فيه و،وب منه فيهاجالو

  ). مبا عرفت

  .هو جيدو

ون ك مل يستعبد ،منيكَل واحد حك فبعث ،ماًكحااآلخر  وماًكلو راجع أحد الزوجني حاو

ذا إف، راءاآل يةأكثرماً فيعمل بكليهما حمكم كَون حكي أن حيتمل و،يبطل الثاين ومك هو احملاألولاملبعوث 

إمنا  و،جيب االستيناف وذا تقابل اثنان باثنتني ألغيإ و،الواحدى شيء قدم على ان ثالثة منهم وافقوا علك

بعث  إذا  مال يعلم حاهمن وى،بضميمة دليل الشور، احلجيةى  مقتضكون ذلكراء لية اآلأكثريعمل ب

  . ل من الزوجني اثنني مثالًكاختار  أو  أربعةاألمرأول من م كاحلا

 مخسة أو ثالثةك ،ام متعددينكح إىل تاب القضاء عدم استبعاد رجوع املتنازعنيك ا يفرنكقد ذو

 طالق أدلة املراجعة إل،قليةم األكاعتبار حب ال و،اًذم منفكان احلكراء ية اآلأكثرموا بكذا حإف، أشبه ماأو 

   .ىم بضميمة دليل الشوركاحلاإىل 

طلق  أو منيكَم احلكارتفع الشقاق قبل ح وحلانهما صاكمني لكَم احلكاحلا أو و بعث الزوجانلو

 فالظاهر سقوط ،كحنو ذل أو حصل رضاع حمرم بني الطرفني إذا امك، كشبه ذلأما  أو الزوج زوجته

  . منيكَم احلكح إىل االحتياج يف الرواية وجود الشقاق ويةظاهر اآل ألن ،يمكقصة التح
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 ألن ،عدم وجود الشقاق حال البعث يف ظاهر  بيِنِهماوِإنْ ِخفْتم ِشقَاق: قوله سبحانه: ال يقال

  . غري الشيءءخوف الشي

إمنا ف:  قال سبحانه،الشقاق يقع بعد الرتاع إذ ، الرتاع دون الشقاقدية وجو ظاهر اآل: يقالألنه

ل كون كوقع الشقاق ي إذا بينما، عطاء فليسا يف شقني وون أخذكيف الرتاع ي فإن ،هم يف شقاق

  .خرشق مقابل لآليف  واحد

خفتم فإن ( :قول جممع البيانك ،ةكية املبار اآلقوال يف تفسرينظر يف مجلة من األ الهمنه يعلم وجو

أن مراده ك و،منيكَاحل إىل  لو علم الشقاق يقيناً ملا احتيجألنه،  أصحاألول و،علمتم: قيل و،أي خشيتم

، ومىت ةفرق أو باجتماعبينهما ح صالاإلهو مني كَالغرض من بعث احلن إ :ره احلدائق بقولهكما ذك

فيه ى هو يف مقام يرجإمنا رساهلما إفموضع ، ح باالجتماعصالاإلال ميكن  أنه كان الشقاق معلوماً علم

  . )االجتماع حينئذى يرج إالّ أنه ل منهما لصاحبه يف اجلملةكراهة من كاالجتماع بأن يظهر ال

ان احملصل من كمن هنا  و،ل منهماكينهما بالنشوز من الظاهر حتقق الشقاق ب(: قول اجلواهرو

  . )خفتم استمرار الشقاق بينهما وإن : مبعىن،ضمار االستمرارإ، يةاملراد باآل وصحاباأل

فيه نظر و( : قال، مواضع للتأملأيضاًه إشكالان يف ك وإن ، الرياضكمثل ذلى ل علكلذا أشو

ون ك في،راهة بينهماكون متام الكي أن ليس الحتمال و،راهة بينهما شقاقاًكون مطلق الكى لتوقفه عل

عند ر داملتبا أنه  مع،خفتم حصول الشقاق فابعثوا ول منهما لصاحبهكراهة كحصلت  أنه إذا املراد

  ااز املزبورني باألمرهذا التقدير يتردد على نعم ، جمازيتهر تقديى ضمار علمن اإل األوىل و،طالقاإل

  بني و
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  ). راهةك اليت هي مطلق التهحقيقى بقاء الشقاق علإ و،املعرفة والعلمى شية حبملها علالتجوز يف اخل

  .  من أقواهلمكغري ذل ىلإ

ون املبعوث من قبلها ك  مبعىن،مني من أهل الزوجنيكَون احلكهل يشترط (:  قالكاملسالمث إن 

وما من أهلهما فال كى  علية منشأمها داللة ظاهر اآل،قوالن ،املبعوث من قبله من أهله ومن أهلها

القرابة غري معتربة يف  أن من و،جانبهل أعرف باملصلحة من األ مؤيداً بأن األ، بدونهاألمريتحقق امتثال 

ية مسوقة اآل و،جنبينيأحلصول الغرض ما  و،يناألمر يف أمرمها منحصر ويلكالتو يف ال ومكَاحل

هو الذي  وشهرهو األهذا  و،وأَشِهدوا ِإذَا تبايعتم : من قبيل،الوجوبعلى  األمررشاد فال يدل لإل

  . )جانبجواز األيف الم كهل فال لو تعذر األ و،كثراأل وقطع به املصنف

تيسر  إذا أما، جنيب يف صحة األإشكالتعسر فال  أو هلتعذر األ إذا هو ما و:أما الفرع الثاين: أقول

  .نه حمل نظركل، كثر يظهر من األامكم اخلصوصية قطع بعد إالّ إذا ،فالالزم اتباع الظاهر

 ،من أهلهمنه إ له عرفاً  يقالألنه، أيضاً ءسباناألبل يشمل ، ءقرباهل ليس خاصاً باألاأل أن الظاهرو

  . رينة العرفيةقتنفه كخصوصاً يف مثل املقام مما ت

) ونا أجنبينيكي أن جيوزو( ره عبارة النافعكذ أن بعدنه إ ف،رياضلره اك ذ فيمامنه يعلم وجه النظرو

 ليس هلما كن مع ذلكل ى،قوما هو األكهل مقيداً بعدم األ أو ،ما هو ظاهر املنتكما مطلقاً إ(: قال

 ،مورد النصى  فيقتصر فيه علاألصل ملخالفته ،ما عليهماك ما حءمضاإا من مم املبعوث من أهلهكح

  مهما كون حكيو
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م كيم الذي هو حكمن التح ليس هلما و،ءالك وفيه وم به الزوجانكما حى حينئذ االقتصار عل

  ). جنيباألى ح علصالاإلهل توقف م فقد األكيف ح و،ما يأيت شيء جداًكمني كَاحل

فالظاهر لزوم ، أجرةب إالّ م الصاحل من التدخلكَمل يستعد احلبأن  جرةاأل إىل األمرلو احتاج و

وجوب عملهما ى ال دليل عل و،جب يتوقف عليهالواحيث إن ، منهما أو م من بيت مالهكعطائه احلاإ

 أو  مقطوعةجرةانت األك سواء ،جرة احترام عمل املسلم يقتضي صحة أخذمها األأصالة ف،أجرةبدون 

  . سبوع من التوسط دينار مثالًأل كل أنه مقدرة مبثل

، صلأللالزوجني  أو مكقبل احلامن ان كسواء ، مني ليس بواجبكَاحلى البقاء عل أن مث الظاهر

  . حنوها لزم وجارةاإلكانت الزمة ك وطرفنيالنعم لو صارت معاملة بني 

 يف عدم إشكالال  ،لو مل يبلغهما العزل فهل ينعزالن و،لو عزال انعزال بدون املعاملة الالزمةو

م م فقد يقال بعدكحنو احلى ان علكأما لو ، تااكر من دليله يف ك ملا ذ،الةكحنو الوى ان علك إذا العزل

 قابالًعمال شيئاً  فإن ،عزالناالالقاعدة  مقتضى انكمل يعلم املناط  إذا نكل، وياألولللمناط  العزل

  . فال وإالّ ،جازةحت اإلصللفضولية 

ان بعثهما من باب كسواء ،  ويل شرعيألنهم كبعث احلا إذا ال يشترط رضا الزوجني فيماو

  . عنهما أو الة عنهكالو أو مكَاحل

ون كاملختار ضرورة ى بناًء عل، الظاهر عدم اعتبار رضا الزوجني يف بعثهماو( :هرقال يف اجلوا

   معىنى  علأيضاًيل مع احتمال عدمة كالتوى باعتبار رضامها عل: نعم قد يقال،  سياسة شرعيةكذل
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  . هو جيد و،)١()م قهراًكا احلامل عنهكما مع االمتناع يوأ

سالمال اإل، ما هو املقصود من بعثهما إىل االهتداء والعقلو مني البلوغكَم اشترطوا يف احلمث إ.  

مية ال تترتب كَفائدة احل ألن ،ون بعد البعثكي أن فيكفياالهتداء أما ، اشتراط العقل واضحو

ففي ما ، من بعث من عنده قلب إىل نفذأون غري البالغ كأما البلوغ فرمبا ي، فقطالبعث االهتداء قبل ى عل

ل تشم ال أمر للغالم قضية: يقال إالّ أن اللهم، حي ال دليل عليهصالاإلبلوغ من العمل ال يشترط فيه ال

ال دليل  إذ ، يف عدم اشتراطهإشكالافرين ال كح بني الصالاإلجل م ألكَ ففي احلسالمأما اإل و،املقام

فال  وإالّ ، لزم)٢(ةييف اآل ي من السبيل املنفكان يعد ذلك فإن ني املسلمنيبم كَان احلك إذا أما و،عليه

  . أيضاًدليل عليه 

يلني ففي ك وجعلنامها وإن ،مني اعتربا قطعاًكَجعلنامها حن إ( :كاحلرية ففي املسال وأما العدالةو

  ).الوكيلما ليسا شرطاً يف أل ، أجودمها العدم،جهان واعتبارمها

اعتبارمها يف  ىدل عل ما و،أيضاً األولى  علكان منع اعتبار ذلكمإاجلواهر بيف ل عليه كأشو

 ىالثاين بدعوى احتمل اعتبارمها عل أنه ماك، الرئيس العام ال يقتضيه يف مثل املقام املزبور بنظر الرئيس

  . مكأمر احلاك كم اعترب فيها ذلكتعلقت بنظر احلا إذا الةكالوأن 

 ل غري العادلم تشدلة األإطالق ف،االشتراطى  لعدم الدليل عل،اًإطالقالظاهر عدم االشتراط : أقول

  . امالًكعليه  ين من وفاء ما ألقكمت إذا حنومها وصماأل وىعمما يشمل األك ،غري احلرو

الفقهاء العدول ك ،ون منصوباً من قبل الشارعكي أن مني يلزمكَم الذي يبعث احلكاحلامث إن 

قد سبق  و، بقدرمهاضرورة قدرتا أو تقيةانت كلو  و،كشأن هلم بذل ام اجلور الك فح، للشرائطياجلامع

  ام كالقضاء حرمة مراجعة ح وتايب التقليدكيف 
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  . االضطرارى لد إالّ اجلور

انت ك و،بني زوجته فاطمة بنت عقبة شقاق ووقع بني عقيل بن أيب طالبنه إ :يف رواية العامةو

  . هو معاوية وماً من أهلهاكح و،هو ابن عباس وهلهأماً من كَفبعث عثمان ح، ميةأمن بين 

 أو خرتنازل من أحدمها لآلى علاالتفاق ول من الطالق كح بصالاإلان كمإمان كَ احلىذا رأإو

  : ناالاحتم ،يلزم التوفيق بينهما أو فهل جيوز هلما الطالق، خرل منهما لآلكمن 

  . دلة األإطالقمن جهة : األول

 ية ظاهر اآلبل لعله يستأنس من، أحوطهو  و،تفاقالا إىل الشرع أميل أن من جهة: الثاين

  .الروايةو

  حىتأشهر مثالًستة ة كيصلحا بينهما باملتار ن أ فلهما،الوفاق بينهما الفورية ال يشترط يف جعلو

  .  جيتمعانكمث بعد ذل، يربد اهليجان

فالظاهر جواز ما ، ما أشبه أو ليهماك أو هذه أو صالح طرق متعددة بتنازل هذاان لإلكلو و

  . مكقرصة أصلح بينهما احلا إىل ل واحد جر الناركحاول لو  و،دلة األقإطالى  مقتضألنه، خيتارانه

 إذا  فيماإشكال ال ،بطالقها إالّ ىانت ال ترضك إذا ،لهى خرأح بطالق زوجة صالاإلهل جيور و

  . ففيه نظر وإالّ ،مية لهكَاحل أو الةكمشلت الو

 إذا ميتهماكَ بطلت ح،مكسق قبل احلالف أو فركال إىل العدالة فيهما فتحوال أو سالملو اشترط اإلو

  . باقيةكالة فالوطالقاإلى الة علكانت الوك ويلنيكانا بعنوان وك إذا أما، منيكَانا بعنوان حك

صل بعد عدم الدليل على  لأل،احلكم نافذاًان ك ،مك بعد احلسالماإل وحتوال عن العدالة إذا أماو

  . مث عقل مل يستبعد البقاءأحدمها جن   لوكذلك و،جعامث راشتراط البقاء، نعم على االشتراط لو حتوال 
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  .ىفك مث صار عادالًنفسه هو يعلم فسق  وماًكَاالشتراط لو جعل حوعلى 

 األمر ألن ،مكيلني عنهما بطل احلكانا وك فإن ،منيكَم احلكأحدمها قبل ح أو مث لو جن الزوجان

نا ك ل،الةكغماء يبطل الواإل أن ى بناًء علأحدمهاى عل أو عليهما يذا لو أغمك وبل، وليهما إىل رجع

  .الةكتاب الوكيف ناقشنا فيه 

له بعد وجه  ال إذ ،األول يف عدم البطالن يف إشكالعنهما فال  أو مكمني عن احلاكَانا حكوإن 

 من قبيل ألنه ،ال  أو،الةك ليس بأزيد من الوألنهفهل يبطل  الثاينيف أما ، عموم أدلته الشاملة للمقام

 ،جين الواقفمث للوقف  املتويل فهو من قبيل جعل، جبنونهفكيف مع زوال الناصب ى فيبقاملنصب اء عطإ

  .كهلم تصرحياً بذل مل أجد و،ناالاحتم

 ذاإف، دام السند صاحلاً ه العرف مستند فهو باق ماأما يرك  إذ األمر، عدم البقاءاألصل فكلو شو

  . ليهإيستند  جنون فال سند حىت أو مبوتى انتف



٤١٢

  

  المحتویات

  ٧.............یف المهرص ـ الطالق قبل الدخول یوجب تن١٨مسألة 

  ٤٣....................................... ـ لو وهبت المهر١٩مسألة 

  ٤٩..........................أعطاها عوضا عن المهر إذا  ـ٢٠مسألة 

  ٥٢.................................... ـ شرط خالف الشرع٢١مسألة 

  ٧٥................................ال یفتضهاأن  ـ لو شرط ٢٢مسألة 

  ٨١......................ال یخرجها من بلدها أن  ـ لو شرط٢٣مسألة 

  ٨٩.........................ثم تزوجها في عدته ـ لو طلقها ٢٤مسألة 

  ٩٠.......................... ـ لو وهبت المرأة نصف المهر٢٥مسألة 

  ٩٧............................. ـ لو شرط الخیار في النكاح٢٦مسألة 

  ١٠٤..................................العقدب ـ الصداق یملك ٢٧مسألة 

  ١١٤........................... ـ لو مات أحدهما قبل الدخول٢٨مسألة 

  ١٢٦......................... ـ یصح العفو عن نصف المهر٢٩مسألة 

  ١٤٥....................................... ـ لو غیرت المهر٣٠مسألة 

  ١٤٩........................هازرعتأو  أرض المهر بتن ـ لو ٣١مسألة 

  ١٥١................................ ـ لو أصدقها تعلیم سورة٣٢مسألة 

  ١٥٤................................. ـ الجمع بین نكاح وبیع٣٣مسألة 



٤١٣

  ١٥٧................................ ـ الزواج على مهر مبهم٣٤مسألة 

  ١٥٩...................... ـ لو زوجها الولي بدون مهر المثل٣٥مسألة 

  ١٦١..................... ـ لو زوج الصغیر فالمهر على من؟٣٦مسألة 

  ١٧٤....................................... ـ لو أمهرها نخال٣٧مسألة 

  ١٧٧............................... ـ لو أصدق الذمیان خمرا٣٨ مسألة

  ١٧٩...................................... ـ الخمر المحترمة٣٩مسألة 

  

  في التنازع فصل

  ٢٢٨ ـ ١٨٣

  ١٨٣............................ ـ لو اختلفا في استحقاق المهر١مسألة 

  ٢٠٣......................ًدفعه هبة أو مهرا أنه  ـ لو اختلفا في٢مسألة 

  ٢٠٦..................................هذا ابني منها:  ـ لو قال٣مسألة 

  ٢١٠........................خال بالزوجة فادعت المواقعة إذا  ـ٤مسألة 

  ٢١٨....................... ـ لو أصدقها تعلیم سورة أو صناعة٥مسألة 

  ٢١٩.................................... ـ لو عقد علیها عقدین٦مسألة 

  ٢٢٥.....................المهر شاة أو فرس أن  ـ لو اختلفا في٧مسألة 

  ٢٢٧................................. ـ لو اختلف الزوج وولیها٨مسألة 

  

  في القسم والنشوز والشقاق فصل

  ٣٦٠ ـ ٢٢٩

  ٢٥٧..................................... ـ لو تزوج أربعا دفعة١مسألة 



٤١٤

  ٢٨٧................................وللثیب ثالث ـ للبكر سبع ٢مسألة 

  ٣٠٤..........................بوب بالقسمج المریض والمإلزام ـ ٣مسألة 

  ٣٠٥......................... ـ في السفر یقرع السطحاب أیتها٤مسألة 

  ٣٢٠.............................. ـ القسم مشترك بین الزوجین٥مسألة 

  ٣٢٩.....................ذن ولم یعلم الزوج ـ لو رجعت عن اإل٦مسألة 

  ٣٣٤........................القسم للصغیرة والمجنونة والناشزة ـ ٧مسألة 

  ٣٤٠......................................رة ـ الزوج یزور الض٨مسألة 

  ٣٤٤..................................... ـ لو جار في القسمة٩مسألة 

  ٣٤٨............................ ـ لو نشزت واحدة من األربع١٠مسألة 

  ٣٥٢.................. ـ لو طاف على الثالث ثم طلق الرابعة١١مسألة 

  ٣٥٥......................... ـ لو كانت له زوجتان في بلدین١٢مسألة 

  ٣٥٨........................... ـ السفر یكفي في حق الجدیدة١٣مسألة 

  

  في النشوز فصل

  ٤١١ ـ ٣٦١

  ٣٨٦............................................ ـ نشوز الرجل١مسألة 

  ٤١٣........................................................المحتویات

  

  




