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  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  

  
  

  

  

  

  

  

  الفقه

  السبعوناجلزء 
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  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية هللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  

  طالق واخللعالكتاب 

  اجلزء الثاين

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

ّمنقحة ومصححة مع ختريج املصادر ّ ُ  

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان
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  الطالق واخللعكتاب 

  اجلزء الثاين
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   الرمحن الرحيمبسم هللا

احلمـــد � رب العــــاملني، والـــصالة والــــسالم علـــى أشــــرف خلقــــه ســـيدنا حممــــد وعلـــى آلــــه الطيبــــني 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  فصل

  حكام ببعض األ العالجات الشرعیھ لعدم االبتالءفي

  

 إىل مـن احلـضرنفـسه  إخراجكـ،  آخر جـائزموضوع إىل  نفسه من موضوعنسان اإلإخراج أن ىخيف ال

الــزواج  إىل  نفــسه عــن االنفــرادإخــراج أو ، ويــتمبــالعكس حيــث يــصوم  أو،الــسفر حيــث يفطــر ويقــصر

ًوالتزوج دواما حيث النفقة ووجـوب الـوطي والقـسم ، بالعكس حيث حيرم عليه  أو،حيث حيل له الفرج

فيــه كمــا تــصرف ي أن يــتمكن حب املــال فــال حيــث امللــك لــصاجــارةواإل، شــيء منهــا حيــث ال ًمتعــة أو

  .شاءيما كه يتصرف في و لهكاالشرتاء فاملل و،يشاء

ً خـر حـالالًحرامـا واآل أحـدمها أو ،مـةقدت املمثلـةغلـب األ بني كو�ما حاللني كأاألمرمن غري فرق يف 

ًء يقطـع احلـيض وشـرب املـرأة دوا، ً سفرافطاراإل إىل ً حضرافطارإلاو، نكاح إىل عن الزنا  نفسهإخراجك

  .حتيض حيث حيرم عليها ويسقط عنها الصوم والصالة أو حيث جيوز هلا املقاربة مع زوجها

 ،تبديلـــه يف الزكـــاة وأ، زومـــن ذلـــك الـــتخلص مـــن اخلمـــس والزكـــاة واحلـــج بـــصرف املـــال حيـــث جيـــو

هذه عن مثل  ربوقد يع،  الكثريةمثلةغري ذلك من األ إىل ،�بة التفاوت أو من الربا باملضاربةوالتخلص 

  . صوداملق إىل  بالتوصلاألمر عالج عىن مبعناها اللغويمبمور باحليلة األ
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جيـوز التوصـل باحليـل املباحـة دون احملرمـة  ،املقصد الرابع يف جـواز اسـتعمال احليـل: (قال يف الشرائع

  . )توصل باحملرمة أمث ومتت احليلة  ولو،احليلة لثبت لوال  ماإسقاطيف 

سـباب حتـصيل أ إىل  والغـرض منـه التوصـل،هذا باب واسـع يف مجيـع أبـواب الفقـه: الكوقال يف املس

والغـرض مـن تعلـيم ، تكـون حمرمـة سباب قـد تكـون حمللـة وقـدوتلك األ،  الشرعيةحكاميرتتب عليها األ

فمـن ذلـك ، دير وقوعهـاتقـى علـيعلم حكمهـا وأمـا احملرمـة فيـذكرو�ا بـالعرض لـ، سباب املباحـةالفقه األ

الـتخلص مـن الرضـاع احملـرم ى وكـذا احليـل علـ،  الربا والـشفعة وهـي مـذكورة يف با�مـاإسقاطى ل علاحلي

  .)وحنو ذلك

ة فحملــت ولــدها خافــت املــرأة مــن تــزويج زوجهــا بــامرأة معينــإذا  وممــا ذكــره هنــا مــن احليــل احملللــة مــا

الزنــا  نإ زنــا �ــا وقلنــا لــوو، متــت احليلــة هــاألك ووطأمــة فاشــرتاها كــذشــراء  أو ،عليهــا قبلــه العقــدى علــ

  .متت احليلة احملرمة وأبيهى علً أيضاًينشر احلرمة سابقا حرمت 

 انفــسخ ،فـساخ العقـد بينهمـا فارتـدتأرادت ان ولـو كرهــت املـرأة زوجهـا مـن قبيـل احليلـة احملرمـة مـاو

بـــل انقــضاء العــدة قى علــكــان بعــده وقفــت البينونـــة  وإن ،كــان قبـــل الــدخول نإ بانــت منــه والنكــاح

  .  متت احليلةسالماإل إىل رجعت بعد ذلكإذا ف، انقضائها بانت منه إىل أصرت فإن ،رجوعه

  : العالج مجلة من الرواياتى ويدل عل

: هفقلـت لـ،  عـن الـصرف)عليه الـسالم( سألته:  قال،الرمحن بن احلجاج ففي الربا ورد صحيح عبد

 ،الدمشقية والبـصرية نيسابور وز جيمناإية والدمشقية والبصرى علجت فلم نقدر عجلت فخر الرفقة رمبا

 علـــى ا مل يقـــدروافرمبـــ عجلـــواإذا القـــوم يرتافقـــون وجيتمعـــون للخـــروج فـــ: فقلـــت ،الرفقـــة ومـــا: فقـــال

  شقية مبألف من الد ومخسني منهاًلفا أ ة فصرفوالبالغ  وبعثنا والبصريةةالدمشقي
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شــرتي ألــف أ: فقلــت لــه، �ــادملكــان زياً بــاذه جيعلــون فيهــا أفــال ،خــري يف هــذا ال: فقــال ،والبــصرية

 يقـول  مـين فكـانةأهـل املدينـى علـ أأيب كـان أجـرن إ ذلكبـأس بـ ال: فقـال ،بـألفي درهـمًا درهم ودينار

بألف درهم مل يعـط ألـف  جاء يعط ألف درهم ولو مل رجل بدينار جاء لو الفرار هذا مناإ: ون فيقول،هذا

   .)١(احلالل إىل من احلرام فرارال نعم الشيء: وكان يقول هلم دينار

 يقـول بـن املنكـدر كـان حممـد: قـال )عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، الرمحن بـن احلجـاج وعن عبد

 ًا والــصرف بثمانيــةأخــذت دينــار نــك لــوأ لــنعلم نــاإ  وهللا،رمحــك هللا جعفــر أبــا يــا: )عليــه الــسالم(أليب 

: فكــان أيب يقــول، فــرار الإ هــذا وجدتــه ومــا مــامــن يعطيــك عــشرين  جتــد أن ىعلــفــدرت املدينــة  عــشر

  .)٢(حق إىل من باطل فرارصدقت وهللا ولكنه 

   .شأنلمن الروايات الواردة يف هذا ا غريهاإىل 

   .)٣(فقيه حيتال هلا فيدبرها يبطلها ال: )عليه السالم(  قال،ويف باب الصالة

 ال اليكـون الثـاين حـال أن نعـم جيـب، العـامل احلـالل شـأن كـل عقـالء إىل الفـرارمن احلـرام أن ىخيف وال

جانـب  لألحيـسم  الينالفال يف البلدً مثال، يشبه ذلك العامل ما  يف قوانني عقالءولذا نرى، يلةاحلمزعوم 

 مـن أهـل ًاإنـسان ىرأ املـذكورةموراأل جنـيب أحـد األأرادإذا فـ، أشـبه ذلـك ما أو التجارة أو الدور باشرتاء

وكـذلك ، تأخـذ أمـام هـذا العمـل بامسـه واحلكومـة تعلـم بـذلك ومـع ذلـك ال لتجارةا أو جيعل الدار البلد

  تعطيه  ال أو  له احلكومة بالبقاءحتسم يف بنات البلد الجنيب مل يتزوج األإذا 
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  . قائم يف حكومات العامل هو ذلك مما غري إىل ،كسائر أهل البلد زوج صارتإذا لبلد فجنسية ا

دون التـشديد يف الـضغط يـم ال يرواليت منهـا أ�ـ،  عند العقالءلشريعة أولفلسفة واضحة سواء يف اوا

املخرج  و، يولد االنتهاك حلرمة القانونذلككلضغط كما يولد االنفجار ا ألن ، يريدون جعل املخرجبل

  .يناألمرخري من كال 

يــسر ً صاو خــص،دون بــاب الــصلحمنــه مــا نــشاهد مــن اشــرتاط الدقــة يف عــدم الغــرر يف بــاب البيــع و

 يف الشريعة حيث قال ء شيأ الذي هو أسونسانقتل اإل أن  املخارج حىتالدين يقتضي جعل مثل هذه

اس مجيعــا﴿: ســبحانه ا قـتــل الن ًمــن قـتــل نـفسا بغــري نـفس أو فــساد يف األرض فكأمن َ ًِ
َ َّــ ََ ََ ََ ــَ َََّ َ ْــ َْــ َِ ٍْ ِْ ٍ

َ َ َِْ َ ِ ْ قــد جعــل الــشارع لــه  )١(﴾َ

الديــة خمــرج  أن فــالعفو خمــرج كمــا، ذلــكبــني كــل ويل املقتــول ً العفــو خمــريا أو الديــة أو قــانون القــصاص

ذين حيــــاربون هللا ورســــوله ويــــسعون يف األرض ﴿:  قــــال ســــبحانه يفذلككــــ و،أهــــون مــــن القــــصاص ِجــــزاء ال ْ َِ َ َْ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َُ َ ِ َُ َ ُ
ِ ـــ ـَّ َ

ًفسادا َ   . لعنف العقابً يكون ختفيفا للحاكم النفي حىت أن )٢(﴾َ

 واحليلـة ،ملقـصدا إىل املوصـلة ة واحليلـة احملرمـ،شـيء إىل تـصل الـيت المن الواضح الفـرق بـني احليلـة و

ثـال النتيجـة كامل إىل وصـل وإن ً حكمـا وحـرم الثـايناألولوالـشارع مل يعـر ، حمرم آخـر إىل احملرمة املوصلة

  . سبب كليهماومل جيعل الثالث موصلة بل حرم السبب وامل، قدم يف كالم املسالكتامل

ذين ﴿:  عنــد قولــه ســبحانه)عليــه الــصالة والــسالم(سري العــسكري ورد يف تفــ ومنــه مــا َولقــد علمتم ال
ِ ـَّـ

ُ ُ ْــ
َِ ْ ََ َ

َاعتدوا منكم يف السبت فـقلنا هلم كونوا قردة خاسئني ِ ِ َِ ً َ ََ ُ ُ ُْ َُْ ْ َ ِ ْ َّ ِ ُ ْ ِْ
ْ َ َ﴾،   
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 حبــر ئشــاطى كــان هــؤالء قــوم يــسكنون علــ:  قـال)عليــه الــسالم( احلــسني علــي بــن حيـث روي عــن

نفــسهم مــا حيلــة ليحلــوا منهــا أل إىل ه عــن اصــطياد الــسمك يف يــوم الــسبت فتوصــلواؤوأنبيــافنهــاهم هللا 

احلياض فيتهيأ للحيتان الدخول مـن تلـك الطـرق  إىل ًخاديد وعملوا طرقا تؤديأفخدوا  ،حرم هللا تعاىل

ــأ هلــا اخلــروج  وال ــالرجوعإذا يتهي ــءفجــا، مهــت ب ت أمــان هلــا فــدخلى ة علــت احليتــان يــوم الــسبت جاري

اللجـج لتـأمن  إىل  فلما كانت عشية اليوم مهـت بـالرجوع منهـا،حصلت يف احلياض والغدرانخاديد واأل

من صائدها فرامـت الرجـوع فلـم تقـدر وبقيـت ليلتهـا يف مكـان يتهيـأ أخـذها باالصـطياد السرتسـاهلا فيـه 

 منــاإا يف الــسبت اصــطدن  يقولــون مــاحــد وكــانوا يأخــذون يــوم األ،وعجزهــا عــن االمتنــاع ملنــع املكــان هلــا

بـل كـانوا آخـذين هلـا بأخاديـدهم الـيت عملوهـا يـوم الـسبت   وكـذب أعـداء هللا تعـاىل،حـداصطدنا يف األ

  .)١(كثر من ذلك ماهلم حىت

 إذ ًال مل يكـن عالجـاإو، منـاف للغـرض مـن التـشريع يكـون غـري أن العالج جيب أن ومن ذلك يعرف

   .يشمله املالك

يف ذمتـه  زمنـة مـن الـتخلص ممـايتعاطـاه بعـض النـاس يف هـذه األ ذلـك مـاولعـل مـن (: قال يف اجلواهر

يف ذمتـه   مـن فقـري برضـاه ليحتـسب عليـه مـاً مـثاللف دينـارأمن اخلمس والزكاة ببيع شيء بقيمة ردية بـ

ًلو بأن يدفع له شيئا فشيئا مما وعن نفسه هو مناف للمعلوم من الـشارع مـن كـون املـراد مبـشرعية ذلـك  ً

بــل فيــه نقــض ، غنيــاءفقــراء مــن مــال األجــل بكــف حاجــة ال وسياســة النــاس يف العاجــل واآلنظــم العبــاد

 وكل شيء تضمن نقض غرض أصل مشروعية احلكم حيكم ببطالنه كما ،للغرض الذي شرع له احلقوق

   ينايف وال، ساطنيواحد من األ ذلك غري إىل أأوم
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لعـل  و،صـل املـشروعيةأ نقـضى عـاد علـ اورة كـون املـراد هنـا مـ ضـر،اعتبار اطراد احلكمةذلك عدم 

الــشراء بــالثمن مــن عــدم القــصد حقيقــة للبيــع وذلــك هــو الوجــه يف بطــالن االحتيــال املزبــور ال مــا قيــل 

مكــان حتقــق إضــرورة ى هــو كمــا تــر إذ ،لــذا جــزم احملــدث البحــراين بعــدم جــوازه لــذلك أنــه  حــىت،املزبــور

 كمــا ،ائــد العقــدال جيــب مراعــاة حتقــق مجيــع فو  إذ،حتــصيل الغــرض ورادة ترتــب احلكــمالقــصد ولــو إل

ليه النـصوص يف بيـع مـا يـساوي إشارت أبل ، النظرما ًالصغرية آنا لتحليل ى اعرتف هو به يف العقد عل

 الــذي منــه علــم عــدم منافــاة ذلــك لغــرض ، للــربح الــذي بــه يــتخلص مــن الربــاًحتــصيال )١(القليــل الكثــري

 فــالتحقيق حينئــذ مــا صــل املــشروعيةنقــض غــرض أى ًعائــدا علــ فلــيس هــو ،حرمــه مــن الربــا الــشارع ممــا

  . )تعرف

هللا ن إ : يف حديث قال)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، رواه حممد بن مسلم ماكاة فمن روايات الز

�ـم مل يؤتـوا إ ،همذلـك ال يـسعهم لـزاد أن  ولـو علـم،يسعهم غنياء مافقراء يف مال األ فرض للعز وجل

النـاس  أن لـو و،فـرض هللا هلـم ممـاال توا من منع من مـنعهم حقهـم و ولكن أعز وجل من قبل فريضة هللا

   .)٢(أدوا حقوقهم لكانوا عائشني خبري

منـا وضـعت الزكـاة إ: )عليـه الـسالم( قـال الـصادق:  قـال،)عليه الـسالم(  الصادقوعن معتب موىل

ًم فقريا حمتاجا وال مسلبقي م ماأمواهلالناس أدوا زكاة  أن  ولو، للفقراءغنياء ومعونة لألًااختبار  مبا ستغىنً

ى علـ وحقيـق ،غنيـاءبـذنوب األّ إال عـروا  والاجـاعو روا وال احتاجوا والقافتالناس ما  وإن ،لهفرض هللا 

ضـاع  مـا أنـه وأقـسم بالـذي خلـق اخللـق وبـسط الـرزق، ن منع حـق هللا يف مالـهَنع رمحته ممي أن هللا تعاىل

  مال يف 

                                                



 



١٣

 )١(بــرتك التــسبيح يف ذلــك اليــومّ إال  ومــا صــيد صــيد يف بــر وال حبــر،بــرتك الزكــاةّ إال  حبــرال يف وبــر

  . احلديث

واخلمس حيث ، يصح فال لزكاة نقض للغرضهبة الفقري ل أن ىعلوايات الدالة غري ذلك من الر ىلإ

ًاكم الـشرعي صـالحا احلى رأّ إال إذا  اللهم،حاهلا كذلك  يكون)٢(عن الزكاة كما يف الرواياتً كان بدال

  . مأمواهل حىتحيث كانوا كرماء يبذلون ، )عليهم السالم( وكيل عنهم نه ألليهإخول  يف ذلك وكان مما

 ينافيـه مـا فـال، الغـرض بـالنقضى عل فتح الباب املزبور يعودن إ نعم قد يقال(: ولذا قال يف اجلواهر

  ضـرورة، املـسوغة لـذلكض املـصاحلحـوال مـع بعـض النـاس لـبعيصنعه بعض حكام الشرع يف بعـض األ

صـفر صـار مث الندامة بعـد ذلـك  وته التوبةن عليه يف أول أمره مث أدركاقد يتفق شخص غلب الشيطأنه 

الظـاهر جـواز الـسعي يف خالصـه بـل  فـإن ،ًولكن ذمته مشغولة حبق اخلمس مـثالمات كذلك  أو الكف

مـن املـوازين حنـو ذلـك  وريج الكربة عـن املـؤمنتف وحسانإلاحانه بالطرق الشرعية اليت يندرج �ا يف رج

  . )الشرعية املأمور �ا

يــضر  ة بعــض احلقــوق الــذي الالــسري يف جــادة الــشرع �بــ إىل اســتدراج األغنيــاءمنهــا والــيت : أقــول

  . واملهماألهميكون من باب  أو ،ليهمإمن مه الفقراء ودع

 ،حتـرمي الربـاعـن علـة  )عليـه الـسالم( هللاعبـد  سـأل أبـا أنـه ،عـن هـشام بـن احلكـمورد يف باب الربا و

 فحـرم هللا الربـا لتنفـر النـاس مـن ،ليهإما حيتاجون الناس التجارات و لرتك ًلو كان الربا حالالنه إ :فقال

  التجارات من البيع والشراء  ىلإالل واحل إىل احلرام

                                                

 

 



١٤

   .)١( ذلك بينهم يف القرضفيبقى

ليــه فيمــا كتــب مــن جــواب إتــب  ك)عليــه الــسالم( رضــاالى موســعلــي بــن ن إ : ســنانعــن حممــد بــنو

ى اشرتإذا  نساناإل ألن ،موال من فساد األه وملا في، عنهعز وجلهللا ى حترمي الربا ملا � وعلة: مسائله

ى علكل حال ى ه وكس علؤشرا و فبيع الربا،ًخر باطالمثن اآلًلدرمهني كان مثن الدرهم درمها وباالدرهم 

 الـسفيهى علـ رظـ كمـا ح،مـوالالعباد الربا لعلة فـساد األى  علعز وجل فحرم هللا ،ع البائىاملشرتي وعل

 الربا عز وجل العلة حرم هللا ه فلهذ،يؤنس منه رشد ليه ماله ملا يتخوف عليه من فساده حىتإيدفع أن 

هـي كبـرية بعـد وم  ملا فيه من االستخفاف باحلرام احملـرعلة حترمي الربا بعد البينة و،بيع الدرهم بالدرمهنيو

االســتخفاف بــذلك دخــول يف رم احلــرام وًاســتخفافا منــه بــاحملّ إال  هلــا مل يكــنعــز وجــلحتــرمي هللا  و،البيــان

 ورغبــة النــاس بــالربح وتــركهم مــوال لعلــة ذهــاب املعــروف وتلــف األئةيوعلــة حتــرمي الربــا بالنــس، الكفــر

  .)٢(موالم وفناء األوالظل يف ذلك من الفساد  وملا، والقرض صنايع املعروف،رضالق

  . غريها من الرواياتإىل 

نعـم قـد ينـاقش فيمـا عـدوه مـن (:  بقولـهًأيـضا ذكـره اجلـواهر مما يـشمله املـالك مـاالغرض ومن نقض 

هذا الباب من احليل لنكاح امـرأة واحـدة ذات عـدة مجاعـة يف يـوم واحـد بـأن يتزوجهـا أحـدهم ويـدخل 

خــر باعتبــار كو�ــا غــري مــدخول �ــا  مــن غــري دخــول فتحــل لآلا�ــا مث يطلقهــا مث يتزوجهــا ثانيــة ويطلقهــ

  وهكذا الثاين والثالث لعدم ، عدة عليها لنكاحه الفإ�ا عنها بنكاح ذي العدة هلا  األوىلوتسقط العدة 

                                                

 

 



١٥

نعـم يـتم ذلـك عنـد ، بكونـه مـن غـري طهـر املواقعـةالطـالق  عنـدنا الشـرتاط صـحة ًمتاميـة الفـرض أوال

ً مبثــل هــذا مــشنعا لــزامهمإومــن هنــا حكــي عــن الفــضل بــن شــاذان . دم اشــرتاط ذلــك بعــالعامــة القــائلني

واملوضـع الـذي : ملفيد حكاية ذلك عن الفـضل مث قـالبل عن ا، عليهم يف طالق اخللع والطالق البائن

يف  ظهـار والطـالق يف احلـيض ولـوزون اخللـع واليـ�ـم جيأيـة اإلمامن  فقهاء العامـة دولزمت هذه الشناعة

  . )١()ولذا سلم مما وقع فيه املخالفون ية متنع ذلكاإلمامملواقعة من غري استبانة طهر وطهر ا

 وهبهـا املـدة مث عقـد عليهـا مث طلقهـا قبـلإذا  الزم هلـم يف املتمتـع �ـانه إ :لكن فيه(: مث قال اجلواهر

الـزوج  لغـري األوىلعدم سقوط العدة ى دعوبّ إال خملص من ذلك العشرة وال إىل خرالدخول وهكذا اآل

  . )٢()عنه ي كما صرح به الكاشاين واحملدث البحراين والبهائي فيما حك،األول

  .صفهاين يف الوسيلة وغريه يف غريهااحلسن األ  وصرح بذلك السيد أبو،ذكروه كما هو: أقول

 األوىل نقطــاع حكــم العــدة الشــكالوه مــن اإلنــصاف عــدم خلــاإل(ن إ :أمــا قــول اجلــواهر بعــد ذلــك

 ضــرورة عــدم صــدق ذات ،معــهدخــول  طــالق الــذي اللوجــه للعــدة منهــا بعــد ا عليهــا فــال الثــاين قــدعبال

عـن الفاضـل الـداماد التـصريح ى لعلـه لـذا حيكـ و،ً ذات بعـل فعـالا أ�ـ مـع عليهـااألولمن النكـاح  عدة

ألة املـصنف وغـريه يف املـسظـاهر املـشهور بـل ستـسمع تـصريح  نـهإ :بعدم العدة عليها معه بل رمبـا قيـل

  . )٣()ًالسادسة من اللواحق بنحو ذلك خالفا للقاضي

 ، لـهً يكـن اللفـظ شـامالمل وإن فـاملالك يـشمله، ض صـريح للغـرضقـن أنـه عرفـت مـن ملـا ، ظـاهرفغري

 بـل رمبـا يقـال، غـري جـائز أنـه مـن كلمـا�م  بـل املـستفاد،ور كما قيل غري ظاهرظاهر املشه أنه احتمالو

    من جهةاملتعة كذلك غري جائز الن إ

                                                

 

 

 



١٦

  . ظاهر الروايات ك فقط بل من جهةاملال

إذا الرجـل ن إ : قـال،عمـن رواه، عمـريعـن ابـن أيب ، يب احلـسنالكايف مـن صـحيح أرواه يف  مثل ما

إذا عليهـا منـه عـدة فتزوجهـا  مل يكـن هـايتزوج أن أراد هـوإذا فـ،  كان عليها عـدة لغـريهًتزوج الرجل متعة

  .)١(شاء

  . ليهاإغريه فمن أراد التفصيل فلريجع ذلك يف احلدائق وقد فصل الكالم يف و

ى علـــمثـــال تلـــك احليـــل ترتـــب احلكـــم أصـــل يف األ(: بعـــض مـــا ذكرنـــاه املعـــارج فقـــال إىل ملـــعأقـــد و

سـواء كانـت جـائزة أم  ،سـباب الـشرعيةاألى علـاخلطابات الوضعية اليت مفادها احلكم برتتـب املـسببات 

 ووقــوع ً،اللــواط اتفاقــا واملــشهورى علــالنكــاح الــصحيح والزنــا ى علــوذلــك كرتتــب حرمــة املــصاهرة ، ال

ــســواء،  املقــررةالــشرائطى علــوداج ي األبفــر كاةذالــ ســواء كانــت  و، أم غريهــاةصوبغــالت املاآل كانــت ب

 حكـاممـن األو، م الذن الـزوج أإ بالرضـاع سـواء كـان بـنـشر احلرمـة و،للـذابح أم الذحبهـا ً الذبيحة جائزا

 بكـونو، من الدخول يف الـصالةًشرطا كاحلكم مبنع احلدث  أو ًالشيء بكونه مانعاى لعالوضعية احلكم 

حــول احلــول بــأن  و،وقــات أســباب لوجو�ــااأل حــضور و،عنهــاً احلــيض مانعــا و،ًالطهــارة شــرطا لــصحتها

 تفاصـــيلو ،قـــد يفرتقـــان وتمعـــانالوضـــعي قـــد جي وخلطـــاب الـــشرعيا و،أمثاهلـــا وكـــاةزجـــوب الوشـــرط ل

  . )أبواب الفقهى علسطة ا منبمهأحكام

يكـون  أن  مـن غـري فـرق،ًملـا مل يكـن جـائزا لـوال االضـطرارًكـراه جمـوزا قد يكـون االضـطرار واإلنه إ مث

 قد يسأل اجلائر عن زوجة ًمثال، ائزاجلجل الفرار من أل أو جل الفرار من احلرامكراه ألاإل أو االضطرار

  مل يكذب بأ�ا إذا ف نساناإل

                                                





١٧

 عرضـه نـسانمن الواضـح حرمـة تـرك اإل و،اغتصبها ، اجلائر منهحيث خيشى ةالنيبنت الشخصية الف

 :قالإذا  ف،ر عن مالهئاسأله اجلإذا  كذلك يف ما األمرون بينما ال يك، يهتك فيجب عليه الكذب حىت

  . عطاء ماله للجائرإصاحب املال ى لحيرم ع ال أنه  مع،كه خلوف اجلائر من فالنمال فالن ترنه إ

يء شـ إىل ًكراهـاإ أو ً اخلـروج اضـطراراوبـني، موضـوع إىل عن موضوعواضح الفرق بني اخلروج ومن ال

اب بينمـا ارتكـ، ً جائز مطلقاموضوع إىل اخلروج من موضوع فإن ،كراهحمرم يف نفسه لوال االضطرار واإل

وعان ضر موضـاحلـالـسفر و ألن فطـاراإلجـل الـسفر أل جيـوزمـثال ، هَكـراملللمضطر وّ إال احلرام غري جائز

إذا  فـ،موضوع آخـر إىل خيرج نفسه من موضوعنسان أن فيجوز لإل، كل واحد حكمى رتب الشارع عل

ب شـر إىل  فيـهنـسانمكـان يـضطر اإل إىل لكـن ال جيـوز الـسفر، صار املوضوع الثاين ترتـب عليـه حكمـه

  . ال يهلك اخلمر من جهة رفع عطشه حىت

غريمها  أو تسليم أو إسقاطبمنه  أ عليه دين قد برلو ادعىو(: ًالشرائع قال ممزوجا مع اجلواهر مث إن

يأخذ منه م البينة فيحلف واملدعي لعد إىل ينقلب اليمني أن سقاطاإلى دعومن جواب دعواه ب يفخش

 ،صــل الكــالمأخيرجــه عــن الكــذب يف  يــوري مــا أن لكــن بــشرط، حلــف جــاز و فــأنكر االســتدانة،الــدين

مـن ً حـاال أوًزمانـا  أو ًمكانـا أو ً الثـاين آكـد بـأن يـضمر يف نفـسه ظرفـا يفهوبل ، يف اليمنيوعن احلنث 

روغيــة مــن اشــرتاط اجلــواز فبــل ظــاهر ثــاين الــشهيدين يف املــسالك امل، حــوال الــيت خيــرج �ــا عــن ذلــكاأل

  . )بالتورية املزبورة

  ولذا ، التورية إىل االحتياج نا قد ذكرنا يف بعض مباحث الفقه عدمإ: قولأ



١٨

ى يـث ال يظهـر علـالسبب عدم متكـن غالـب النـاس منهـا حبلعل  و،)١( عليه يف روايات الكذبمل ينبه

إذا  فيمـا )الـسالم الـصالة وهعليـ(منني املـؤ أمـري اإلمـامه مـا يقولـى علـصفحات وجههم  وفلتات لسا�م

ً شيئانساناإلى نو
)٢(.  

  .)٣(دُن عادوا فعإ:  قال له بل،ياه الكذبإ )صلى هللا عليه وآله( م الرسولّيف قصة عمار مل يعلو

وا ؤ فــال تتــربةءرباأمــا الــ و،أمــا الــسب فــسبوين: ) الــصالة والــسالمعليــه(املــؤمنني  أمــري اإلمــاموقــال 

  .  يف السبةمهم التوريّفلم يعل ،)٤(مين

صـــلى هللا عليـــه (قـــال رســـول هللا :  قـــال) الـــصالة والـــسالمعليـــه( إىل علـــي ســـنادهإويف اجلعفريـــات ب

رجلني لـجل ميـشي بـني اوكذب الر، كذب الرجل المرأته: يف ثالثة مواطنّ إال يصلح الكذب ال: )وآله

   .)٥(احلرب خدعة فإن ، عدوهاإلماموكذب ، ليصلح بينهما

ًكاذبـــا وأنـــج أبـــاك مـــن  حلـــف بـــا� تعـــاىلا: قـــال لرجـــلنـــه إ ،) الـــصالة والـــسالمعليـــه( علـــي وعـــن

   .)٦(القتل

دفعــت بــه عــن ديــن  أو ًمــا نفعــت بــه مؤمنــاّ إال الكــذب كلــه امث:  قــال)عليــه الــسالم( وعــن البــاقر

   .)٧(املسلم

  : كذب يف ثالثة ّالإًول عنه يوما ما ؤكل كذب مس:  قال)عليه السالم( عبد هللاوعن أيب 

                                                

 

 





 

 

 



١٩

 يريـد يلقـي بـه هـذا ي هـذا بغـري مـاورجـل أصـلح بـني اثنـني يلقـ، رجل كائد يف حربه فهو موضـوع عنـه

   .)١(يتم هلم عليه يريد بذلك دفعها أن يريد ًورجل وعد أهله شيئا وال، صالح ما بينهمااإل

أميــا مــسلم ســأل عــن مــسلم : )عليــه الــسالم( قــال الــصادق:  قــال،وعــن صــاحل بــن ســهل اهلمــداين

ى علـومن سأل عن مـسلم فكـذب فأدخـل ، ذلك مسلم مضرة كتب من الكاذبنيى علفصدق فأدخل 

   .)٢(من الصادقنيذلك املسلم منفعة كتب عند هللا 

: )عليـه الـسالم( إبـراهيمولقـد قـال :  يف حـديث قـال)عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، وعن أيب بصري

فعلـه   ومـا،بل فعله كبـريهم: )عليه السالم( إبراهيم قال دلق و،ما كذب وًهللا ما كان سقيما و،ين سقيمإ

 مـا كـانوا سـرقوا هللا و،نكـم لـسارقون إأيتهـا العـري: )عليـه الـسالم( ولقد قال يوسـف، كبريهم وما كذب

   .)٣(وما كذب

صـلى هللا عليـه ( قـال رسـول هللا:  قـال،)عليه الـسالم( عن أيب جعفر، سنادهإوعن أمحد بن احلسني ب

   .)٤(دفعت به عن دين أو ًنفعت به مؤمنا ماّ إال مثإوالكذب كله : يف حديث )وآله

، مهزيـار علـي بـن حممد بـنى  رو،ًكان سيدا وإن مع التقيةّ  إال احلر بالرقيةإقرارويف باب عدم جواز 

: قــال أن ىلإ ... ســلمانإســالم يف حــديث )عليــه الــسالم( بــن جعفــرى عــن موســ، عــن زكريــا، بيــهعــن أ

 أن ىلإ...  نعــم: قــالوا،  اخلدمــةفــيكمكفــوين الطعــام والــشراب وأكأقــوم  يــا: ًفــصحبت قومــا فقلــت هلــم

   :فلما أتوا بالشراب قالوا: قال

                                                



 







٢٠

 فقلـت ،وأرادوا قتلـي ّيعلـ فـشدوا ،يـشربون اخلمـر الـديرانيني ال وإن  ديراينين غالمإ: قلت، اشرب

مثائــة  وأخــرجين وبــاعين بثال،أقــررت لواحــد مــنهمين أقــر لكــم بالعبوديــة وإتقتلــوين فــ تــضربوين وال ال: هلــم

 )صــلى هللا عليــه وآلــه( النــيبن أ وباعــه مــن امــرأة يهوديــةنــه إ :ذكــر أن ىلإ... درهــم مــن رجــل يهــودي

  .)١(اشرتاه منها وأعتقه

  . بواب الكثرية املوجودة يف خمتلف األمن الروايات هاغريإىل 

حيــث ســأله ، كمــا ورد يف قــصة مــؤمن آل فرعــون،  مــن التوريــة كــان أفــضلنــسانمتكــن اإلن إ نعــم

 هللا ســبحانه مـؤمن آل فرعــونبينمـا كــان يريــد ، يريــده أنــه  فأجـاب جبــواب وهــم فرعـون،عــن ربــهفرعـون 

  . وتعاىل

بـن  يزيـدن إ : يقـول)عليـه الـسالم( جعفـر مسعـت أبـا:  قـال،بـن معاويـة عن يزيـد، ويف رواية الكليين

 نـك عبـد يلأيل  أتقـر: فأتاه فقال له يزيـدرجل من قريش  إىل معاوية دخل املدينة وهو يريد احلج فبعث

فقـال لـه ، يل وهللا قتلتـك مل تقرن إ :يزيدفقال له : قال أن ىلإ ...شئت اسرتققتك وإن بعتكشئت ن إ

 إىل علي  أرسلمث، فأمر به فقتل: قال، )عليه السالم( ياي بأعظم من قتل احلسنيإليس قتلك : الرجل

 يـتأأر: )عليه السالم( احلسني علي بن فقال له،  فقال له مثل مقاله للقرشي)عليه السالم(احلسني بن 

 احلـسني علـي بـن هلـفقـال ، بلـى: فقـال لـه يزيـد، مسألت الرجـل بـامل أقر لك ألـيس تقتلـين كمـا قتلـن إ

فقـال لـه ،  فبـعشـئت وإن شـئت فأمـسك فـإن هَعبـد مكـر قد أقررت لك مبـا سـألت أنـا: )عليه السالم(

   .)٢(لك حقنت دمائك ومل ينقصك ذلك من شرفك أوىل: يزيد

  ن إ اإلمام إىل ذلك: ( للخليفة)عليه الصالة والسالم(ادق  الصاإلمامويف قول 

                                                







٢١

مل يفهـم اخلليفـة  يف كالمـه مبـاى  ور)عليـه الـسالم( اإلمـامحيث إن  ،)١()أفطر أفطرنا وإن صام صمنا

  . أي حال فالكالم يف الوجوب وعدم الوجوب ال الفضلى وعل ،مراده

ى حنوه بـدين يـدععسار وًاحلبس ظلما إل يوكذا الكالم لو خش(: ًجا مع اجلواهرو قال الشرائع ممزمث

ًعـن احللـف كاذبـا وال يشكل ذلك بأن مقتـضاه اخلـروج عـن الكـذب و، حلف كذلك وًه فأنكر مورياعلي

إذا ًال فالنيـة أبـدا نيـة املـدعي إو،  ملعلومية اختصاص اجلـواز املزبـور مبكـان الـضرورةً،حمقاي علو كان املد

إذا عليـه ى ًا للمـدع كاذبـواحللـف بـا�مث الكـذب إوجـه ال جتديـه التوريـة املزبـورة يف رفـع ى علـً كان حمقا

   .)ىًكان مظلوما يف الدعوإذا حلالف �ا نية اإ كما ً، ظاملاكان

ال لـصح إو، يقـصده املـتكلم مـا يفهم من الكالم ال الكذب ما واملعيار يف الصدق ألن وذلك: أقول

دينار  يقـول ال تطلبـين الـً مـثالً، غلطـاقـصد بـاللفظ معـىنإذا  حـىتيف غري حال الـضرورة  كل كذب حىت

قـد  وً، وال شـرعاًآخـر لـيس مبمتنـع عقـال تسمية شيء بـشيء فإن ،بريقاإل القلم أووهو يقصد بالدينار 

لـذا  و،ذبالكـيقول مبا ذكرناه من معيار ) رمحه هللا ( ممن عاصرناه من الفقهاء السيد حسني القميكان

 يقتنعـوا عنـه بأنـه مل يكـذب  مل،ين مـا كـذبت لـذلكإره وقـال ًهر للناس كالمـا خـالف الواقـع بظـاهظأإذا 

َإذا ﴿: ال ســبحانهقــ كمــا ً،مســي كاذبــا مل يتوافقــاإذا ب واللــسان لــالق أن فكمــا،  بأنــه كــاذبويقولــون لــه ِ

ك لرســـوله وهللا يـــشهد إن اْلمنـــافق ك لرســـول هللا وهللا يـعلـــم إن ِِجـــاءك اْلمنـــافقون قـــالوا نـــشهد إن َِ َُ َ َ َُّ ِ ِ ُِ َُ َْ َْ ُ َ ُ َُ ُُ ُ َ َ َُ ُ ََ ـَّــَ َـَّــ َْ
ِ ُ َ َ َ َني لكـــاذبونُ ُ

ِ َ َ َ﴾)٢(، 

  . مل يتوافق الظاهر واملرادإذا لك كذ

                                                

 





٢٢

ملـال بامنـر : )عليـه الـسالم( جعفـر أليب  قلـت،رواه زرارة التوريـة مـا إىل عـدم االحتيـاجى علـومما يدل 

 فهــو ،حتلــف: قــال ،بــذاك الإ ايرضــون منــ حنلــف هلــم وخيلــون ســبيلنا وال أن العــشار فيطلبــون منــاى علــ

   .)١(الزبدمن التمر وى أحل

هم :  فقلت،ت بالعشار فسألينقدمت من مصر ومعي رقيق يل ومرر: يوقال الوليد بن هشام املراد

: فقـال ، فأخربتـه بقـويل للعـشار)عليـه الـسالم( أيب احلـسنى علـ فـدخلت ، فقدمت املدينـة،همأحرار كل

ليس عليك شيء)٢(.   

   .)٣(نعم: قال ،بذلك مالهرز  سألته عن الرجل حيلف لصاحب العشور حي:وعن احلليب

 أو ،هلـا بدار ّيعلمي تصدقت أن إ :)عليه السالم( احلسن أليب  قلت،وعن حممد بن مسعود الطائي

�ا قد باعتين وأقبضت إين اشرتيت وإ فكتبت ،استوثق يل لنفسك:  فقالت يل،بنصيب هلا يف دار: قال

مل  وإن ،حلفــت هلــم أخذتــه فــإن ،لــثمننــك اشــرتيت ونقــدت اأاحلــف : فلمــا ماتــت قــال الورثــة، الــثمن

   .)٤(جعلت له فاحلف وخذ ما: )عليه السالم( فقال ً،أحلف هلم مل يعطوين شيئا

بنـصيب هلـا يف  يعلـمـي تـصدقت أن إ :)عليه الـسالم( احلسن أليب  قلت،وعن أيب حممد بن الصباح

لـك يف  صنع من ذلك مـا بـداا: فقالت، ًكتبه شراءا ولكن ،جييزون مثل هذا القضاة الن إ :فقلت، دار

  فأراد ،  فتوثقت،يستوثق لكنه إ ىتر كل ما

                                                











٢٣

   .)١(حلفا: فقال ،ترى ً وأنا مل أنقدها شيئا فما،لثمنين قد نقد�ا اأيستحلفين  أن بعض الورثة

ان بــالطالق رجــل حلــف للــسلط: )عليــه الــسالم( عبــد هللا أليب قلــت:  قــال،وعــن أيب بكــر احلــضرمي

ـــه شـــيءيخـــشإذا : قـــال ،والعتـــاق ـــيس علي ـــا،  ســـوطه وســـيفه فل ـــا أب ـــاس الإبكـــر  ي  منـــا هللا يعفـــو والن

   .)٢(يعفون

الطـالق ى علـاليمـني وحيلـف ى علـعـن الرجـل يـستكره  )عليـه الـسالم( سـألته:  قال،وعن أيب احلسن

: )صــلى هللا عليــه وآلــه( قــال رســول هللا: مث قــال، ال: فقــال ،ميلــك أيلزمــه ذلــك والعتــاق وصــدقة مــا

 واؤخطأوما ، ومامل يطيقوا، كرهوا عليهأميت ما أوضع عن)٣(.   

 ،حنلـف لـصاحب العـشار جييـز بـذلك مالنـا: )عليه الـسالم( عبد هللا أليب قلت:  قال،وعن احلضرمي

 ،حلف ترده عنـك بيمينـكادمك ومالك فى علخشيت ن إ :قال ،ويف الرجل حيلف تقية ،نعم: قال

   .)٤(حتلف هلم ًنك شيئا فاليرد ع ميينك ال أن رأيتوإن 

، نـا نـستحلف بـالطالق والعتـاقإ: )عليـه الـسالم( عبـد هللا أليب قلت:  قال،كسيةوعن معاذ بياع األ

   .)٥(أرادوا احلف هلم مبا: قال ،أحلف هلمى فماتر

ل عــن الرجــل حيلــف ئســ أنــه ،)عليهمــا الــسالم(بــن علــي عــن أيب جعفــر حممــد ، ســالموعــن دعــائم اإل

أنـت  وإن ،حلف ترد عن ذلك بيمينـكامالك ف أو دمكى عل أو أخيكى علخشيت ن إ :الفق ،تقية

  وكل شيء خاف املؤمن ، حتلف  فالًمل ترد من ذلك شيئا

                                                



 





 



٢٤

   .)١(نفسه فيه الضرر فله فيه التقيةى عل

م ا وهـّ أما قـد كنـ،وما احلرورية: )عليه السالم( عبد هللا أليب قلت : قال،عن أيب بكر، وعن العياشي

، فرخص يل يف احللف هلم بالعتاق والطـالق: قال ،ميانأخذونا باألن إ ابعني فهم اليوم يف ذرونا أرأيتتم

، ّيلإالرخـصة أحـب : فقـال ،)عليـه الـسالم( علـي ة عـنءليـك أم الـرباإ مد الرقـاب أحـب :بعضنا فقال

   .)٢(﴾ميانكره وقلبه مطمئن باإلأال من إ﴿: أما مسعت قول هللا يف عمار

ى علــ عــن الرجـل حيلــف وضـمريه )عليـه الـسالم( احلــسن أبـا  ســألت:صــحيح صـفوان أن نـه يعـرفوم

   .ضرورة  من غريهو يف احلال الطبيعي مناإ. )٣(الضمريى علاليمني : قال ،ما حلف عليه غري

 )عليـه الـسالم( عبـد هللا  مسعـت أبـا: خـرب مـسعدة بـن صـدقة،تقـدم ما إىل ضافةذلك باإلى علويدل 

 جيـوز يف موضـع وال قـد: فقـال ،ضـمار يف اليمـنياإلى علـجيـوز بالنيـة  ال جيـوز ومـا  عمـالئد سـيقول وق

ًكان ظاملا إذا وأما ، نيتهى اليمني فعلى حلف عليه ونو ًكان مظلوما فماإذا جيوز ف فأما ما، جيوز يف آخر

   .)٤(نية املظلومى علفاليمني 

ًيفعــل شــيئا حملــال ال أن اليمــنيى علــأكرهــه ولــو (: قــول الــشرائع إىل الحاجــة أنــه ومنــه يعلــم  فحلــف ً

حتـت  أو بالـسماء أو خبراسـان أو يفعلـه بالـشام ال أنـه ييـور أن مثـل، خيرج به عن احلنث جـاز ماى ونو

 أن املطــابق مــن املثــال: ولــذا قــال يف املــسالك، مل يــورنــسان وإن اإلى علــمث إال  أنــه لوضــوح، )رضاأل

  ى علاحللف ى علحيمله 

                                                







 



٢٥

وحنوه من املخصصات الزمانيـة واملكانيـة واحلاليـة فيخـرج ، مبا ذكر يكراه فيوروجه اإلى عل ذلك ال

  . اليمنيى مث ويف خمالفة مقتضبه عن احلنث وهو اإل

 احللـف بنيـة مـا إىل حاجة ه فالَميني املكر ينعقد ال أنه ميان تفصيل الكالم يفا ذكرنا يف كتاب األمث إن

  . الشرائعذكره  خيرج به عن احلنث كما

: ًالطالق كرها فقـالى علولو أجربه (: ًومنه يعرف الكالم فيما ذكره الشرائع ممزوجا مع اجلواهر قال

ًطالقـا سـابقاى  ونـو،زوجيت طـالق  ولـو: بـل وقولـه، ب جـازرقـانـساء األ  وعـىن،نـسائي طوالـق: قـال أو ،ً

موصـولة ال نافيـة  جعـل مـا و،كـذامـا فعلـت : مل يفعـل كـذا يف الزمـان املاضـي فقـال أنـه اليمـنيى علكره أ

رجحانــه يف  أو يريــد بــذلك بيــان أصــل اجلــوازّ إال أن اللهــم(: ولــذا قــال يف اجلــواهر بعــد ذلــك، )صــح

  . )كراهذلك شرط يف صورة اإل أن ال، اجلملة

غري ذلك  أو الطالق أو النكاح أو جارةاإل أو الرهن أو الشراء أو البيعى علأجربه  لو أنه ومنه يعلم

فعلــه عــن جــد وكــان الــداعي إذا  نعــم ،متكــن مــن التوريــة وإن يفعلــه باطــل  وكــل مــا،التوريــة إىل تجمل حيــ

ولو أجربه ومل نعلـم هـل صـدر منـه ، جبار اجلابرإولو صادف عمله  جبارإمل يفعله عن نه  ألجبار صحاإل

 ألن ،قـام مثل املصالة الصحة يفمسرح أل  وال،جبارفالظاهر العمل بالظاهر الذي هو اإل ،ال أو ًجباراإ

  . أدلتها منصرفة عن مثله

صــالة أ كانــت ، الدوره عــن جــرب جــابر أمجبــار وصــدر عنــه شــيء وشــككنا يف صــنعلــم باإلمل  نعــم لــو

 صـل الـصحةًاختيـارا كـان األ أو ًجبـاراإشـك يف صـدوره الـشيء عنـه إذا بنفـسه  أنـه كما، الصحة حمكمة

  .  يف كيفية الصدور عن نفسه ويشك بعد ذلك،جبار يف املقامإكان ّإال إذا 
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 الـربنعـام  نعام وعىن: قال أو ،بلاإل نعم وعىن:  فقال،جابة بنعماإل إىل ولو اضطر(: مث قال الشرائع

  . )ًقصدا للتخلص مل يأمث

 للفظ املـشرتك ويقـصد مـن معانيـه غـري مـاوب التورية بأن يأيت بـار من ضًأيضاهذا (: قال يف املسالك

ـــه يف تلـــك احملـــ ـــراد من ـــذلك عـــن الكـــذبإف، اورةي ـــه خيـــرج ب ـــا وإن ن ـــده ً،مل يكـــن ميين ـــستفاد مـــن تقيي  وي

ى طــالق اللفــظ حممــول علــإ ألن ،تــصح مــن غــري ضــرورة التوريــة ال أن  الــسابقةمثلــةباالضــطرار ومــن األ

 ً،مل يكـن ظاملـا ًوقيـل جيـوز التوريـة مطلقـا مـا، جمـازه وحنـوه يـوهم الكـذب إىل حقيقته املبادرة منه فتـصرفه

وجه املصلحة ى عللكن ينبغي قصره ، ظهراأل  هو والقصد خمصص وهذاالعدول عن احلقيقة سائغن أل

 يريـد االجتمـاع بـه يقـول جلاريتـه قـويل لـه ناداه أحد والإذا كان  أنه كما روي عن بعض السلف الصاحل

يل لـه لـيس ا قـوهلـ ويـضع فيهـا أصـبح اجلاريـة ويقـول رض وكان آخر خيـط دائـرة يف األ،اطلبه يف املسجد

  . هيهنا واقصدي داخل الدائرة

بـل وكـذلك ، ختـرج الكـالم عـن الكـذب التوريـة مبثـل الـدائرة املـذكورة ال أن تعرف لكنك قد: أقول

  .ليس يف الدار أنه ًكان معناه عرفاإذا  األولالكالم 

جيـاب  باإل فأشـار برأسـهسـأله عـن جمـيء زيـدإذا كمـا ، شـارةوحال الكالم حال التورية يف الكتابـة واإل

أجــاب  أو ،رضاألى علــبــني رجليــه ذا امــى منــا يقــصد تنكــيس رأســه لــريإ و،يريــد جــواب الــسائل وهــو ال

  . شارات من اإلغري ذلك إىل ،أسهفوق رذا امى السماء لري إىل بالسلب برأسه وهو يريد رفع رأسه

 بعــض النــصوص مــن يف ورمبــا يؤيــده مــا(: ًذكــره اجلــواهر مؤيــدا ملــا تقــدم عــن املــسالك بقولــه مــا أمــا

   أن ويف آخر، الكالم له وجوه أن التعجب ممن يكذب مع
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:  رؤيـا قـصت عليـه مبحـضر منـهحنيفة عند تفسري أليب  يف حديث طويل قال)عليه السالم( الصادق

: فقـال ،)أصـبت (فسأل عن قول، ه أبوحنيفةذكر  خبالف مااإلماممث ملا قام فسره ، حنيفة أبا أصبت يا

   .)١()أ عني اخلطصبتأمنا أردت إ

ولـذا ، ًهـا يف كالمـه ذلـكَ كـان مكر)عليـه الـصالة والـسالم( اإلمـامولعـل ، عرفـت  مـاىعلـ غري ظـاهر

يقتــضي  ال مــاى ً االقتــصار يف اجلــائز منهــا مطلقــا علــيبــل القــو ،األوىللكــن (: قــال اجلــواهر بعــد ذلــك

مسعتـه مـن  مـا  حنـو،ذلـكى لـة علـ مما ينشأ مـن فهـم الـسامع وختليـه القـرائن الداًصدق الكذب معه عرفا

ًمطلقـــا اعتمــادا علـــ الــسلف الــصاحل ال يكفــي يف صـــرف الكــالم عـــن  التخــصيص بالــضمري الـــذي الى ً

  . ) من منعخيلو عته من املسالك الفما مس، ًالكذب عرفا

شــبه أمــا  أو ًالكلــي مريــدا فــرده اخلفــي ًفقــول املــشرتك مريــدا معنــاه غــري الظــاهر أو  هــذاىوعلــ: أقــول

 ممــا ،فالنــة أم زوجــيت: قــالإذا كمــا ، ذلــك إىل  مل حيــتجولــو اضــطر، ضــطراريف اال الإ جــائز غــريذلــك 

 وهــو يف الكويــت ويريــد ،لــيس عنــدي دينــار: قــال أو ،يريــد زوجتــه الــسابقة ينــصرف منــه الفعليــة وهــو

قـرتاب منهـا عـة فلمـا أراد االتزوجهـا متإذا وكـذلك ، ار الكـوييت املنـصرف منـه الـدينالدينار العراقي فيما

  . بينما أرادت نفس الزوج احلايل،ًين ذات زوج مما أوهم زوجا غريهإ: قالت

 عـىنًعنـزا و ًثورا وال  والًأخذ مجال  لو حلف ماوكذا(:  يف قول الشرائعومنه يعرف وجه الرد والقبول

هـذا مـن (: كويف املـسال، )كمـة مل حينـثقط وبالعنز األ الكبرية من األ وبالثور القطعة،باجلمل السحاب

 احملــاورة وهــو خــالف الظــاهر يف تلــكى بعــض معانيــه الــيت علــ إىل أقــسام التوريــة بــصرف اللفــظ املــشرتك

  قصد صحيح بطريق 
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يلـزم فـرض بلوغهـا حـد ا�ـاز مـن حيـث تبـادر  كانت مرجوحـة حبـسب االسـتعمال حـىت وإن ،احلقيقة

طــالق إكــان  وإن ، شــائع�ــاز أمــراســتعمال ا ألن ،ًغريهــا كــأن قــصدها صــارفا عــن الكــذب إىل الــذهن

 النيــة فيمــا بينــه وبــني هللا تعــاىل واملخــصص هنــا هــ فــإن ،حيمــل عليــه عنــد التجــرد عــن القرينــة اللفــظ ال

  . )ما مرال مل تنفعه التورية كإ بذلك وهيعلى دعوًيكون ظاملا بال للسالمة من الكذب حيث ال

 أن ى كمــا حيكــ،غــري مــراده إىل م املــتكلموجــه كــالإذا  لــيس مــن هــذا البــاب مــا أنــه مث مــن الواضــح

مثـل  (:ىفقال قبعثـر،  يريد قسمي القيدوهو) شهبدهم واألاألى ك علمحلنأل (:ىاحلجاج قال لقبعثر

فقـال ) ًردت حديـداأويلـك : (فقـال احلجـاج، يريـد قـسمي الفـرس) بشهدهم واألاألى  حيمل علمرياأل

ديـد احل إىل رادة احلجـاج لـهإيـث صـرف احلديـد عـن ح) ً خري مـن يكـون بليـداًلئن كان حديدا (:ىقبعثر

  . الذي هو من صفات الفرس اجليد

مــا عرفتـه أي مــا  أو ،كتابــة العبيـدى ًولـو حلــف مـا كاتبـت فالنــا ونـو(: ومنـه يعلـم وجــه قـول التحريــر

مـا  أو ، شـجرة صـغرية يف الـربومـا سـألته حاجـة وعـىن، ا شـققت شـفتهعلمتـه أي مـمـا أ أو ً،جعلته عريفا

 فروجــة وعــىن أو، دجاجــة وعــىن كبــة غــزل أو، بقــرة وأراد العيــال أو ، وأراد الــسحابةًت لــه مجــالأخــذ

  . )حينث مل املين ًماشربت له ماء وعىن أو ،الدراعة

اجلمــل الــسحاب : ًضايــأوقــال ،  صــغري وفــرخ الــدجاجالفــروج كتنــور قمــيص: وعــن الفــريوز آبــادي

  . الكثري املاء

ـــشرائع ممزوجـــا مـــع ا ـــال ال ـــو(: جلـــواهرًمث ق ـــالفتح (مَا�ـــم غـــريه يف فعـــل فحلـــف املـــته ول  مِللمـــته) ب

خبـاره بـالنفي إ ب�امـهإى  علـاألمربقاء إ فطريق التخلص من ذلك مع ،األمرليصدقنه يف هذا ) بالكسر(

  فعلت وما: (يقول أن ثبات حنووباإل
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 أحـد اخلـربين الصـداق يف اإل فـإن خـركـذب يف اآل وإن ،ق فيرب ميينهدأحدمها ص ألن وذلك) فعلت

طــالق إالظـاهر مـن  مل يقـصد التعيـني والتعريـف كمـا هـوإذا منـا يـتم ذلـك إنعـم ، خـرينـايف الكـذب يف اآل

  . ) أحدمها خاصة كما هو واضحال بالصدق يف ذكرإال مل يرب إ و،اللفظ

، لــضرورةيف مقــام اّ إال الفيفعــل مــا ظــاهره اخلــ ال أن  فــالالزمً،أيــضا يف املقــام كالــسابق األمــر: أقــول

ًمــامل حيــدث حــدثا مــان لعمــر بــن ســعداألى املختــار أعطــ أن يوقــد حكــ
وأراد هــو باحلــدث املوجــب  ،)١(

لكـن ،  ومـا أشـبهمارة مـن مثـل املـؤامرة والتوطئـةاإلً وفهم ابن سعد حدثا يناسب مقام ،للوضوء والغسل

ّ إال مث مل يقتلـه املختـار، ًمـان حبقـه مل يكـن شـرعياللقتـل واألًبـن سـعد كـان مـستحقا  عمـر أن من الواضح

  . أحدث باهلروب مما كان من مصاديق احلدث الذي فهمه ابن سعد أن بعد

ًلـو حلـف ليخربنـه صـدقا مبـا يف الرمانـة مـثالو( :ًالشرائع قال ممزوجا مـع اجلـواهرمث إن  قبـل  مـن حبـة ً

ن يقول بأقل عدد يعد العدد املمكن فيها بأ أن  فاملخرج من ذلك،ينيعرادة التإكسرها مع فرض عدم 

مائــة  ومائـة حبـةً فيقـول فيهـا مــثال، يعلــم خروجهـا عـن ذلــك أن  إىلليـهإ مث يـضيف ،يعلـم اشـتماهلا عليــه

م لـو أراد التعيـني مل يـرب نعـ، خبـاريعلـم حـصول ذلـك يف ضـمن مـا ذكـره مـن اإل أن  إىلهكـذا و،واحدةو

  . )ا فيها من احلبحاطة مباإل وبل البد من كسرها، لكبذ

مث مـن ، نتـاد اآلشـعة الكاشـفة كمـا يعحلبـات بـسبب األعـداد اأمكـن اكتـشاف أّ إال إذا للهما: أقول

  . االحتيال بذلك إىل  حيتجغري الكسر مل و كان أعم من الكسرحلفه لو أن الواضح
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يكـون قـد  أو ،البيـت مـن اجلـوزدد مـا يف هـذا نـه عـن عـربمثلـه مـا لـو حلـف ليخو( :سالكقال يف املـ

  . )حنو ذلك وحلف ليخربنه بعدد ما أكل ويعلم قدره  الً مثالًمتراأكل 

بــار خاحللــف باإل و،مهــاحنو أو للقمــاش أو رضذرع لــألخبــار لــألذا القبيــل احللــف باإلومــن هــ: أقــول

درج  إىل كــذلك بالنــسبة و،حنــو ذلــك أو القــدور الكبــرية أو اجلابيــة أو اللــنب يف احلــوض أو  املــاءمبكيــال

لـدور عـدد ا ووراد املوجـودة يف الـصحراءاأل وسـعفه وخنله عدد والبستان وارسعة الد والسرداب واملنارة

قــد ذكرنــا يف  و،مثلــةاألمــن غــري ذلــك  إىل ، الكهربــاء املوجــودة يف الــشارعأعمــدة واملوجــودة يف املدينــة

   .)١()السالم و الصالةعليه(علي ضايا قصة القيد يف ق وقضاء قصة الفيلكتاب ال

بـأس بـذكرها  ال و، املـسالكمثلـةن األمـمجلـة  إىل قـد أشـار و،)سـائغأمثالـه و فذلك(: مث قال الشرائع

   :فقال، ئدةًا للفامتتمي

صيل احليلـــة لـــضابط حتـــا و،ال تنحـــصر بـــذلكالبـــاب  فـــروع أن  إىلالـــهأمث واملنـــصف أشـــار بقولـــهن إ(

  :بعضها للتمرين إىل لنشر الباب كثرية ففروع و،احملصلة للمطلوب أو رجة من الكذباملخ

 أن تقـديرى علـ فطريـق الـتخلص ،ميأكظهر  ّيعللت هذه الرمانة فأنت كأن إ :هلالو قال ما : منها

ــة فــصاعداى تبقــ أن ال يــرتك أكلهــا ــو قــ مثلــه مــا و،فيــصدق عــدم أكلهــاً منهــا حب أكلــت هــذا ن إ :الل

ــا يــدق مدر و، بقيــة حتــسنه فأبقــت منــ،الرغيــف ، العــرف إىل ًاكــه وقــع لــصدق أكلــه نظــرًلــو أبقــت فتات

   ،بقاء حبة واحدة من الرمانةإوحيتمل مثله يف 
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ــة خبــالف الفتــاة  إذ ،طبالعــرف فيهــا غــري منــض أن الإ يــصدق قــول مــن فعــل ذلــك مــا أكلــت الرمان

  . املذكور

 صـعدت فأنـت وإن ،ر أمـيهـكظ ي علـنزلت فأنتن إ :ي صاعدة يف السلمه قال هلا ولو ما: ومنها

ــالفاحليلــ، كظهــر أمــي ّيعلــ  أن بغــينيو، ينــزل أو باحلمــل فيــصعد �ــا و،أمكنهــان إ طفرةة يف الــتخلص ب

وبـأن يكـون ، هـي عليـه فتقـوم مـن موضـعها ورضاألى يـضجع الـسلم علـ وبأن، مرهايكون احلمل بغري أ

ذلـك  إىل يـضيفّ إال أن يف نـصب سـلم آخـر زمـان وهـي واقعـةى مـض وإن ،ليـهإنقـل فتحتتها سلم آخر 

  . سبق ما إىل  فيقع مع املكث ال مع املبادرة،ميأكظهر  ّي علتن فأًأيضاقعت يف السلم و وإن :قوله

مـا ى مـا أكلـت عـن نـوى تتميـزي نـو ملن إ :مث قال ى،خلط النو وًشمشام أو ًأكال متراإذا ا م: ومنها

مــن درامهــي رامهــك مل تتميــزي دن إ :بدرامهــه فقــال لطــت درامههــاخ أو ،مــيأكظهــر  ّيعلــأكلــت فأنــت 

فقــد فعلــت ذلــك إذا فــ، منهــا اثنــانى يبقــ حبيــث الذلــك بــأن تعــددها  فيحــصل اخلــالص عــن ،كــذلك

، حيـصل اخلـالص بـذلك التخـصيص كمـا تقـدم فـاليز الـذي حيـصل بـه التعيـني ويد التميريّ إال أن ،ميزت

 ؤجيتـزمنـا إ و،ذلـك كمـا مـرً الفهـم عرفـا إىل املتبادر ألن ،ذاهى حيمل اللفظ عند االطالق عل أن وينبغي

  . رادته خبصوصه إاللغوي أو رادة املعىنإمع  األوىلباحليلة 

ذفتيها قـ وإن ،مـيأ كظهـر ّي علـابتلعتيهـا فأنـتن إ :وقـال هلـا الـزوج، لو كـان يف فيهـا متـرة ما: ومنها

 ولـو، خـرًفاحليلة يف التخلص منها مجيعا بـأن تأكـل بعـضها وتقـذف بـالبعض اآل، ميأكظهر  ّي علفأنت

 تتخلص مبا ذكر مـن مل، ميأكظهر  ّي علفأنتمل تأكليها  وإن ،يمأكظهر  ّي علكلتيها فأنتأن إ :قال

  نه إ حيث من ،ويف التخلص منه باالبتالع وجهان، احليلة
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  . ومن عدم انضباط العرف، يقال ابتلع وما أكل أن يصدق

فقالـت لــه ، مـيأكظهـر  ّي علــمل أقــل لـك مثلهـا فأنـتن إ كــل كلمـة كلمتيـين �ـا: لـو قـال هلـا: ومنهـا

 فطريق ختلصه، قاله وقع بالثاين وإن ،األولمل يقل ذلك وقع الظهار ب فإن ،ميأكظهر  ّيعلأنت  :املرأة

ًأويقول ذلـك جمزئـا عـن أنـت تقـولني بغـري قـصد الظهـار ، ميأ كظهرّعلي أنت تقولني أنت : يقول هلاأن 

ًمصرحا بعدم القصد متصال   .  بهً

شـربه غـريك فأنـت  أو شـربته أو تركتـه أو  املـاءقلبـت هـذان إ :كان يف يدها كوز ماء فقال لو: ومنها

  . فيحصل اخلالص بأن يضع خرقة فتبلها به، كظهر أمي ّيعل

، مـيأكظهـر  ّيعلـخرجـت منـه فأنـت  أو، مكثـت فيـهن إ :ء راكد فقال هلا يف ماتكان لو ما: ومنها

ذاك املـاء  ألن ،رجـتخ أو ًولوكان املاء جاريـا مل يقـع سـواء مكثـت،  يف احلالإنسانحيملها  أن فالطريق

  .رادة ما يعم ذلك من املاء فيكون كالراكدإى عليدل العرف ّ إال أن قد فارقها جبريانه

  . )ًيرد عليك بضرب من النظر مراعيا للعرف والوضع هذه الضروب ماى علوقس 

ــا يف كتــاب األ: أقــول وقــد يقــع يف مقــام ،  الثبــوتالكــالم قــد يقــع يف مقــام أن ميــان وغــريهوقــد ذكرن

يراد مـن ذا امل يعلم م وإن ،قصد الظاهرّ إال إذا األولأشبه من الثاين ال  والظهور والعرف وما ،ثباتاإل

ومنــه ، املقــامى علــنــه يتحقــق الظهــار واحللــف والنــذر والــشرط وحنوهــا حينئــذ لــصدق أدلتهــا إف، الظــاهر

  . )رمحه هللا( ذكره يعلم وجه النظر يف بعض ما

 عــن بنتــه إنــسانســأله  أنــه )رمحــه هللا (قــل عــن كاشــف الغطــاء الكبــرين ومــن التخلــصات الــشرعية مــا

   ،يصنع لتخليص البنتذا ماف، بقآحيث زوجها لعبده والعبد 
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  .وكذلك فعل وجنت البنت، ذلك يبطل نكاحها فإن ،هب العبد هلا: قال كاشف الغطاء

  .ن له حق كليهماكا ذاإرادته من الفسخ والطالق إنسب ب األنسانيفعل اإل أن ومن التخلصات

أراد صـرف إذا املـوت فيمـا  إىل يكـون لـه التـصرف يف املـال أن يهب ماله يف حال حياتـه بـشرطن أو

، ًحيث يصرف املال يف جهات الفسق مثال، حرمان بعض ورثته الفسقة أو أكثر من ثلثه يف شأن خريي

  .أشبه ذلك ما أو حرمان من يرثه بدون شرعية بقانون الدولة أو

يريـد  وال، علـم بعـد الـزواج بـأن أخـت امللـوط حتـرم عليـهإذا يظهر الطالق فيمـا  أن لصاتومن التخ

  .فضح نفسه واملفعول بذلك

  . وهللا سبحانه العامل، بواب الفقهيةغريه من أنواع التخلصات الكثرية يف خمتلف األإىل 

  



٣٤
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  فصل

  ).ًالنظر يف ذلك يستدعي فصوال و،يف العدد(: الشرائعيف قال 

عـدة :  فيقـال،ليـهإهـا مـن املـضاف يظهـر معنا وً، الشـتماهلا عليـه غالبـاًعـدة مـن العـدد لغـةع هي مجـو

 وزاد أيــام ،حنــوه عــن القــاموسو، هــي أيــام أقــراء املــرأة: قــال اجلــواهري، أشــبه مــا ووعــدة كتــبال رجــ

ده مــن أيــام تعــ عنهــا زوجهــا مــا املتــوىف وطلقــةامل عــدة املــرأة: ثرييــةنهايــة األعــن ال و،الــزوجى علــحــدادها 

ــام تــربص املــرأة احلــرة :كمــا يف اجلــواهريف الــشريعة  و،أربعــة أشــهر وعــشر ليــال وأيــام محلهــا وأقرائهــا  أي

كانــت إذا مــة بــل واأل، زوال اشــتباه أو مــوت أو طــالق أو ذي الــوطيء احملــرتم بفــسخ أو مبفارقــة الــزوج

  . لعل منه التحليل و،ترباء امللك مسيت االسنعم لو كان عن وطي، وطي شبهة أو الفرقة عن نكاح

�ـا أهـا بـزعم ألـو وط ًكان االشتباه باقيـا كمـا وإن ،زوال االشتباه إىل حاجة يف وطي الشبهة ال: أقول

 وإن بـل، سيأيت  كمادعد�ا تنقضي بانقضاء الوقت احملد فإن ،االشتباهى علًزوجته مث سافر وبقيا فرضا 

الــوطي  فــإن ،هــي مــشتبهة وهــو عــامل أو ،هــي عاملــة وًهاهــا مــشتبأوطإذا كمــا ، مل يكــن اشــتباه مــن جانــب

  أحدمها  وأ كان كالمهان إ يبعد ذلك ولو بدون االشتباه بل ال، حمرتم حيث اشتباه أحد الطرفني



٣٦

  . الوطي احملرتم له عدة و،ليهمإطي حالل بالنسبة الوإذا ، ًملجئا أو ًمضطرا أو ًمكرها

 اء بانـت بطـالق سو،ًال دبرا وًبالُمن مل يدخل �ا قى  عدة علال(: اهرمع اجلوً رائع ممزوجامث قال الش

خـالف   بـال،لو مل يدخل �ـاالعدة جتب مع الوفاة و فإن ،وجهاعنها ز عدا املتوىف، هبة مدة أو فسخأو 

  . ) بقسميه عليهمجاعبل اإل،  من ذلكيف شيءأجده 

َُّأيـهـا الذين آمنـوا إذا نكحتم اْلمؤمنـات مث َيـا ﴿: قال سبحانه، السنة املتواترة وويدل عليه الكتاب: أقول ِ َ ُ
ِ ْ َُ ُ ُ ْـ َ َ ِ َ َ

ِ َّـ َ َُّ

ًطلقتموهن من قـبل أن متسوهن فما لكم عليهن من عدة تـعتدونـها فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال َ ًِ
َ َ ُ َ ْ َّْ َّ َّ َّ َُّ ُ ْ ُ ُِّ َ َ َ ُُ

ِّ َ َ َ َْ َ ُّ ََّ َُ ٍ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ََ ْ ُ َ ُّ َ ِ َ ْ َّ﴾)١(.   

مـــا إويــراد بــه ، )٢(العــدة مــن املــاء:  قــال،)همــا الـــسالمعلي( عــن أحــدمها، عــن حممــد بــن مــسلمو

 ألن ها بدون دخولحنو ولو كان باملالمسة ول يف الفرجوأما املاء الداخ، بة عنه بذلك للغلّالدخول عرب

   .تعاىلشاء هللا  نإسيأيت حتقيقه   عليها العدة كماًأيضااحلامل من املاء 

ل �ــا خيــد أن ً امــرأة بكــرا مث طلقهــا قبــليف رجــل تــزوج، )عليهمــا الــسالم( عــن أحــدمها، عــن زرارةو

 خاطــب هــو و،اثنتــان فــضلو ،األوىلبانــت منــه يف التطليقــة : قــال ،يقــةلطليقــات كــل شــهر تطتثــالث 

متـضي ثالثـة  أن طلقهـا تطليقـة قبـلإذا يراجعها  أن أله: قيل له، شاء مبهر جديد وتءشا يتزوجها مىت

   هلان يكون منا كاإ، ال: قال ،أشهر
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بانـت منـه سـاعة   قـد،رجعـة لـه عليهـا يـدخل �ـا فـال أن  فأما قبل،ًكان دخل �ا أوال أن يراجعها لو

   .)١(طلقها

يــدخل �ــا  أن طلــق الرجــل امرأتــه قبــلإذا :  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وعــن أيب بــصري

   .)٢(تءشان إ زوج من ساعتهاُتطليقة واحدة فقد بانت منه وت

يـدخل �ـا فلـيس  أن طلق الرجل امرأته قبلإذا :  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ،  احلليبوعن

 ًكــان فــرض هلــا مهــرا فنــصف مــا وإن ،ت وتبينهــا تطليقــة واحــدةءشــان إ زوج مــن ســاعتهاُتــ، عليهــا عــدة

   .)٣(فرض

 املــرأة الــيت مل طلقــتإذا : قــال ،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، عــن بعــض أصــحابنا، وعــن مجيــل

   .)٤(يدخل �ا بانت منه بتطليقة واحدة

طلـق امرأتـه ومل يـدخل إذا سـألته عـن الرجـل :  قـال،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، وعن أيب بصري

   .)٥(ت من ساعتهاءشان إ زوجُبانت منه وت قد: فقال ،�ا

 أن تـزوج الرجـل امـرأة فطلقهـا قبـلذا إ:  قـالً،أيضا )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن أيب بصري

   .)٦(ت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدةء تتزوج من شا،يدخل �ا فليس عليها عدة

 أن طلــق الرجــل امرأتــه قبــلإذا :  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، صباح الكنــاينوعــن أيب الــ

  من وليس هلا عدة تتزوج : قال أن ىل إيدخل �ا فلها نصف مهرها

                                                

 

 

 



 

 



٣٨

  .)١(ساعتها

   .غريها من الروايات الكثريةإىل 

طلقــتم النــساء فطلقــوهن لعــد�ن إذا يهــا النــيب  أ﴿يــا:  قولــه ســبحانه«العــدة يف املدخولــةى  ويــدل عل

  .يةاآل )٢(حصوا العدة﴾أو

  .)٣(ينكحن أزواجهن﴾ أن تعضلوهن طلقتم النساء فبلغن أجلهن فالإذا ﴿: وقوله

ــه أشــهر والالئــي مل حيــضن ن إ  احملــيض مــن نــسائكم﴿والالئــي يئــسن مــن: وقولــه ارتبــتم فعــد�ن ثالث

  .)٤(يضعن محلهن﴾ أن أجلهن

يكـــتمن مـــا خلـــق هللا يف  أن ﴿واملطلقـــات يرتبـــصن بأنفـــسهن ثالثـــه قـــروء وال حيـــل هلـــن :وقولـــه تعـــاىل

   .)٥(أرحامهن﴾

عليـــه ( عبـــد هللاعـــن أيب ، رواه ابـــن ســـنان  مـــا،مل ينـــزل وإن الـــدخول موجـــب للعـــدة أن ى ويـــدل عل

 ليهـا حـىتإدخلـت عليـه فلـم ميـسها ومل يـصل أعن رجل تزوج امرأة  ،نا حاضرأسأله أيب و:  قال)السالم

 ،كـان واقعهـا يف الفـرج ومل ينـزل فـإن :قيـل لـه، ملـاءمنا العدة من اإ: فقال ، هل عليها عدة منه،طلقها

   .)٦(أدخله وجب الغسل واملهر والعدةإذا : فقال

يالج إ مــن الــدخول واملــس يتحقــق بــًكــال أن وال خــالف يف(: ًشرائع قــال ممزوجــا مــع اجلــواهرالــمث إن 

ــنثكــان مقطــوع األ وإن بــل، مل ينــزل وإن احلــشفة علــوم عــادة عــدم عــن معيبهمــا الــذي مــن املً ني فــضالي

  عرفت من حتقق   ملا،نزال منه وعدم احلملاإل

                                                

 



 





 



٣٩

ً نصا وهوعنوان احلكمً، وعرفاً منه لغةالدخول بالوطي
  .  بقسميه عليهمجاع واإلًىوفتو )١(

عليــه ( علــي كمــا ورد يف قــضاء ،ى ال امــرأة خنثــًيكــون الفاعــل رجــال أن مــن الواضــح لــزوم: أقــول

ًأيضا يف الزوجة اليت كان هلا زوجة )السالم
)٢(.  

، نجراء عملية جراحية كما ميكن اآلإملصقة به ب أو تكون آلة لنفسه أن نعم الظاهر عدم الفرق بني

كانت قبل ذلك  وإن ،كغري ذل والدخول  فلها حكم آلته اخللقية يف حلية،بعد االتصال تكون آلته ذإ

 قطعــت مــن الــزوجإذا الزوجــة ى �ــا حتـرم علــأ كمــا ،ًخــر كــافرا اآلنـسان ولــو كــان ذلــك اإل، آخــرنـسانإل

لــة صــارت لغــري اآل ألن ،دخاهلــا يف الزوجـةإخــر  اآلنـسانجيــوز لــذلك اإل نـه الإ ف، آخــرإنــسانوصـلت بو

  . للزوجة أو وصل لغري الزوجة أو قطعإذا كذلك الفرج  و،الزوج

جنبيـة ال جيـوز للـزوج وصـلت بـامرأة أ وزوجتـه قطعـت يـدإذا ف، اجلوارح وعضاء حال سائر األوهكذا

رأينـا مثـل هـذه العمليـات اجلراحيـة يف  قـد و،زوجتـه ملـسها إىل جيوز للزوج املوصولة يدها أنه كما، ملسها

  .ض الناسبع

 ،ة بغريهـاءمعلومـة الـرباى تنـايف ترتيـب الـشارع احلكـم علـ ة الـرحم الءكون احلكمة يف العدة بـرامث إن 

  .ًكانت مقطوعة الرحم مثالإذا   فالعدة الزمة حىت،العلة  احلكمة الدلةظاهر األألن 

 أو ،حمـل الكـالمهـي  سـواء للعـدة الـيت ،)٣(التقاء اخلتانني يف متواتر الروايـاتى احلكم رتب علمث إن 

كان الرجل  وإن بل، مل يكونا خمتونني كما هو واضح وإن املراد باخلتانني مكا�ما و،ملالزمها كاملهر واحلد

  حكم املقطوع بعض  ألن ،لةمقطوع بعض اآل

                                                





 



٤٠

  .  يشملهدلةطالق بعض األإو، ًاإمجاعآلته حكم من كانت آلته كاملة 

دخـل إذا : قـال ،جيب املهر  مىت)عليه السالم( جعفرأبا  سألت:  قال،رواه حممد بن مسلم مثل ما

   .)١(�ا

  : مور املذكورة مجلة من الرواياتالدخول موجب لأل أن ىفيدل عل،  أي حالىوعل

جـل عـن ر سأله أيب وأنا حاضر:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ،  بن سنانعبد هللارواه  مثل ما

منـا العـدة إ: فقـال ،منـهطلقهـا هـل عليهـا عـدة  ليها حـىتإها ومل يصل سدخلت عليه ومل ميأتزوج امرأة ف

أدخلـــه وجـــب الغـــسل واملهـــر إذا : فقـــال ،كـــان واقعهـــا يف الفـــرج ومل ينـــزل فـــإن :قيـــل لـــه، مـــن املـــاء

   .)٢(والعدة

   .)٣(يقاع �نمالمسة النساء هو اإل:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ،  بن سنانعبد هللاوعن 

اخلتانـان وجـب ى التقـإذا : قـال ،يف رجل دخل بامرأة، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن احلليب

   .)٤(املهر والعدة

 اخلتانــان وجــب املهــر ىالتقــإذا :  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وعــن حفــص بــن البخــرتي

   .)٥(والعدة والغسل

  أوجله فقد وجب الغسل إذا :  قال،)ه السالمعلي( عبد هللاعن أيب ، وعن داود بن سرحان

                                                

 



 

 





٤١

   .)١(واجللد والرجم ووجب املهر

ّ إال يوجــب املهــر ال: مسعتــه يقــول:  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وعــن يــونس بــن يعقــوب

   .)٢(الوقاع يف الفرج

ى التقــإذا  :قــال ،يف رجــل دخــل بــامرأة )عليــه الــسالم (عبــد هللاعــن أيب ، وعــن حفــص بــن البخــرتي

   .)٣(اخلتانان وجب املهر والعدة

جيــب  ســألته عــن الرجــل واملــرأة مــىت:  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب  ،وعــن حممــد بــن مــسلم

   .)٤(دخله وجب الغسل واملهر والرجمأإذا : قال ،عليهما الغسل

  .ذلك من الروايات غري ىلإ

فرق بني القبل والدبر  ال(: ولذا قال يف اجلواهر، رطالق بعضها شامل للدخول يف لدبإ أن ىوال خيف

ــه اقتــصار الفاضــل يف التحريــر يــشعر عــساه  بالخــالف أجــده فيــه عــدا مــا،يف ذلــك بــل ، األولى علــ ب

 الفـرد الـشائع الـذي هـو إىل انـصراف املطلـقى توقف فيه يف احلدائق بـدعو وإن ، عليهمجاعظاهرهم اإل

ما تقدم من اخلالف يف الغسل بدخوهلا فيه  ًتقاء اخلتانني خصوصا بعدبل به يتحقق ال، املواقعة يف القبل

  . )وتبعه يف الرياض لوال الوفاق

 والفرج يف بعض الروايـات املتقدمـة شـامل ،مل يكن بتعارف القبل وإن ً،أيضافيه تعارف الدبر : أقول

اللغـوي  النكـاح بـاملعىن و،قيـل بـه بـدوي  واالنـصراف لـو،يقاع ومـا أشـبه عـام واملس والدخول واإل،هلما

  . ًأيضا كما يشمله الوطي ،ولذا يقال للموطوء منكوح، يشمله

                                                





 





٤٢

تقـدم  ومـا، يقال بعد كون الدبر أحد املأتيني وأحد الفرجني قد(: ولذا قال يف اجلواهر يف رد احلدائق

ق مــن املنــسا أن  منــعميكــن ،)١( شــئتم﴾﴿فــأتوا حــرثكم أىن :ًســابقا مــن النــصوص يف تفــسري قولــه تعــاىل

ى االلتذاذ يف صحيح أيب عبيدة املنزل على بل ستسمع ترتب العدة عل، دخال وحنومها غريهيقاع واإلاإل

  . ) ويتم بعدم القول بالفصل،نزاله يف الدبرإاملاء السابق بى نك مسعت ترتبها علأكما ، ما يشمل ذلك

:  قــال، ابــن أيب يعفــوربــد هللاعرواه  مبثــل مــا يــةاآل الروايــات يف تفــسري إىل اجلــواهر قــد أشــار: أقــول

: قلـت، رضـيتإذا بـأس  ال :قـال ،يف دبرهـا عـن الرجـل يـأيت املـرأة )عليـه الـسالم( عبد هللا سألت أبا

 فـاطلبوا الولـد ،هـذا يف طـرف الولـد: قال ،)٢(﴿فأتوهن من حيث أمركم هللا﴾: عز وجلفأين قول هللا 

   .)٣(شئتم﴾ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أىنؤ﴿نسا:  يقولعز وجلهللا ن إ ،من حيث أمركم هللا

 عـن رجـل يـأيت أهلـه )عليه السالم( عبد هللا سألت أبا:  قال،عمن أخربه، ويف رواية حفص بن سوقة

   .)٤( فيه الغسل،نييأحد املأت هو: قال ،من خلفها

تيـان النـساء يف إ عـن )عليه السالم( عبد هللا سألت أبا:  قال، بن أيب يعفورعبد هللالى ويف رواية أخر

: قـال ،شئتم﴾ كم حرث لكم فأتوا حرثكم أىنؤ﴿نسا: يةهذه اآلى مث تل، بأس به ال: قال ،عجازهنأ

حيث شاء)٥(.   

  كم حرث لكم ؤ﴿نسا: عز وجليف قول هللا ، )عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

                                                





 

 

 



٤٣

   .)١(حيث شاء :قال ،شئتم﴾ فأتوا حرثكم أىن

  . ياتغريها من الرواإىل 

 عــن خــصي تــزوج )عليــه الــسالم( جعفــر ل أبــوئســ:  فهــو قولــه،عبيــدة أيب ليــه بــصحيحإأشــار  أمــا مــا

شــاء هللا مث  مكــث معهــا مــانــه إ :فقيــل، جــائز: فقــال ،خــصي أنــه ًامــرأة وفــرض هلــا صــداقا وهــي تعلــم

  .)٢(منها ولذت منه نعم أليس قد لذ: قال ،طلقها هل عليها عدة

ًأشــبه نــصا  جمــرد اللــذة باملالمــسة والنظــر والــتكلم ومــا  ال،خــال يف أحــد املــأتينيدواملــراد باللــذة اإل

  .ًاإمجاعو

 ،الكبــري و مل يكــن فــرق بــني الــصغري،ًوحيــث كــان احلكــم وضــعيا كمــا يــستفيده العــرف مــن النــصوص

، أشـــبهمـــا حـــرام واالعتكـــاف و واحلـــرام واحلـــالل كحـــال احلـــيض واإل، واملـــؤمن والكـــافر،والرجـــل واملـــرأة

 ،راخلـصي  واخلـصي وغـي،ه واملـضطر وامللجـأ وغـريهمَ واملكـر، والقاصـد وغـري القاصـد،العاقل وا�نـونو

  . قسامغري ذلك من األإىل 

فـرق بـني قـصده الفعـل وعدمـه بعـد حتقـق اسـم الـدخول وااللتقـاء وحنومهـا  ال(: ولذا قـال يف اجلـواهر

وبذلك كله ظهـر ، ه وهو نائم ترتب احلكمأدخلت وحينئذ فلو ى،اليت هي عنوان احلكم يف النص والفتو

مل  وإن يـالجفـرق بـني القبـل والـدبر والـصغري والكبـري والفحـل واخلـصي الـذي يتحقـق منـه اإل ال أنه لك

ه صـحيح ابـن رضـايع وال،  صـحيح أيب عبيـدة املتقـدم،مسعـت مـا إىل ًخـري مـضافااألى بل يـدل علـ، ينزل

ألــف درهــم مث طلقهــا بعــد مــا ى  ج امــرأة عل خــصي تــزوعــن )عليــه الــسالم( ل الرضــائســ:  قــال،أيب نــصر

 ، بعـد قـصوره عـن املقاومـة مـن وجـوه،)٣(عـدة عليهـا وال لف الذي أخـذت منـههلا األ: قال ،دخل �ا

   فيكون املراد من ،يتحقق منه دخول خصي الى  محله عل بأس بطرحه أو فال

                                                





 



٤٤

  . )لفدخوله �ا اخللوة والندب من أخذها األ

رجعـة   وال،كـان دخـل �ـا وإن ،عـدة عليهـا طلقت فـالإذا لصغرية قبل بلوغ التسع سنني أما ا: أقول

سـألته عـن :  قـال،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ،  ملا رواه محاد بـن عثمـان،ج من ساعتهازوُلزوجها وت

   .)١(ليس عليها عدة: قال ،حييض مثلها اليت قد يئست من احمليض واليت ال

 يف الرجل يطلق الـصبية الـيت )عليهما السالم( عن أحدمها، عن بعض أصحابنا، جوعن مجيل بن درا

   .)٢(دخل �ا وإن ليس عليها عدة: فقال ،حيمل مثلها مل تبلغ وال

 يف الرجــل يطلــق ،)عليهمــا الــسالم( عــن أحــدمها، عــن بعــض أصــحابنا، عــن مجيــل ى،خــرأويف روايــة 

 واملرأة اليت قد يئست من احمليض وارتفع حيضها ، �اان دخلحيمل مثلها وقد ك  تبلغ والالصبية اليت مل

   .)٣(دخل �ما وإن ليس عليهما عدة: قال ،يلد مثلها فال

 ،كـل حـالى ثالثة تتزوجن علـ: )عليه السالم( عبد هللا قال أبو:  قال،الرمحن بن احلجاج وعن عبد

والـيت مل ، هلا أقـل مـن تـسع سـننيى أتذا إ: قال ،وما حدها: قلت: قال، حتيض اليت مل حتض ومثلها ال

كان هلا مخـسون إذا : قال ،حدها وما: قلت، حتيض  واليت قد يئست من احمليض ومثلها ال،يدخل �ا

   .)٤(سنة

 كمـا تـصوره يف ،أمكـنن إ طرفيـه أو فرق بني أقسام الدخول مـن املـستقيم وامللتـوي مـن وسـطه مث ال

ًل قائما ونائما يف اآلفرق بني الدخو كما ال، كشف الغطاء    ،لةً

                                                

 





 



٤٥

، غريمهـا أو الـسجود أو  كما يف حـال الركـوع،دخالسائر صور اإل أو ،املفعول أو وكذلك يف الفاعل

 بل ،ًنصفها الطويل مقطوعا وأدخل النصف الباقي فقط أو لة ساملةيكون كل اآل أن فرق بني وهكذا ال

مـا أشـبه  أو بثـوب أو ًدخـال جمـرداذلك يف اإل بل احلكم كـ،أقل من النصف كمن قطع ثلثا آلته وهكذا

دخــال ولــو يــصدق اإل  وأدخــل الزجــاج حيـث الًجعلــه يف زجــاج مـثالإذا مـا  ال، دخــالبـشرط صــدق اإل

صـبع يف قنينـة واسـعة الفـم دخـال اإلإمنـا كإفرض سـعة املوضـع فأدخلـه بـدون مالمـسة و أو ،باالنصراف

  . صبعتالمسها اإل حيث ال

: كـان مقطـوع الـذكر سـليم االنثيـني قيـل يف املبـسوط أما لـو(: ًزوجا مع اجلواهرالشرائع قال مممث إن 

مكـان احلمـل عـادة  إل،قـراءشـهر دون األال فباألإ و، فبالوضعًكانت حامال فإن ،ساحقهان إ جتب العدة

صــل يف االعتــداد احلمــل والتحــرز عــن اخــتالط األ أن ومــن املعلــوم، باملــساحقة مــع بقــاء االنثيــني حينئــذ

 واملـس ،يـصدق مـع املـساحقة  والـدخول وحنومهـا ممـا الالوطيى علالعدة ترتتب  ألن وفيه تردد، ينءملاا

نعـم ، الفهـم إىل أقل من تبـادره  وكذا الدخول �ا فال،جماز مشهور يف الوطي أو حقيقة يف عرف الشرع

نــه  أل،فليحــق بـهنـزال الــذي يتكـون منــه الولـد مكـان اإللـو ظهـر باملــساحقة محـل اعتــدت منـه بوضــعه إل

   .))١(﴾يضعن محلهن أن محال أجلهنوأوالت األ﴿ : ويندرج بذلك حتت قوله تعاىل،للفراش

عچـم  يف شـكالينبغي اإل مل يدخل لكن سحق مبا أنزل فدخل املاء الفرج بدون احلمل فال لو: أقول

 فرجهـا ه يفءأنـزل مـامنـا إوكذلك لو كـان سـليم الـذكر لكنـه مل يـدخل �ـا و،  لعدم مشول أدلتها له،عدةال

  جذب إذا   ومثلهما ما،فدخل املاء

                                                

 



٤٦

، دخـال مـع كماهلمـاعـدم اإل نقصه أو أو أشبه ما أو دخال سواء لنقصها بسبب قرنالرحم بدون اإل

  :محال ومجلة من الرواياتاأل أويلية أدخل املاء بأية كيفية ومحلت فالالزم العدة آلإذا ف

  .)١(ولد للفراشال: )صلى هللا عليه وآله( مثل قوله

  .)٢(منا العدة من املاءإ: )عليه الصالة والسالم(وقوله 

   .)٣(ت منه والتذ منهاّلذ: )عليه الصالة والسالم(وقوله 

 شـامل للـدخول دلـةألطـالق اإ فـإن ،للحامل العدة أن ى متواتر الروايات الدالة عل إىل ضافةهذا باإل

  . وعدم الدخول

يف بطنها فقـد  وضعت ماإذا  ف،طالق احلامل واحدة:  قال)عليه السالم( عن أيب جعفر، فعن زرارة

   .)٤(بانت منه

 أن  وأجلهــا،واحــدةاحلامــل احلبلــى طــالق : )عليــه الــسالم( عبــد هللا قــال أبــو:  قــال،وعــن أيب بــصري

   .)٥(جلنيتضع محلها وهو أقرب األ

ق احلامـــل واحـــدة وعـــد�ا أقـــرب طـــال: قـــال ،)عليـــه الـــسالم( عبـــد هللاعـــن أيب ، وعـــن أيب الـــصباح

   .)٦(جلنياأل

يف  وضعت مـاإذا  واحدة فلىطالق احلب:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، مساعيل اجلعفيإوعن 

   .)٧(بطنها فقد بانت منه

   .شاء هللا تعاىل نإغريها من الروايات اليت تأيت يف مسألة عدة احلامل إىل 

                                                

 

 



 

 

 

 



٤٧

فــرج ى فــراغ الــشيخ املــاء علــإى دل علــ ومــا ،)١(رأة لفتــاة بكــرمــساحقه املــى دل علــ ويؤيــد ذلــك مــا

  .مها يف بعض مباحث الفقهوقد ذكرنا ،)٢() الصالة والسالمعليه(علي زوجته يف قضاء 

  : نيالقول بأن للعدة سببّ إال فليس(: رولذا قال يف اجلواه

  . يالج دون متام احلشفةإب أو ساحقةدخول مائه احملرتم فيها بامل: أحدمها

  . )ًكان صغريا غري قابل لنزول ماء منه وإن بل، مل ينزل وإن يالج احلشفةإ: والثاين

ني هللا بــاخللوة ا وبــ العــدة فيمــا بينهــجتــب  فــال،كيــف كــانو( :ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع اجلــواهرمث إن 

ملـة كانـت كا وإن  بـل ا�مـع عليـه،بـل املـشهور، شـهراألى وعـن وضـع مائـه فيهـا علـ منفردة عن الوطي

 ملـا مسعتـه مـن ،دون القبـل والـدبر هـا فيمـاأبالبلوغ وعدم اليأس وكانت اخللوة تامـة بكو�ـا يف منزلـه ووط

خبـار احلاكمـة ورد مـن األ مـا معـىنوقـد عرفـت يف كتـاب النكـاح ، املؤيدة باالعتبار )٣(النصوص السابقة

ً أيـضاك وتعـرف احلكـم صـحاب فالحـظ كـي تعـرف ذلـ وما وافقها مـن كـالم األ،بكون اخللوة كالدخول

قوهلــا يف الثبــوت  أو ،صــلالقــول قولــه يف العــدم مــع ميينــه لأل فــإن ،صــابةفيمــا لــو خــال مث اختلفــا يف اإل

  . )صلاألى ًترجيحا للظاهر عل

 منــا حيتــاجإ و،صــل معــه لكــون األ،القــول قــول مــن يقــول بعــدم الــدخول أن لكنــك قــد عرفــت: أقــول

سـحاق بـن إرواه   مـا،ولوكانـت تامـة يف العـدةعدم كفاية اخللـوة ى  ويدل عل، الدليل إىل القائل بالدخول

ًسألته عن الرجل يتزوج املرأة فيدخل �ا فيغلق بابـا ويرخـي : قال ،)عليه السالم( عن أيب احلسن، عمار

  مل  أنه ًسرتا عليها ويزعم

                                                



 





٤٨

أخــرج  نإ :قـال ،نــه شـيء دون شـيءإف: قلـت، ال: قـال ،ميـسها وتـصدقه هـي بـذلك عليهــا عـدة

   .)١(كانا مأمونني صدقاإذا  يعين ،املاء اعتدت

ـــه أن والظـــاهر ـــه الـــسالم( فقيـــد،  مالمـــسة الفـــرج)شـــيء دون شـــيء(: املـــراد مـــن قول  وجـــوب )علي

مـا مـن بـاب إو، مـا مـن بـاب التقيـةإ واشرتاط املـاء ،فرجها إىل  الحتمال اجنذاب املاء،نزالاالعتداد باإل

  . التيقن بالدخول

التامـة مبـا يكـون يف منـزل  غـري  كمـا فـسر،الك اخللـوة التامـة مبـا يكـون يف منـزل الـزوجوقد فسر املـس

ً حاهلمــا أصـــالى ميكــن اطـــالع الغــري علـــ بـــل املــراد بـــاخللوة التامــة مـــا ال، لكنــه خـــالف الظــاهر، أهلهــا

ت بيــ أو بيــت الزوجــة أو ســواء كانــا يف بيــت الــزوج، د بــه مــن الزمــان الوقــت املعتــوتفردمهــا يف بيــت يف

  . ثالث

 ،كنهـا محلـتمنا بذلك من اخلارج مع كماهلما لعل أو ،فيها أو علمنا بعدم الدخول بنقص فيه مث لو

ن الولـد  وأل،احلمـلى ا مـصدقة علـ�ـ أل كـان القـول قوهلـا،لـيس مـيننه إ : وقال هو،منهنه إ :فقالت هي

  .متسك باللعان أو أقام الدليلّ إال إذا ،للفراش

ى  بــدليل الفــراش احلــاكم علــ، كــان احملكــم قولــه،لــيس منــه:  وقالــت،مــين :ولــو انعكــس بــأن قــال هــو

  .كو�ا مصدقة

 أو عادة بسبب الـدواءكما يتفق اإلـ  عاد�اإميكن  ال ً لكنا علمناها بكرا مباًولو ادعت الدخول قبال

ى احلـد علـ حيث مل جيـر )عليه السالم( اإلمام كما يف قضاء ،ًعليها خامتا من هللا ألن فهل تكذب  ـغريه

التقـاء اخلتـانني ممكـن بـدون فـض  ألن تصدق أو ،)٢(من كان عليها خامت من هللا بعد قيام الشهود بزناها

  . وقد ذكرنا الكالم يف ذلك يف كتاب النكاح، األولى  املشهور عل،احتماالن ،البكارة

  .الدخول وأنكرت هيى لو ادع  وهو ما،ومنه يعلم عكس املسألة

  ى خيف مث ال

                                                

 





٤٩

وحنوهــا ممــا أصــلحها للــدخول ولــو يف زمــان  برزرقــت بــاإلإذا لــة الــضعيفة غــري القابلــة للــدخول آلن اأ

  . حلصول املوضوعًقليل يكون دخوهلا دخوال

كـان مـع  فـإن ،لـة االصـطناعية فيهـالية جراحية فيدخل اآلمأما العنني حيث يربط بآلة الكهرباء يف ع

  .  مل ينفع ذلكّالإ و،ًع كان دخوالبقدر احلشفة بدون حائل مان ذلك دخول منه ولو

  



٥٠

  .قراءيف عدة ذات األ :)١مسألة (

ـــة ،وهـــي املـــستقيمة احلـــيض(: قـــال يف الـــشرائع ـــد بثالث أشـــهر ى طهـــار علـــوهـــي األ قـــراءأ وهـــي تعت

  . )الروايتني

 ويف معناهـا ،عادة النساءى املراد مبستقيمة احليض هي اليت يأتيها حيضها يف كل شهر مرة عل: أقول

�ا اليت تكون هلا فيه إورمبا يقال ، دة احليض فيما دون الثالثة أشهر كما سيأيت وجه التحديد بذلكمعتا

 عليـه بـأن معتـادة احلـيض فيمـا شـكالويف اجلـواهر اإل، ال أو ًضـبط عـددا أن سواء، ًعادة مضبوطة وقتا

ًكانت هلا فيه عادة وقتا وعددا ك وإن قراءتعتد باأل ثالثة أشهر الى زاد عل   .ستعرف ماً

 ،ً عليـه متـواترا يف كلمـا�ممجـاعبـل اإل، خالف فيـه قراء الأي حال اعتداد مثل هذه املرأة باألى وعل

ٍوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثالثة قـروء﴿: سبحانه  قال،الكتاب والسنة إىل ًمضافا
ُ َُ َ َْ َ َُ َّ َِ ِ َِ َ ُ َْ ََّ َ ُ ََّ ْ)١(

.  

َوالالئــي يئــسن مــن الم:  تعــاىلوقــال َ َ َْ ِ
ْ

ِ ِ
َ َْحــيض مــن نــسائكم إن ارتـبــتم فعــدتـهن ثالثــة أشــهر والالئــي مل َ

ِ ِ َِ ََ ٍ ُ ُْ َ ُ َ َ َّ ُ ََّ َِ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ َ ْ

ِ ِ ِ

َّحيضن وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن َُّ َُ َُْ َ َ َْ َ َُ َْ َ َ ُِ َْ ََ ْ ِ﴾)٢(.   

ّ  إالختــرج أن ينبغــي للمطلقــة ال:  قــال،)عليـه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، فعــن احللــيب: أمـا الروايــات

   .)٣(مل حتضن إ ثالثة أشهر أو تنقضي عد�ا ثالثة قروء ذن زوجها حىتإب

 أن ينبغـي هلــا املطلقـة تعتــد يف بيتهـا وال:  قـال،)عليــه الـسالم( عـن أيب جعفـر، وعـن حممـد بـن قــيس

   .)٤(تكون حتيضّ إال أن ثالثة أشهر أو  وعد�ا ثالثة قروء،تنقضي عد�ا خترج حىت

   ،عدة املطلقة ثالثة قروء:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن داود بن سرحان

                                                

 

 



 



٥١

   .)١(مل تكن حتيضن إ شهرأثالثة أو 

ثــالث : قــال ،ســألته عــن املطلقــة كــم عــد�ا:  قــال،)عليــه الــسالم( عــن أخيــه، جعفــر علــي بــن وعــن

   .)٢(ةقيحيض وتعتد من أول تطل

عـدة املطلقـة الـيت : �ما قاالأ )عليهما السالم( هللاعبد املؤمنني وأيب  أمريعن ، سالموعن دعائم اإل

   .)٣(حتيض ويستقيم حيضها ثالثة قروء

وأمــا عــدة : قــال يف حــديثنــه إ ،)عليــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، وعــن حممــد بــن ســليمان الــديلمي

   .)٤(املطلقة ثالثة قروء السترباء الرحم من الولد

   .)٥(قيم حيضها ثالثة أقراءعدة اليت حتيض ويست:  قال،وعن أيب بصري

 الوســائل يف البــاب الثــاين عــشر مــن صــاحب والــيت ذكــر مجلــة منهــا ،غريهــا مــن الروايــات الكثــريةإىل 

  . أبواب العدد

بـل عـن ، أرسـله بعـضهم وإن خمـالفى مل أقـف فيـه علـ( : ففـي اجلـواهر،طهـاراملراد بالقروء األ أن أما

القطـع بـذلك  أو بـل ميكـن حتـصيله،  عليـهمجـاعوغريهـا اإلصريح االنتصار واخلـالف وظـاهر االستبـصار 

تـسمعه مـن  ومـا، القطـع بـه أو  فيـهدلـةتـواتر األى ميكـن دعـو أنـه  كماى،مبالحظة النصوص والفتاو ولو

 مـسبوق ، ويف آخـره فـثالث حيـضات،املفيد من التفصيل بني الطـالق يف مـستقبل الطهـر فثالثـة أطهـار

  لكنه مع ، ًبه بعض مجعا بني النصوصاستقر وإن ، وملحوق بهمجاعباإل

                                                









 



٥٢

  . )شاهد له نه فرع املكافئة املفقودة من وجوه الأ

 قلـت:  قـال، مـا رواه زرارة،نـه تنقـضي العـدة بـأول احلـيض الثالـثأالطهـر و القـرء هـو أن ى ويدل عل

 يف عـز وجـلهللا ى قـراء الـيت مسـاأل أن مـن رأيـي: مسعـت ربيعـة الـرأي يقـول: )عليه السالم( عبد هللاأليب 

عليـه  علـي منـا بلغـه عـنإ ولكنـه ،كـذب مل يقـل برأيـه: فقـال ،منا هو الطهر فيمـا بـني احليـضتنيإالقرآن 

منـا القـرء الطهـر الـذي يقـرء فيـه إ ،نعـم: فقـال ، يقول ذلك)عليه السالم( علي أكان: فقلت، السالم

   .)ل خدفقه  (،)١(جاء احمليض دفعهإذا الدم فيجمعه ف

   .)٢(القرء ما بني احليضتني:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، عن زرارة،  دراجوعن مجيل بن

   .)٣(بني احليضتني القرء ما:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن حممد بن مسلم

   .)٤(طهارقراء هي األاأل:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

 ،الطهــر منــا القــرءإ:  كــان يقــول)عليــه الــسالم(ً عليــان إ ،)لــسالمعليــه ا( عــن أيب جعفــر، وعــن زرارة

ً طـاهرا مـن غـري مجـاع بـشهادة رجـل طلـق امرأتـه: لـتق، جاء احليض قذفتهإذا يقرء فيه الدم فتجمعه ف

أهــل العــراق ن إ :قلــت، زواج انقــضت عــد�ا وحلــت لــألدخلــت يف احليــضة الثالثــةإذا : قــال ،عــدلني

   .)٥(كذبوا: فقال ،سل من احليضة الثالثةتأحق برجعتها ما مل تغنه إ )لسالمعليه ا( علي يروون عن

   من  أول قطرةاملطلقة تبني من:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن زرارة

                                                

 

 

 



 



٥٣

: فقـال ،قطـرة ل أو�ـا تبـني عنـدأمـن رأيـي : ربيعـة الـرأي قـال أن بلغـين: قلـت: قـال، احليضة الثالثة

 عليه السالم( علي منا هو شيء بلغه عنإرأيه كذب ما هو من()١(.   

تبـني  سـألته عـن الرجـل يطلـق امرأتـه مـىت:  قـال،)عليـه الـسالم( عن أيب جعفـر، وعن حممد بن مسلم

 ،تتــزوج يف تلــك احلــال أن فلهــا: قلــت، حــني يطلــع الــدم مــن احليــضة الثالثــة متلــك نفــسها: قــال ،منــه

   .)٢(تطهر من الدم حىتمتكن من نفسها  نعم ولكن ال: قال

الثالثـــة فقـــد  دخلـــت يف احليـــضةإذا : يف حـــديث قـــال ،)عليـــه الـــسالم( عـــن أيب جعفـــر، وعـــن زرارة

   .)٣(زواجحلت لأل وانقضت عد�ا

رأت الـدم إذا :  قـال)عليـه الـسالم(ً عليـان إ : يف حـديث)عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، وعن زرارة

 أن  ولـيس هلـا،منـا القـرء مـا بـني احليـضتنيإ و،سـبيل لـه عليهـا ال وافقـد انقـضت عـد� من احليضة الثالثـة

   .)٤(تغتسل من احليضة الثالثة تتزوج حىت

   .ىخرأعدم الدخول كما تقدم يف رواية ى لكن حيمل أخريه عل

رأت الدم من احليـضة إذا : ين مسعت ربيعة الرأي يقولإ: )عليه السالم( جعفر أليب  قلت،وعن زرارة

عليـه ( جعفـر أبـو فقـال ،منـا أخـذ ذلـك برأيـهإ أنـه زعـم و،منـا القـرء مـا بـني احليـضتنيإ و،بانـت منـهالثالثة 

 مـا قــال و:قلـت، )عليـه الـسالم( علــي كـذب لعمـري مـا أخـذ ذلــك برأيـه ولكـن أخـذه عـن: )الـسالم

 ال وارأت الـدم مـن احليـضة الثالثـة فقـد انقـضت عـد�إذا : كان يقـول :قال ، فيها)عليه السالم(علي 

   ،منا القرء ما بني احليضتنيإسبيل له عليها و

                                                

 

 

 

 



٥٤

   .)١(تغتسل من احليضة الثالثة تتزوج حىت أن وليس هلا

املطلقـة تبـني عنـد أول قطـرة مـن الـدم : مسعته يقول:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

   .)٢(خرييف القرء األ

هـــو أحـــق : قـــال ، يف الرجـــل يطلـــق امرأتـــه،)المعليـــه الـــس( عـــن أيب جعفـــر، مساعيـــل اجلعفـــيإوعـــن 

   .)٣(برجعتها ما مل تقع يف الدم الثالث

منـا إ:  قـال)عليـه الـسالم(ً عليـان إ : يف حـديث)عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، بن بكريى وعن موس

   .)٤(القرء ما بني احليضتني

   .)٥(قرء ما بني احليضتنيال: )عليه السالم( قال أبوجعفر:  قاال،زرارة ووعن حممد بن مسلم

طهـر ى أصـلحك هللا رجـل طلـق امرأتـه علـ: قلت لـه:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

دخلـــت يف احليـــضة الثالثـــة فقـــد انقـــضت عـــد�ا وحلـــت إذا : فقـــال ،مـــن غـــري مجـــاع بـــشهادة عـــدلني

هــو أحــق : قــال أنــه )سالمعليــه الــ( علــي هــل العــراق يــروون عــنأن إ أصــلحك هللا: قلــت لــه، زواجلــأل

   .)٦(فقد كذبوا: فقال ،تغتسل من احليضة الثالتة مل برجعتها ما

هـو : قـال ،رجـل طلـق امرأتـه: قلـت لـه:  قـال،)عليـه الـسالم( عن أيب جعفـر، مساعيل اجلعفيإوعن 

   .)٧(مل تقع يف الدم من احليضة الثالثة أحق برجعتها ما

                                                

















٥٥

إذا  فـ،الـدم الثالـثى  تـرحـىتتـورث  واملطلقة ترث:  قال،)المعليهما الس( حدمهاعن أ، وعن زرارة

   .)١(رأته فقد انقطع

 عـن املـرأة )عليـه الـسالم( عبـد هللا سـألت أبـا:  قـال)عليـه الـسالم( عبد هللالرمحن بن أيب  وعن عبد

رأت الـــدم مـــن احليـــضة الثالثـــة فهـــي أملـــك إذا : قـــال ،تكـــون أملـــك بنفـــسها طلقهـــا زوجهـــا مـــىتإذا 

   .)٢(سهابنف

تبـني  سـألته عـن الرجـل يطلـق امرأتـه مـىت:  قـال،)عليـه الـسالم( عن أيب جعفـر، وعن حممد بن مسلم

   .)٣(حني يطلع الدم من احليضة الثالثة متلك نفسها: قال ،منه

رأت الدم من احليضة الثالثة فقـد بانـت إذا املطلقة :  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

   .)٤(منه

أول :  قـال،)عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، عن زرارة  كلهم،مجيل وجعفر بن مساعة ووعن ابن بكري

   .)٥(دم رأته من احليضة الثالثة فقد بانت منه

 ،تبــني منــه  عــن رجــل طلــق امرأتــه مــىت)عليــه الــسالم( جعفــر أبــا ســألت:  قــال،وعــن حممــد بــن مــسلم

   .)٦(طلع الدم من احليضة الثالثةإذا : قال

ينافيـه  ال و،التقيـة يف ذلـك الوقـتى النصوص املقابلة هلا يلـزم محلهـا علـ أن ومن هذه الروايات يعلم

  .طهارزمنة املتأخرة يف كون العدة باألموافقة بعض العامة يف األ

  يستقيم  وعدة اليت حتيض:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، مثل ما عن احلليب

                                                

 













٥٦

   .)١( ثالث حيضهي وة قروءثحيضها ثال

  .وعن أيب بصري مثله

يكـون  أن  حيتمـلثالث حيض: )عليه السالم( قوله أن ىعل:  قال،التقيةى قد محلهما الشيخ علو

�ا تـستويف احليـضة أليس فيه  و،هلا ثالثة حيضى رأت الدم من احليضة الثالثة فيكون قد مضإذا مراده 

   .)٢(الثالثة

 ،سـألته عـن املطلقـة كـم عـد�ا:  قال،)عليه السالم( بن جعفر ىعن أخيه موس، جعفر علي بن وعن

   .)٣(ثالث حيض تعتد أول تطليقة :فقال

 علـي قـال:  قـال،)عليـه الـسالم( عـن أبيـه، )عليه الـسالم (عبد هللاعن أيب ،  بن ميمونعبد هللاوعن 

   .)٤(طلق الرجل املرأة فهو أحق �ا ما مل تغتسل من الثالثةإذا : )عليه السالم(

عمـر  إىل ت امـرأةءجـا:  قـال،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعن أيب ، عمن حدثه، سحاق بن عمارإوعن 

زوجـي ن إ :فقالـت لعلـي، )عليـه الـسالم(ً يعـين عليـا، سـأليهاهـذا ف إىل اذهيب: فقال ،تسأله عن طالقها

ليـه مـرتني كـل إفردهـا ، رجل يلعب إىل أرسلتين: عمر فقالت إىل فرجعت ،غسلت فرجك: قال ،طلقين

: )عليـه الـسالم( علي فقال هلا: قال، ليه فانه أعلمناإانطلقي : فقال هلا: قال، ذلك ترجع فتقول يلعب

   .)٥(فزوجك أحق ببضعك ما مل تغسلي فرجك: قال، ال: قالت ،غسلت فرجك

اب االســتحبى ميكــن محلهــا علــ و،يف الروايــة وىالتقيــة يف الفتــوى  قــد محــل هــذه الروايــة الــشيخ علو

   إىليستحب هلا ترك التزويج أنه عىن مب،املرأة إىل بالنسبة

                                                

 







 



٥٧

غــسل الفــرج غــري غــسل  ألن ،رادة أول احليــضة الثالثــة ال آخرهــاإى حيتمــل احلمــل علــ و،تغتــسل أن 

 أو غسل الفـرج منـه للتنظيـف إىل ًهل رأيت دما من احليضة الثالثة حتتاجني معه: فكأنه قال هلا، احليض

  . ا ذكره يف الوسائلكذ، حال االستنجاء

سـألته عـن املطلقـة حـني حتـيض لـصاحبها عليهـا :  قـال،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، عن رفاعـةو

   .)١(تطهر نعم حىت: قال ،رجعة

طهـر مـن ى  تطليقـة علـيف الرجـل يطلـق امرأتـه، )عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، عن حممد بن مـسلمو

: قــال ،رجعتهــاى يــشهد علــ وحيــضر غــسلها مث يراجعهــا ولثالــثتــدخل يف قرئهــا ا غــري مجــاع يــدعها حــىت

هو أملك �ا ما مل حتل هلا الصالة)٢(.   

تورث ما كـان لـه الرجعـة بـني  وهي ترث:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب  ،وعن حسن بن زياد

   .)٣(تغتسل تني حىتاألولالتطليقتني 

ًا ءقـرالطهـر يـسمى  و،مجـع الكلمـاتأنـه  أل،ةءة قراء للقرالذا يقال و،اجلمع القرء مبعىن أن ىخيف وال

 االستحاضـة و، فـاضعىنيقذف حال احليض الذي هو من حاض مب باعتبار جتمع الدم حال الطهر حىت

 ،فاملراد �ـا زيـادة الفـيض، عىنزيادة املى  تدل علزيادة املبىنحيث إن لكن ، كانت من نفس املادةوإن 

أمــا احلــيض ، يــام خبــالف احلــيضالزيــادة عــن عــدد معــني مــن األ و واليــأساالستحاضــة مــع الــصغرن إإذ 

قد ذكرنا يف بعض مباحـث  و،ًفيه مجع الدم الظاهر الذي كان جمموعا يف حال الطهر ألن ،ًاء قرىمفيس

  . ًله جامع مطلقا حسب الفحص املشرتك أن )الفقه(

                                                









٥٨

 أو ًالطهــر لفظــا وظ القــرء بــني احلــيضال فــرق فيمــا ذكرنــا بــني القــول باشــرتاك لفــو( :قــال يف اجلــواهر

القــرء  معــىنفــرق بــني القــول بــاختالف  ال أنــه كمــا، خــرًبكونــه حقيقــة يف أحــدمها جمــازا يف اآل أو ،معــىن

القـــول  و،قـــروءى جيمـــع علـــ والثـــاين للطهـــر و،أقـــراءى جيمـــع علـــ و للحـــيضاألول وإن ،الـــضم وبـــالفتح

  . )كل حالى طهار علد هنا األبكون املراى الفتو وذلك لتصريح النص و،باحتادمها

 أنــه ىعلــى أخــر و،التقيــةى  علــًالــشيخ محــل الروايــات املخالفــة للمــذهب تــارة أن ك قــد عرفــتمث إنــ

 ،خبــاريــأيت يف مجلــة مــن األ تأويلــه الثــاين ال أن مــن الواضـح و،�ــا تــستويف احليــضة الثالثــةألـيس يف اخلــرب 

  .التقيةى زم محلها عل فالال،رواية حسن ابن زياد و،كصحيحة حممد بن مسلم

جهـان فيمـا  وتكلـم مبـا لـه و،من التقيـة فيما مل يكن له بدى  أتق)عليه السالم( اإلمام أن من املمكنو

  .أمكن فيه ذلك

طلقهـا يف  وإن ،طلقهـا يف آخـر طهرهـا اعتـدت بـاحليضإذا أما مجع الشيخ املفيد بني الطـائفتني بأنـه 

ولعلـه ، هـذا التفـصيلى فلم يظهر لـه شـاهد علـ،  وجه قريبهذا أن وعن الشيخ، قراءأوله اعتدت باأل

  . جل اخلروج عن التناقضمن التربع باجلمع أل

يــة واملالكيــة اإلمامقــد فــسر  :)املغنيــة (ففــي كتــاب، قراءراد بــاألالعامــة خمتلفــون يف املــ أن ىخيفــ وال

كملــت بعــده أ وطلقهــا يف آخــر حلظــة مــن طهرهــا احتــسب مــن العــدةإذا فــ، والــشافعية القــرء بــالطهر

يض حيتـسب حـ ال و،الث حيـضات بعـد الطـالقفالبـد مـن ثـ، احلنابلـة بـاحليض و وفسره احلنفيـة،طهرين

  . �رطلقت فيه كما يف جممع األ

 مــن ،مفــسوخة النكــاح وقراء بــني مطلقــةعليــك عــدم الفــرق يف العــدة بــاألى خيفــ ال(: مث قــال اجلــواهر

شـهر باأل أو بل الظاهر ثبوت عدة الطالق �ـا،  أجده فيهخالف ة شبهة بالءبل واملوطو، قبلها أو قبله

  ا � ألقرائهاأ ما تسمعه من حسبى عل



٥٩

 أو دخــال احلــشفةإهــو  وً،ســابقان يف اخلــروج عــن حكــم العــدة الثابــت بــسببها الــذي قــد عرفتــه قياملتــ

عتبــار ذكرهــا  با،صــل يف هــذه العــدة لكو�ــا األهحنــو وذكــر املطلقــة يف املــنتى كــأن االقتــصار علــ و،املــاء

ًباخلصوص كتابا وسـنة لتوقـف اليقـني  أو صـل يف العـدةلـو لكو�ـا األ والظـاهر ثبو�ـا ملـن عرفـتّ إال أن ،ً

  ). اخلروج منها عليها بعد فرض حصول السببى عل

يف رجـل تـزوج امـرأة مـن   قـال،)عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، عبيدة أبو ما ذكره ما رواهى ويدل عل

مـن  واملفضاة وا�نونة والربصاء ودلست العفالءإذا : فقال: قال ،ًبا بعد ما دخل �اوليها فوجد �ا عي

يأخــذ الــزوج املهــر مــن وليــه الــذي كــان  و،أهلهــا مــن غــري طــالقى تــرد علــفإ�ــا كــان �ــا زمانــة ظــاهرة 

أصـاب وإن  :قـال، أهلهـاى وتـرد علـ، مل يكن وليها علم بشيء من ذلك فال شـيء عليـه فإن ،دلسها

ن إ وتعتـد منـه عـدة املطلقـة: قـال، ًمل يصب شيئا فال شيء له وإن ،ًلزوج شيئا مما أخذت منه فهو لها

  .)١(مهر هلا ال وعدة عليها مل يكن دخل �ا فال وإن ،كان دخل �ا

 ختهـاأليـه إفزفتهـا ،  عـن رجـل تـزوج امـرأة)عليـه الـسالم( جعفـر أبـا سـألت:  قـال،وعن بريد العجلي

مث قعـدت لبـستها  وثياب امرأته فنزعتهـا منهـا إىل  فعمدتًفأدخلت منزل زوجها ليال، هاكانت أكرب منو

ــهأيف حجلــة  ــةأ وختهــا وحتــت امرأت ــتكلم أن طفــأت املــصباح واســتحيت اجلاري  فــدخل الــزوج احلجلــة ،ت

تـك نـا امرأأ: ليـه امرأتـه فقالـتإأصبح الرجـل قامـت  أن فلما، �ا امرأته اليت تزوجهاأفواقعها وهو يظن 

 فنظــر ،تــينقعــدت يف احلجلــة وحن ولبــستهاخــيت مكــرت يب فأخــذت ثيــايب فأ وإن ،فالنــة الــيت تزوجــت

  ست نفسها ّمهر لليت دل ال أن ىرأ: فقال ،الرجل يف ذلك فوجد كما ذكر

                                                





٦٠

تنقـضي   اليت تزوج حىتال يقرب الزوج امرأته و، احملصنعليها احلد ملا فعلت حد الزاين غري أن وأرى

   .)١(ليه امرأتهإانقضت عد�ا ضم إذا ف، لست نفسهاعدة اليت د

  . جل اشتباه الرجلالعدة أل: أقول

هـذا بـامرأة ى سألته عن رجلـني نكحـا امـرأتني فـأت:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن احلليب

   .)٢(هازوج إىل مث ترجع كل واحدة منهن، تعتد هذه من هذا وهذه من هذا: قال ،ذا ذا وهذا بامرأة

هـذا ى  عن رجلني نكحا امـرأتني فـأتسألته:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، عن حممد بن مسلمو

 إىل مث ترجـــع كـــل واحـــدة، تعتـــد هـــذه مـــن هـــذا وهـــذه مـــن هـــذا: قـــال ،امـــرأة هـــذا وهـــذا امـــرأة هـــذا

   .)٣(زوجها

خـوين فأدخلـت امـرأة ا ألختـني أهـديتأيف   قـال)عليـه الـسالم( عبـد هللا أبـان إ :عن مجيـل بـن صـاحلو

كــان وليهمــا  وإن ،لكــل واحــدة منهمـا الــصداق بالغــشيان: قــال ،هــذاى هــذا علـ امــرأة وهــذاى هـذا علــ

انقــضت العــدة إذا فــ، تنقــضي العــدةحــىت وال يقــرب واحــد منهمــا امرأتــه ، تعمــد ذلــك أغــرم الــصداق

: قـال ،قبـل انقـضاء العـدة اتتـام فـإن :قيل لـه، األول بالنكاح األولزوجها  إىل صارت كل امرأة منهما

ورثتهمــا فريثا�مــا الــرجالنى يرجــع الزوجــان بنــصف الــصداق علــ ،مهــا يف  ومــات الزوجــان فــإن :قيــل

  تعتدان  األوىلان من العدة عليهما العدة بعد ما تفرغ واملهرهلما نصف  وترثا�ما: قال ،العدة
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   .)١(عنها زوجها عدة املتوىف

 ،)عليهما السالم(حدمها عن أ،  مثل ما عن حممد بن مسلم،قاتطالاإل إىل ضافة باإل،غري ذلك ىلإ

   .)٢(العدة من املاء: قال

اخلتانـان وجـب ى التقـإذا : قـال ،يف رجل دخل بامرأة، )عليه السالم( عبد هللا عن أيب ،عن احلليبو

   .)٣(املهر والعدة

 جــب املهــر اخلتانــان والتقــىإذا : القــ، )يــه الــسالمعل( عبــد هللاعــن أيب ، لبخــرتيفــص بــن احعــن و

   .)٤(الغسل والعدةو

 التقـىإذا  : قـال،يف رجـل دخـل بـامرأة، )عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، عن حفـص بـن البخـرتيو

   .)٥(العدة واخلتانان وجب املهر

  . غريها من الرواياتإىل 

 املـضطر و،قبلهما أو قبلها أو  من قبلهأما املشتبهة،  ًاإمجاع وًطالقات الزنا نصااخلارج من اإلمث إن 

كالمهــا عــن الــوطي  أو  وســائر مــن يعــذر أحــدمها،هــةَاملكر أو هَاملكــر و،امللجئــة أو أامللجــ و،املــضطرةأو 

 العـدة أدلـةطالقـات إ و،جانـب واحـد أو سـواء مـن اجلـانبني، طالقـات احـرتام الـوطي إللـو و،ففيه العدة

  . طالقاتعن اإل خر خروج الطرف اآليوجب عامل املختار القات للطرف الطالعدم مشول اإل و،تشمله

  ، ًالعدة فيما كان طرف واحد مشتبهاى قد تقدمت مجلة من الروايات الدالة علو
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 أو مشتبهة أو مها مضطرةاحدإ أو كانت كلتامها وليها ماء الرجلإأما لو ساحقت امرأة امرأة فنقلت 

دة ملـن أفـرغ عـ ال أنـه كمـا، ذلـكى  لعدم دليل علـ،اعدة عليه الليها املاء فإومل حتمل املنقول ، شبه أما

 كــون دلـةمـن األنــصرف ملا إذ، كانـا زوجـنيإذا مث مل حتمــل فيمـا  فرجهــا بـدون الـدخولى ه علـءالرجـل مـا

  . كون العدة من املاء منصرف عن مثله و،فراغ بدون احلملالدخول له العدة ال اإل

 املفـسوخة نكاحهـا ودم الفـرق يف لـزوم تلـك العـدة بـني املطلقـةمث الظاهر عـ(: لذلك قال يف املعارجو

يف  و، الزوجـةإسـالم يف رضاحكـم املفـسوخة فيمـا حيـرم بالعـى وقد سبق ما يدل علـ، ة بالشبهةءاملوطوو

فقـد تقـدم فيمـا سـبق مـن مباحـث املـصاهرة مـن  وأما لزومهـا بـالوطي بالـشبهة، مباحث الفسخ بالعيوب

 وســيجيء يف ،ويف أواخــر الفــسخ بــالعيوب،  يف مبحــث الــوطي يف العــدةكــذا و،حكــم الــوطي بالــشبهة

بـل املـستفاد مـن روايـة  ً.أيـضاوتثبت العدة مع الوطي بالشبهة مـا يـدل عليـه : أواخر املبحث حتت قوله

ربعـة حـرم عليـه طلـق واحـدة مـن األإذا  و:حممد بن قـيس الـسابقة حتـت قـول املـصنف يف كتـاب النكـاح

 ،لكـن يف بعـض الروايـات خالفـه، لـو كـان للـواطي نفـسه و،زوم العدة بوطي الـشبهة ل،غريهاى العقد عل

واقعهـا جيـب  يـشرتط حـىت أن ي سألته عـن رجـل أدخـل جاريـة يتمتـع �ـا مث نـس: وهو ما رواه مساعة قال

ن ظــاهر الكــالم إفــ .بــهى  هللا ممــا أت  ولكــن يتمتــع �ــا بعــد النكــاح ويــستغفر،ال: قــال ،عليــه حــد الزنــا

اب بحاالسـتى علـ األوىليـام ومحـل  األيليـل عـدم االلتـزام مبـضعن بيان املـرام د )عليه السالم( كوتهوس

  . )طريق للجمع حسن

  . بل لعل عدم وجوب العدة من ماء نفسه من الضروريات، وهو كما ذكره يف اجلمع بني الروايتني

   قةِحاملسا أو كان أحد الثالثة من الرجل صاحب املاءن إ مث يف املساحقة
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  .غري فاعل للحرام كانت العدة للحامل) فتحالب (قةَاملساح أو )بالكسر(

ًجـربا وحنـوه وسـاحقت حيـث احـرتام  أو �ـا الـزاين زىن أو ، زوجتـه وسـاحقتأكـان الـزوج وطـإذا ا كم

ــه جــربا مــن املــساح أو ،)بالكــسر (قةِاملــاء مــن جهــة املــساح ــة لكنهــا ســاحقت امرأت َالــزاين زنــا بالزاني  قةً

  . العدة) بالفتح (قةَال مل يكن للمساحإ و،�ا مل تفعل احلرامأحيث حيرتم محلها من جهة ) الفتحب(

عـدد  كتـاب احلـيض مـن الطهـارة معرفـة تقدم يف حاطة مباعليك بعد اإلى خيف ال(: اجلواهر قالمث إن 

التمييـز  إىل عيـني حيـضهاعادة هلا وترجع يف ت ة اليت الّيف الدمي أيام القرء يف ذات العادة ويف غريها حىت

 ضـرورة بنـاء ،سبعة من كل شهر أو ال فثالثة من شهر وعشرة من آخرإ و،عادة نسائها ىلإومع عدمه ف

  . )التفات هو واضح بأدىن هناك كما ماى هنا عل ما

  . واحلكم يتبع موضوعه،ذلك املوضوع وهذا احلكم ألن ،هو كما ذكره: أقول

لـــشارع �مـــا يف املعتـــادة احكـــم  واملـــراد بـــاحليض والطهـــر مـــا(: حيـــث قـــال، وكـــذلك ذكـــره املعـــارج

  ).وغريها

جمـال  ال إذ ،اليقـني النفـسي قـائم عليـه الـدليل الالن مراد املسالك من احلـيض املتـيقن هـو  أوالظاهر

حـيض متـيقن  يف الطهـر فـاملعترب الـدخول وحيـث كـان القـرء هـو(: نه قالإف، هو واضح له يف املقام كما

ًأمـــا معتادتـــه عـــددا خاصـــة ، لـــه حبـــصوله فيـــه أوالطهـــر الثالـــث وهـــو حيـــصل يف معتـــادةيعلـــم انقـــضاء 

  . )ًاحلكم به ابتداء إىل فكاملضطربة بالنسبة

 وهوالــذي ينــوب كــل ً،فــرق بـني جمــيء احلــيض املوجـب النقــضاء العــدة طبيعيـا وال(: مث قـال املــسالك

ري وقتــه املعتــاد احتــسب هلــا وانقــضت بــه اســتعجلته بالــدواء يف غــ لــو ًشــهر هــاليل مــرة غالبــا وغــريه حــىت

وكـذا ، جـاء بعـالج فرق يف ذلك بني احليض الطبيعـي وبـني مـا وال(: وتبعه اجلواهر فقال، )العدة للعموم

  الطهر لتحقق 



٦٤

  . )حد من أصحابنالكن مل أجد أل، املعتادى ًالصدق عرفا مع احتمال جعل املدار عل

  .جاء بالعالج املسالك ذكر ما أن  فقد عرفتّالإ و،تادومراده عدم وجدان االعتبار باملع: أقول

تعـاجل  أن يـستحب رواه الوسـائل يف كتـاب احلـج بـاب مـا كفاية عدم الدم ولو بالعالج مـاى ويدل عل

حججـت مـع (:  قـال،عـن أخيـه احلـسني، يقطـني علـي بـن عن احلسن بن، به احلائض نفسها لقطع الدم

ً جزعـا شـديدا خوفـان فجـزعخت يل فلما قدمنا مكة حاضتأأيب ومعي  : فقـال يل أيب، يفو�ـا احلـج أن ًً

تأخـذ قطنـة مبـاء  أن فليأمرهـا: قـل لـه: فقال لـه ،أتاه فسأله أنه مث ذكر، )عليه السالم( احلسن ائت أبا

نقطع الـدم افأمرهـا ففعلـت فـ: قـال، الدم سينقطع عنها وتقضي مناسـكها كلهـا فإن اللنب فلتستدخلها

   .)١()ليها الدمإ فلما ارحتلت من مكة بعد احلج وصارت يف احململ عاد ،سك كلهاعنها وشهدت املنا

ومـــا يف ، فـــرق بـــني احلـــيض والنفـــاس الـــذي هـــو كـــاحليض وكـــذا ال(: ًمث قـــال اجلـــواهر تبعـــا للمـــسالك

هـو كـاحليض  حلاق ماإى عل الغالب أوى القرء ما كان بني احليضتني حممول عل أن النصوص السابقة من

ًدمـا  تـر أن طلقهـا بعـد الوضـع قبـل فلـو، حيض ونفـاس أو ئذ فاملراد به املدة اليت بني حيضتنيوحين، به

ًمث رأتــه حلظــة مث رأت الطهــر عــشرا مث رأت احلــيض ثالثــا كــان مــا أو ( :بــل يف املــسالك، )بينهمــا طهــر ً

همــا قبــل طلقهــا بينإذا يعتــرب وضــعه يف العــدة كأحــد التــوأمني  نفــاس محــل ال يف نفاســني وميكــن فرضــه

  . )األولالنفاس من 

                                                





٦٥

جــراء حكــم إذكــره الــشارح مــن  وأمــا مــا(: ًذكــره الــشهيد الثــاين املعــارج قــائال مــاى  لكــن أشــكل عل

وقـع طالقهـا قبـل إذا العـدة كأحـد التـوأمني  يف يعتـرب وضـعه نفاس محل ال يف النفاس وفرضها يف احليض

  وهــو روايــة عبــد،اجلملــة يف ً معــا يف العــدةخبــار اعتبــار بعــض التــوأمنيففــي بعــض األ، األولنفاســها مــن 

وكـان يف بطنهـا ى سـألته عـن رجـل طلـق امرأتـه وهـي حبلـ:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، الرمحن

تـضع مـا يف  زواج حـىتحتل لـأل  والاألولتبني ب: )عليه السالم( قال ،واحد يًاثنان فوضعت واحدا وبق

   .)١(بطنها

  :نوعن تفسري جممع البيا

تعقــد  أن جيــوز هلــا وال، ًوضــعت واحــدا انقطعــت عــصمتها مــن الــزوجإذا احلامــل ن إ : أصــحابناىرو(

  .خرتضع اآل نفسها لغريه حىتى عل

املبــسوط واخلــالف  يف وعــن الــشيخ، النهايــة ومجاعــة يف ونقــل العمــل مبــضمون هــذا اخلــرب عــن الــشيخ

ً متـسكا ،بوضـع الثـاينّ إال ينقضي عـد�ا �ا الأ  إىلدريس واحملقق يف بعض كتبه والعالمة يف أكثرهاإوابن 

دام يف  يـــصدق وضـــع احلمـــل مـــا وال ،)٢(يـــضعن محلهـــن﴾ أن محـــال أجلهـــن﴿وأوالت األ :بقولـــه تعـــاىل

   .)٣(اخلرب من الثقات أن  واحلق،اخلرب جبهالة السند ّ ورد،الرحم شيء

نـه إ ،)عليـه الـسالم(  املـؤمننيمـريأ عـن ،رواه الصدوق يف املقنـع حيمل ما أن ينبغي عىنهذا املى وعل

   .)٤( تزوج امرأة يف نفاسها احلدًضرب رجال

  : )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ،  بن سنانعبد هللاعن ،  الشيخ يف التهذيبىورو

                                                

 





 



٦٦

عليه السالم(  املؤمننيأمرين إ( تزوج امرأة يف نفاسها احلدًضرب رجال )١(.  

يـراد مـن ّ إال أن اللهـم، بـل للتعزيـر، نه غري موجب للحـدإ ف،عيدالنفاس ب يف هاأمن وطى احلمل علو

  . احلد التعزير

   .شاء هللا تعاىل نإالتوأمني عند تعرض الشرائع له  يف سيأيت الكالم: أقول

  االكتفاء، عليهمجاعاإلى بل يف اجلواهر ميكن دعو، خالف يعرف بينهم صحاب بالصريح األمث إن 

الروايـات املتـواترة حيـث  وية املباركـةذلك ظاهر اآل أن  والظاهر، بعد الطالق بلحظة منهاألولالقرء يف 

يــصح يف حــال  منــا الإ و،آخــره أو وســطه أو  يف أولــه،الــصحة يف حــال الطهــر كيــف مــا كــانى دلــت علــ

  . احليض

طهـر مـن غـري ى علـ: فقـال ، عـن طـالق الـسنة)عليـه الـسالم( عبـد هللا سـألت أبـا:  قـال،فعن حريـز

ــه تعــاىل و،العــدة ونبــشاهديّ إال جيــوز الطــالق ال و،هدي عــدلمجــاع بــشا  ﴿فطلقــوهن لعــد�ن :هــو قول

   .)٢( العدة﴾اأحصوو

العــدة و :﴿فطلقــوهن لعــد�ن﴾ :يف قولــه تعــاىل، )عليــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، وعــن أيب اجلــارود

   .)٣(العدة﴾ حصواأالطهر من احليض ﴿و

ّ إال طـالق وال، الـسنةى علـّ إال طـالق ال:  يقـول)لـسالمعليـه ا( جعفر مسعت أبا:  قال،وعن اليسع

   .)٤(الطهر من غري مجاعى عل

  طلق الرجل إذا : �ما قاالإ، ) السالمماعليه( عبد هللاأيب  وعن أيب جعفر، وعن الفضالء

                                                

 

 

 

 



٦٧

  .)١(ياها بطالقإما ميسها فليس طالقه  طلقها بعد أو يف الدم النفاس

 كل طالق لغري العدة فليس بطالق:  قال،)عليه السالم(  أيب جعفرعن، غريه ووعن بكري بن أعني

  .)٢(حتيض فليس طالقه بطالق أن بعد ما يغشاها قبل أو يف دم نفاسها أو هي حائض ويطلقهاأن 

  . اليت تقدمت مجلة منها وغري ذلك من الروايات املتواترةإىل 

مث  ًاءحظــة احتــسبت تلــك اللحظــة قــرحاضــت بعــد الطــالق بل ولــو طلقهــاو( :لــذا قــال يف الــشرائعو

  . )رأت الدم الثالث فقد قضت العدةإذا ف، ين آخرينءكملت قرأ

اجلميـع ثالثـة قـروء حنـو ى ين تـأمني يـسمءبعـض القـرء مـع قـر ألن ال، دلةوذلك لأل(: قال يف اجلواهر

 هر﴿احلــج أشــ :حنــو قولــه تعــاىل و،خروجــه يف بعــض الثالــث أن قــول القائــل خرجــت لــثالث مــضني مــع

نـة يالقر إىل ًحمتاجـاً  ضرورة كون ذلك جمازا،بعض ذي احلجة وذي القعدة وواملراد شوال ،)٣(معلومات﴾

ــه علــى ــأن طلقهــا قبــل احلــيض بــالإأضــيف  وناألوالمنقــوض مبــا لــو مت  أن  فــصل ليهمــا بعــض الثالــث ب

ــآخرهو ــار كمــال الثالــث إ األولالقــرء  فــإن ،اتــصل ب يكفــي  وال ًاإمجاعــمنــا حيــسب بعــد احلــيض مــع اعتب

لــو لــصحة اســتدراك بعــض  واملــراد منهــا متــام ذي احلجــة أن وآيــة احلــج قــد عرفــت يف حملــه، دخوهلــا فيــه

  . )فعال فيهاأل

بعـد ى  يـصح تـدارك بعـض الفوائـت حت إذ ،تعليله احلج يف ذي احلجة حمـل تأمـلّ إال أن وما ذكره تام

 ،لعــدة برؤيــة الــدم الثالــث ولــو حلظــةطلــق خروجهــا مــن اأصــحاب غــري واحــد مــن األمث إن ، ذي احلجــة

  . ًذلك تبعا للنصوصو

                                                

 

 

 



٦٨

دخلـت يف احليـضة الثالثـة فقـد انقـضت إذا :  يف حـديث زرارة)عليـه الـصالة والـسالم (قـال أبـوجفر

   .)١(عد�ا

إذا فـ، الـدم الثالـثى تـر املطلقة ترث وتـورث حـىت:  قال،)عليهما السالم( عن أحدمها، ويف روايته

   .)٢(رأته فقد انقطع

رأت الـدم مـن احليـضة الثالثـة إذا :  قـال)عليـه الـسالم( عنـه، عبـد هللالـرمحن بـن أيب  ويف رواية عبد

   .)٣(ملك بنفسهاأفهي 

  . غريها من متواتر الروايات اليت تقدمت مجلة منهاإىل 

اد�ـا كانـت ع ذاإهـذا (: صـحاب بقولـهطالق الروايـات واألإومنه يعلم وجه النظر يف تقييد الشرائع 

وهلــذا رده اجلــواهر ، )ًانقــضاء أقــل احلــيض أخــذا باالحتيــاط إىل اختلفــت صــربت وإن ،مــستقرة بالزمــان

ًتقـدم يف كتـاب الطهـارة مـن التحـيض برؤيـة الـدم مطلقـا لـذات  مـاى الظـاهر بنـاء املـسألة علـن إ( :بقوله

ة بــذات العــادة الوقتيــاختــصاص ذلـك  صـالة احلــيض يف دم النــساء أوأمكــان والعـادة وغريهــا لقاعــدة اإل

  . ) ثالثةيبعد مضّ إال تتحيض دون غريها فال

  . امليزان هنا هو امليزان هناك إذ ،كما ذكره اجلواهر وهو: أقول

ة ئـــاملبتد أن ى علـــن احلكـــم يبـــىن أوالظـــاهر(: حيـــث قـــال، ومنـــه يعلـــم وجـــه النظـــر يف قـــول الكفايـــة

املعيار هنا هو  أن عرفت قد إذ ،)٤()اء ثالثة أيامانقض إىل تصربان أو واملضطربة هل حتيضان برؤية الدم

قلنــا بــاحليض بعــد إذا فــ، قلنــا بــذلك القــول فاملعيــار رؤيــة الــدم أو  فــسواء قلنــا �ــذا القــول،املعيـار هنــاك

  ًثالثة أيام فرضا كان معناه 

                                                



 

 

 



٦٩

ثـة مـن ة أيـام تكـون الثالثاحليض يكون بعد ثال أن فرض ولو، نكح يف أوله تبني الصحةإذا ف، ظهوره

  .أيام الطهر ويرتتب عليه حكمه

  . )وتبني برؤية الدم الثالث(: حيث قال، وكأنه لذا مل يقيده احملقق يف النافع بذلك

ـــد املـــصنف وجـــوب الـــصرب أن وميكـــن(: نعـــم قـــال يف املـــسالك ـــة إىل يري ـــا  وإن ،مـــضي الثالث حكمن

 ،فيـه أسـهل األمـر فـإن ،العبـادةخـذ باالحتيـاط يف العـدة خبـالف تـرك بتحيضها من أولـه ملـا ذكـر مـن األ

 ولكن هذا آت يف حتيضها ، ويف العدة جيتمع احلقان،دمينيالتخفيف خبالف حق اآلى وحق هللا مبين عل

  .)١()أقوىفاالحتياط يف العدة  كيف كانو، ًأيضااحلقني ى نه يشمل علإبرؤيته ف

قلنـا بـالتحيض بالرؤيـة يف إن  و،أما احتمال وجوب الصرب هنـا( :رد املسالك بقوله  لكن اجلواهر قد

يف  بل مقتضاه الصرب حـىت،  مراتبه الندب أقصىدليل عليه واالحتياط املزبور  فال،ترك الصالة والصوم

التمييــز  إىل مكــان اســتمرار الــدم ورجوعهــابــل وبعــد الثالثــة يف غريهــا إل، مكــان ختلفهــاذات العــادة إل

   .)وسطه وغري ذلك أو خر الدمآكون احليض  يقتضامل

ً بـه العـدة لـذات احلـيض سـتة وعـشرون يومـا يوأقل زمان تنقـض(: ًجا مع اجلواهرمث قال الشرائع ممزو

خــري لكــن األ،  والثانيــة مــن احلــيض الثالــث،مها بعــد الطــالق مــن الطهــر الــذي وقــع فيــهاحــدإ ،وحلظتــان

 ،لعلــم بــذلكفاعتبارهــا حينئــذ مقدمــة حلــصول ا، اخلــروج منهــاى منــا هــي للداللــة علــإليــست مــن العــدة و

ًطهـار وليـست اللحظـة املتـأخرة مـن الطهـر قطعـا كـالقطع بعـدم اعتبـار األ قراء مبعـىنالعدة األ أن ضرورة

  . )الطهرى شيء زائد عل

فلو أوقـع النكـاح لرجـل آخـر يف ، طهارحلظة من احليض بعد األ إىل حاجة نه ال ألكن الظاهر: أقول

 إىل يوجبــان ارجتاعهــا �مــا الإ ف،رجــوع واملــوت فيــهال إىل وكــذلك بالنــسبة، أول حلظــة مــن احلــيض صــح

  خر رث أحدمها من اآل إ والاألولالزوج 

                                                

 



٧٠

ً أيـضاغـريه  ون الـشرائع أالظـاهر و،منـا هـو مـن بـاب العلـم ال مـن بـاب الواقـعإفكون اللحظة مقدمـة 

  . أرادوا ما ذكرناه

احلكـم بانقـضاء العـدة  ألن ،دةهي من الع: قال الشيخو( :وهلذا قال يف الشرائع بعد عبارته املتقدمة

  . ) أحقاألولحتققها وى موقوف عل

تـه مـن التعليـل مـا مسعى مقتـض(:  قـال، فلـم يظهـر وجهـهً،ذكـره اجلـواهر مـن كـون النـزاع لفظيـا ما أما

بل قد ينتقـل ، هؤة عدم مدخلية ما توقف عليه احلكم باالنقضاء فيما اعترب انقضا ضرورً،أيضاخروجها 

وذلك لعدم التحقق اخلارجي يف الزمان احلكمي الكائن بني الطهر ، ًور كون النزاع لفظيامن التعليل املزب

مكــان تعــرف آخــر زمــان الطهــر املتــصل بــأول إ لعــدم ،وجــه ترتتــب عليــه الثمــرات املزبــورةى واحلــيض علــ

  .)١()قلناه يف آخر جزء النهار املتصل بأول جزء الليل زمان احليض حنو ما

  . ثبات يف الثبوتدخال مقام اإلإفهو من ، الكالم ليس يف الزمان احلكمي  أن إىلضافةهذا باإل

قل مـن ذلـك يف ذات ال فقد يتصور انقضاء العدة باألإو، هذا كله يف ذات احليض(: مث قال اجلواهر

، قلـه عنـدناحـد أل النـه  أل،النفـاس حلظـةى مث تـر، النفاس بأن يطلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة

ة ثـ فيكـون جممـوع ذلـك ثال، الـدمىمث تر، ًالطهر عشراى رتمث ، ًالدم ثالثاى ترمث ، طهر عشرةلاترى مث 

حلظــة الــدم الثالــث الــيت فيهــا مــا  وحلظــة النفــاس و حلظــة بعــد الطــالق،ثــالث حلظــات وًوعــشرين يومــا

  . )٢()عرفت

  جعلتـــه حلظـــةًءشربت دوارأت الـــدم فـــإذا  كمـــا، ًأيـــضايـــام الثالثـــة بلحظـــة وميكـــن تبـــديل األ: أقـــول

  اللحظة  أن حيث قد عرفت يف بعض املسائل السابقة، انقطعو

                                                

 

 



٧١

روايــة ابــن يقطــني طــالق إ دلــةطــالق األإ إىل ضــافةذلــك باإلى قــد دل علــ و،عــداها طهــر مــا وحــيض

   .)١(املتقدمة الواردة يف باب احلج

الــتلفظ   انتهــاءلــو وقــع يف الطهــر مث حاضــت مــع و،لــو طلقهــا يف احلــيض مل يقــعو( :مث قــال الــشرائع

 ومل تعتــد بــذلك ،لوقوعــه يف الطهــر املعتــرباحلــيض صــح الطــالق  وحبيــث مل حيــصل زمــان يتخلــل الطــالق

  . )مستأنفة بعد احليض ثالثة أقراء إىل تفتقر و،مل يتعقب الطالق نه ألالطهر

مـا ى لـات عمجاعـاإل وبـل عليـه متـواتر الروايـات،  فيه وال خـالفإشكال فال األولأما احلكم : أقول

  . عرفت يف السابق

وحيـث اتـصل الطـالق بـأول ، يكون بعـد الطـالق طهـر أن جيب أنه فلما علله من: أما احلكم الثاينو

برؤيـة  الإوذلـك ال يكـون ، فالالزم تكميل الطهرين املتوسطني بطهـر ثالـث مل يكن هنالك طهر واحليض

  . الدم الرابع

   .)خالف أجده يف شيء من ذلك بال(: ويف اجلواهر

: حيـث قـال، قبال الطـالق يف احلـيض مل يكـن لقـول اجلـواهر جمـال الروايات يف أن وحيث قد عرفت

 يف صـحة الطـالق املزبـور بعـدم صـدق كونـه للعــدة شـكالمكـن اإلحتقـق الغـرض أل ولـوال عـدم اخلـالف(

د بــل قــ، ة النــصوص الــواردة يف تفــسريهاًطهــر يكــون عــدة هلــا خــصوصا مــع مالحظــاملــراد بــه طالقهــا يف 

  . آخر كالمه إىل ،)ثةالقراء الث لتحقق األها وقوع الطالق أول الطهرءًعرفت سابقا اقتضا

حيــث إن ،  يف احلــيض مل يــصح)طــالق(وقــع قــاف  و،زوجــيت طــالق: لــو قــالنــه إ :يقــال أن نعــم ينبغــي

  االعتبار  أن ىخيفال  و،لزوم وقوع كل الطالق يف الطهر دلةظاهر األ

                                                





٧٢

بـدون اخلـروج  إذ ،مل خيـرج وإن حتركه عـن مكانـه ال ،املين إىل جلنابة بالنسبةخبروج الدم كما يف باب ا

  . مل يكن حيض كما حقق يف كتاب الطهارة

 أو ،سـبعة سـبعة أو ،يف باب الروايـات مـن سـتة سـتةکما راد�ا تابع إلً ن كون الدم حيضا أمث الظاهر

طلقـت يف الـسابع بـأن جعلتـه  ولـسادساليـوم ا إىل حاضـت وهـا سـبعة سـبعةؤكان بناإذا ف، عشرة وثالثة

ً االعتبـار بالنيـة أوالعلـى وال دليـل ، ًجعلتـه سـتة سـتة كـان صـحيحا وإن ،ًسبعة سبعة كان الطالق باطال

ًيعطـي زيـدا سـبعة  أن أراد و،سـبعة أو عط كـل فقـري سـتةأ: قال لهإذا فهو كما ، ميكن االنقالب ال حىت

  . كذلك يف عكسه وً، يكون مطيعانهإالسابع ف ستة ومل يعطه إىل وأخذ يعدد

 من الطهر جزء بعد الطالق بقيكان قد : لو اختلفا فقالت(: ًالشرائع قال ممزوجا مع اجلواهرمث إن 

هو ذلك لتحصيل طول مدة العدة اليت يكون له الرجـوع  نكرأ و،ًا فتقصر العدة بذلكءلتحتسب به قر

ً ملـا عرفتـه سـابقا نـصا،القـول قوهلـا أن ريـب يف فـال، غريمها فيه ووالتوارث �ـا أبـصر بـذلك أمـن  ًىفتـو وً

 ،صـالة بقـاء العـدة واستـصحاب الزوجيـةأ و�ما خيرج عن ،ليهاإالطهر واحليض  يفاملرجع  أن من و،منه

مل يكـن ن إ ليس هلا مطالبتـه �ـا أنه كما، ًليها من النفقة أخذا له باعرتافهإلكن ليس له مطالبتها مبا دفع 

نهــا بكو�ــا مــن جمهــول املالــك ي مــع فــرض بقــاء عاألول قــد يقــال يف بــل، ًذا باعرتافهــاقــد دفعهــا هلــا أخــ

  . الصدقة به عنهما أو ينتظر �ا اتفاقهما

 أو ينتظــر اتفاقهمــا أنــه ال، املــال ا�هــول بــني النفــرين يقــسم بينهمــا أن ســبق عرفــت فيمــا لكنــك قــد

  . وذلك لقاعدة العدل، به عنها الصدقة

  من الطهر بعد الطالق  يبق أنه هؤ وهو ادعا،حكم العكسومما تقدم يعلم 



٧٣

 كما ،أعلم ال: خروقال اآل، ًأحدمها شيئاى ادع لو  كما يعلم من ذلك حال ما،نكارها ذلكإ و،ًمثال

  . تكرارها إىل حاجة فال، مثل ذلك يف بعض املسائل السابقة إىل أملعنا

 ملعلوميـة اشـرتاط ،األول جـواز أخـذها منهـا يف ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره املسالك من احتمال

يتحقـق التمكـني مـن  بـدعواها البينونـة ال و،الطاعـة كالزوجـةى ًاستحقاق املطلقة رجعيا النفقة ببقائها علـ

مالكــه معــروف غــري  ألن ،يدعيــه أحــد  وال يكــون كاملــال الــذي ال،كــل حــالى طرفهــا فــال تــستحقها علــ

  .ظاهر

  . )للنفقة املستحقة عليه باعرتافهً مسقطاً فيه منع كون ذلك نشوزا(: لهلذا أشكل عليه اجلواهر بقوو

مث لـو ، جـل عـدم مباال�ـاأل أو ظهـر حقـهن إ ملا يريد الرجل كانت املرأة مستعدةإذا ً خصوصا: أقول

 إىل بل الالزم الرجـوع، القول قوهلا أن اختلف الوارثان بعد مو�ما فليس وارث املرأة يف حكم املرأة من

   .ىوازين الدعوم

 أو ،شــبه جمنــون أو ًصــار أحــدمها جمنونــا أو ً،خــر حيــااآل ي مــات أحــدمها وبق لــو ومنــه يعــرف حــال مــا

  . صار كالمها جمنونني

  



٧٤

  .يف ذات الشهور ):٢مسألة (

 رضالعــ أو حتــيض خلقــة  الالــيت أن خــالف يف  والإشــكالال (: واهرًقــال يف الــشرائع ممزوجــا مــع اجلــ

بــل يف ، كانــت حــرةإذا الفــسخ مــع الــدخول بثالثــة أشــهر  و تعتــد مــن الطــالقهــي يف ســن مــن حتــيضو

  . )كشف اللثام االتفاق عليه

ٍوالالئـي يئــسن مـن اْلمحــيض مـن نــسائكم إن ارتـبتم فعــدتـهن ثالثـة أشهر ﴿: يــدل عليـه قولــه ســبحانه: أقـول ُ ــُ ْ َ ُ َ ََ ََّ ُ ََّ َِ ْ ْ ْـُْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ
ِ ِِ ِ

َ ََ َ

َوالالئــي مل حيــضن ْ ِ َِ َْ َ تــدرون لكــرب ارتفــع حيــضهن أم   بــالالئي ال)الالئــي يئــسن مــن احملــيض(قــد فــسر و ،)١(﴾َ

َْوالالئـــي مل ﴿: قولـــه ســـبحانه و،معـــىنن لـــو كـــن يف ســـن مـــن ال حتـــيض مل يكـــن لالرتيـــاب �ـــ أل،رضالعـــ
َِ َ

َحيضن ْ   . فعد�ن كذلكيأ عىنعطف مب )٢(﴾َِ

  :  متواتر الرواياتو

 يف اليت حتيض يف كل ثالثة أشهر مـرة: قال أنه ،)معليهما السال( عن أحدمها، فعن حممد بن مسلم

  والـيت ال،ويرتفـع مـرة الـيت حتـيض مـرة و،واملستحاضة اليت مل تبلغ احلـيض ،يف سبعة أشهر يف ستة أو أو

ــد الــصفرة مــن حــيض لــيس ى الــيت تــر و،�ــا مل تيــأسأزعمــت  والــيت قــد ارتفــع حيــضها و،تطمــع يف الول

   .)٣(هم ثالثة أشهرعدة هؤالء كل أن  فذكر،مبستقيم

يف املرأة يطلقها زوجها وهي حتيض يف كـل : قالنه إ ،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن أيب بصري

   .)٤(سب هلا لكل شهر حيضة حي،انقضت ثالثة أشهر انقضت عد�اإذا :  فقال،ثالثة أشهر حيضة
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ن إ ،ليهــا فقــد انقــضت عــد�اإق ين ســباألمــرأي :  قــال،)عليهمــا الــسالم( حــدمهاأعــن ، وعــن زرارة

قـــراء فقـــد انقـــضت أمـــرت ثالثـــة  وإن ،ًفيهـــا دمـــا فقـــد انقـــضت عـــد�اى تـــر شـــهر الأمـــرت �ـــا ثالثـــة 

   .)١(عد�ا

يـستقيم هلـا حـيض حتـيض  كانـت الإذا فـ، شـهرثالثة اّ إال قراءنظرت مل جتد األإذا :  قال،وعن زرارة

ًكانت حتيض حيضا مستقيما فهو يف كـل إذا و، الثة أشهرعد�ا عدة املستحاضة ث فإن ،ًيف الشهر مرارا ً

   .)٢(شهر حيضة بني كل حيضتني شهر وذلك القرء

ن إ ،أمـران أيهمـا سـبق بانـت منـه املطلقـة املـسرتابة:  قـال،)عليه الـسالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

 بـني احليـضتني ثالثـة حـيض لـيسمرت �ا ثالثة  وإن ،أشهر بيض ليس فيها دم بانت منهمرت �ا ثالثة 

   .)٣(شهر بانت باحليضأ

هـي  وطهرت وما امرأته بعدعن رجل طلق  )عليه السالم( عبد هللا باأسألت :  قال،وعن أيب العباس

   .)٤(شهرأثالثة : قال ،دامت ترضع ما عد�ا ًدما ماى تر امرأة ال

 حتـيض واملـستحاضة الـيت ال لـيت العـدة املـرأة ا:  قـال،)عليـه الـسالم( عبد هللاعن أيب ، وعن احلليب

: عز وجلوسألته عن قول هللا : قال،  وعدة اليت حتيض ويستقيم حيضها ثالثة قروء،شهرأتطهر ثالثة 

  فما كان،شهر ولترتك احليضأ فلتعتد ثالثة ،شهر فهو ريبةى زاد عل ما: فقال ،الريبة ن ارتبتم﴾ ماإ﴿

  ى الشهر مل يزد يف احليض عليف 
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   .)١(ض فعد�ا ثالث حيضثالثة حي

، حتـيض املـرأة الـشابة الـيت ال: قلـت لـه:  قـال،)عليـه الـسالم( عـن عبـد صـاحل، وعن حممـدبن حكـيم

  .)٢(عد�ا ثالثة أشهر: قال ،ومثلها حيمل طلقها زوجها

  . غريها من الروايات الكثريةإىل 

ذكره   كماّ إال أن األمر،حتيضحتيض وهي يف سن من  كان يف عدة من ال وإن الكالم يف املقاممث إن 

 وإن بـل، وقـت احلـيض عـادة إىل دامـت مل تـصل ت مـن بلغـت التـسع مـااطالق روايـإاجلواهر يندرج يف 

شـهر أنعـم ولـو فـرض عـروض احلـيض هلـا قبـل مـضي ثالثـة ، حتـيض ذلـك دامـت ال عد�ا ما فإن ،بلغته

 أن  كمـا،قـراءن حينئـذ مـن ذوات األشـهر بـيض تكـوأوجه حيصل هلا ثالثة أقراء لـيس بيـنهن ثالثـة ى عل

الوجـه ى  قـراء الثالثـة عل األنوجـه مل حيـصل هلـى قراء لو فرض عروض مـانع هلـن مـن ذلـك علـذوات األ

 وأيها ،الشهور أو قراء الثالثة األ:العدة أحد أمرين أن ستعرف من  ملا،املزبور تكون من ذوات الشهور

  . صحاألى  صلة بالطالق علمل تكن الشهور متن إ و،سبق كان االعتداد به

بـل ووطـي الـشبهة ، وقد عرفت فيما سبق عدم الفرق بني الطالق والفسخ وغريمها من أنـواع الفـراق

يف ّ إال ً،عـــدة الوفـــاة مطلقـــا يف  اخلاصـــة الـــواردةدلـــةذلـــك لألى   علاألمـــرالوفـــاة لـــيس يف أن ّ إال ً،أيـــضا

  . ليهاإالشبهة حيث ال عدة للوفاة بالنسبة 

  يف :  قال)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ،  بن سنانعبد هللايف خرب  ما أن م ظهرومما تقد
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شـهر ى طلقها تطليقة مث مض فإن :قيل، يطلقها زوجها بالشهور: قال ،يضاجلارية اليت مل تدرك احل

حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت بـذلك إذا : )عليه السالم( فقال: قال ،الثاينشهر لا يف مث حاضت

ما طلقها شـهران مث حاضـت يف الثالـث متـت عـد�ا   هلا بعدمضى فإن ،ر واستأنفت العدة باحليضلشها

كانـت  هلا ثالثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من اخلطاب وهي ترثه ويرثها مـاى مضإذا ف، بالشهور

   .)١(يف العدة

ن جاريـة حدثـة طلقـت ومل  عـ)عليـه الـسالم( عبـد هللا سـألت أبـا:  قـال،وخرب هارون بن محزة الغنـوي

: فقلــت، ًنعــم وتكمــل عــد�ا شــهرا: قــال ، شــهران مث حاضــت أتعتــد بالــشهريناهلــى  فمــضُحتــض بعــد

  .)٢(عليه أوهلا يميض ماى  آخر عد�ا عل ي ميض،بل بالشهر، ال:  قال،يضةأتكمل عد�ا حب

  . )عليهم السالم( اأهلهم إىل يوجب رد علمهما ،ذكره غري واحد كما، لعدم وجود العامل �ما

ى خـرواأل، �مـا تعتـدان بثالثـة أشـهرأمها احدإ:  واليت مل تبلغ روايتانيف اليائسة(: الشرائع قالمث إن 

  . )شهرعدة عليهما وهي األ ال

 إىل اليأس يف غري القرشية أن حث الطهارةوقد تقدم يف مب، بلغت سن اليأساليائسة هي اليت : أقول

  . مكان احليضإ مل تبلغ التسع الذي هو أول سن :واملراد باليت مل تبلغ، ستني إىل  ويف القرشية،مخسني

:  قــال،بــصري رواه أبــو مــا  هــي،اعتــدادمها بثالثــة أشــهرى  الــيت تــدل عل األوىل أمــا الروايتــان فالطائفــة

واليت قد قعدت من احمليض ، عدة اليت مل تبلغ احليض ثالثة أشهر  
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  .)١(ثالثة أشهر

  . حتيض وهي يف سن من حتيض  وهي اليت ال،املسرتابةى  لرواية الشيخ وغريه علوقد محل هذه ا

 ونقــل الــشيخ فيــه ،املــسرتابةى  محــل احلــديث عل أنــه ،عــن معاويــة بــن حكــيم، وكــذلك نقــل الكليــين

ى  لتضمن العدة هنـا ع  وميكن محل ما،وهو مطابق لظاهر القرآن(: مث قال،  كذا قاله الوسائل،مجاعاإل

  . ) االستحبابى وعل،ملوافقته ملذهب العامةالتقية 

  . املتقدمان يوخرب ابن سنان والغنو

يف الـيت حتـيض يف كـل ثالثـة أشـهر : قـال أنـه ،)عليهمـا الـسالم( عـن أحـدمها، وخرب حممد بن مـسلم

والـيت ،  واليت حتيض مرة ويرتفع مـرة، واملستحاضة اليت مل تبلغ احليض،يف سبعة أشهر أو يف ستة أو مرة

الــصفرة مـن حــيض لــيس   والــيت تـرى،�ــا مل تيـأسأضها وزعمـت  والـيت قــد ارتفـع حيــ،تطمـع يف الولــد ال

   .)٢(ن عدة هؤالء كلهن ثالثة أشهر أ فذكر،مبستقيم

 واملـستحاضة الـيت ال حتـيض عـدة املـرأة الـيت ال:  قـال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، احلليب وخرب

   .)٣(تطهر ثالثة أشهر

عدة اليت مل حتض واملـستحاضة الـيت مل تطهـر :  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، أيب بصريوخرب 

   .)٤(ثالثة أشهر

حتـيض مثلهـا ومل  املـرأة الـيت ال: فقلـت )عليـه الـسالم( احلسن سألت أبا:  قال،وخرب حممد بن حكيم

   .)٥(ثالثة أشهر: قال ،حتض كم تعتد
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وابــن شــهر ى عــن ابــن مساعــة واملرتــضى مــا حيكــ الإ ،عامــل �ــا هــا الظاهرى  لكــن هــذه الروايــات عل

 القــول الثــاين حــىتى   علةات املــدعامجاعــطبقهــا يف قبــال اإلى  واحتــاط ابــن زهــرة يف احلكــم عل، آشــوب

 وذلـك ، وعـن مجيـع املتـأخرين مـنهم،قـدمي فقهائنـاتالشيخ حكاه عن معاوية بن حكـيم مـن م أن حكي

مـا عرفـت يف كـالم ى   عل،بينمـا الروايـات الـسابقة قابلـة للحمـل، قابلـة للحمـل الت املتواترة غـرياللرواي

  . الوسائل

 والـيت قـد يئـست ،حتيض مثلها صبية اليت اليف ال :)عليه السالم( عن الصادق، رواه زرارة فمنها ما

   .)١(دخل �ما وإن  ليس عليهما عدة،من احمليض

 الـيت مل ،كـل حـالى  ثـالث يتـزوجن عل: )لـصالة والـسالمعليه ا(عنه ، الرمحن بن احلجاج وعن عبد

 ،والـيت مل يـدخل �ـا، ع سـننيهلـا أقـل مـن تـسى أتـإذا : قال ،احده وما: قلت، حتيض حتض ومثلها ال

   .)٢(كان هلا مخسون سنةإذا : قال ،حدها وما: قلت، حتيض واليت قد يئست من احمليض ومثلها ال

  عـن الـيت يئـست مـن احملـيض والـيت ال)عليـه الـسالم(  أبا عبد هللالتسأ:  قال،وعن محاد بن عثمان

   .)٣(ليس عليهما عدة: قال ،حتيض مثلها

يف الــيت يئــست مــن احملــيض يطلقهــا   يقــول)عليــه الــسالم( جعفــر مسعــت أبــا :وعــن حممــد بــن مــسلم

   .)٤(عدة عليها بانت منه وال: قال ،زوجها

  حيبل  اليت ال:  قال،)ه الصالة والسالمعلي(عن الصادق ، وعن حممد بن مسلم
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   .)١(عدة عليها مثلها ال

يف الرجـل يطلـق الـصبية  :)عليهمـا الـسالم( عـن أحـدمها، عـن بعـض أصـحابنا، وعن مجيل بـن دراج

  . دخل �ا وإن ،اليت مل تبلغ وحيمل مثلها ليس عليها عدة

مل تبلغ  يف الرجل يطلق الصبية اليت ،)معليهما السال( عن أحدمها، عن بعض أصحابنا، ويف رواية له

 ،يلـد مثلهـا واملرأة الـيت قـد يئـست مـن احملـيض وارتفـع حيـضها فـال، وقد كان دخل �ا، حيمل مثلها وال

   .)٢(دخل �ما وإن ،ليس عليهما عدة: قال

ى  ثـالث يتـزوجن عل: يقـول) عليـه الـسالم( عبـد هللا مسعـت أبـا:  قـال،الرمحن بن احلجـاج وعن عبد

بلغـت إذا : قـال ، تكـون كـذلكومـىت: قلـت، حتيض ومثلها ال،  اليت قد يئست من احمليض،كل حال

يكـون  ومـىت: قلت،  واليت مل حتض ومثلها ال حتيض،حتيض ومثلها ال ستني سنة فقد يئست من احمليض

   .)٣( واليت مل يدخل �ا،حتيض ومثلها ال حتيض الفإ�ا مل تبلغ تسع سنني  ما: قال ،كذلك

 بلغـت مخـسني سـنة ملإذا املرأة ن إ :ففي رواية الصدوق، قرشيةلهذه الرواية ختصص با أن ىخيف وال

  . تقدم تفصيله يف كتاب الطهارة ماى  عل ،)٤(تكون امرأة من قريشّ إال أن تر محرة

يت مل فأمـا الـ: قـال أن  إىل،كـل حـالى  ًمخـسا يطلقـن عل أن واعلـم: )عليه الـسالم( وعن الرضوي

  حتيض  كان مثلها الن إ ،وجهنيى  يئست من احمليض فهو عل أو حتض
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والـيت قـد يئـست مـن : قـال أن  إىلعدة عليهن وثالث ال: )عليه السالم( وقال. عدة عليها فال

   .)١(احمليض

   .)٢( اليت مل يدخل �ا واليت مل تبلغ مبلغ النساء،عدة عليهن  الوثالث: )عليه السالم( وعنه

كمـا ، كالمـه ينـه قـال يف حمكـإف ى،ذكره السيد املرتـض  االختالف املذكور ماصل يفاأل أن ىخيف وال

ى   العـدة عل،يض والـيت مل تبلـغيسة من احلاآلى  علن إ  أذهب عليهالذي(: واجلواهر وغريمها يف احلدائق

 ســن مــن تكــون يف ال أن بــذلك  يعــىن، مــن غــري الــشرط الــذي حكينــاه عــن بعــض أصــحابنا،كــل حــال

  . )حتيض

ٍوالالئـي يئـسن مـن المحـيض مـن نـسائكم إن ارتـبـتم فعـدتـهن ثالثـة أشـهر ﴿: مث احتج بقوله سبحانه ُ ُْ َ ُْ َ ََ ََّ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َ ََ
َوالالئــي مل حيــضن َْ ِ َِ َْ كــل ى  شــهر عليــسات والالئــي مل حيــضن عــد�ن األاآل أن وهــذا صــريح يف: قــال ،)٣(﴾َ

  . ن ارتبتم﴾ وهو منتف عنهماإ﴿ :ًية شرطا وهو قوله تعاىلفسه بأن يف اآلنى   وأورد عل،حال

ًمنـا يكـون نافعـا هلـم لـو إ و،مطـابق ملـا يـشرتطونه غـرينـه  أل،ينفـع أصـحابنا وأجاب عنه بـأن الـشرط ال

مل إذ  و،كـان مـثلهن حيـيضإذا يسات ويف اللوايت مل يبلغن احمليض ن كان مثلهن حييض يف اآلإ :قال تعاىل

 ى  عل،منفعة هلم به  فال،غري الشرط الذي شرطه أصحابنا وهو ﴾ن ارتبتمإ﴿: بل قال، ل تعاىل ذلكيق

كنتم مرتابني يف عدة هؤالء النـساء ن إ الذي قاله مجهور املفسرين وأهل العلم بالتأويل كون املراد بهأن 

  . وغري عاملني مببلغها فهي هذه
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 رسـول هللا يـا:  بن كعب قالّأيبن إ :يةيف سبب نزول اآل يرو ووجه املصري يف هذا التأويل ما(: قال

ِعددا من عن إ ، يـهاآل فـأنزل هللا تعـاىل، محـال الصغار والكبار وأوالت األ،دد النساء مل تذكر يف الكتابً

 تعـاىل نـه أل،سةغري آي أو سة بأن هذه آيذكرناه ال االرتياب الرتياب ماااملراد ب أن ى  علًهذا داالفكان 

 حتــيض ال ال أو �ــا حتــيضأفاملــشكوك يف حاهلــا واملرتــاب يف ، اليــأس مــن احملــيضى  يــة علع يف اآلقــد قطــ

 ،لـيهنإاملرجـع يف ذلـك  ألن ،ارتبـنتن إ يقـول أن لـو كـان املـراد ذلـك لكـان حقـه أنه ى  عل،ةستكون آي

نـه  أل،غري يائسة أو ائسةالذي ذكرناه ال االرتياب بأ�ا ي عىنرادة االرتياب باملإ علم ،ارتبتمن إ وملا قال

تكـون  حتـيض ال ال أو �ـا حتـيضأ  واملشكوك يف حاهلا يف،اليأس من احليضى  ية علقد قطع يف اآل تعاىل

  . آخر كالمه إىل ،)ةيائس

طـع يف  والق،اليأس من احليض وعـدم اليـأس إىل بأن الريبة املشرتطة عائدة(: وأجاب عنه يف املسالك

 أن جيـب وسـبب النـزول ال، عـالم الغيـوب نـه تعـاىلأو، زم انتفـاء الريبـة عنـدنايستل باليأس ال علمه تعاىل

، مثلهن حتـيض أن ر والكبار الالئي مل حيضن معايقع السؤال عن الصغ أن  فجاز،ًيكون عاما يف اجلميع

 العدة والعلم بقدرها غري إىل وصرف الريبة، قراء فوجب السؤالاألى  ميكن احلوالة يف عد�ن عل نه الإف

يكــون التعلــيم يف هــذه الــصورة   الــشرعية قبــل ورود الــشرع �ــا غــري معلــوم فــالحكــاماأل ألن ،مناســب

ن إ : ومل يقــل،جهلــتمن إ :ذكــره لقــال مث لــو كــان املــراد مــا .ويــةاألولًمــشروطا بالريبــة دون غريهــا لعــدم 

منـا إ و،جهـل حكمـهمنـا إأنبـأ مل يـشك يف عـد�ن و فإن ،سبب النزول كما ذكره يوجب ذلك ألن ،ارتبتم

  ى أت
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، ﴾لالئـي يئـسن مـن احملـيض مـن نـسائكماو﴿ :ًضمري مذكرا لكون اخلطاب مع الرجال لقولـه تعـاىللبا

�ـن ألللنـساء  فكان اخلطـاب هلـم ال، العلماء أو إىل رجاهلن إىل هنأحكامن النساء يرجعن يف تعرف وأل

  . ً)يأخذن احلكم مسلما

 ملــا عــن جممــع رضا معــ،هــور املفــسرين وأهــل العلــم بالتأويــل عــن مجمــا حكــاه الــسيد املرتــضىمث إن 

 وهــن ، فعــد�ن ثالثــة أشــهررضاتــدرون لكــرب ارتفــع حيــضهن أم لعــ فــال:  قــال،يــةالبيــان مــن تفــسري اآل

وهـذا هـو املـروي عـن  ،حتـيض مل يكـن لالرتيـاب معـىن سن من ال ن لو كن يف� أل،اللوايت أمثاهلن حيضن

   .)١()عليهم السالم( أئمتنا

ن إ﴿: عـز وجـلسـألته عـن قـول هللا :  قـال،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعن أيب ، وقد روي احلليب: أقول

كـان يف  ومـا،  فلتعتد ثالثة أشهر ولتـرتك احلـيض،شهر فهو ريبةى  زاد عل ما:  فقال ،لريبةا ﴾ ماارتبتم

   .)٢(ثالث حيض فعد�ا ثالث حيضى  الشهر مل يزد يف احليض عل

﴿والالئـي : عـز وجـلهللا ل عـن قـول ئسـنـه إ ،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، سـالموعن دعـائم اإل

 فــإن ،شــهرى   علزاد الريبــة مــا: قــال ،﴾ارتبــتم فعــد�ن ثالثــة أشــهرن إ يض مــن نــسائكم مــن احملــنيئــس

ليها احمليض إعاد  فإن ،شهورحال من يئست من احمليض فاعتدت لل يف  هلا شهر ومل حتض وكانتمضى

   .)٣(قراء تستأنف العدةتعتد باأل أن تنقضي عد�ا كان عليها  أنقبل

  ، ذكره املراد باالرتياب غري ما أن ومن ذلك كله يعلم(: اجلواهر يف قال
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لـيهن يف إهو املعروف عنـد الفقهـاء وال الرجـوع  يراد به ما ال أن  جلواز،يبعد ذلك التعبري باليأس وال

اليــأس املعتــرب  يف ليهــاإالرجــوع ن إ بــل قيـل، ليهــاإرجعنــا إذا تيابنـا ارتيا�ــا يوجــب ار ألن ،احلـيض وعدمــه

  . )عن السن نه يف احلقيقة خربإًشرعا ممنوع ف

ففـي ، العامـة يـرون هلمـا العـدة ألن ،التقيـةى  يبعد محل روايات العدة لليائسة والصغرية عل وال: أقول

  : ه مجلة كالميف  قال،زهرة قسم الزواج حملمد أبو) حوال الشخصيةاأل (كتاب

 أمـا ، عـن القـرءًصل وليست بـدالثبتت باأل  وأشهر،ئمة مقام القرء أشهر قا،شهر قسمانالعدة باأل(

 وتكـون الفرقـة بيـنهن وبـني أزواجهـن ،يـرين احلـيض شهر القائمـة مقـام القـرء فتكـون للالئـي الالعدة باأل

 وال بلغـن سـن اليـأس أي ن مـن احلـيضوالالئي يئـس، يض قط وهؤالء هن الالئي مل يرين احل،الوفاة بغري

ُوالالئــي يئــسن مــن المحــيض مــن نــسائكم إن ارتـبــتم فعــدتـهن ثالثــة ﴿ : وذلــك لقولــه تعــاىل،يــرين الــدم َ ََ ََّ ُ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َ َْ َ
َأشهر والالئي مل حيضن َْ ِ َِ َْ َ ٍ ُ ْ   . )النص قائمة مقام ثالث حيضاتى شهر مقتض﴾ وكانت ثالثة األَ

ــه يف  الــدجويوقــال حممــد وتنقــضي العــدة مبــضي ( :)حــوال الشخــصية للمــصريني املــسلمنياأل (كتاب

يـرين احلــيض  ن ال�ــ أل أولبلـوغهن ســن اليـأس أو ســنهن ا لـصغرّمــإيــرين احلـيض  ثالثـة أشــهر للالئـي ال

  . )عد�ا تكون ثالثة أشهر فإن مل تكن املرأة منتظمة العادةإذا و، ًأبدا

 ميكننـا( :)يةسـالمحـوال الشخـصية يف الـشريعة اإلاأل: (كتابـه يف  احلميـدالـدين عبـد يحميـحممد وقال 

  : تيةيتعددن به يف الكلمات اآل حه من بيان أنواع املعتدات ومايضاإتقدم  نلخص مجيع ماأن 

  أية ى علاعتدادها يكون بوضع احلمل  فإن ،ًكانت املرأة حامالإذا : األول



٨٥

جهـا اأية حال كان زوى وعل ،أية حال كانت املرأة نفسهاى علو، حال كانت الفرقة بينها وبني زوجها

  . الذي افرتقت عنه

عـد�ا  فـإن ، يف وقـت الفرقـة وكـان سـبب الفرقـة وفـاة زوجهـا الـشرعيًمل تكن املرأة حامالإذا : الثاين

كان سـبب الفرقـة وفـاة زوجهـا  وإن ،يض أم مل تكن سواء أكانت من ذوات احل،عشرة أيامأربعة أشهر و

كانـت مـن غـري ذوات  وإن ،كانت من ذوات احليض فعد�ا ثالث حيـضات كـامالت فإن ،الشرعي غري

  . احليض فعد�ا ثالثة أشهر

كانـت مـن ذات  فـإن ، يف وقت الفرقة وكان سبب الفرقـة غـري الوفـاةًمل تكن املرأة حامالإذا : الثالث

  . )د�ا ثالثة أشهرمل تكن من ذوات احليض فع وإن ،احليض فعد�ا ثالث حيضات كامالت

حـــوال الشخـــصية يف الـــشريعة  األأحكـــام (وقـــال الـــشيخ حـــسن خالـــد وعـــدنان جنـــا املؤلفـــان لكتـــاب

شــهر النــسوة الــاليت تنقــضي عــد�ن باأل منــا، إشــهرًثانيــا العــدة باأل(: يف ضــمن بيا�مــا العــدة) يةســالماإل

بلغت اخلمـسة  غرية مراهقة أوكانت الزوجة صإذا الزوجة اليت ليست من ذوات احليض : األول ،نوعان

 ،حتـيض أن  بـه دوناملفـىتى علـًياس أي مخسة ومخسني عاما سن اإل إىل وصلت أو ًعشر عاما ومل حتض

ــالطالق ــة أشــهر مــن تــاريخ  أو وافرتقــت عــن زوجهــا ب بفــسخ العقــد تنقــضي عــد�ا يف متــام انقــضاء ثالث

َِوالالئ﴿:  يف سورة الطالقتعاىللقوله سبحانه و، االفرتاق ْي يئسن مـن المحـيض مـن نـسائكم إن ارتـبـتم َ ْ ُْ ْ َْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َْ َ
َفعدتـهن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن َْ ِ َِ َ ََْ َ ٍَ ُ ُْ َ ُ َّ ُ َّ ًكـربا  أو ًشهر بـدل احلـيض صـغرا﴾ فيكون شرط وجوب العدة باألَِ

  . )ًفقدان احليض أصال

  



٨٦

 إىل ميلــك فيــه املطلــق الرجــوع ئن فــالأمــا الطــالق البــا(): حــوال الشخــصيةاأل (وقــال املغنيــة يف كتابــه

  : ًعددا من املطلقاتيشمل  وهو ،املطلقة

  . دخول �ا باالتفاقغري امل: األول

  . ًاملطلقة ثالثا باالتفاق: الثاين

  . فسخ وليس بطالقنه إ :وقال بعضهم، الطالق اخللعي: الثالث

  .املدخول �ا حكمها حكم غرين أ وال عدة عليها: حيث قالوا، ية خاصةاإلماميسة عند اآل: الرابع

َّوالالئـي يئـسن مـن المحـيض مـن نـسائكم إن ارتـبـتم فعـدتـهن ﴿: يـة الرابعـة مـن سـورة الطـالقأما اآل ُ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َ َْ َ َ

َثالثة أشهر والالئي مل حيضن َْ ِ َِ َ ََْ َ ٍَ ُ ْ َ رتفـع الالئـي ين إ بل معنـاه، ﴾ فليس املراد من الالئي يئسن املعلوم يئسهنُ

فالـشك مل يكـن يف حكـم مـن علـم ، لكـرب فعـد�ن ثالثـة أشـهر تدرون هل انقطـع ملـرض أو حيضهن وال

إذا  حيث مل يعرف من طريقـة الـشارع ﴾ن ارتبتمإ﴿ : بدليل قوله تعاىل،بل يف من شك بيأسهن، سهنأي

يكـون  أن  فتعني،شككتم حبكم هذا الشيء فحكمه كذان إ :يقولحكام أن من األً يبني حكما أن أراد

: وأمــا قولــه. تعتــد ثالثــة أشــهر أن فحكمهــا، غــري آيــسة أو �ــا آيــسةأشــككتم يف نفــس املــرأة إذا املــراد 

ســن مــن حتــيض ومــع ذلــك انقطــع عــنهن الــدم  يف  فــاملراد بــه الــشابات الالئــي كــن﴾ن﴿والالئــي مل حيــض

يــة �ــذا تفــسر اآل روايــات كثــرية )علــيهم الــسالم( ئمــه أهــل البيــتأوقــد ثبــت عــن ، رضالعــ خلقــة أو

   .)املعىن

بغــري  ﴾﴿والالئـي يئــسن مـن احملـيض :ن ارتبـتم﴾ قيـد قولــه تعـاىلإ﴿: قولـه ســبحانهحيـث إن و: أقـول

ى ً﴿والالئــي مل حيــضن﴾ عطفــا علــ :قــد كــان قولــه تعــاىل و، ممــا يكــون دليــل الــشيعةةياالصــطالح اليائــسة

  ً أيضا دخل عليه سن﴾ئ﴿الالئي ي



٨٧

  . غري البالغة ال ارتياب فيها ألن ية الكرميةالغة عن اآلن ارتبتم﴾ فتخرج غري البإ﴿

ية الشريفة يقتضي اسـتفادة حكـم عـدة أربـع اآل يف لعل التأمل اجليد(: ولقد أجاد اجلواهر حيث قال

 ريبـة فيهـا أمـا الـيت ال و،اليائـسة املرتـاب فيهـا تعتـد ثالثـة أشـهر أن  ضـرورةً،ومنطوقـاً نساء منهـا مفهومـا

حتـيض  وأمـا الـيت ال، قراء املعلوم حصر العدة �ما ال الثالثة وال األ،عدة هلا  اليأس فالهي البالغة سنو

 أمـا الـيت ال ارتيـاب فيهـا وً،أيـضا فاملرتاب فيها وهي البالغة سن احليض فثالثـة ًأيضااملقدر فيها الشرط 

الــصغار  فــإن ّيبُعــن أ يولعلــه املــراد مــن احملكــ، الوجــه املزبــورى عــدة هلــا علــ هــي غــري البالغــة ذلــك فــالو

ومن ذلك ظهـر لـك الوجـه فيمـا تـسمعه ، ية الشريفةبذلك يتم الفائدة من اآل و،والكبار شامل للجميع

 ضـرورة كـون ،شهر أيهما سبق كان االعتداد �ااأل أو قراءين األاألمرمن النصوص من كون العدة أحد 

  . )شهر ذلكآية األ وقراءاملستفاد من آية األ

َوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثالثة قـروء وال حيل هلن أن يكـتمن مـا ﴿:  سورة البقرةقال سبحانه يف َ ََ َ َ ُ َْ ُ ْ َْ َْ َ َّْ َّ َُ ُّ َِ َ َ َُ ٍ
ُ َُ َ َْ ِ ِ َِ َّ ُ ََّ

َخلق هللا يف أرحامهن إن كن يـؤمن با�َّ واليـوم اآلخر وبـعولتـهن أحق بردهن يف ذلـك ّ َِ ِ َِ ِ َِّ َّ َّ َّ ُ َِّ
َ
ِ ُِّ َ َ ْ ََ ُ ْ ُ َُ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ

َ ْ ْ ِ ِ ْ ُ َ ً إن أرادوا إصـالحا َ َ ْ ِ ُِ َ َ ْ

ٌوهلن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وهللا عزيز حكيم َ
ِ ِ

َ َ ٌَ ِْ َِ َ َ َُ َ َ َ ٌَ َّ َّ َِّ ِْ َْ َِ ِ َّ
ّ
ِ ِ

ُ ْ ُ ْ ِ َُ﴾)١(.   

َّوالالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتـبـتم فعـدتـهن﴿: وقال سبحانه يف سورة الطالق ُ ُ ََّ َِ ْ ْ ُْ ْ ْ
ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِِ ِ

َ َ َ َْ َ ُ ثالثـة َ َ ََ

َأشهر والالئي مل حيضن َْ ِ َِ َْ َ ٍ ُ ْ َ﴾)٢(.   

                                                







٨٨

 ،احلـيض والـشهور ي وهـذه تراعـ،ًاإمجاعـة أشـهر لو كان مثلها حييض اعتدت بثالثـ(: مث قال الشرائع

  . )سبقت الشهورن إ وكذا، طهار فقد خرجت العدةسبقت األفإن 

أمـران أيهمـا :  قـال،)الـسالم وعليه الـصالة(عن أيب جعفر ، عن زرارة، ذلك لصحيح مجيل و:أقول

مـرت �ـا  وإن ، ثالثة أشهر بـيض لـيس فيهـا دم بانـت منـه،مرت �ان إ سبق بانت منه املطلقة املسرتابة

  . ثالثة أشهر بانت باحليضثالثة حيض ليس بني احليضتني 

ت �ـا  مث مـر،ًيوما فحاضتّ إال مرت �ا ثالثة أشهرن إ وتفسري ذلك: مجيل قال، قال ابن أيب عمري

هـذا ى  فهذه تعتد باحليض عل،ًيوما فحاضتّ إال  مث مرت �ا ثالثة أشهر،ًيوما فحاضتّ إال ثالثة أشهر

  . مرت �ا ثالثه أشهر بيض مل حتض فيها فقد بانت وإن ،الوجه وال تعتد بالشهور

  . عن حممد بن يعقوب كذلك وعن الشيخ روايته

املـسرتابة الـيت : قـال أنـه ّ إال،عـن مجيـل مثلـه، ًمجيعـاعن ابن أيب عمري والبزنطـي  وعن الصدوق رواه

   .)١(تسرتيب احليض

ن إ ،ليهــا فقــد انقــضت عــد�اإين ســبق األمــرأي :  قــال)عليهمــا الــسالم( عــن أحــدمها، وموثــق زرارة

 انقـــضت دة أقـــراء فقـــمـــرت ثالثـــ وإن ،فقـــد انقـــضت عـــد�اً فيهـــا دمـــاى تـــر مـــرت �ـــا ثالثـــة أشـــهر ال

   .)٢(عد�ا

ليهـا إين سـبق األمـربـأن أي ، هاتني الروايتني يظهر عموم لكل معتـدة مـن الطـالق ومـا يلحـق بـهومن 

  فما عن الصيمري من ، ً من غري فرق بني أفرادها مجيعا،اعتدت به

                                                

 





٨٩

طالـت  وإن قراءهـا كالرضـاع وحنـوه تعتـد بـاألثختصيص هذا الضابط بأن اليت يعلـم الوجـه يف رفـع طم

  . غري ظاهر الوجه،ضيحنوه عن القا يوحك، مد�ا

 ما ولدت عن رجل طلق امرأته بعد )عليه السالم( عبد هللا أبا سألت :ًخصوصا بعد خرب أيب العباس

   .)١(ثالثة أشهر: قال ،عد�ا دامت ترضع ما ًدما ماى تر طهرت وهي امرأة الو

حتقــق الريبــة  ى مــا يــدل علــ)الــسالم وعليــه الــصالة(عــن أيب عبــد هللا ، وقــد تقــدم يف صــحيح احللــيب

مـا : فقـال ،ن ارتبتم﴾ مـا الريبـةإ﴿: عز وجلوسألته عن قول هللا : حيث قال، بتأخر احليض عن شهر

ى وما كـان يف الـشهر مل يـزد يف احلـيض علـ،  فلتعتد ثالثة أشهر ولترتك احليض،شهر فهو الربيةى زاد عل

   .)٢(ثالث حيض فعد�ا ثالث حيض

ذن إبــّ إال ختــرج أن ينبغــي للمطلقــة ال:  قــال)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، ويف صــحيح احللــيب

   .)٣(ن مل حتض إثالثة أشهر أو تنقضي عد�ا ثالثة قروء زوجها حىت

 أن ينبغـي هلـا وال، املطلقـة تعتـد يف بيتهـا: قـال ،)عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، وعن حممد بن قيس

  . )٤(تكون حتيضّ إال أن ثة أشهرثال أو  وعد�ا ثالثة قروء،عد�ا تنقضي حىتخترج 

ثالثــة  أو عــدة املطلقــة ثالثــة قــروء:  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وعــن داود بــن ســرحان

   .)٥(ن مل تكن حتيض إأشهر

                                                













٩٠

  . املذكور احلصرى علغريذلك من الروايات اليت تقدمت مجلة منها مما تدل إىل 

ــة  ًرأت يف الثالــث حيــضا وتــأخرت الثانيــة أو أمــا لــو(: ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع اجلــواهرمث إن  الثالث

 الإ و،وضــعت فــذاك هــا أوؤقراأمت مث إن ، املزبــور  الحتمــال احلمــل بــسبب التــأخر،صــربت تــسعة أشــهر

 .)اعتدت بعد ذلك بثالثة أشهر وهوأطول عدة

 عبـد هللا ل أبـوئسـ :خـرب سـورة بـن كليـب املـذكورة هـوى مـن الفتـو صل فيما ذكره املشهوراأل: أقول

مجــاع بــشهود طــالق الــسنة وهــي ممــن  مــن غــري طهــرى علــعــن رجــل طلــق امرأتــه تطليقــة  )عليـه الــسالم(

مــضت ثالثـة أشــهر  حـىتحيــضة واحـدة مث ارتفعـت حيــضتها ّ إال فلــم حتـض  ثالثــة أشـهرىفمـض، حتـيض

 ال إثـة أشـهركانت شابة مستقيمة الطمـث فلـم تطمـث يف ثالن إ( :قال ،رفع حيضتها ومل تدر ماى أخر

تـرتبص تـسعة أشـهر مـن يـوم طلقهـا مث تعتـد بعـد فإ�ـا حيضة واحدة وارتفع طمثها فمـا تـدري مـا رفعهـا 

   .بالشهرة منجرب أنه ّ إالًكان ضعيفا وإن وسند الرواية، )١(تءشان إ مث تتزوج، ذلك بثالثة أشهر

ور واحلـيض أيهمـا سـبق بانـت الـشه أن ىعلـالـسابقة الدالـة  خبـاركانـت ختـالف األ وإن وهذه الرواية

ولكـــن رمبـــا يستـــشكل ذلـــك يف ، خبـــار قـــدمت عليهـــا�ـــا حيـــث كانـــت أخـــص مـــن تلـــك األأّ إال ،املـــرأة

لكـن ، صار عليهـاتـ فالبـد مـن االق،تعميمها من جهة اختصاصها خبصوص مستقيمة احلـيض دون غريهـا

كـان جهـة اسـتقامة احلـيض ا إذنـه إ خصيةيقال وجه األ أن ميكن إذ ،االستحبابى عليبعد محل هذه  ال

  فالبد 

                                                





٩١

دم احلــيض  ألن ،عــدُوفيــه ب، خبــار الكثــرية بغــري صــورة اســتقامة احلــيضمــن اختــصاص مــورد تلــك األ

أقـل مـن كـون صـورة عـدم  فلعل الغالب فيـه االسـتقامة وال، يكون انقطاعه خالف الطبيعة طبيعي حبيث

غــري ى علــكثر�ــا ى علــان القــانون الكلــي خبــار الــواردة بعنــوفكيــف حيمــل األ، االســتقامة غــري الغالــب

  . الغالب

احلمل يستبني بأقل من  أن  من جهة،ً فبعيد جدا،ذكره الشرائع وغريه من الصرب تسعة أشهرما وأما 

قـانون  أنه ظهور خرب سورة يف إىل ضافةهذا باإل، ذلكى علفكيف ميكن محل اخلرب املذكور ، هذه املدة

  .  وهذا استبعاد آخر،نه خالف متفاهم العرفإف، موردهى لعفكيف ميكن اجلمود ، ًأيضاكلي 

  : حيث قال بعد كالم طويل، ولذا يظهر من اجلواهر نوع تردد يف ذلك

مــضمونه ى علــ اجلمــود ،العمــل بــاخلرب املزبــورى علــًاملتجــه بنــاء  أن فقــد ظهــر لــك،  كــل حــالىوعلــ(

ذكرنـاه مـن  بعض ما إىل ي يؤم يف الثالثرؤية الدمى علوكأن اقتصار املصنف ، ًالذي هو يف احلرة قطعا

 األولرأت يف الـشهر  لكن عليه لو، ظهور بل وال، صراحة فيه يف ذلك اخلرب املزبور ال أن  مع،اجلمود

 ومن ،باالسرتابة باحلمل أوىلبل  عىن من مساواته له يف امل،ذكروه نظر  مباهحلاقإففي ، الثاين واحتبسأو 

  ).أوىلين األمرالقاعدة وهي االعتداد بأسبق  إىل  فرده،موردهى علقصر احلكم املخالف 

 فاملتجـه االقتـصار ، املـشهورىحميص عن العمل خبرب سورة العتضاده بفتـو كان الوإن ( :قال أن ىلإ

رأت الـدم إذا وجـه جيعـل عنـوان ملطلـق املـسرتابة ى علـعليه يف تقييد القاعدة املزبورة من غـري تعـد لغـريه 

 ، كمــا وقــع عــن غــري واحــد، معلــوم مــن عــادة وحنوهــارضا ارتفــع حيــضها ولــو لعــدون الثالثــة أشــهر مث

  ).بغري مقيد ًالدليل املزبور فيكون تكذيبا للقاعدةى مقتضى علضرورة زيادة ذلك 

  . )ضرب من الندب لالحتياط واالستظهارى علبأس بذلك  نعم ال(: وقال



٩٢

ل عــن أســ:  قـال،)عليـه الــسالم( لــصادقعـن ا،  خبــرب عمــاررضاخـرب ســورة معـ أن  إىلضــافةهـذا باإل

 فقـال ،ثالثة أشهر حيضة واحدة كيـف يطلقهـا زوجهـا أو رجل عنده امرأة شابة وهي حتيض كل شهرين

مث ، طهـر مـن غـري مجـاع بـشهودى علـ تطلق طـالق الـسنة تطليقـة واحـدة ،أمرها شديد: )عليه السالم(

مــضت ســنة ومل  وإن :قيــل لــه، د�اً حاضــت ثالثــا فقــد انقــضت عــحتــيض ثــالث حــيض مــىت حــىتتــرتك 

 �ـا بعـد الـسنة ثالثـة سنة ومل حتض فيها ثالث حـيض يـرتبصمضت إذا : قال ،حتض فيها ثالث حيض

بينـه  أيهمـا مـات فقـد ورثـه صـاحبه مـا: فقـال ،ماتـت أو مـات فـإن :قيـل، أشهر مث قد انقضت عد�ا

ًوبني مخسة عشر شهرا
 يف الروايتني ترك مجاعة العمل �مـا ورجعـوا شكالولذا الذي ذكرناه من اإل ،)١(

  . القاعدةإىل 

شـهر ًث حيـضا بطلـت العـدة باألشهر فرأت يف الـشهر الثالـت العدة باألأابتدإذا و(: قال يف الكفاية

قـراء ولـو يف أزيـد مـن ثالثـة أشـهر أكملـت هلـا ثالثـة  فـإن ،مكـنأن إ قـراءًا وتـتم األء املاضي قرفتحسب

صـحاب فيـه  ولأل،الثالثـة فقـد اسـرتابت باحلمـل أو  الـدم عنهـا يف احليـضة الثانيـةارتفـع وإن ،اعتدت �ا

  : قوالن

، ة رمحها من احلمل وهو تسعة أشهر من حني الطالقء�ا تصرب مدة تعلم براأشهر وهو األ: أحدمها

هر ًة الـرحم ظـاهرا واعتـدت بثالثـة أشـءمل يظهر محل علم بـرا وإن ،ظهر فيها محل اعتدت بوضعهمث إن 

 ،صـول املـشهورة ومستندهم فيه رواية سورة بن كليـب والروايـة ضـعيفة خمالفـة لغـري واحـد مـن األ،بعدها

وكـذا اعتـدادها ،  احلمـلىقـوال مـن أقـصًيوافـق شـيئا مـن األ اعتبار تسعة أشهر من حني الطالق الفإن 

  ن إ ثةمع طرو احليض قبل متام الثال نه أل�ا من احلملءبثالثة أشهر بعد العلم بربا

                                                

 



٩٣

اعتـرب خلـو الثالثـة أشـهر البـيض بعـد  وإن ،طالـت مل يـتم االكتفـاء بثالثـة وإن قراءاعتربت العـدة بـاأل

 عـدة الطـالق ال ألن ،النقاء فاملعترب بعد العلم خبلوها من احلمل حـصول الثالثـة كـذلك ولـو قبـل العلـم

  . لجل احلمتربص التسعة ألى عل وليست الرواية دالة ،ليهاإيعترب القصد 

، اعتــدت بعــدها بثالثــة أشــهر الإ و،ظهــر محـل اعتــدت بوصــفهمث إن ، �ــا تــصرب ســنةإ: والقـول الثــاين

 وقد قـالوا يف اجلمـع ،ما قالواى عل السند غري منطبقة ي والرواية غري نق،ة عمار الساباطيومستنده رواي

خبار الصحيحة االكتفاء من األاملستفاد : صحابوقال بعض األ، يسلم من التكلف ال بني الروايتني ما

ًقيل باالكتفاء �ا مطلقا كان متجها وهو حسن فلو،  ثالثة أشهر خلية من احليضيمبض ً( .  

فـادة إطريـق الـروايتني قاصـر عـن  أن واعلم(:  قالنه أل،وكذلك يظهر من املسالك توقف يف املسألة

 فلـو قيـل ،قاعـد�مى علـهـا لكن الشهرة مرجحة جلانب، ً خصوصا رواية سورة بن كليب،مثل هذا احلكم

  ).ًكان وجهاى من غري اعتبار عدة أخرباالكتفاء بالرتبص مدة يظهر فيها انتفاء احلمل كالتسعة 

رأت الدم يف الثالـث وتـأخرت  لوأما (: حيث قال، ويظهر من العالمة يف القواعد التوقف يف املسألة

ويف ، محهـا مث اعتـدت بعـد ذلـك ثالثـة أشـهرة رءالثالثـة صـربت تـسعة أشـهر لـتعلم بـرا أو احليضة الثانية

  .)احتباس الدم الثالثى عل ونزهلا قوم تصرب سنة مث تعتد بثالثة: رواية

  : قوال يف املسألة ثالثةاألن إ( :حيضاويف اإل

ة رمحهـا مـن ء�ا تـصرب مـدة يعلـم بـراإ ،دريس ومن تبعهإاختيار املصنف هنا وهو مذهب ابن : األول

ظهـر فيهـا محـل خرجـت  فـإن ، مـدة احلمـل عنـدهم أقصىنه ألهر من حني الطالقسعة أشاحلمل وهو ت

  يظهر فيها محل مل  وإن ،لوضعه



٩٤

  . ة الرحمءالعدة لعلم برا ألن ،قراءأًة الرحم ظاهرا فاعتدت بثالثة أشهر وكان مبنزلة الثالثة ءعلم برا

ظهـر  فإن ،ى مدة احلمل سنةصأق أن ًذا بناء علىه و، أقصى مدة احلملنه أل�ا تصرب سنةإ: الثاينو

  . ال اعتدت بعدها بثالثة أشهرإ ويف أثناء السنة محل اعتدت بوضعه

بـل تـصرب ،  كمرض ورضاع مل تعتد بالـشهوررضاكان انقطاع الدم لعن إنه إ قول ابن الرباج: والثالث

ً مل تـر دمـا أشـهر بـيض  ثالثـةمـضى فـإن ،رضامل يكـن لعـ وإن ،طالـت مـد�ا وإن قـراءأمتضي ثالثـة  حىت

 ،ليهـا شـهرينإرتفـع حيـضها لغـري عـذر أضـافت رأت الـدم قبـل ذلـك مث ا وإن ،د�افيها فقد انقضت عـ

ارتفـع الـدم الثالـث صـربت  فـإن ،كان لعذر صربت متام تسعة أشـهر مث اعتـدت بعـدها بثالثـة أشـهروإن 

  . )متام السنة مث اعتدت لثالثة أشهر بعد ذلك

وقـد وجـه الـشارح الفاضـل القـول باالكتفـاء بـالرتبص (: حيـث قـال، كويف املعارج رجح كـالم املـسال

صــول وينبغــي ذكــره موافــق لأل ومــا ى،مــدة يظهــر فيهــا انتفــاء احلمــل كالتــسعة مــن غــري اعتبــار عــدة أخــر

مــا نقلــه يف ى علــشــهر اخلاليــة عــن احلــيض كتفــاء مبــضي الثالثــة األال فالوجــه االإتقييــده حبــصول الريبــة و

  .)حسنه وصحابألالكفاية عن بعض ا

 لـرتك ًيـدع جمـاال مـا عرفـت الى علـقـوال ضـعف الـروايتني وختـالف مـا بينهمـا وتـشتت األن إ وباجلملة

ضـرب مـن ى علـ محلهما األمروغاية ، جلهماالقاعدة اليت تواترت الروايات الصحيحة الصرحية عليها أل

  . ما فعله غري واحدكالندب 

بـل هـو أشــد ،  يف خـرب عمـارشـكالوبــذلك يظهـر لـك اإل( : قـال يف اجلـواهر بعـد مجلـة كـالم لـهاولـذ

  موضوعه غري املوضوع يف خرب سورة  أن ىعل ، مما فيهًإشكاال



٩٥

هـو  لينا من النصوص ماإموضوع واحد ومل جند يف شيء مما وصل ى علفمن الغريب ذكر مضمو�ما 

ولقـد ، حنـن فيـه فهي غري مـاوأما أخبار حممد بن حكيم اليت هي يف مدعية احلبل ومسرتيبته  .مبضمو�ما

قـد  أنـه طنابه يف املقام وزعمهإى علنه إ ف،ًوقع هنا خبط عظيم يف بعض الكلمات وخصوصا يف احلدائق

مـن الحـظ متـام ى علـى خيفـ  وعنوا�ـا كمـا الحكـام قـد خـبط يف موضـوعات األ،ليهإجاء بشيء مل يسبق 

مكـن تنزيـل أل ري واحد يف العمل خلرب سورة الشهرة من غدعوىكثرة الكلمات يف املقام و ولوال، كالمه

تــسمعه يف أخبــار حممــد بــن  ضــرب مــن النــدب يف االحتيــاط واالســتظهار حنــو مــاى علــاخلــربين املزبــورين 

يـد فيهـا يقتـضي اتفاقهـا يف املـذاق التأمـل اجل فـإن ،احلبـل واملـسرتيبة فيـهى دعـوحكيم وغريه الـواردة يف 

  . )١()واملساق

   .)رأت الدم مرة مث بلغت اليأس أكملت العدة شهرين لو(: الشرائع قالمث إن 

  . )ه فيهدبال خالف أج(: يف اجلواهرو

، نـه يكملهمـا بـشهرإاحلكـم كـذلك لـو رأت الـدم مـرتني وبلغـت اليـأس ف إذ أن ،ومراده املثال: أقول

لــسن وقــد طعنــت يف ا يف امــرأة طلقــت، )عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وذلــك خلــرب هــارون بــن محــزة

فإ�ـا تعتد باحليض وشهرين مـستقبلني : )عليه السالم( فقال ،فحاضت حيضة واحدة مث ارتفع حيضها

   .)٢(قد يئست من احمليض

 حاضـت حيـضةوإن  :قـال يف حـديثنـه إ ،)عليـه الـسالم( عبد هللاعن أيب ، سالملكر يف دعائم اإل

   .)٣(يسات استأنفت العدة من الشهورحيضتني مث صارت من اآلأو 

                                                

 

 





٩٦

ى علزاد  الريبة ما: قال يف حديثنه إ ،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، يف الدعائمى ويف رواية أخر

   .)١( له شهر ومل حتض وكانت يف حال يئست من احمليض اعتدت بالشهورىمض فإن ،شهر

ه حكــم الــشارع عليهــا بوجــوب العــدة قبــل اليــأس وقــد كانــت حينئــذ مــن هــوج(: ويف املــسالك قــال

انتفـاء احلكـم بـاحليض مـع تلبـسها بالعـدة أكملـت  يقتـضكماهلا �ا لليأس املإتعذر إذا ف، قراءوات األذ

ّ إال يناألمـريوجـد عـدة ملفقـة مـن   وال، فيجعل لكل قـرء شـهر،قراء كما مرا بدل عن األ� أل،شهرباأل

عــوده  إن حيــث، رضا وباليــأس مــن عــود احلــيض فارقــت مــن احتــبس حيــضها قبــل متــام العــدة لعــ،هــذه

  . )ممكن

ولكـــن ، كمـــال العـــدة بـــشهرإذلـــك ى مقتـــضف، حاضـــت مـــرتني أن ولـــو فـــرض يأســـها بعـــد(: مث قـــال

  . )مدلول الروايةى علاجلماعة اقتصروا 

 عـدم أدلـةطـالق القاعـدة انتهـاء العـدة باليـأس إلى مقتضولوال الرواية وشهرة العمل �ا لكان : أقول

  . كما ذكره املسالك ذكرناه الى عل لكن املناط ،جمال لغريه بورة اللكن بعد الرواية ا�، العدة لليائسة

، )كماهلـا العـدة بـشهرإحوط ولو يئست بعـد رؤيـة الـدم مـرتني فـاأل(: وكأنه لذا قال يف مناهج املتقني

كمـال العـدة إحـوط  واأل،شـبه سـقوط العـدة عنهـاحتـيض فاأل أن ولو يئـست بعـد الطـالق قبـل(: مث قال

  . )ني الطالقثالثة أشهر من ح

ــأن ن إ :يقــال أن بــل ميكــن روايــة تتمــيم العــدة بالــشهرين بعــد اليــأس داخلــة يف الطائفــة الــيت تقــول ب

يف   والتقييـد يف الـسؤال ال،تلك الروايات مطلقـة وهـذه الروايـة مقيـدةاألمر أن  ىمنته، اليائسة هلا عدة

  ، )عليه الصالة والسالم( اإلمامجواب 

                                                

 



٩٧

كذلك ملا سأله عن وقوع بعض ،  عن اليائسة قال له تقية بالعدة ثالثة أشهراإلماملو سأل  أنه فكما

عـدم ى علـميكـن العمـل �ـذه الروايـة يف قبـال تلـك الروايـات الدالـة  فـال، العدة يف اليأس قال له بالعـدة

  . العدة يف اليائسة

 ممـا يكـون ،قراءبـاألمـا إشـهر ومـا باألإالعـدة  أن ىعلـويؤيد ذلك ما تقدم من متواتر الروايات الدالـة 

حيــث قــالوا بعــدم ،  كخــروج التلفيــق بــني العقــد وملــك اليمــنيًأيــضاًالتلفيــق خارجــا عــن تلــك الروايــات 

  . صحته زوجة

 طائفــة عــدم العــدة لليائــسة وطائفــة ،ًتــصلح مقاومــا للطــائفتني  وهــي ال،نعــم يبقــي يف املقــام الــشهرة

  . ًاحتياطاّ إال املقاميكون احلكم يف   فال،قراءأأشهر و إىل سيم العدةقت

 الـنص املزبـور والتعليـل يف فحـوىى مقتـضن إ :بـل قـد يقـال(: ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلـواهر

 وكانـت ،حلظة أو بل شهرين أو  بشهرًمتام عد�ا بعد سن اليأس لو فرض طالقها قبله مثالإً أيضاآخره 

القاعـدة مــع ى مقتـضى علـجـراء ذلـك إكـان إن  و،مـن التلفيـق املزبـور أوىلبـل لعلـه ، ممـن تعتـد بالـشهور

خــروج مثــل الفــرض عــن ى علــً بنــاء ،إشــكالخيلــو مــن  اخلــرب املزبــور الى فحــوقطــع النظــر عــن اقتــضاء 

زمـن ى علـاحلكـم بـأن الـسابق ى دعـو و،ة الذمـة مـن االعتـدادءصـل بـرا واأل،دلـةاملنساق من اطـالق األ

منها بعد فرض معلومية حاهلـا مبـا عرفـت مـن كو�ـا �ا أمكان منع إاليأس من العدة فيستصحب يدفعها 

ًموضوعا جديدا غري داخل يف املنساق مـن األ مينـع ذلـك كلـه بـسبب معلوميـة صـدق ّ إال أن اللهـم ،دلـةً

  يف ذلـك كلـه سـهل بعـد مـااألمـر و،العـدة وأخبـار املطلقـة كو�ا غري آيس عند الطالق فيشملها أخبار

  .)١()مسعت من كون حكمها االعتداد

  ينقص عن ثالثة  احليض ال إذ ، الدم ليس حبيض،كيف كانو

                                                

 



٩٨

كان دمها أكثر من ثالثة أيام يف كـل عـادة وحـدث إذا نعم ، يف غري االخرتام كاملوت والدواء وحنومها

 اهرفالظ، بلغت سن اليأس يف وسط الثالثةإذا أما ، طالق أدلتهًاليأس بعد الثالثة كان السابق حيضا إل

    ...نأ

  . )عاد�ا يف زمان االستقامة إىل ًولو استمر باملعتدة الدم مشتبها رجعت(: الشرائعمث قال 

مل يتجـاوز العـشرة  فإن ،كلتيهما وجتاوز الدم العادة أو عددية  عادة وقتية أوكانت ذاتإذا ف، وعليه

 مــشتبه فقبــل العـشرة الـدم ،ًجتاوزهــا كـان بقـدر العــادة حيـضا والبقيـة استحاضـة وإن ً،كـان الكـل حيـضا

  . ًكان بعدها ليس مشتبهاوإن 

عاد�ــا جبعــل  إىل ذات العــادة حينئــذ ترجــع فــإن ،املــراد باســتمراره جتــاوزه العــشرة(: قــال يف املــسالك

ًحيكم به حيـضا يف العـادة حكـم احلـيض هنـا وجيعـل البـاقي طهـرا  فيلحق ما،ستحاضةلباقي اا وقـت  إىل ً

ً وتقييده بكون الدم مشتبها يف هـذه ،كاملستقيمة احليض وينقضي بذلك العدة ،خرالعادة من الشهر اآل

كـان باعتبـار التجـاوز صـار غـري  وإن ،قبـل التجـاوز العادةى باعتبار احتمال احليض فيما زاد عل الصورة

  . )زاد استحاضة وال اشتباه فيه حينئذ وقع يف زمن العدة وما احليض منه هو ما أن مشتبه حيث علم

  . تكراره إىل حاجة  باب احليض مما الوذلك ملا تقدم يف: أقول

  . )قراءأثة ادة اعتربت صفة الدم فاعتدت بثالولو مل تكن هلا ع(: مث قال الشرائع

ذكـــره الـــشرائع هـــو الطريـــق الـــشرعي يف  مـــا فـــإن ،ناســـية أو مـــضطربة أو كانـــت مبتدئـــة وإن :أقـــول

لــك يف كتــاب كــالم يف ذقـدم ال وقــد ت،لتـشخيض الطهــر فيتبعــه حكـم العــدة يقتــضتـشخيص احلــيض امل

  . الطهارة



٩٩

عليهمــا ( عــن أحــدمها، ويــدل عليــه روايــة مجيــل، خــالف أجــده يف شــيء مــن ذلــك بــال: ويف اجلــواهر

اشـتبه  وإن ليهـاإسبقت ن إ بالشهور أو كان يف أيام حيضهاإذا تعتد املستحاضة بالدم :  قال،)السالم

دم عبــيط حــار ودم االستحاضــة أصــفر دم احلــيض  ألن ى،خيفــ ذلــك ال فــإن فلــم تعــرف أيــام حيــضها

  . )١(بارد

  . )شهر ولو اختلفن اعتدت باأل،عادة نسائها إىل ولو اشتبه رجعت(: مث قال الشرائع

 ،التمييــز إىل ولــو مل يكــن هلــا عــادة مــع فــرض اســتمراره وجتــاوز العــشرة رجعــت(: قــال يف املــسالك

اتفــق هلــا متييــز عملــت  فــإن ،ًطهــرابــاقي ًصــفة احلــيض حيــضا بــشرائطه وال إىل وجعلــت ماكــان أقــرب منــه

اشـتبه دم احلـيض منـه بـأن  فـإن ،بـني املبتدئـة واملـضطربةنا هوال فرق ، ًأيضاانقضت العدة بذلك  وعليه

 ،عــادة نــسائها إىل �ــا ترجــعإ: فقــد قــال املــصنف وقبلــه الــشيخ وبعــده العالمــة يف كتبــه، فقــدت التمييــز

 بل تنتقل عنـد فقـد التمييـز، النساء إىل ترجع ضطربة فالوأما امل، هكما تقرر يف باب وهذا يتم يف املبتدئة

، تقـرر يف بابـه مـا إىل جود الرجـوعوليس حلكم احليض للعدة أمر يقتضي هـذا احلكـم فـاأل، الرواياتإىل 

رجـوع  أو متييـز أو عـادة أو دون العـشرة مـاى علـمع انضباط احلـيض والطهـر بانقطـاع الـدم  أنه وحمصله

مل يتفق ذلك بأن فقـدت  فإن ،ًحيكم به طهرا ماى علأهلها عملت عليه ورتبت حكم العدة   إىلاملبتدئة

وذلـك يف موضـع ، شـهر التمييـز اعتـدت باألتفقـدكانـت مـضطربة  أو ،هل بعد فقد التمييـزاملبتدئة األ

  منا حكم إو، خذ بالرواياتاأل

                                                

 



١٠٠

ًت اليت قد توجب نقـصانا عـن الثالثـة تعيني احليض بالروايا إىل ترجع أن شهر دونهنا باعتدادها باأل

  . شهراأل إىل شهر لورود النص هنا برجوعهااأل

املستحاضة اليت  وحتيض عدة املرأة اليت ال:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، ففي رواية احلليب

   .)١(يستقيم حيضها ثالثة قروء ووعدة اليت حتيض، أشهر تطهر ثالثة ال

 فــال ً،شــهر مطلقــااأل إىل لــيس فيهــا اعتبــار الرجــوع و،)٢()عليــه الــسالم( عنــه ،صريومثلهــا روايــة أيب بــ

  . ن حيدث هنا حكم آخر أقاعدة احليض ال إىل ترجع أن أقل

 مـن ،شـهر انـضباط العـدة بـذلك دون الروايـاتاأل إىل يكـون حكـم العـدول عـن الروايـات أن وميكن

 ًوذلــك يوجــب كــون العــدة بيــدها زيــادة، رت مــن الــشهءا تتخــري يف ختــصيص العــدد مبــا شــاحيــث إ�ــ

  . ًقصانا وذلك غري موافق حلكمة العدةنو

عليـه ( عبـد هللا سـأل أبـا، عـادة نـسائها خـرب حممـد بـن مـسلم إىل ويدل يف املشتبهة اليت ترجع: أقول

ــد يومــا أتنتظــر قــدر: فقــال ، عــن عــدة املــستحاضة)الــسالم ــنقص يومــا أو ًقرائهــا فتزي مل حتــض  فــإن ً،ت

   .)٣(قرائهاأبعض نسائها فلتعتد ب إىل نظرفلت

ــه كمــا ــيــدل  أن  احللــيب وأيب يخــرب إىل ضــافةفقــدن باإل أو اخــتلفنإذا شــهر فيمــا االعتــداد باألى عل

يف اليت حتيض يف كـل ثالثـة : قالنه إ ،)عليهما السالم( عن أحدمها ،)٤( صحيح حممد بن مسلم،بصري

  ستحاضة اليت يف سبعة أشهر وامل أو يف ستة أشهر مرة أو

                                                







 



١٠١

تطمع يف الولد والـيت قـد ارتفـع حيـضها وزعمـت  مل تبلغ احليض واليت حتيض مرة ويرتفع مرة واليت ال

  . ن عدة هؤالء كلهن ثالثة أشهر أ فذكر،�ا مل تيأس واليت تري الصفرة من حيض ليس مبستقيمأ

إذا ف، ثالثة أشهرّ إال قراءاألنظرت مل جتد إذا : )عليه السالم(  قال،عن زرارة، وخرب موسي بن بكر

كانـت إذا و، ثة أشهرعد�ا عدة املستحاضة ثال فإن ،ًيستقيم هلا حيض حتيض يف الشهر مرارا كانت ال

ًحتيض حيضا مستقيما فهو يف كل شهر حيضة بني كل حيضتني شهر وذلك القرء ً)١(.   

 املـستحاضة املطلقـة تعتـد أيـام يف: قـالنـه إ ،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، سـالموعن دعـائم اإل

  . )٢(اشتبه عليها فبالشهور فإن ،حيضها

مـا تقـدم مجلـة ى علـ ،قـراء مـع تعـذرهاشـهر عـن األبـدال األإى علـالنصوص الدالـة  إىل ضافةهذا باإل

  . خبارفقد جعل الشارع لكل شهر حيضة كما يستفاد من تلك األ، منها

 أو مخــسة أو ربعــةأ أو يف ســتة أشــهر ّالإحتــيض   كانــت الولــو(: ًمث قــال الــشرائع ممزوجــا مــع اجلــواهر

، خـالف أجـده فيـه قـراء بـالشـهر دون األنقص ولو بعد كـل ثالثـة أشـهر اعتـدت باألأ أو أزيد من ذلك

  . )كما يف اخلالف والسرائر، ًبل يف كشف اللثام اتفاقا

  : ويدل عليه متواتر الروايات: أقول

   أبا سألت :وخرب زرارة، )عليهما السالم( كصحيح ابن مسلم املتقدم عن أحدمها

                                                







١٠٢

تعتـد ثالثـة أشـهر : قـال ،أربع سنني أو يف ثالث سنني الإحتيض   عن اليت ال)عليه السالم( عبد هللا

   .)١(تءشان إ مث تتزوج

يف املــرأة الــيت يطلقهــا زوجهــا وهــي حتــيض كــل ثالثــة  قــالنــه إ ،)عليــه الــسالم( عنــه، وخــرب أيب بــصري

   .)٢(انقضت ثالثة أشهر انقضت عد�ا حيسب هلا لكل شهر حيضةإذا : قالف ،أشهر حيضة

عــن الرجــل كيــف يطلــق امرأتــه وهــي حتــيض يف كــل ثالثــة ، ًأيــضا )عليــه الــسالم(  عنــه،أيب مــرمي وخــرب

انقـضت ثالثـة أشـهر مـن يـوم إذا فـ، يطلقهـا تطليقـة واحـدة يف غـرة الـشهر: قـال ،أشهر حيـضة واحـدة

   .)٣(نه وهو خاطب من اخلطابطالقها فقد بانت م

الروايـات الـيت دلـت  إىل ً هذا مـضافا،يف داخل ثالثة أشهر رادة كون احليض بعد الشهر الإبضميمة 

  . يناألمراالعتداد بأسبق ى عل

 ،ضت عـد�اليها فقد انقإين سبق األمرأي :  قال،)عليهما السالم( عن أحدمها، رواه زرارة مثل ما

   .)٤(ً فيها دما فقد انقضت عد�اترى رأت ثالثة أشهر الن إ

ــة ملــا نقــل مــن خــالف ابــن محــزة يف الوســيلة والعالمــة يف املختلــف : حيــث قــال، وبعــد ذلــك ال أمهي

قل مـن حاضت أل وإن ،كانت حتيض يف ثالث سنني مرة اعتدت بالشهورن إ احلائض املستقيمة احليض

  . قراءذلك اعتدت باأل

عليـه ( سـألت الـصادق: نـه قـالإف) نـسخةى علـ (يف حكـم املـسرتابةولعل مـستنده روايـة أيب الـصباح 

  تنتظر : قال ،عن اليت حتيض كل ثالثة أشهر مرة كيف تعتد )السالم

                                                

 









١٠٣

نــه إف. )١(تءشــا نإاالســتقامة فلتعتــد ثالثــة قــروء مث لتتــزوج ى علــمثــل قرئهــا الــيت كانــت حتــيض فيــه 

   .شهرأبدل ) سنني (روي يف التهذيب والفقيه

 أو يف كــل ثــالث ســنني الإحتــيض  يف الــيت ال  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ،  بــصريوخــرب أيب

ن إ مثـل قرئهـا الـذي كانـت حتـيض يف اسـتقامتها ولتعـد ثالثـة قـروء تتـزوج: فقـال: قـال ،أكثر من ذلـك

   .)٢(تءشا

يف كــل ّ إال حتــيض يف املــرأة الــيت ال، )عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وخــرب هــارون بــن محــزة الغنــوي

ن إ زوجُتنتظر مثل قرئها اليت كانت حتـيض فلتعتـد مث تـ:  قال،مخس سنني أو أربع سنني أو ثالث سنني

   .)٣(تءشا

محلــه  أو  بــه فــال بــأس بطرحــهًمل أجــد عــامال(: ففــي اجلــواهر، ميكــن العمــل �ــا لكــن هــذه الروايــات ال

ليــه يف خــرب أيب إ أمـ أواب كــل شــهر حبيـضة كمــااحتـس معــىنى علـشــهر رادة الكنايــة بـذلك عــن األإى علـ

  . )قراء ذلكولعل حكمة االكتفاء باالعتداد بثالثة أشهر عن األ، بصري السابق

ــه الــسالم( عبــد هللارواه عــن أيب  ومــراده خبــرب أيب بــصري مــا: أقــول ــه إ ،)علي يف املــرأة يطلقهــا : قــالن

 حيـسب ،قـضت ثالثـة أشـهر انقـضت عـد�اانإذا : فقال ،زوجها وهي حتيض يف كل ثالثة أشهر حيضة

  .)٤(هلا لكل شهر حيضة

ًخبار املشهورة املتقدمة املعمول �ا قدميا وحديثاتها لألرضاخبار ملعنعمل �ذه األ منا الإو ى بـل ادعـ، ً

  .  عليهمجاعاإل أو االتفاق أو غري واحد عدم اخلالف

                                                

 









١٠٤

حيـث محـل مـا تـضمن ،  التهـذيبعـن الـشيخ يف ي حمكـهنا يعرف حال خالف آخـر يف املـسألةمن و

حتيض كل شهر حيضة فتكون يف  أن كانت عادة املرأةإذا ما ى العدة بثالثة أشهر علحتديد خبار من األ

 وإن ،قراءبـاأل الإلـيس عـد�ا عـادة بـذلك ف فأمـا مـن مل يكـن هلـا:  قـال،مدة الثالثة أشـهر ثـالث حـيض

مـدعاه ى وهـي غـري دالـة علـ، ًأيـضاوايـة أيب الـصباح مث استـشهد بر، ً شـهراًمخسة عشرا إىل  الزمانانتهى

   .ىخيف ال كما

ثنائـــه أطلقـــت يف  ولـــو، أهلـــة  طلقـــت يف أول اهلـــالل اعتـــدت بثالثـــة أشـــهرومـــىت(: مث قـــال الـــشرائع

  ).شبهاأل  وقيل تكمله ثالثني وهو،األول الفائت من الشهر اعتدت �اللني وأخذت من الثالث بقدر

لكـن مثـل هـذه ، لفظ الطالق مع الغروب ليلة اهلـالل لدقة بأن انطبق آخريؤخذ با اهلالل قد: أقول

بلــسان ّ إال أرســلنا مــن رســول مــا﴿: قــال ســبحانه، بــل املــراد العرفيــة، الدقــة لــيس مــن عــادة الــشارع

   .)٢(قدرعقوهلمى علنكلم الناس  أن نبياء أمرنااأل معاشر ناإ: )صلى هللا عليه وآله( وقال )١(﴾قومه

طلــق يف نــصف النهــار امتــدت إذا فــ، مثــل وقــت أول الــشهر شــهرالثالثــة األ  توقيــت آخــرنعــم يلــزم

  . وهكذا هآخر أول النهار وال نصف النهار ال إىل العدة

 إذ ،القيـل إىل اختـاره بعـد نـسبته مـا  ال،ًذكره أوال ما الشهر فالظاهر الطالق يف أثناء إىل بالنسبة أما

  . ً كما ذكرنا مثله يف خمتلف أبواب الفقه مكررا،األولن مالفائت خذ من الثالث بقدر العرف يرون األ

                                                

 

 



١٠٥

  .الشمسيات وحنوها شهر اهلالليات الفاملراد باأل، وعلي أي حال

 أو شـهر الـيت تكـون الـشمس بعيـدةاأل إىل كلـه �ـار كـالقطبني بالنـسبة أو ولو طلق يف مكان كله ليل

 فـاق املتوسـطةاملـرأة هنـاك فالظـاهر اعتبـار اآل أو رأة معـهولـو كانـت املـ، قريبة كان االعتبـار مبكـان املـرأة

  . املوازين العرفية كالشرب والذراع وغريمها إىل  احملالةحكاما املنصرف من كل األ�أل

  



١٠٦

  . )لو ارتابت باحلمل بعد انقضاء العدة والنكاح مل يبطل(: قال يف الشرائع ):٣مسألة (

النفـسية ممـا هـي  أو حـاالت احلمـل اجلـسدية طرو أو ثقل أو منا يكون حلركةإاالرتياب باحلمل : أقول

عـن العبـد الـصاحل  ،ولظـاهر حـسن حممـد بـن حكـيم، صـلمنا مل يبطـل النكـاح لألإو، معروفة عند النساء

  :عدم اعتبار الريبة بعد الثالثة أشهرى علحيث دل ، )عليه الصالة والسالم(

ثالثــة : قــال ،عــد�ا لقهــا زوجهــا يرتفــع طمثهــا مــا يطهــااملــرأة الــشابة الــيت حيــيض مثل: قلــت لــه: قــال

�ـا أزوجهـا ى علـتزوجـت بعـد ثالثـة أشـهر فتبـني لـه بعـد مـدة خلـت فإ�ـا جعلـت فـداك : قلـت، أشهر

مــا فــساد مـن حيــضة فقــد حــل هلــا إ: هيهــات مــن ذلـك يــابن حكــيم رفــع الطمـث ضــربان: قــال ،حامـل

ًقــد جعلــه وقتــا يــستبني بــه  هللا تعــاىل ألن ،ة أشــهرمــا حامــل فهــو يــستبني بثالثــإو، زواج ولــيس حبامــلاأل

ارتابـت بعـد فإ�ـا : قلت، عد�ا تسعة أشهر: قال ،ارتابت بعد ثالثة أشهرفإ�ا : قلت: قال، احلمل

فإ�ــا : قلـت، ة أشـهرحتتـاط بثالثـ: قــال ،تتـزوج: قلـت، منـا احلمــل تـسعة أشـهرإ: قـال ،تـسعة أشـهر

  . )١(ليس عليها ريبة تتزوج :قال ،ثالثة أشهرارتابت بعد 

املـرأة الـشابة الـيت حتـيض مثلهـا : قلت لـه:  قال،)عليه السالم( عن أيب احلسن، عنه ىخرأويف رواية 

ادعــت احلبــل بعــد الثالثــة فإ�ــا : قلــت، ثالثــة أشــهر: قــال ،يطلقهــا زوجهــا فريتفــع طمثهــا كــم عــد�ا

منـا احلمـل تـسعة إ: قـال ،حلبـل بعـد تـسعة أشـهرادعت افإ�ا : قلت، عد�ا تسعة أشهر: قال ،أشهر

 ال :قــال ،ادعــت بعـد الثالثــة أشـهرفإ�ـا : قلـت، شــهرأحتتــاط يف ثالثـة : قـال ،تــزوج: لـتق، شـهرأ

  ها يريبة عل

                                                





١٠٧

   .)١(تءشان إ تزوج

 ،جيـوز هلـا التـزويج حينئـذنـه إ أي، )وكذا لو حدثت الريبة بعـد العـدة وقبـل النكـاح(: مث قال الشرائع

 ينـايف ذلـك مـا  وال،زواج فيـشملها دليـل النكـاحبانقضاء العدة الشرعية هي حمكومـة بـاخللو عـن األن أل

اسـتبانة احلمـل هلـا ى علـ أو ويـة واالحتيـاطاألولى علـيف ذيل احلسن السابق وموثقتـه الثانيـة بعـد التنزيـل 

  . وهو كما ذكره، ر كذا يف اجلواه،دعواها احلملى علخري منهما مشتمل األ أن ىعلبعد الثالثة 

رجـل طلـق امرأتـه فلمـا : قلت له، ) السالمماعليه( أيب احلسنعبد هللا وعن أيب ، وحنوه خربه الثالث

ادعـت بعـد فإ�ـا : قلـت: قـال، هرشـأينتظـر �ـا تـسعة : قـال ،ًشـهر ادعـت حـبالأمضت عليهـا ثالثـة 

 ،ما فـساد مـن الطمـثإل بني وما محإمنا يرتفع الطمث من ضربني إهيهات هيهات : فقال ،ًك حبالذل

  . شهر بعدأولكنها حتتاط بثالثة 

فقـال يل ، طلـق بالـشهورت: قـال ،مث يرتفع طمثها سنة كيف تطلق يف اليت كانت تطمث ً:أيضاوقال 

شهر أها بأن ميسك عنها ثالثة أا استربحتيض وقد كان يطلقه يطلقها وهي ال أن رادأإذا : بعض من قال

 ،ال طلقها تطليقة بـشاهدينإظهر �ا طمث و فإن ،ة الطمثم فيه املطلقة املستقيمن الوقت الذي تبني

ًيطلقها ثالث تطليقات تركها شـهرا مث راجعهـا مث  أن أراد فإن ،شهر فقد بانت بواحدةأتركها ثالثة فإن 

  . دةواحّ إال يطلقها أن ظهر �ا حبل فليس له فإن ،هاؤشهر يستربأمسك عنها ثالثة أطلقها ثانية مث 

   .)٢(شهر حمتمل للتقيةأاالحتياط هنا بثالثة ن إ :ويف الوسائل

                                                

 

 



١٠٨

ولـو قيـل بـاجلواز ، أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة مل تنكح ولـو انقـضت العـدة(: مث قال الشرائع

  . ً)مل يتيقن احلمل كان حسنا ما

احملـــدث البحـــراين يف ليـــه إومـــال ،  هـــو للـــشيخ والعالمـــة يف التحريـــر واملختلـــفاألولالقـــول : أقـــول

:  قـال)عليـه الـسالم( عن الكـاظم، الرمحن بن احلجاج وقد استدل لذلك بصحيحة عبد، املنقول عنهم

 ،شــهرأ انتظــرت تــسعة ًطلــق الرجــل امرأتــه فادعــت حــبالإذا :  يقــول)عليــه الــسالم( إبــراهيم أبــا مسعـت

   .)١(شهر مث قد بانت منهأال اعتدت بثالثة إولدت وفإن 

ارتابت فإ�ا : قلت، شهرأعد�ا تسعة : قال ،ارتابتفإ�ا : قلت:  قال،ة حممد بن حكيمويف رواي

فإ�ـا : قلت، شهرأحتتاط ثالثة : قال ،فتزوج: قلت، شهرأمنا احلمل تسعة إ: قال ،شهرأبعد تسعة 

   .)٢( تزوج،ليس عليها ريبة: قال ،شهرأارتابت بعد الثالثة 

تقـــاوم الروايـــات  والروايــة الثانيـــة ال، ً ادعـــت حـــبال:فيهـــاحيــث إن  ،اداللـــة فيهـــ لكــن الـــصحيحة ال

  .ولذا اختار الشرائع جواز النكاح، االستحباب وحنوهى علحتمل  أن فالالزم، املشهورة املتقدمة

مـع ّ إال قرب جواز نكاحهـاواأل، انقضت العدة وإن ولو ارتابت قبل االنقضاء مل تنكح: ويف القواعد

  . موافقته لهى عل مما يدل ًأيضاح يضاالعالمة اإلى عل سكت وقد، يقني احلمل

فمـع ورود : بعـد نقـل بعـض الروايـات املـذكورة قـالنـه إ حيـث، ومنه يعلم وجه النظر يف قول املعـارج

  .  جبواز التزويج قبل تبيني حقيقة احلالىخبار كيف جيرتهذه األ

                                                







١٠٩

مة تفيد الظن به بعد انقضاء العدة مل تبطل ولو ارتابت باحلمل بأن وجدت عال: ولذا قال يف الكفاية

تــنكح بعــد انقــضاء  أن جيــوز هلــا ال: قــال الــشيخ  ولــو كــان ذلــك قبــل انقــضاء العــدة،وصــح هلــا التــزويج

وهو  يقتض رجح الفاضالن اجلواز لوجود امل،االحتياطى علالنكاح مبين  ألن ،يتبني احلال أن  إىلالعدة

  . قربولعله األ، صل عدمهتوجب بذا�ا احلكم باحلمل واأل يبة اللرا إذ، خروج العدة وانتفاء املانع

لو اعتدت مث تزوجـت بعـد انقـضائها فارتابـت بعـد ذلـك : ذكره مناهج املتقني قال ومنه يعلم وجه ما

 ولـو حـدثت الريبـة بعـد العـدة قبـل النكـاح مل ،مل يتحقـق احلمـل  مل يؤثر الريبـة بطـالن النكـاح مـا،باحلمل

ائها قبـل زوال الريبـة قـوالن ولو ارتابت به قبل انقضاء العدة ففي جواز تزوجيها بعد انقض ،حيرم تزوجيها

  . وأحوطهما املنع مها اجلوازأظهر

  . بعد جعل الشارع للحكم موازين خاصةاألمردخال الشك يف جمال إل النه إ :واحلاصل

،  له)كو�ن مصدقات(دليل  لشمول ،ولو شك الرجل املريد للتزويج �ا دو�ا فجواز التزويج أظهر

  . عرفت ماى علخذ باملوازين الالزم اآل ألن ،ارتابتن إ يتمكن من الرجوع املطلق ال أن كما

ظهــر محــل بطــل إذا  ســائر التقــديرات فعلــى، وكيــف كــان(: ًزوجــا مــع اجلــواهرالــشرائع قــال مممث إن 

مـارة يف الظـاهر أفإ�ـا  والثالثـة ،اءقـرالنكاح الثاين لتحقق وقوعه يف العدة اليت هي وضع احلمل دون األ

كل عدة عـن : حيث قال، ذلكى عل مجاعح ادعاء اإليضاويف اإل،  الواقع بعد فرض حصولهرضاتع ال

   وغري ،ة الرحمءبراى علالعدة للداللة  ألن ،وطي غري وضع احلمل فهي بدل اضطراري عن احلمل



١١٠

مكــان ظهــور اخلــالف فهــي داللــة ظنيــة  إل،ًة ظــاهراءالــرباى علــقــراء يــدالن شــهر واألاحلمــل وهــي األ

صـل حـصل األإذا فـ،  بالظاهر عـن القطـع لتعـذر حتـصيله واكتفى،مل يدل عليها داللة قطعيةووضع احل

  . )مجاعكل حال باإلى علاعتدت لغري احلمل مث ظهر احلمل بطلت العدة إذا ف، بطل البدل االضطراري

حتياط عليها لكنهـا مل تعـنت وتزوجـت وظهـر بعـد ذلـك ارتابت فيما قلنا بوجوب اال لو أنه ومنه يعلم

 وإن ،ظهر وجود العدة صحإذا رجوع الزوج يف العدة احملتملة  أن كما، ًعدم احلمل كان الزواج صحيحا

  . رث وغريهاذلك املهر اجلديد والعدة اجلديدة واإلى علويرتتب ، ظهر العدم بطل

  



١١١

  

  فصل

  في عدة الحامل

  

  . )فصل عتد يف الطالق بوضعه ولو بعد الطالق بالوهي ت(: قال يف الشرائع

  .  القطعيمجاعذلك الكتاب والسنة املتواترة واإلى عليدل : أقول

   .)١(يضعن محلهن﴾ أن محال أجلهن﴿وأوالت األ: قال سبحانه

يف بطنها فقد  وضعت ماإذا ف، طالق احلامل واحدة:  قال)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

   .)٢(بانت منه

 أن جلهــاأ و،واحــدةى احلبلــطــالق احلامــل : )عليــه الــسالم( عبــد هللا قــال أبــو:  قــال،وعــن أيب بــصري

   .)٣(جلنيتضع محلها وهو أقرب األ

طـــالق احلامـــل واحـــدة وعـــد�ا أقـــرب :  قـــال،)عليـــه الـــسالم( عبـــد هللاعـــن أيب ، وعـــن أيب الـــصباح

   .)٤(جلنياأل

  إذا ف، واحدةى احلبلطالق :  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، مساعيل اجلعفيإوعن 

                                                

 









١١٢

   .)١( بانتدوضعت ما يف بطنها فق

تـــضع  أن أجلهـــا و،ةواحـــد: فقـــال ،عـــن طـــالق احلبلـــى )عليـــه الـــسالم( ســـألته:  قـــال،عـــن مساعـــةو

   .)٢(محلها

لهـا تـضع مح أن أجلهـا و،طـالق احلبلـى واحـدة:  قـال،)عليـه الـسالم( عبد هللاعن أيب ، عن احللىبو

  .)٣(جلنيأقرب األوهو 

ــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، عــن زرارةو تــضع  أن هــي حامــل فأجلهــا وطلقــت املــرأةإذا : قــال ،)علي

  .)٤(وضعت من ساعتها وإن ،محلها

 أن شاء راجعهـا قبـل وإن ،ى واحدةلبطالق احل:  قال،)عليه السالم( عبد هللا عن أيب ،عن احلليبو

   .)٥(هو خاطب من اخلطاب ونت منهاها فقد بيراجع أن وضعت قبل فإن ،تضع

هـي يف : قـال ،)٦(﴾يـضعن محلهـن أن محـال أجلهـنأوالت األو﴿: يف قولـه تعـاىل،  جممـع البيـانعنو

   .)عليهم السالم (ئمتناأهي املروي عن  و،)٧(املطلقات خاصة

يكـتمن مـا  أن  هلـنال حيـلو﴿: يف قولـه تعـاىل:  قـال،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، عن أيب بصريو

   طلقتإذا تكتم احلمل  أن  ال حيل هلايعين: قال ،)٨(﴾رحامهنأ يف خلق هللا

                                                







 











١١٣

هــو أحــق �ــا يف ذلــك احلمــل مــا مل  وتكمــتم محلهــا أن فــال حيــل، يعلــم باحلمــل الــزوج ال وىهــي حبلــو

   .)١(تضع

: الوا يف حــديث�ــم قــإ، )عليــه الــسالم (عبــد هللاأيب  وأيب جعفــر وي علــعــن، ســالمعــن دعــائم اإلو

هــو  و،وضــعت فقــد بانــت منــه فــإن ،أحــق برجعتهــا مــا مل تــضع مــا يف بطنهــاهــو  وطــالق احلبلــى واحــدة

   .)٢(خاطب من اخلطاب

ها وضعت ما يف بطنإذا ف، طالق احلامل واحدة: قالنه إ ،)عليه السالم( عن أيب جعفر، زرارةعن و

وضعت  وطلقها الرجلإذا  ف،﴾يضعن محلهن أن محال أجلهنالت األأوو﴿: تعاىلقال  و، بانت منهدفق

 ىلـباحل و،تطهـر حـىت كـن ال يـدخل �ـال و،تتـزوج أن جـاز هلـا وجلهـاأ ىمـن غـد فقـد انقـض أو من يومها

ولكـن ال ، عـد�ا منـهتضع فقـد انقـضت  أن متضي هلا ثالثة أشهر قبل أن ،جلنياملطلقة تعتد بأقرب األ

كـذا نقلـه  ،)٣(بل انقـضاء ثالثـة أشـهر فقـد انقـضى أجلهـاوضعت ما يف بطنها ق فإن ،تتزوج حىت تضع

  . املستدرك عن السيد املرتضى يف أجوبة املسائل الثالثة الواردة من املوصل

هــو  و مــا يف بطنهــاتــضع أن أجلهــا و،أمــا طــالق احلامــل فهــو واحــد: )عليــه الــسالم( عــن الرضــويو

حلـــت  ومـــىت مـــا كـــان فقـــد بانـــت منـــه ُدبعـــ أو أســـقطت يـــوم طلقهـــا أو وضـــعتإذا فـــ، جلـــنيأقـــرب األ

   .)٤(زواجلأل

  . غريها من الرواياتإىل 

  ضرب نه إ :)عليه السالم( املؤمنني أمريعن ، ما رواه الصدوق يف املقنع أن منه يعلمو

                                                

 



 





١١٤

   .غريه ووطي املرأة يف النفاس كما ذكره الوسائل على حممول. )١( تزوج امرأة يف نفاسها احلدًرجال

 ،ومـن الوضـع شـهرقـراء واألجلـني مـن األ وابن محزة جعلوا عـد�ا أقـرب األاملرتضىدوق والصمث إن 

 فهــي خارجــة عــن العــدة ، الــزواجًكــان ال جيــور هلــا مــا دامــت حــامال وإن ،همــا ســبق انقــضت عــد�ايأو

دريـس إن ابـ وبـل عـن ظـاهر املرتـضى، ز هلـا الـزواج مل جيـًولكنها حيث تكون حـامال، شهراأل أو قراءباأل

، جلـنيا أقـرب األأجلهـ أن واستدل هلم ببعض الروايات املتقدمـة مـن، مجاعة ممن قال �ذه املقالةوجود 

 طــالق الكتــابإًات أخـص مطلقــا مــن وهــذه الروايــ،  املتقدمــةلـسيد املرتــضىوايــة ابـل صــرح بــذلك يف ر

  . ً فهي مقدمة عليها صناعيا،أجلها وضع محلها أن واياترو

   . حاملُي بعدفكيف تنقضي عد�ا وه: يقال ال

  .  وقد ورد مثل ذلك يف التوأمني،هلا الزواج مل جيز أن مانع من ذلك بعد ال: قلت

رجـل طلـق امرأتـه سألته عـن :  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، عبد هللالرمحن بن أيب  فعن عبد

 زواج حـىتحتـل لـأل  والاألولتبني ب: قال ، واحديبقً وكان يف بطنها اثنان فوضعت واحدا ووهي حبلى

   .)٢(تضع ما يف بطنها

 ضـرورة كونـه ،نصاف عدم خلو قول هؤالء مـن قـوةاإل: حيث قال، هذا القول اجلواهر إىل وقد مال

ً كتابا وسنةدلةاجلمع بني األى مقتض   اعتداد ى علدل  منها ما ذإ، ً

                                                







١١٥

 فيكــون أيهمــا ،بالوضــعغريهــا  أو اعتــداد احلامــل مطلقــة كانــتى علــدل  ومنهــا مــا، املطلقــة بالثالثــة

قــراء بعــد القطــع بعــدم احتمــال كــون كــل  حنــو مــا مسعتــه يف الثالثــة أشــهر واأل،ســبق حيــصل بــه االعتــداد

  . منهما عدة يف الطالق كي يتوجه االعتداد حينئذ بأبعدمها

واحـــدة ى احلبلـــطـــالق  ):عليـــه الـــصالة والـــسالم(عـــن الـــصادق  ،وأمـــا صـــحيحا احللـــيب وأيب بـــصري

فــاملراد منهمــا االعتــداد بالوضــع حــال كونــه أقــرب  ،)١(جلــنيضع محلهــا وهــو أقــرب األتــ أن وأجلهــا

عليـه الـصالة (عـن الـصادق  ، الـذي هـو خـرب أيب الـصباحاألول فاجلملة حاليـة فيوافقـان اخلـرب ،جلنياأل

حاصـل  بل جعلهـا مـستأنفة ال. )٢(جلنيطالق احلامل واحدة وعد�ا أقرب األ: حيث قال، )والسالم

كـن الوضـع بعـد حلظـة ميكـن كمـا مي إذ ،بعـدقـرب واأل مـن األً ضرورة كون املوجود يف اخلارج منه كـال،له

 إىل املتـــأخرينى وكـــأن هـــذا هـــو الـــذي دعـــ، رادة ذلـــك منهمـــاإبـــل ميكـــن القطـــع بفـــساد ، تـــأخره تـــسعة

كــان ن إ بـل، نـصاف خالفــهاإلّ إال أن نـه يف غايـة الــضعفأ و)رمحــه هللا(طنـاب بفـساد قــول الـصدوق اإل

 رضا ضـرورة عـدم املعـ، الشهرة هذا التوهم الفاسد من الصحيحني كان قوهلم مبكانـة مـن الـضعفأمنش

  . لتصريح املصرح به يف املعترب من النصوص املتعددةاتصلح مقابلة  طالقات الإّإال 

 ،ضـعهاجلـني و للتصريح يف مجلة من الروايات بأن املراد بـأقرب األ،خمالف للصناعة أنه لكن الظاهر

بل خرجـت ، قراء مل ينتظر لتحقق أي منهماشهر واألاألى علتقدم ن إ الوضع أن املراد �ا أن مما ظاهره

  . عن العدة بسبب الوضع

                                                

 

 



١١٦

نفـس  يكـون مـن التفـسري ال ألن  حمتمـل،ًسـندا  املصرحة بذلك فهي ضعيفةأما رواية السيد املرتضى

 )عليـه الـسالم( عـن البـاقر ، مـن داللـة روايـة زرارةرتـضىذكـره امل وأمـا مـا:  يف احلـدائقولذا قال، الرواية

 لينــا مــاإمنــا الــذي وصــل إ و،خبــار عليهــالينــا مــن األإنــا مل نقــف فيمــا وصــل إقــول الــصدوق فى علــ ،)١(

  . ذكرناه من الروايات الثالث املنقولة

يـة أيب الـصباح ورمبـا كـان مـستنده روا: وقال يف الكفاية بعد نقل هذا القـول عـن ابـن بابويـه يف الفقيـه

يـــة ة اآلرضـــايـــصلح ملع لكـــن ســـنده غـــري نقـــي ال، جلـــنيعـــدة احلامـــل أقـــرب األ أن ىعلـــالكنـــاين الدالـــة 

ولعــل التعبــري يف الروايــات ، خبــار مــذهب املــشهورفهــم مــن األ أنــه  ممــا يظهــر منــه،خبــار املستفيــضةواأل

 أو له بعد الطـالق بلحظـةوضع احلمل رمبا يكون أقرب باعتبار جواز حصو أن جلني من جهةبأقرب األ

يراد عليه بأن الوضع قد اإل أن ومنه يعلم، قراءالثالثة األ أو شهرأيام يسرية خبالف التحديد بالثالثة األ

  . جلني غري تامجلني فكيف يوصف بأنه أقرب األيكون أبعد األ

  .)محل أنه يتحقق أن ولو كان علقة بعد، غري تام أو ًسواء كان تاما(: مث قال الشرائع

كــان حــني  وإن بــل، غــري تــام ًضع الولــد تامــا أوتــ أن فــرق يف اعتــدادها بالوضــع ال أنــه ومــراده: أقــول

:  قــال،موثقــة ابــن احلجــاج إىل ضــافة باإل،طــالق الكتــاب والــسنةإذلــك ينــدرج يف  ألن ،الوضــع علقــة

وضـعته  أو يـتممل  أو ًطلقهـا زوجهـا فوضـعت سـقطا متإذا ى احلبلـ عـن )عليـه الـسالم( إبـراهيم أبا سألت

   .)٢(كان مضغة وإن ،مل يتم فقد انقضت عد�ا أو محل مت أنه كل شيء يستبني: قال ،مضغة

                                                

 

 



١١٧

  : ويف املقام أمران

 بـــأن اســـتقرت النطفـــة يف الـــرحم حيـــث يـــصدق احلمـــل ،نـــسانلـــزوم كـــون الـــساقط مبـــدء اإل: األول

عليــه ( ينــايف ذلــك قولــه وال، حابتــداء احلمــل مــن وقــت اســتقرارها كمــا هــو واضــ ألن ،باســتقرار النطفــة

احلمـــل الـــصادق ى علـــ مرتتبـــة حكـــامال فكـــل األإو، مـــن بـــاب املثــال نـــه ألكـــان مـــضغةوإن  :)الــسالم

  . محل نعم قبل االستقرار ال، باستقرار النطفة

ريــد بــه أولعــل تعبــري اجلماعــة مــنهم بــالظن ، يقــوم مقــام العلــم كالبينــة مــا أو لــزوم العلــم بــذلك: الثــاين

  .  الظن املطلق الذي ليس حبجةذلك ال

، كان علقة وإن ،محل أنه يعلم أن غري تام بعد أو ًيكون احلمل تاما أن فرق بني ال(: قال يف التحرير

فيــه ن إ لكــن تقــول القوابــل، مل يظهــر أو أو رجــل يــد أو ظفــر أو ســواء ظهــر فيــه خلــق آدمــي مــن عينــني

ًختطيطا باطنا ً دما متجـسدا لـيس فيـه ختطـيط الظـاهر والىتلق أو أهل الصنعةّ إال يعرفه  الً لكـن  البـاطن ً

علقـة انقــضت �ــا  أو أمـا لــو ألقـت نطفــة، لتخلـق وتــصور يبقــ خلـق آدمــي لـو ءمبــد أنـه تـشهد القوابــل

  . )العدة

 ، )عـربة مبـا يـشك فيـه  فـالً،ظنـا أو ًحيكم بأنه محـل علمـا  وضع ما:الشرط الثاين(: وقال يف القواعد

ًظنـا لقيامـه  أو ،ًمبدء له علما وهو ظاهر أو  اللثام أي مستقر يف الرحم آدميكشف يوشرحها يف حمك

 ،ســقطتأورمبــا ، )محـالأوالت األ(علقـت دخلــت يف إذا �ــا  وأل،تعــذر العلـمإذا مقـام العلــم يف الـشرع 

مـع مـال تعـربة مبجـرد االح ال إذ ً،عـربة ملـا يـشك فيـه اتفاقـا الظن مل يكن أجلها الوضع فـال مل يعتربفإن 

  . صلخمالفة األ

 الظــن املعتــرب ال إذ ، غــري ظــاهر الوجــه)تعــذر العلــمإذا مقــام العلــم يف الــشرع  لقيامــه( :لكــن قولــه

  تعذر وإن حجية فيه املعترب ال غريو ،تعذر العلمى عليتوقف حجيته 



١١٨

  . ًيغين من احلق شيئا الظن ال ألن ،العلم

يريـد  أن  وميكـن،نه محل مقـام العلـم واضـحة املنـعقيام الظن بأى دعو( :يف رده ولذا قال يف اجلواهر

 مــن عــدم الــدليل ًأيــضاعرفــت  كــان فيــه مــا وإن ،القوابــل الفاضــل الظــن املخــصوص الناشــي مــن شــهادة

  . )قبول شهاد�ن بذلكى عل

  .بل ويشمله املناط يف االستهالل وغريه،  قبول شهاد�ن شاملة للمقامن أدلةإ :لكن فيه

محـال وأوالت األ﴿ :قـال تعـاىل، وضـعت احلمـل التـامإذا ا ينقضي عدة احلامـل منإ: وقال يف املسالك

غـري تـام  أو ً تاماً،ميتا أو ً ويتحقق بوضعه بعد الطالق بتمامه سواء كان حيا،﴾يضعن محلهن أن أجلهن

  . )ية لعموم اآل،مبدء نشو آدمي أنه حتققإذا 

وهـذا هـو ، نـه أعـم مـن ذلـكإ نـشو آدمـي فكونه ًصدق احلمل عرفا الى علاملدار : أما قول اجلواهر

قـل مـن الـشك يف صـدق احلمـل أ  ال،بل لعل اخلرب املزبور كـذلك، كالوجه يف تقييد املصنف وغريه بذل

فلــيس يف قبــال االســتقرار الــذي يوجــب صــدق ،  بعــدم العــربة بــههوقــد صــرح املــصنف وغــري، بــاملفروض

  . لقاء النطفةإلعالمة بانقضاء العدة ببل يف قبال قول ا، أول احلمل االستقرار فإن ،احلمل

مل تظهـر الـصورة والتخطـيط لكـل إذا (: حيـث قـال، ومما تقـدم يعـرف وجـه الـصحة يف قـول املـسالك

 فيه صورة خفيـة وهـي بينـة لنـان إ ولكن قال القوابل وأهل اخلربة من النساء، واحدة من املضغة والعلقة

ولــومل تكــن فيــه ،  بــذلكحكــامات النــسب وســائر األثبــإحكــم بانقــضاء العــدة و، غرينــاى علــخفيــت وإن 

ففي االكتفـاء ، لتصور وختلق يبقدمي ولو أصل آلنه إ خفية تعرفها القوابل ولكن قلن صورة ظاهرة وال

يــة وخــصوص خــرب ابـــن  كمـــا قطــع بــه الــشيخ لعمــوم اآل، ويظهــر مــن املــصنف االكتفــاء بــه،بــه قــوالن

  . )احلجاج

  



١١٩

  .ا عرفت من حجية قول أهل اخلربة مل،وهو كما ذكره الشيخ: أقول

قبــول شــهادة القوابــل هنــا يف ى علــغــضاء عــن الــدليل وفيــه بعــد اإل:  اجلــواهر عليــه بقولــهإشــكالأمــا 

  مــا قــد،مل يــذكروه يف كتــاب الــشهادات ممــا تقبــل فيــه شــهاة النــساء منفــردات أن ًذلــك خــصوصا بعــد

ًصــدق احلمــل عرفــا◌ الى علــعرفــت مــن احتمــال كــون املــدار  ــ أً رادة إ بــل مــن احملتمــل ي،ه نــشو آدمــن

  . ًأيضااملصنف ومن عرب كعبارته ذلك 

املنـاط يف مجلـة  إىل ضـافة باإل، يف بـاب الـشهادات كـاف يف مشولـه للمقـامىطالق النص والفتـوإن إف

  : من الروايات

: قال )عليه السالم( املؤمنني أمرين إ :)عليهما السالم( عن أبيه، عن جعفر، رواه السكوين مثل ما

حيـضها  أن مـن بطانتهـاكلفـوا نـسوة :  فقـال،�ـا حاضـت ثـالث حـيض يف شـهر واحـدأيف امرأة ادعت 

   .)١(ال فهي كاذبةإ صدقت وشهدن فإن ،دعت ماى عل كان فيما مضى

إذا ًبرز ميتا  أو استهل أنه ىعلشهادة القابلة جائزة :  قال)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن جابر

   .)٢(ل عنها فعدلتئس

�ــم قــالوا يف إ، )علــيهم الــسالم( عبــد هللاملــؤمنني وأيب جعفــر وأيب  أمــريعــن ، ســالموعــن دعــائم اإل

  وكـل شـيء وضـعته يـستبني،تضع محلهـا أن عز وجلوأما املطلقة احلامل فأجلها كما قال هللا : حديث

   .)٣(مل يتم فقد انقضت به عد�ا أو محل متأنه 

   ،هل اخلربةأحجية قول  إىل ضافة باإل،ذكره  مايف ومما تقدم ظهر وجه النظر
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  . احلديث تستبني حىتذلك ى علشياء كلها واأل: )عليه السالم( وقوله

يكفـي وضـع   فـال،ًويعتـرب العلـم بكـون املوضـوع محـال(: املتقـني كما ظهر وجـه النظـر يف قـول منـاهج

  ).ظهراألى علوكذا بعد االستقرار ، ًالنطفة قبل استقرارها قطعا

فــرق بــني تربيــة الــرحم  وال، ًحيــث قــد عرفــت صــدق احلمــل عليــه قطعــا، وجــه بعــد االســتقرار ال ذإ

كانت الرحم ضعيفة تنزلق  أو كما فيمن كانت نطفته ضعيفة تسقط بعد استقرارها مبدة، للطفل وعدمها

 أن ق بــنيفــر وال، نــه بعــد انعقــاد النطفــة يــصدق احلمــل املوجــب النقــضاء العــدة بــسقوطهاإعــن اجلنــني ف

ى علـضـغط  أو خـوف أو غـري طبيعـي بـسبب دواء أو ،ً طبيعيـا النـزالق الـرحم ومـا أشـبهسقاطيكون اإل

ولو خرج من الرحم مث أعيد ، طالق الدليل الشامل لكل ذلك إل،أشبه ما أو محل شيء ثقيل أو البطن

 أو فهـل العـربة باحلمـل، ةقد يتفق يف احلال احلاضر بسبب الوسائل الطبيـة احلديثـ أنه كما، فيها بالعالج

  . احتماالن ،بالوضع

فهــل يــشك يف صــحة زواجهــا بعــد ،  لــهدلــةبــار بالوضــع بعــد مشــول األتيبعــد كــون االع ن كــان الإو

، إشـكال العـالج بـأس بـالى علـدخل الـرحم بعـد الـزواج مل يكـن بـالزواج الـسابق أتزوج وإذا ف، السقوط

دخــال اإلى علــيقــال بــالفرق بــني الــزواج الــسابق  أن ّ إالاللهــم، الــزواجى علــوكــذلك بــالعالج الــسابق 

دخــل بعــد أ وإن ،فلــو وضــعت مل يــصح للــزوج الرجــوع، حكــاموكــذلك ترتتــب ســائر األ، والالحــق عليــه

  .ىخيف لكن الفروج حمل احتياط كما ال، غريها إىل خت كما يصح للزوج الزواج باخلامسة واأل،ذلك

ذکـر الشارع  ألن ،ليهإ كذلك يرجع يف الوضع ،ما عرفت ىعلالعرف  إىل كما يرجع يف احلملنه إ مث

  .  املرجع فيه العرفاألمرويف مثل هذا ، ًاملوضوع ومل يبني حتديدا له

   أو ًسواء كان متصال، خروج البعضى علاليصدق الوضع  أنه ومن الواضح
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 ً، وضـعه عرفـاينـايف صـدق  قـدر ضـئيل اليبقـىّ إال أن ولو كان البعض اخلارج معظـم اجلنـني، منفصال

  .ما أشبه ذلك أو صبعإ تتخلف ًحيث مثال

ــه كمــا ــاد أن فــرق يف الوضــع بــني ال أن ــ أو خيــرج مــن املوضــع املعت ــة مــن نفــس إب جراء عمليــة جراحي

  .ياملوضع املعتاد بدو إىل واالنصراف، البطن

  . طالق النص والفتوى إل،وقصرها كلحظةفرق بني طول املدة للحمل  وال

دلـة األ فـإن ،بالوضـعّ إال أكثر من سنة مل يستبعد عـدم انقـضاء العـدة إىل  الطولفرض شذوذإذا أما 

  . فهم العلة يف بعض املقامات يوجب عدم االعتناء باالنصرافّ إال أن املتعارف إىل كانت منصرفوإن 

لــو ف، ًاحتمـاال أو ًمـا ظـاهراإمــن العـدة منـه  إىل ًيـشرتط يف احلمـل كونـه منـسوبا(: املـسالك قـالمث إن 

تقدم مـن  ال معها ملا أو ًجمبوبا له بقية أو ًمكان تولده منه بأن يكون فحالإو، به ًعنه شرعا مل يعتدى انتف

ًعنـه شـرعا بـأن ولدتـه تامـا لـدون سـتة أشـهر مـن يـوم النكـاح أوى فلو انتف، حلوق احلمل به بـني  وكثـرأل ً

 وإن ،ظهـراألى يلحـق باملمـسوح علـ الوكـذا ، يقطع يف تلك املـدة مل يـنقض بـه العـدة الزوجني مسافة ال

  .)١() التولدأالت لفقد همكنت املساحقة يف حقأ

 أنه كما ،ًىفتو وًن عرفت ورود ذلك نصا أوجه له بعد ال ذإ، يف استثنائه املمسوحّ إال وما ذكره تام

  ً.ويتفق ذلك خارجا

يف ّ إال ر مـدة احلمـلكثـر مـن أكثـيلحـق بـه أل كـذلك ال، قـل مـن مـدة احلمـليلحق به ولد أل وكما ال

 ألن قـصر املـدة إىل وكـذلك بالنـسبة، طول املدة للـشذوذ وإن ،باللحوقعلم الشاذ الذي استثنياه بأن 

  .  دون ستة أشهرًق باملقويات فصار كامالزرالولد 

ّشــرعا لــذي العــدة مــن املطلــً واضــح اعتبــار وضــعه ملحقــا(: يف اجلــواهرو   أو،غريمهــا الفاســخ أو ق أوً

  عدم ى عل ًبناء، باللعانى انتف وإن ً،منه لكونه فراشانه  أًحمتمال
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، ًعربة بوضع احلمل غري ملحـق بـه شـرعا  فال،ً الولد شرعا منهأحكامانتفت  وإن ،انتفاء نسبه منه به

، خـالف أجـده فيـه تنقـضي بـه عـدة بـال ال و،حيتمـل تولـده منـه ًكان الزوج بعيـدا عنهـا حبيـث ال كما لو

تـه مــن ولـد غــري ءمــدخل لربا ال وة الـرحمءمنـا هـو لــرباإاالعتـداد بــه  إذ ،ف اللثــامكمـا اعـرتف بــه يف كـش

  . )املطلق يف انقضاء عد�ا منه

، ب رجـع اللحـوقنعم لو رجـع األ، احلكم الشرعي فقط  اللعان انتفاء الولد الأدلةلكن الظاهر من 

  . ًكما يدل عليه الروايات فيكون معتربا بانقضاء العدة

فـإن  : يف حـديث طويـل)الـسالم وعليه الصالة(عن الصادق ، الرمحن بن احلجاج ففي صحيح عبد

 وإن ،ب ورثـه االبـنمـات األ فـإن ،ليـه امرأتـهإترجـع  وليـه ولـدهإالرجل الولـد بعـد املالعنـة نـسب ى ادع

   .)١(بمات االبن مل يرثه األ

اليت يقـذفها  ه عن املالعنةسألت: يف حديث قال ،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب  ،ويف صحيح احلليب

أما : فقال ،الولد ولدي ويكذب نفسه: مث يقول بعد ذلك، من ولدها ويالعنها ويفارقها يزوجها وينتف

   .)٢( ولدهُدع أادعاه والإذا رده عليه أين إوأما الولد ف، ليهإترجع  املرأة فال

ى ن الرجـل العـن امرأتـه وانتفـسـألته عـ:  قـال،)عليه السالم( عن أيب احلسن، وعن حممد بن الفضيل

 ال وكذب نفسه جلـد احلـد ورد عليـه ابنـهأإذا : فقال ،فهل يرد عليه ولده، كذب نفسهأمن ولدها مث 

ًترجع اليه امرأته أبدا
)٣(.   

   .شاء هللا تعاىل ن إغريها من الروايات اليت تأيت يف كتاب اللعان ىلإ

   احلاضر بولد لدون ستة أتت زوجة البالغ وحينئذ فلو(: مث قال اجلواهر
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مل  ووطأهـا قبـل العقـد للـشبهة أنـه ادعـت فـإن ،يعترب وضعه يف العدة قه فاللحأشهر من الدخول مل ي

عـربة   وال،ًلكنه منفي عنـه شـرعا بانتقـاء الفـراش، احتمل كونه منه وإن ،قوىاألى يصدقها مل تعتد به عل

النــسب لــه ثابــت بأصــل الــشرع  فــإن ،باللعــان يســبب شــرعي خبــالف املنفــ إىل باالحتمــال مــا مل يــستند

  . )إشكال نعم لوصدقها انقضت العدة به بال، بالفراش

داره احلكم يـدور مـالواقـع فـ يف أمـا و،هـو يف الظـاهر منـاإ )إشكال انقضت العدة به بال(: قوله: أقول

  . كما هو واضحالتكذيب ووليس مدار التصديق

 خبـالف ،ًبعـد الطـالق بائنـا منـه مل يكـن بـه اعتبـار الزنـا أوطلقها وقد محلت منه قبل العقد مـن  مث لو

  . بعده الشبهة قبله أو

أوالت (محل حالل منه فيصدق عليهـا  أنه من،  احتماالن،لو محلت منه بعد الطالق جبذب الرحمو

  . أقرباألول و،احلمل قبل الطالق إىل من انصراف الدليل و،)محالاأل

ا مــن �ــأفالظــاهر ،  كمــا لــو متتــع بعــدها يف عــدة اخللــع فحملــت منــه،أمــا لــو تزوجهــا يف العــدة البائنــة

ا �ــمتتــع إذا وكــذلك حــال مــا ، تكــون هلــا عــدة احلمــل و فتبطــل العــدة الــسابقة للخلــع)محــالأوالت األ(

َربعني يوما الذأمخسة و ين أوءفحملت ووضعت قبل قر   .ين مها عدة املتمتع �اً

نقـضي ت مـن الـزوج حـىت أنـه مل يعـرف هـل ت بعـد الطـالق ممـاسـقطأوطأها اثنان الزوج واملشتبه و ولو

خرجت القرعـة باسـم الـزوج إذا ف، بينهما  كان الالزم القرعة، عدة الزوجتبقى من املشتبه حىت عد�ا أو

  . ال بقيتإو انقضت العدة

  .وضعها أو هاإسقاطالولد للزوج وتنقضي العدة بأها الزوج والزاين فّوأما لو وط

 نـه أل عـدة الفاعلـةاملفعولـة انتهـت إىل نطفـة املـستقرةت ال محل النطفة فساحقت ونقلطلقها بعد ولو

  طلقها وهي حامل من مساحقة فاعلة نطفة  أما لو، كالوضع
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  .شهرقراء واألكحمل الزنا وعد�ا األنه  ألاعتبار حبملها غري الزوج فال

احلمــل بــاق توقــف  و املــشتبهنيانتهــت عــدة أحــد لــو إذ ،جلــنيوطأهــا مــشتبهان فعــد�ا أبعــد األ ولــو

ى خـــرانتهـــاء العـــدة األى وضـــعت احلمـــل توقـــف انقـــضاء العـــدة علـــ وإن ،الوضـــعى انقـــضاء العـــدة علـــ

  .ّلكال املشتبهني عدة ألن ،للمشتبه

  . وسبيل االحتياط واضح، بعض املذكورات تأمل يف كان وإن ،يف املقام فروع كثرية يعلم مما ذكرناهو

 احلمـل وهـوى طلقـت فادعـت احلمـل صـرب عليهـا أقـص ولـو(: ًجا مع اجلـواهرالشرائع قال ممزومث إن 

مث ، محال الواجب عليهن االعتداد بـذلكا بزعمها حينئذ من أوالت اآل� ألتسعة أشهر من حني الوطي

  . )تقبل دعواها للعلم ببطال�ا حينئذ ال

نـك قـد مسعـت هنـاك أّ إال ،حملـه يف كمـا عرفتـه، وليست مـشهورة ،)١(ةاحلمل سنى قصأن إ ويف رواية

يف  و،بـصربها تـسعة ةمـراآلنك قـد مسعـت النـصوص الـسابقة أكما ، تسعة اختيار املصنف كونه عشرة ال

وميكـن ، وحينئـذ تكـون سـنة،  باالحتياط بثالثة أشهر مع ذلكاألمرلكن تضمنت  ى،قص�ا األأبعضها 

خمتـاره فيهـا  أن هـو سـنة مـع واحلمـلى قـصبل يف القواعد هنا صرب عليهـا أ، ليهاإشارة رادة املصنف اإلإ

  . خالف ذلك

 واملقامان من باب واحـد ،احلمل سنةى قصأ أن الصناعةى مقتض أن كاحلكنا قد ذكرنا يف كتاب الن

  . كما هو واضح

  : حيث قال، ًمنه يعلم وجه النظر فيما جعله اجلواهر جامعا بني الرواياتو
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ــه هــذه النــصوص تفــاوت م ففــي الغالــب عــدم تــأخره عــن  ى،قــصراتــب األوأحــسن شــيء حتمــل علي

ال  الـيت ةفـراد النـادرورمبـا بلـغ الـسنة لكنـه مـن األ، حكـاموبـذلك حـده الـشارع يف مجلـة مـن األ، التسعة

  .  يف الفروجاألمر لشدة ،بأس باالحتياط له يف حنو املقام ولكن ال، تسعةلاى  علحكامجراء األإتنايف 

، كـذلك يف الكـافرين أنـه كمـا، راجعونـاإذا احلمـل مـذهبهم ى أقصكان الزوجان سنيني أخذ يف  مث لو

يفصل فللرجـل  أو ،الزوجة أو الزوج يًكان الرجل شيعيا والزوجة سنية فهل االنقضاء حسب رأإذا  أما

 ولــه الــزواج ،ولــيس عليــه النفقــة هلــا، لــزامأكثــر لقـانون اإل ســنتني أو إىل احلمــل يدامــت تــدع الرجـوع مــا

   .)١(لزاميبعد قانون اإل احتماالت وال ،ها بعدتطالق أدل إلخت واخلامسةباأل

متكن الشيعي من الزوجني  فإن ،وقضاة سنة نه لو كانت الدولة جعلت قضاة شيعة أوهو، شيء يبق

وجـه  ال إذ ً،قـضاة اجلـانبني يف الـزوجني املختلفـني مـذهباى ال فـالالزم فـصل شـورإ و، فهوهمراجعة قاضي

ال رتـب الـشيعي إ و،طبق املذهب الشيعي فهوى حكم الشور فإن ، قاضي السنةلزام الشيعي مبراجعةإل

مكــان يكــون املرجــع القواعــد الثانويــة مــن العــسر واحلــرج والــضرر  ومــع عــدم اإل،متكــنن إ حكــم نفــسه

  . لزام قانون اإلمل يشملهن إ  واملهم وحنوهااألهمو

جــل كــون الر وّكتابيــة املــرأة والرجــلة يإســالم مــن ة شــبه هــذه املــسألة بــصوره املتعــددوحيــث قــد ذكرنــا

، تكرارهـا إىل داعـي  ال،خمتلفـنيشـيعني مـن تقليـدين  ة وكو�ـا مـن مـذهبني خمتلفـني أوًنيا والزوجة شيعيس

  . وهللا سبحانه العامل

                                                





١٢٦

 كحكان مل تن وإن ،األول بانت بوضع ًولو كان محلها اثنني مثال(: مع اجلواهرً مث قال الشرائع ممزوجا

 علــى ن احلمــل صــادقوأل، الــرمحن خــري كمــا عــن النهايــة وابــين محــزة والــرباج خلــرب عبــد وضــع األبعــدّإال 

 فكـــذا عنـــد االجتمـــاع ،كـــذلك حالـــة االنفـــراد أنـــه ريـــب يف نـــه الوأل، الواحـــد فيـــصدق الوضـــع بوضـــعه

مسعتــه مــن  مــاى وميكــن تنزيلــه علــ، طــالق انقــضاء العــدة بوضــع أحــدمهاإ يعلــ وعــن أيب ،لالستــصحاب

ولكـن ، ذلك للشك يف صدق الوضـع بوضـع أحـدمها إىل  للخرب املزبور املؤيد باالحتياط بالنسبةالشيخ

غـريهم  و اخلـالف واملبـسوط ومتـشابه القـرآن البـن شـهر آشـوبيًشبه وفاقا للفاضـل وحمكـع ذلك األم

  . بوضع اجلميعّ إال تبني �ا الأ

سـألته عـن رجـل :  قـال،)ليه الـسالمع( عن الصادق، الرمحن  خرب عبداألولالقول ى يدل عل: أقول

حتل   والاألولتبني ب: قال ،واحد يًوكان ما يف بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى لبطلق امرأته وهي ح

   .)١(تضع ما يف بطنها زواج حىتلأل

انقطعـــت ً وضـــعت واحـــداإذا احلامـــل ن إ :أصـــحابناى رو:  قـــال،وعـــن الطربســـي يف جممـــع البيـــان

   .)٢(خرتضع اآل نفسها لغريه حىتى تعقد عل أن جيوز هلا عصمتها من الزوج وال

 نـه الأ وليهاإرجوع له  خت واخلامسة والجيوز للزوج التزويج باأل أنه هذا القولى مقتض أن ىخيف وال

  .  ذات العدةأحكاموغري ذلك من ، نفقة عليه هلا

  ، )محلهن(فقد استدل له بأن وضع اجلميع حيقق مصداق : أما القول الثاين

                                                







١٢٧

وضـع كـل  أنـه كـان الظـاهر منـه احلمـال وضـع محلـهن إ :قلنـاإذا فـ ،ن الظاهر يف احلمل كل احلمـلأل

نعـم ، يقتـضي صـدق وضـع محلهـن  الًكـون الواحـد محـال و،يصدق بوضـع بعـضه بعض محله فال محله ال

  .خر فال يقاس أحدمها باآل،مل يكن غريه صدق ذلك لو

 يف يف املــرأة الــيت يكــون: قــالنــه إ ،)عليــه الــسالم(  املــؤمننيأمــريعــن ، رواه الــدعائم ويؤيــد ذلــك مــا

   .)١(امخري منهبالولد األّ إال تنقضي عد�ا بطنها ولدان ال

  . كانت موجودة يف الكايف والتهذيب وإن ،فة السنديعض األوىلوالرواية 

  .سند هلا ا رواية جممع البيان فالّأم

 بروايـة الـدعائم القـول الثـاين للقاعـدة املؤيـدة  الروايـات أو ملكـاناألولمتكنا من ترجيح القول مث إن 

هــو املعــروف بــني  جريــان االستــصحاب يف الــشبهات احلكميــة كمــاى بــين علــن إ ال فمــع الــشكإ و،فهــو

مــات أحــد إذا  وعليــه يرتتــب الرجــوع والوراثــة ، استــصحب بقــاء العــدة،القاعــدةى مقتــضاملتــأخرين وهــو 

، صـل مـع كو�ـا خليـةكـان األ ّالإ و،قـربولعـل هـذا هـو األ، بقـاء العـدةى يرتتـب علـ الزوجني وسائر مـا

  . حمل االحتياطالفروج لكن 

 نـه الأوبه ظهر الفرق بـني حـايل التعـدد واالحتـاد و:  حيث قال،من اجلواهر يظهر ترجيح بقاء العدةو

 العدة السـترباء معلومية كون إىل ً مضافا،العدة تقتضي خالفهى صالة البقاء علأبل ، وجه لالستصحاب

عــدم ى وميكــن تنزيلــه علــ، جــابر لــضعفه  واخلــرب املزبــور ال، عــن معلــومًالــرحم مــن ولــد مــشكوك فــضال

ســبق  وإن ، بعــد الطــالقًوجــه يكــون محــالى  علــهمكــان انعقــاد إل،حــال الطــالق معلوميــة وجــود الثــاين

  ترب يف انقضاء العدة املع ألن ،فصل  بال مث طلقها بعد الوطيًوطأها حامال  كما لو، عليهالوطي

                                                





١٢٨

  لكو�ـا أدىن، ليعلم وجودمهـا حـني الطـالق،قل من ستة أشهر ولو بلحظةا ألمبوضع التوأمني والد�

  . احلمل

العـدة موضـوعة السـترباء ن إ( :حيث قـال، حيضاه عن فخر احملققني يف اإلوكأن اجلواهر أخذ ما ذكر

  . )ء ولد موجودتنتفي مع بقا أن الرحم وخلوه من ولد مظنون فكيف يصح

ــا بقــاء العــدة امث إنــ ــا  إىل حيــث اخرتن الوضــع الثــاين فالبحــث عــن صــدق التــوأمني عليهمــا حيــث كان

 غري جمد بعد اعتبار فراغ الرحم ،أكثر أو وعدم الصدق فيما كان بقدرها، قل من ستة أشهرمتولدين أل

  . ية املباركة والروايات املتقدمةبسبب ظاهر اآل

ولدت الثاين  مىت و،التوأمني يتحققان بوالد�ما فيما دون ستة أشهر أن علماو( :املسالك قالمث إن 

ويف جــواز ، األول عــد�ا بوضــع ي فينقــض،األوليــرتبط حبكــم   آخــر المحــل فهــو، ًلــستة أشــهر فــصاعدا

مكـان إومـن ،  مـن احلكـم بالبينونـة ا�ـوزة للتـزويج، نظـراألولبـً تزوجيها قبل وضع الثاين مع كونه الحقـا

ى حيـث جعـل أقـص وقـد جتـوز العالمـة يف القواعـد. اختالف النسب حيث تلده لوقت حيتمل كونـه هلمـا

وقـد ، املعترب يف كو�ما تـوأمني والد�مـا أقـل مـن سـتة أشـهر أن  والصواب،املدة بني التوأمني ستة أشهر

  .)١( )قل من ستة أشهرتنبه له يف التحرير فجعل املعترب والد�ما أل

  .مثله غري عزيز يف كالمهمن إ :وقال، ثام التسامح يف تعبري القواعد كشف اللأيدو

  .)ًرجعيا مث مات يف العدة استأنفت عدة الوفاةً ولو طلق احلائل طالقا(: الشرائع قالمث إن 

 بقـسميه مجـاع بـل اإل،بل هو كذلك فيما أجـد يف اجلملـة، خالف كما عن املبسوط بال: ويف اجلواهر

  . عليه

  : ليه متواتر الرواياتويدل ع: أقول

                                                

 



١٢٩

  يف رجل كانـت حتتـه امـرأة فطلقهـا مث مـات قبـل،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، فعن هشام بن سامل

   .)١(عنها زوجها  عدة املتوىف،جلنيتعتد أبعد األ: قال ،تنقضي عد�اأن 

 يف )عليـه الـسالم( نياملؤمن أمريى قض:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ،  بن سنانعبد هللاوعن 

 وكـل ،نـه يرثهـاإتوفيـت وهـي يف عـد�ا ف وإن ،ترثـه: قال ،عنها وهي يف عد�ا رجل طلق امرأته مث توىف

  . خرمل يقتل أحدمها اآل ا يرث من دية صاحبه مامواحد منه

م هـذا الكـال: قـال احلـسن بـن مساعـة، عنهـا زوجهـا وتعتـد عـدة املتـوىف: وزاد فيه حممد بن أيب محزة

   .)٢(وقد رواهّ إال أظنه سقط من كتاب ابن زياد وال

 ميــا امــرأة طلقــت مث تــويفأ: مسعتــه يقــول:  قــال،)عليــه الـسالم( عــن أيب جعفــر، وعـن حممــد بــن قــيس

توفيـت  وإن ،عنها زوجهـا ترثه مث تعتد عدة املتوىففإ�ا مل حترم عليه  وتنقضي عد�ا أن عنها زوجها قبل

   .)٣(نه يرثهاإعليه فوهي يف عد�ا ومل حترم 

مل يقتــل   مــا،قتلـت ورث مــن ديتهــا وإن ،قتــل ورثــت مــن ديتــهن إ :وزاد، وعـن عاصــم بــن زيــاد مثلـه

  . خرأحدمها اآل

ًيف رجـل طلـق امرأتـه طالقـا ، )عليهما السالم( عن أحدمها، بعض أصحابنا عن، وعن مجيل بن دراج

ًجلني أربعة أشهر وعشراألتعتد بأبعد ا: قال ،ميلك فيه الرجعة مث مات عنها
)٤(.   

عنهـا وهـي يف عـد�ا  يف رجـل طلـق امرأتـه مث تـويف، )عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، عن ابن سـنانو

  نه إتوفيت هي يف عد�ا ف وإن ،عنها زوجها ترثه وتعتد عدة املتوىففإ�ا 

                                                

 









١٣٠

   .)١(رخيرثها وكل واحد منها يرث من دية صاحبه لو قتل ما مل يقتل أحدمها اآل

 ،تنقــضي عــد�ا أن مــات قبــلنـه إ مث عــن رجــل طلــق امرأتــه )عليــه الـسالم( ســألته:  قــال،وعـن مساعــة

   .)٢(عنها وهلا املرياث تعتد عدة املتوىف: قال

عنهـا  طهـر مث تـويفى علـعـن رجـل طلـق امرأتـه تطليقـة  )عليـه الـسالم( جعفـر سـألت أبـا :وعن حممـد

ماتـت قبـل انقـضاء العـدة منـه ورثهـا  وإن ،عنهـا زوجهـا  عـدة املتـوىفترثـه مث تعتـد: قال ،وهي يف عد�ا

  .)٣(وورثته

  . غري ذلك من الرواياتإىل 

َوالذين يـتـوفـون ﴿: فيشمله قوله سبحانه، عرفت ماى علاملطلقة الرجعية زوجة  أن  إىلضافةهذا باإل ْ َُّ َ َ َ َ
ِ َّ

ِمنكم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنـفس ُ ْ ََِ َ َ َْ ََّ َُ َ ًَ ْ َ ُ َ ْ ْ َهن أربـعة أشـهر وعـشرا فـإذا بـلغـن أجلهـن فـال جنـاح علـيكم فيمـا ِ َ َ
ِ

ْ ُ ْ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ ََ َ ََّ َُّ َُ َ َْ ًَ ِ ْ ٍْ َ َ ْ ِ

ٌفـعلن يف أنـفسهن بالمعروف وهللا مبا تـعملون خبري ِ َِ َ ُْ َ َ َ َْ َْ َِ ُ
ِ

ُ ْ ََّ ِ ِ ُ ِ ْ َ َ﴾)٤(.   

 ،مــد بــن مــسلم حمرواه مثــل مــا، وجــةز�ــا يف العــدة الرجعيــة أى علــبــضميمة الروايــات الكثــرية الدالــة 

تنقـضي عـد�ا ومل  أن عـن رجـل طلـق امرأتـه واحـدة مث راجعهـا قبـل )عليه الـسالم( جعفر أبو لئس: قال

   .)٥(مل تنقض العدة هي امرأته ما: قال ،رجعتهاى عليشهد 

  .غريها مما تقدمت مجلة منها ىلإ

عدة ى علدة الطالق انعكس بأن زادت ع ما لوأ ،عدة الطالقى علزادت عدة الوفاة إذا هذا فيما 

   أو والوفاة كما يف املسرتابة

                                                

 











١٣١

طالق  إل،ن املعيار عدة الوفاة أفالظاهر،  الدم يف كل شهرين مرة حيث عد�ا ثالثة قروءىكانت تر

كثر�ـا كمـا عرفـت مل تتعـرض ى علـالروايات الواردة يف هذا الباب  فإن ،عدة الطالقى علم ّ احملكدلةاأل

  . الوفاة أقلكانت عدةإذا الستثناء ما 

ربعـة أشـهر ولو انعكس كعدة املسرتابة ففي االجتزاء فيهـا بعـدة الوفـاة أي األ(: اجلواهريف ولذا قال 

كمــال عــدة املطلقــة بثالثــة أشــهر بعــد إوجــوب  أو ،مــع املــدة الــيت يظهــر فيهــا عــدم احلمــل أو ،ًوعــشرا

 املزبورة الـيت دلةطالق األ إل،ولاأل أوجه أقواها ،وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها أو ،السنة أو التسعة

ينافيـه وصـفها   وال،ذلـك إىل  وبطـالن حكـم الطـالق بالنـسبة،عنها زوجهـا مقتضاها اندراجها يف املتوىف

وك فيـه الوصـف املزبـور رتطـالق غـريه مـن النـصوص املـإ رضايعـ  فـال،الغالـبى علجلني املنزل بأبعد األ

ربعـة جلـني مـن وضـعه ومـن األال اعتـدت بأبعـد األإ و،عـدمصـل الاحلمل إل مل يظهر  �ا حينئذ ماىفيكتف

  . )أشهر وعشر كاحلامل غري املطلقة

قـرب أ: مثـل قولـه يف عـدة احلامـل،  يف املقـامجلـنيأبعـد األ: )عليه الصالة والـسالم(فقوله : أقول

ويـأيت ، جلـني عـن ذلـك بـأقرب األ)عليـه الـصالة والـسالم (وقد ذكرنا هناك الوجه الذي عـرب، جلنياأل

  . هنا مثل ذلك

واحلــق االقتــصار يف احلكــم املخــالف (: حيــث قــال، ومــن ذلــك يظهــر وجــه النظــر يف قــول املــسالك

جلـني أبعـد األ إىل  وغايتهـا هنـا الـرتبص �ـا،دلـةتقتـضيه األ مـا إىل  والرجـوع يف غـريه،موردهى علصل لأل

ى دعـوو، مـر آخـرأ إىل حيتـاج بعـدها  وال،واملـدة الـيت يظهـر فيهـا عـدم احلمـل، ربعة أشهر وعـشرمن األ

  . )عدة الوفاة كيف اتفق إىل منا الثابت االنتقالإ و،ًمطلقا ممنوع قوى إىل األاالنتقال هنا

 املـدة املزبـورة عليهـا ملـا ذلـك عـدم زيـادةاملتجه مـع فـرض كـون الثابـت ن إ( :ولذا رده اجلواهر بقوله

   يجيد وجمرد احتماله ال،  عدم احلملصلاأل أن عرفت من



١٣٢

بـل سـتعرف عـدم وجـوب ذلـك يف املطلقـة مـع فـرض حـصول ، وجوب الرتبص عليها كما هو واضح

  . )ًشهر فضال عنهااأل أو قراءعد�ا باأل

ريبة  بعد الثالثة أشهر ال أن ىعلً خصوصا بعد بعض الروايات الدالة ،القاعدةى مقتضذكره هو  وما

  . املرأة من احلملى عل

املـرأة : قلـت لـه:  قـال،)عليـه الـصالة والـسالم(عن العبد الصاحل ،  حكيمتقدم عن حممد بن مامثل 

فإ�ــا : قلــت، ثالثــة أشــهر: قــال ،عــد�ا الــشابة الــيت حتــيض مثلهــا يطلقهــا زوجهــا فريتفــع طمثهــا مــا

هيهـات مـن ذلـك يـابن : قـال ،�ا حامـلأزوجها ى علتزوجت بعد ثالثة أشهر فتبني �ا بعد ما دخلت 

مـا حامـل فهـو إو، زواج ولـيس حبامـلما فساد من حيضة فقـد حـل هلـا األإ، مث ضربان رفع الط،حكيم

   .)١(ً قد جعله وقتا يستبني فيه احلملعز وجلهللا  ألن ،يستبني يف ثالثة أشهر

فمع وقوع الوفاة ، فصل عدة الطالق بعده بالن إ( :منه يعرف وجه النظر فيما ذكره جامع املداركو

 أن كمــا، جتـري يف املقـام  فقاعـدة عــدم التـداخل ال،ًن التــداخل حفظـا لالتـصاليف عـدة الطـالق البـد مـ

 وقـوع األمـرغايـة : يقـالّ إال أن ،فمـع االجتمـاع البـد مـن التـداخل، عدة الوفاة بعد وصول خـرب املـوت

خـذ بكـل مـن  واأل،القول جبريـان االستـصحاب يف أمثـال املقـام البـد مـن عـدم التـداخلى فعل، رضاالتع

زادت عـد�ا عـن إذا قراء  فذات األ،زاد أحد العدتني فالبد من حفظ الزيادةإذا و،  واالحتياطاملسببني

لـو دل  أنه كما، ها تزيد عن عدة الوفاةؤقراأ كما لو رأت الدم يف كل شهرين ونصف مرة ف،عدة الوفاة

  . )اعاتهوجوب الرتبص من جهة ارتياب احلمل ال من جهة االحتساب يف العدة لزم مرى علالدليل 

                                                

 



١٣٣

ًة قدميا وحديثا مبا الميات املؤيدة بالشهرة العظقطال اإلوالعمدة ما عرفت من قوة يتمكن غريها مـن  ً

  . تهارضامع

 متــام عــدة الطــالق بــالإى علــًوأمــا لــو كــان بائنــا اقتــصرت (: ًالــشرائع ممزوجــا مــع اجلــواهريف مث قــال 

، ورثـت وإن يـة والروايـةري مندرجـة يف اآلاستـصحاب عـد�ا غـى علـا أجنبية فهي � أل،خالف أجده فيه

  . )كما لو طلقها يف مرض املوت

انقطــاع ى علــدل   وبالروايــة مــا،يــة مــا تقــدمت عــن ســورة البقــرةومــراده باآل، وهــو كمــا ذكــره: أقــول

  . العصمة بالطالق البائن

 ،وهي يف عد�اعنها زوجها  تويفإذا  يف املطلقة البائنة ، عن بعض أصحابنا،إبراهيم علي بن أما خرب

 مــن ًصــل فــضاليــتمكن مــن مقاومــة األ  فــال،رســالفمــرتوك للقطــع واإل ،)١(جلــنيتعتــد بأبعــد األ: قــال

نـه رأي رآه بعـض  أبـل عـن كـشف اللثـام الظـاهر، النـدبى علـورمبا محـل ، املفهوم يف النصوص السابقة

، االسـتحبابى علـ احلمـل هـذا اخلـرب حيتمـل فيـه: ويف الوسـائل، إبراهيم علي بن  حكاه عنه،صحاباأل

  .  بالرجعيً اللغوي ويكون خمصوصاعىنيكون البائنة مستعملة بامل أن كما حيتمل

  

                                                





١٣٤

 اعتـــدت ،محلـــت مـــن زنـــا مث طلقهـــا الـــزوج لـــو(: مـــع اجلـــواهرً قـــال يف الـــشرائع ممزوجـــا ):١مـــسألة (

 اعتبــار كــون ًبالوضــع الــذي قــد عرفــت ســابقا  ال،مل يكــن زنــا كمــا لــو، قــراءشــهر واألبالــسابق مــن األ

هلــا التــزويج  أن يف بــل وال، خــالف أجــده يف شــيء مــن ذلــك  بــال،املوضــوع لــذي العــدة يف االعتــداد بــه

  . )من زنا مل تكن ذات بعل وكانت حاملة وكذا لو،  لعدم العدة هلا بوضعه،حينئذ بعد انقضاء العدة

  :  الزناذلك الروايات الواردة يف تزويج الزانية وعدم احرتامى علويدل : أقول

ميـسك الرجـل  أن بـأس ال:  قـال،)عليهمـا الـسالم( عن جعفر بـن حممـد، مثل خرب عباد بن صهيب

   .)١(مثها شيءإ عليه من مل يقم عليها احلد فليس وإن ،كانت تزينإذا  رآها تزينن إ مرأتها

اء عليهـا يف الثنـإذا رجل أعجبته امرأة فسأل عنهـا فـ:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

   .)٢(بأس بأن يتزوجها وحيصنها ال: فقال ،شيء من الفجور

، فواسـق: قـال ،نـساء أهـل املدينـة: )عليـه الـسالم( احلـسن أليب قلـت:  قـال،يقطـني علي بـن وعن

   .)٣(نعم: قال ،فأتزوجت منهن: قلت

ن الفاحـشة املبينـة سأله عـنه إ ، يف حديث)عليه السالم( عن صاحب الزمان، عبد هللاسعد بن عن و

الفاحــشة املبينــة هــي : فقــال ،خيرجهــا مــن بيتــه أن أتــت املــرأة �ــا يف أيــام عــد�ا جــاز للــزوجإذا الــيت 

ــا ميتنــع بعــد ذلــك مــن  أن أرادهــاملــن  ولــيس ،زنــت أقــيم عليهــا احلــدإذا املــرأة  فــإن ،الــسحق دون الزن

  سحقت إذا و، جل احلدألالتزويج �ا 

                                                









١٣٥

ومــن ، ومــن أخــزاه فقــد أبعــده، هللا برمجــه فقــد أخــزاه ومــن أمــر، جم خــزيوالــر، وجــب عليهــا الــرجم

   .)١(يقربه أن حدأبعده فليس أل

 عــن املــرأة الفــاجرة يتزوجهــا الرجــل )عليــه الــسالم( عبــد هللا مسعــت أبــا:  قــال،ابرئــ علــي بــن وعــن

   .)٢(فعل فليحصن بابه خمافة الولدإذا ولكن ، نعم وما مينعه: قال ،املسلم

  .  وقد ذكرنا مجلة منها يف كتاب النكاح،غريها من الروايات ىلإ

  . بالزاين د بالزوج الاألوالورد من حلوق  بل ويؤيد ذلك ما

قـد : قـال ،�ـا له جارية فوثـب عليهـا ابـن لـه ففجـر  عن رجل)عليه السالم( سألته:  قال،فعن مساعة

  أبــو عبــد هللالئفــس، بيــه ففجــر �ــاجاريــة أى علــيثــب  أن كــان رجــل لــه جاريــة ولــه زوجــة فــأمرت ولــدها

 ،هاءستربيـ حـىتيأتيهـا  أن ينبغـي لـه ال أنه ّ إال،أبيهى علحيرم ذلك  ال: فقال ، عن ذلك)عليه السالم(

   .)٣(ها يف يوم واحد وشهر واحداكانا جامعإذا ب وقع فيما بينهما ولد فالولد لألفإن 

ًبأس به حذرا  ال: ويف املسالك، ليها العدة حينئذع أن عن التحرير يمل حتمل من الزنا فاحملك لكن لو

ن إ وعن بعض الفضالء يف حاشية التحريـر، ويف احلدائق اختياره، نسابمن اختالف املياه وتشويش األ

ال فثالثـة أشـهر إكانـت حتـيض ون إ العـدة املتعارفـة فتكفـي حيـضة واحـدة املراد بالعـدة هنـا االسـترباء ال

  .  طهر مل يقر�ا الزوجوكذا لو كانت مزوجة وزنت يف

ن إ ها حبيضةءاملقنعة حيث أوجب استربا يترباء وتربص الثالثة شيخنا املفيد يف حمكوقد صرح باالس

  مل ن إ كانت ممن حتيض والرتبص �ا ثالثة أشهر

                                                









١٣٦

محـل  ال أنـه علـمإذا فـ: مث قـال، أراد وطيها وعدم لزوم ذلك قبل العقد �ـاإذا ولكنه قيده مبا ، حتض

كانت صبية دون البلوغ ومل تكن يف سن من حتيض مل يكـن  حتيض لكرب أو كانت ممن ال فإن ،طأها�ا و

  . عليه لوطيها استرباء

الرجـل يفجـر : قلت لـه:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، سحاق بن جريرإواستدل لذلك خبرب 

نقــضي عــد�ا باســترباء ت حــىتنبهــا هــو اجتإذا نعــم : قــال ،بــاملرأة مث يبــدو لــه تزوجيهــا هــل حيــل لــه ذلــك

   .)١(توبتهاى عليقف  أن منا جيوز له تزوجيها بعدإو، يتزوجها أن  الفجور فلهرمحها من ماء

ل عــن رجــل نكــح ئســ أنــه ،)عليــه الــسالم( اجلــوادبــن علــي عــن أيب جعفــر حممــد ، وعــن حتــف العقــول

يــؤمن  ال إذ ، مـن نطفتـه ونطفـة غـريههاءيـسترب حـىتيـدعها : فقـال ،يتزوجهـا أن زنـا أحيـل لـهى علـامـرأة 

منـا مثلهـا مثـل خنلـة إف، أرادن إ  مث يتـزوج �ـا،ًتكون قد أحدثت مع غريه حدثا كما أحدثت معـه أن منها

ًأكل رجل منها حراما مث اشرتاها فأكل منها حالال ً)٢(.   

   .)٣(أدخله فقد وجبت العدة والغسل واملهر والرجمإذا : )عليهم السالم( وقوهلم

   .)٤(العدة من املاء: )عليهم السالم( وقوهلم

عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعالج اغتصبوها ن إ ،)عليه السالم(علي عن ، سالموعن دعائم اإل

   ولكن ضعها، ا مستكرهة� ألحد عليها ال: )عليه السالم( علي قال ،نفسها

                                                

 









١٣٧

   .)١( ففعل عمرزوجهاى علمث أعدها ، تستربء حبيضة حىتيدي عدل من املسلمني على 

   .)٢(فجرت تستربءإذا يف اجلارية : �ما قاالأ )عليهما السالم( وجعفر بن حممد ي علوعن

يف املــرأة الفــاجرة هــل حيــل ، )عليــه الــسالم( عــن الــصادق، عــن احلــسن ،وعــن املفيــد يف رســالة املتعــة

يتزوجهـا  أن هـا مـن مـاء الفجـور فلـهتنقضي عد�ا باسترباء رمح حىتهو اجتنبها إذا نعم : قال ،تزوجيها

  . )٣(توبتهاى عليقف  أن بعد

يا وهلن أزواج املسلمني أصابوا يف غزاة أوطاس سبان إ : يف خرب أيب سعيد اخلدري،وعن كنز العرفان

  وال،يـضعن حـىت  احلبـاىلأتوطـ ال أال :)صـلى هللا عليـه وآلـه(  منـادي رسـول هللا فنـادى،يف دار احلرب

   .)٤(يستربئن حبيضة حىت احلياىل

ـــات حممولـــة  ـــلكـــن هـــذه الرواي ـــة مـــا،الكراهـــةى عل ـــشهرة العظيمـــة القدميـــة   بقرين ـــاه املؤيـــدة بال ذكرن

  . دلة لبعض األًأيضاى ويؤيد الكراهة وجود مثل هذه الكراهة يف احلبل، واملتأخرة

عليـه (  عـن الرضـا، بـن حممـد الـرازيعبـد هللارواه حسن بن   وما،تقدم عن أيب سعيد اخلدري مثل ما

 )صـلى هللا عليـه وآلـه(  النـيبى�ـ:  قـال)عليـه الـسالم( علي عن، )يهم السالمعل (عن آبائه، )السالم

بعـد  )صلى هللا عليه وآله(  وقد اشتهر يف التواريخ نداء منادي رسول هللا،يضعن حىت عن وطي احلباىل

   .)٥(حتيض حىتتضع والحائل  حىت حامل أتوط ال: طاس قوله أو سيب

                                                

 







 



١٣٨

 أن بعـد الإيتزوجها بعـد الفجـور  أن ينبغي له وال: قال أنه ،عن الشيخ يف التهذيب يولذا كان احملك

   .)١(سحاق بن جريرإرواية  إىل ً رمحها استنادائيسترب

 بأنـه يوجـب االخـتالط شـكال واإل،ًداللة أو ًضعف مجلة من الروايات املانعة سندا إىل ضافةهذا باإل

ــا مطلقــا إالــشارع أراد إذ ، وارد تقــدم غــري مــاى علــاحلامــل هلــا عــدة ن أ و،يف احلائــل  وإن حــىتًلغــاء الزن

 شـهادة كما ألغـى،  واملهماألهممن باب  ،)٢(وللعاهر احلجر: ولذا قال، نساباحتمل االشتباه يف األ

 وإن ضـهيض املـسري مرجياب االجتناب عن املـرإ فهو ك،ًمل يكن مقصرا وإن ه وما أشبهءالزنا وقضا ولد

  . احلكم يف احلامل فأوضح أما،  يف مرضهًمل يكن مقصرا

حلــق الولــد بــالواطي لبعــد الــزوج أ وًولــو وطئــت املــرأة شــبهة(: ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع اجلــواهرمث إن 

ي مث اســتأنفت عــدة عنهــا وحنــوه ممــا يعلــم بــه عــدم كونــه لــه مث طلقهــا الــزوج اعتــدت بالوضــع مــن الــواط

ن اال كــإو، ًا مــن العــدة الثانيــةءفلــو فــرض تــأخر دم النفــاس منــه حلظــة حــسب قــر، عالطــالق بعــد الوضــ

  . )إشكال خالف أجده يف شيء من ذلك وال ابتداء العدة بعده بال

خـالف يف لــزوم العـدة عليهـا وحلـوق الولـد بــالواطي مـع نفيـه عـن الــزوج  نـه ال أالظـاهر(: ويف املعـارج

  . )لبعدها عنه

 ألن ،لوكان الولد بني الواطي واملشتبه حيكـم القرعـة أنه ،ملباحث السابقةوقد ذكرنا يف بعض ا: أقول

  . وطي الشبهة يف حكم الوطي احلالل

                                                







١٣٩

مكان إ لعدم ً،أيضا املزبور عن الطالق كان احلكم كذلك بل لو فرض تأخر الوطي(: مث قال اجلواهر

طالق بعد فرض عدم التداخل كمال عدة الإتأخري ّ إال  فليس حينئذ،وضع احلملهي تأخري عدته اليت 

   .)١() عليهمجاعبل عن اخلالف اإل، كانتا لشخصنيإذا هو املشهور  بني العدتني كما

  .  والصدوق من التداخل بني العدتنييعلًخالفا ملا عن أيب 

 أمـــريامـــرأة نكحــت يف العـــدة ففــرق بينهمـــا ن إ :مبــا عـــن طربيــات املرتـــضى: األولقـــول واســتدلوا لل

فإ�ـا مل يـدخل �ـا زوجهـا الـذي تزوجهـا  فـإن أميا امرأة نكحـت يف عـد�ا:  وقال) السالمعليه( املؤمنني

كــان دخــل �ــا فــرق بينهمــا وتــأيت  وإن ،ًعــدة عليهــا للثــاين وكــان خاطبــا مـن اخلطــاب  والاألولتعتـد مــن 

   .)٢( مث تأيت عن الثاين بثالثة أقراء مستقلةاألولببقية العدة من 

طليحــة كانــت حتـت رشــيد الثقفــي فطلقهــا فنكحــت يف ن إ : قــالوا،مثــل ذلـك  العامـة عــن عمــرىورو

مل  فــإن عــد�اميــا امــرأة نكحــت يف أ: مث قــال، االعــدة فــضر�ا عمــر وضــرب زوجهــا مبخفقــة وفــرق بينهمــ

 ،ًعـدة عليهـا للثـاين وكـان خاطبـا مـن اخلطـاب  والاألولتعتـد عـن فإ�ـا يدخل �ـا زوجهـا الـذي تزوجهـا 

 ومل: قـالوا. )٣(ً حتـل لـه أبـدا  مث تعتد عن الثـاين والاألول فرق بينهما وأتت ببقية عدة كان دخل �اوإن 

  .ًاإمجاع فصار ،يظهر خالف ملا فعل

  :  ومجلة من الروايات،مسبب إىل كل سبب حباجة أن صالةأ إىل ضافةهذا باإل

 ميــوت زوجهــا حلبلــىاســألته عــن املــرأة :  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، مثــل صــحيح احللــيب

  كان ن إ :فقال ،ًمتضي هلا أربعة أشهر وعشرا أن فتضع وتزوج قبل

                                                

 

 

 



١٤٠

مـن ى  واسـتقبلت عـدة أخـراألول عليهـا مـن يبقـ ًدخل �ا فـرق بينهمـا ومل حتـل لـه أبـدا واعتـدت مـا

 وهـو خاطـب مـن األولعليها من  يبقمل يكن دخل �ا فرق بينهما واعتدت مبا  وإن ،خر ثالثة قروءاآل

   .)١(خلطابا

عنهـا زوجهـا فتــضع  تـوىفيى احلبلـاملــرأة :  قـال،)عليـه الـسالم( عــن أيب جعفـر، وعـن حممـد بـن مـسلم

كان الذي تزوجها دخـل �ـا فـرق بينهمـا ومل حتـل لـه ن إ :فقال ،ًتعتد أربعة أشهر وعشرا أن وتزوج قبل

مل يكـن  وإن ،خـر ثالثـة قـروءمـن اآلى  واستقبلت عدة أخراألولعليها من عدة  يبق واعتدت مبا ،ًأبدا

   .)٢(من عد�ا وهو خاطب من اخلطاب يبقدخل �ا فرق بينهما وأمتت ما 

 ،سـألته عـن الرجـل يتـزوج املـرأة يف عـد�ا:  قـال)عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، وعن حممد بن مسلم

مل  وإن ،خـرمـن اآل ىخـر واآلاألولًكان دخل �ا فرق بينهما ومل حتل له أبدا وأمتت عد�ا من ن إ :قال

   .)٣(ً وكان خاطبا من اخلطاباألوليكن دخل �ا فرق بينهما وأمتت عد�ا من 

عن رجل تزوج امرأة يف عد�ا ومل  )عليه السالم ( أبا عبد هللاسألت:  قال،بشري النبال علي بن وعن

كانــت ن إ :فقــال ،نــه قــذفها بعــد علمــه بــذلكأمــن عــد�ا و يبقــقــد  أنــه يعلــم وكانــت هــي قــد علمــت

ى علــ أرى عليهــا احلــد حــد الــزاين وال فــإن ،ذلــكى علــالــذي صــنعت حيــرم عليهــا فقــدمت  أن علمــت

وفـرق بينهمـا ، فعلت ذلك جبهالة منها مث قذفها بالزنا ضرب قاذفها احلـد وإن ً،زوجها حني قذفها شيئا

   .)٤(وتعتد بعد ذلك عدة كاملة األوىل من عد�ا يبق وتعتد ما

                                                











١٤١

زوجهـا وهـي  سألته عـن امـرأة تـويف: قال، )عليهما السالم( ىعن أخيه موس، بن جعفر عبد هللاوعن 

كان دخل �ـا زوجهـا ن إ :قال ،ًميضي هلا أربعة أشهر وعشرا ما حاهلا أن حامل فوضعت وتزوجت قبل

حتـل لـه  مث ال، خـرمـن الـزوج اآلى مث اعتـدت عـدة أخـر، عليهـا مـن زوجهـا يبقـ فرق بينهما فاعتدت ما

عنهـا وهـو  عليهـا مـن املتـوىف يبقـ تزوجت من غريه ومل يكن دخل �ا فرق بينهما فاعتدت ما وإن ،ًأبدا

   .)١(خاطب من اخلطاب

  : القول الثاين مجلة من الرواياتى علويدل 

: قـال ،تنقـضي عـد�ا أن امرأة تزوجت قبل: قلت، )عليه السالم( عن أيب جعفر، مثل صحيح زرارة

واحدة منهما مجيعايفرق بينهما وتعتد عدة ً)٢(.   

ــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وصــحيح العبــاس يفــرق بينهمــا : قــال ،يف املــرأة تــزوج يف عــد�ا، )علي

   .)٣(ًوتعتد عدة واحدة منهما مجيعا

يفرق : قال ،يف املرأة تزوج يف عد�ا، )عليهما السالم( عن أحدمها، عن بعض أصحابه، وعن مجيل

ت ءجـا وإن ،خـريأكثـر فهـو لأل أو ت بولد لستة أشهرءجا وإن ً،حدة منهما مجيعابينهما وتعتد عدة وا

   .)٤(ولقل من ستة أشهر فهو لألبولد أل

ليهـا فتزوجـت مث قـدم زوجهـا إ ينعـ أو امرأة فقدت زوجهـايف ، )عليه السالم(عن الباقر ، وعن زرارة

   .)٥(حدةًتعتد منهما مجيعا بثالثة أشهر عدة وا: قال ،بعد ذلك فطلقها

  

                                                













١٤٢

 فاعتـــدت ،ليهـــا زوجهـــاإ يســـألته عـــن امـــرأة نعـــ:  قـــال،)عليـــه الـــسالم( عـــن أيب جعفـــر، وعـــن زرارة

 رمحهـا أمنـا يـستربإ و،ثالثـة قـروء: قـال ، كـم تعتـد بالثـاين،خـر ففارقهـا اآلاألول فجـاء زوجهـا ،وتزوجت

  فـأىب،دتني مـن كـل واحـد عـدةًأناسا قالوا تعتد عن إ وذلك: قال زرارة، بثالثة قروء وحتل للناس كلهم

   .)١(تعتد ثالثة قروء وحتل للرجال:  وقال)عليه السالم( جعفر أبو ذلك

بـل ، للتقية األوىليف الطائفة  ي مع احتمال قو،طائفة الثانية أقرب من حيث الصناعةلا أن ىخيف وال

كـان  وإن ليـه فالتـداخلوع، الـشهرة إىل أقـرب األوىلنعـم الطائفـة ،  من العامةإمجاعذلك  أن قد عرفت

  .ن عدم التداخل أحوط أالإأقرب 

 وعـدة ،ما لو اختلفتا يف النوعى احتمال اختصاص العدتني عل(: أما مجع املعارج بني الطائفتني بقوله

  . فغري ظاهر الوجه ،)ىيعد الظاهر من موردمها فال اتفقتا فيه كما هو ما لوى واحدة عل

ًا مث نـئطلقهـا باإذا كمـا ، طي الـزوج شـبهةم الفـرق بـني كـون الـواومما تقدم من تـداخل العـدة ظهـر عـد

مـا مكـان احلمـل منهإلـو فـرض ــ  من أحدمها أو ام وكانت العدة من احلمل منه،غريه ها يف العدة أوأوط

 الفــسخ أو بـاالختالف سـواء كـان وطــي الـشبهة قبـل الطـالق أو كانـت العـدة غـري احلمــل أو أو  ـًاتوأمـ

  . خمتلفتني معه وكانت العدتان متساويتني أو أو بعده رم أواحمل عحنومها كالرضا

 الـدليل ةحـدصادق ملا عرفت مـن وتمنا تتداخالن بقدر الإو، نعم الالزم يف املختلفتني أخذها أبعدمها

  .يف اجلميع

نعـم لوكـان االشـتباه (: اهر فقال يف اجلو،بعض الصور عن تعدد العدة مجاعة من الفقهاء استثىن وقد

   اجته ،ًق نفسه مثالطلمن امل

                                                





١٤٣

منــا تعلقتــا بواحــد إمــا � ألت �ــاأخــري واجتــزًالتــداخل وفاقــا للفاضــلني بــأن تــستأنف عــدة كاملــة لأل

ينــايف ذلــك   الــرحم والءةظهــرت بــرا اســتأنفت عــدة كاملــةإذا و، يمنــا هــو الــوطإواملوجــب هلمــا حقيقــة 

ً  شـبهة مـثال وقع الـوطي وحينئذ فلو،منهطالق عدم تداخل العدتني بعد انسياق التعدد إكثر طالق األإ

وكـذا لـو . ل الثانيـةمـ للعـدتني مث تكحيـسب األوىلالثالث فالباقي مـن العـدة  الثاين أو أو األوليف القرء 

فـرق  وال، األولبالتداخل املزبـور مـن  بل هي أوىل،  عد�اءيف أثناً أيضا ًها شبهةأ امرأة شبهة مث وطأوط

ى خــرقراء واأل بـاألًمها مـثالاحـدإمـن جنـسني بــأن تكـون  أو ن جـنس واحـديف ذلـك بـني كـون العـدتني مــ

  . )باحلمل

إذا نــه  أل،أحـدمها صــحته أو انكــون وطـي الــشبهة بــسبب عقـد فاســد يظنــي أن بــنيال فـرق  أنــه كمـا

 أو النـومالـشبهة الـوطي يف حـال  يكـوط أن  بل قد ذكرنا فيما سبق،زنا ومل يكن شبهةيعلمان كان كانا 

ولذا تكون ، ه حمرتمؤخر فاملشتبه وطعلم أحدمها دون اآلإذا ما أ، أشبه كراه واالضطرار وماإلايف حال 

ــه العــدة ــهأشــبهة بــال عقــد بــزعم  يكــان الــوط أو ،ل  أنــه زعمهــا أو،  لوحــدة املــالك يف اجلميــع،�ــا زوجت

طي كـان الـو أن من وقت انكشاف ال يالشبهة من انتهاء الوط يأول عدة وط أن  ومن الواضح،ازوجه

ول أ أن كمـا، من جهـة االنكـشاف الشارع جعل العدة عليها يف الشبهة من جهة الوطي ال ألن ،بشبهة

  . العدة من حني اخلروج الكامل عنها

، العـدة مـن حـني الـوطي أن عـدة وطـي الـشبهة ممـا ظاهرهـاى وقد تقدم مجلة مـن الروايـات الدالـة علـ

  : حيث قال، ين اجلواهراألمركال  إىل وقد أملع

املــراد حــصول العلــم  ألن ،وقــت االجنــالء فوقــت االعتــداد مــن الــشبهة آخــر وطئــه ال، وكيــف كــان(

، ًفاســداً كــان عقــدا وإن ،غــريه  الــذي هــو يف احلقيقــة موجــب للعــدة الءة رمحهــا مــن ذلــك الــوطيبــربا

  الشبهة ملا كانت مبنزلة النكاح الصحيح كان االجنالء  أن ىودعو



١٤٤

  . ًيصلح مدركا عندنا جمرد استحسان الى كما تر، عدة منهمبنزلة الفراق فتكون ال

كانـت مـع إذا عـدم التـداخل االعتـداد للـشبهة ى  الدالة علةظاهر النصوص املزبورن إ : يقالنعم قد

 مــن دون نعــم لــو كانـت الــشبهة جمـرد الــوطي، عقـد تــزويج بعـد التفريــق بينهمــا وهـو الزم ارتفــاع الـشبهة

  . )ينبغي تركه ومن هنا كان االحتياط ال، ن آخر وطيعتداد معقد اجته حينئذ اال

  . ًطالقاإمدخلية لعقد التزويج  ال إذ ،خل فقد عرفت ما فيهإ )نعم قد يقال(: أما قوله

  . استيناف ن الالزم تكميل العدتني بعد التداخل وال أتقدم ظهر مث مما

محـل أمتـت عـد�ا  الطـالق وال شـبهة عـن  تـأخر الـوطيولـو(: ومنه يظهر وجه النظـر يف قـول اجلـواهر

فرغـت منهــا إذا فـ، عقـد جـائز وسـبب مـسوغ إىل صـل املؤيـد بتقـدمها وقو�ـا باسـتنادها لأل،مـن الطـالق

 انقطعــت عدتــه راجعهــا فــإن ً،كــان الطــالق رجعيــان إ  وللــزوج مراجعتهــا يف عدتــه،اســتأنفت عــدة الثــاين

بــل يف القواعــد واملــسالك ، �ـا يف عــدةلكوً  بالــشبهة ولـيس للــزوج وطئهــا قطعــاوشـرعت يف عــدة الــوطي

االسـتمتاع ى دل علـ ة مـارضادليل عليه يصلح ملع لكن ال، تنقضي عد�ا أن  إىلاملنع من االستمتاع �ا

  . )استيناف الالزم تكميل العدتني بعد التداخل وال إذ ،بالزوجة

 بـأن ،يف زمـان واحـد تاأابتـدإذا ًخـصوصا ه ذهـ أو  هـذهميمث لو قيل بالعدتني مل يكن وجه ظـاهر بتقـد

، باالسـتيناس  فـالقوة الـيت ذكرهـا أشـبه،مـا أشـبه أو الرضـاع أو الفـسخ  الشبهة الطالق أوصادف وطي

 وجــواز ،لــزوم العــدةى مقتــضفهــو ، أمــا عــدم جــواز وطــي الــزوج هلــا فيمــا كانــت يف عــدة وطــي الــشبهة

ين كحـال احلـيض األمرتالزم بني  ال و،اع الزوج بزوجته استمتأدلةطالق إى غري الوطي مقتضاع باالستمت

  ى ئم علبل يف الدا، عدم الوطي يف املتعةمة واشرتاط حتليل غري الوطي لأل ووالنفاس



١٤٥

  . حيانيف بعض األ أو ًما ذكرناه يف كتاب النكاح من صحة اشرتاط عدم الوطي يف الدائم مطلقا

سـألته عـن الـرجلني شـهدا  : قـال،)عليـه الـسالم( عـن أيب جعفـر، وقد تقـدم حـديث حممـد بـن مـسلم

مل  أنـه عمزالـزوج الغائـب قـدم فـمث إن ، تزوجـت وطلقهـا فاعتـدت املـرأه أنه رجل غائب عند امرأتهى عل

ويؤخــذ الــصداق مــن الــذي ، خــري عليهــاســبيل لأل ال:  فقــال،يطلقهــا فأكــذب نفــسه أحــد الــشاهدين

   .)١(تنقضي عد�ا  حىتاألولر�ا قي خري والتعتد من األ و أملك �ااألول و،خرياألى شهدا فريد عل

  .القرب الذي هو كناية عن اجلماع  وامنا استثين،ملك يف كل شيء األ،ملكن الظاهر من األإف

ختـني أيف   قـال)عليـه الـسالم( أبـا عبـد هللان إ :رواه مجيل بـن صـاحل  ما،ةومثل هذه الرواية يف الدالل

لكـل واحـدة منهمـا الـصداق : قال ،هذاى  هذا علهذا وامرأةى ت امرأة هذا عللخوين فأدخاهديتا أل

تنقــضي  يقــرب واحــد منهمــا امرأتــه حــىت ال و،كــان وليهمــا تعمــد ذلــك أغــرم الــصداق وإن ،بالغــشيان

   .)٢(العدة

جيوز عقده عليها يف أثناء عدته لو كان الطالق (: ومما تقدم ظهر وجه النظر فيما ذكره اجلواهر بقوله

 وحرمـة الـوطي ،اتمـعمومانع منها لل ال أنه ّ إال،عدته ودخلت يف عدة املشتبهخ بذلك انفس وإن ً،بائنا

  . )تنايف ذلك عليه ال

تـداخل ى ا حيـث بنينـا علـمث إنـ، ذ لو قلنا بانفساخ عدته كيف جيوز عقده عليها وهي يف عدة الغـريإ

 يف قـدر التـداخل كانت عدة وطي الشبهة متداخلة مع العدة الرجعيـة كـان للـزوج الرجـوعإذا ف، العدتني

  الرجعة  ألن ،فيما بعده وقبله ال

                                                







١٤٦

هـي امـرأة  إذ ،نكاحهـا يف حـق للـزوج ويف هذه العدة ال، منا بقيت العدة عن وطي الشبهةإو، انتهت

  . العدة يف يف عدة الغري فيشملها دليل املنع عن النكاح

 يف كانـت وإن ا�ـ أل،العدتنيتداخل  يف يتزوج �ا أن ها يف عدة الزوج فليس لهأأما املشتبه الذي وط

مشلـه دليـل حرمـة العقـد يف عـدة   زواج صـحيحدةعـ يف �ا حيث كانـتأّ إال عدته من جهة وطي الشبهة

  .الغري

 ئالعـدة تبتـدحيـث إن ، مات زوجهـا ومل يـصلها اخلـربإذا  ما ،جايشبه هذه املسألة يف حرمة الزو مماو

  بأ�ـا طلقـت أوًزعمـا أو  باملـسألةً بلوغهـا اخلـرب جهـالتزوجها رجل بني الوفـاة وبـنيإذا ف، من حني العلم

كيـف يـنكح مـن حتـرم عليـه بعـد  إذ ،القاعـدة بطـالن النكـاحى فسخ نكاحها وانقضت عد�ا كان مقتض

علمــت بطــل النكــاح إذا فــ، يف عــدة ذات زوج وال ن ال�ــا اآلأاحتمــال  و،ت زوجهــاومــى اطالعهــا علــ

، ًأيـضازوجته حال علمها ى   �ا تبقأ احتمال هومثل، شياء خاصةأى  توقف بطالن النكاح علأدلةخالف 

جها حال العـدة ممـا يـشمل االبتـداء اكن من زوم عدم التأدلةخالف ظاهر نه  أل،يقر�ا أن منا ليس لهإو

  . لو باملناط وواالستمرار

 طلقــتاملبــسوط يف مــسألة احلامــل مــن الــشبهة لــو  يمواضــع الــرد والقبــول يف حمكــيظهــر ممــا تقــدم و

الرجعة تثبـت بـالطالق فلـم تنقطـع ألن ( : قال،له الرجعة يف زمن احلمل أن  حيث جعل املذهبً،رجعيا

قض فثبـت الرجعـة عليهـا ولـه ن فعد�ا مل تاألولوهذه مامل تضع احلمل وتكمل عدة ، قضي العدةنت حىت

إذا و(: قـال أن ىلإ) ءقراتنقـضي عـد�ا بـاأل أن ىلإتـضع مـدة النفـاس و أن دامت حامال وبعد الرجعة ما

كانت يف مدة النفـاس مل  وإن ،وضعت ثبت له عليها الرجعةإذا ف، له عليها يف حال احلمل رجعة قلنا ال

   قد انقضت األولعدة  ألن ،تشرع يف عد�ا منه



١٤٧

  . )مل تكن معتدة منه يف تلك احلال كحالة احليض يف العدة وإن ،فثبت له الرجعة

ذلك جواز عقد الغري عليها زمن احلـيض املتخلـل ى لكن يتفرع عل(: قولهولذا أشكل عليه اجلواهر ب

،  ضـرورة احتـساب ذلـك كلـه مـن العـدة، عن املتـصل بـالطالق وهـو معلـوم الفـسادًيف أثناء العدة فضال

ن أّ إال اللهــم، مــع معلوميــة اشــرتاط ذلــك بكونــه يف العــدةموتــه فيــه  أو ولــذا يرتتــب التــوارث مــع مو�ــا

خـروج زمـن ى  وفيـه منـع كمنـع دعـو،كونـه فيهـاى عـدم انقـضائها ال علـى علـً أيضا ذلك ارمد أن ىيدع

  . )احليض عن العدة

 قبـل اليـأس ًءاصادف الطالق وحنوه قـرإذا  اليأس فيما حنا فيما سبق عدم العدة بعدا حيث رجمث إن

  وطـي الـشبهة لـوكمـا هـو احلـال يف، ًنكحها الثاين حني ذاك كان النكاح صـحيحاإذا ف، مث بلغت اليأس

قبل رء قيف حال ال هاأوطإذا أما ، وطي شبهة ذات زوج نه وطي شبهة خلية الإف، ها يف ذلك احلالأوط

  . ها حال اليأسسن اليأس انقضت العدتان ببلوغ

  



١٤٨

من الطالق واختلفا يف زمـن ق الزوجان يف زاتفإذا (: مع اجلواهرً قال يف الشرائع ممزوجا ):٢مسألة (

 اخـتالف يف الـوالدة نـه ألتـأخره  سـواء ادعـت تقدمـه أو، كـان القـول قوهلـا:مجاعة ولشيخفعن ا، الوضع

 ومـن هنـا لـو، ًأيـضا فكمـا تـصدق يف أصـله تـصدق يف وقتـه ،وهي من فعلها املؤمتنة عليـه بأ�ـا ذات يـد

 أو هتقدمى سواء ادع، القول حينئذ قوله فإن ،اختلفا يف زمن الطالق وفرض ا�ما اتفقا يف زمن الوضع

ولكن ،  يف وقتهًأيضاأصله يصدق  يف  اختالف يف فعله الذي هو الطالق الذي كما يصدقنه أل،تأخره

ا وهـي القاعـدة مهـفـالقول قـول مـن ينكر، عـدم الوضـع وصل عـدم الطـالقاأل ألن ،إشكاليف املسألتني 

دمي ذي الفعــل يقتــضي تقــ  مــادلــة ولــيس يف األ،املعلومــة عنــدهم وهــي تــأخر جمهــول التــاريخ عــن معلومــه

 مــن غــري فــرق بــني التــشخيص بالزمــان واملكــان ، القاعــدة املزبــورة يف مقــام الــدعاويرضاوجــه يعــى علــ

  . )وغريمها من املشخصات اليت يتصور فرض التداعي فيها

ال حلفـت إكـان ثبـت قولـه و فـإن ،البينـة إىل الالزم احتياج الرجل يف نفي قوهلا يف زمن الوالدة: أقول

ذا اليـد  ألن وذلـك، مل تكـن حلـف هـو فـإن ،البينـة إىل لزوج يف نفي قولـه يف زمـن الطـالقحتتاج او ،هي

 البينـة إىل  حباجـةياملـدع فـإن ، كـون الـدار الـيت فيهـا زيـد لـهإنسانى ادعإذا كما  ،يمنكر وطرفه املدع

 قق عليـه غـري احملإشكالذكره الشيخ واجلماعة وكما وعليه فاحلكم ، اليمني إىل حباجة اجلالس يف الدارو

 ا ذهخيـرج الرجـل يف الطـالق واملـرأة يف الوضـع عـن كونـ صالة عدم الطالق وعـدم الوضـع الأ ألن ،وارد

  . البينة إىل  هو احملتاجييكون طرفه املدع أن يد مما يوجب

   الزوج تقدم ادعىإذا (: حيث قال، حيضامنه يعرف وجه النظر يف ما يف اإلو



١٤٩

يــوم  بــل :تقــول هــي و،توابعهــاى قــبي و فيثبــت انقــضاء العــدة،املــذكورال ربعــاء يف املثــاأل الطــالق كيــوم

صـل األ أن هرضـا ويع،الطـالق مـن فعلـه ألن ،ثباتـه فيقـدم قـول الـزوجإ و فينعكس نفيه،اجلمعة يف املثال

الطـالق بيـده ويـصدق يف  ألن ،األولصح عنـدي األ و،صل بقاء حقوقهااأل وعدم الطالق يوم اخلميس

  .)قتهيف وأصله فيصدق 

يـوم : فيقـول هـو، ربعـاء يـوم األينطلقـ: حيـث تقـول هـي ،األوىلعكس الـصورة هنا صورة و(: مث قال

  ).ينفيه الطالق من فعله وهو ألن ً وهيهنا قدم قوله قطعاو حقه ويثبته هيفن فت،اجلمعة

القـول يكـون  أن نه حيتملإف، زمان الطالق واختلفا يف زمان الوضعى اتفق الزوجان عل ولو: (مث قال

  . )١() من فعلهانه ألوحيتمل تقدمي قوهلا، املنكر وهذا معىن، صلقوله يوافق األ ألن ،قول نافيه

  .يقيم الزوج البينةّ إال أن الالزم ترجيح قوهلا أن نك قد عرفتأمع ً نه مل يرجح شيئاإف

 ن يف العــدة اللــيهإ بــأن الرجــوع تقــدمي قوهلــا يف ادعــاء الــوالدة مبــا ذكــره اجلــواهرى  علــشــكالأمــا اإل

العلـم  مل يـدع الـزوجإذا  وبل، ا تيقنت العدةإذمنا هو إذلك ن إ بل يف كشف اللثام، مل مثل الفرضيش

تـداعيا وحلفــا فيقــول الـزوج مل تــنقض عــدتك بالوضــع إذا �مــا أغــريه ب وولــذا حكــم يف املبـسوط، بكـذ�ا

  . صل بقاء العدةاأل ألن ،هانقضت عديت بالوضع فالقول قول: وتقول، قراءفعليك االعتداد باأل

  فـال،البينـة إىل طرفـه حمتـاجن أ و،القاعـدة تقـدم قـول ذي اليـدى مقتض أن قد عرفت إذ ،فغري ظاهر

، يـشمل مثـل الفـرض نـه الأيستـشكل عليـه ب  حـىتإلـيهناالستداالل بكـون الرجـوع يف العـدة  إىل حاجة

  .  شامل للفرضًأيضا فدليل العدة ،املناط إىل ضافةهذا باإل

  خت اج من األقال الزوج بتقدم الطالق فيحق له الزوإذا ف، هذاى وعل

                                                

 



١٥٠

إذا يف عكـسه  أن كمـا، ثبتـت الزوجـة قوهلـاأّ إال إذا ً،أيضابل وللعاقد ، واج بهواخلامسة صح هلما الز

ّ إال جـراء العقـدإء العدة وقال ببقائها حق هلـا الـزواج وصـح للرجـل اجلديـد تزوجيهـا وللعاقـد  قالت بانتها

  .يثبت الزوج اخلالفأن 

بــل ،  بــال منــازعنــه أل قــدم قــول املــدعي،أعلــم املــدعي الى مث لــو كــان جــواب أحــدمها يف قبــال دعــو

أعلـم  ال: وقـال الـساكن،  عليه ملكه هلاإنسان داعى فإن ،يف الدار اليت يسكنها زيد  كذلك حىتاألمر

مثـل  يففـ، صـول احلكم حـسب األيدري كان كان كالمها الإذا و ،يحكم بالدار للمدع، ملك من هي

  . يثبت اخلالف أن  إىلالدار حيكم �ا لذي اليد

طبــق ى شـبه مل يكــف سـكوته للحكــم علـأمــا  ًغائبـا أو أوً جمنونــا أوً عليــه قاصـراى كــان املـدعإذا نعـم 

كـان ا�نـون يباشـر امـرأة إذا فـ، دعـواه ييثبـت املـدع سـابقه حـىتى  جيـري علـاألمـرمنـا إو ،يادعاء املـدع

ى علــى يرتــب احلــاكم أثــر الــدعو  ال،الزوجــة لــه أن ى عنــد احلــاكم وادعــإنــسان منــذ مــدة مث جــاء ةنونــجم

وكـذلك ، �ـا زوجتـهأ ييثبت املدع حىت احلالة السابقة على األمرمنا يرتك إ و،منازع كان بال وإن ياملدع

  . مالك وغريهايف األ

 كـان اجلـواب مـن أحـدمهاإذا يف صـورة مـا  ولذا رد اجلواهر ما ذكره القواعد واملسالك وكشف اللثـام

النكــول  اجلــزم أوى يلــزم بــاليمني علــنــه إ( :هــؤالء حيــث قــال ،ال أدري: خــرمــن اآلى يف قبــال الــدعو

 ا المـكـان كـل منهإذا  كمـا ،صـلاألى مقتـضى نكـل عمـل علـ فـإن ،حينئذ ويثبـت حقـه يفيحلف املدع

 رضايعـ الـشك الن أ و،الوجـه فيـه الظـاهرأن  بل يف كشف اللثـام،  وظاهرهم املفروغية من ذلك،يدري

عليـــه يف الـــدعاوي كلهـــا عـــن الـــدفع �ـــذا ى  يعجـــز املـــدعلـــومل يكـــن كـــذلك ملنـــه إ ويف املـــسالك، اجلـــزم

  . )الطريق

   يالظاهر احنصار طريق ثبوت حق املدعن إ: قلنا يف كتاب القضاء(: بقوله



١٥١

 ،يـدري عليـه الى  علم املدعي بكون املدعًخصوصا يف صورة، عليه بيمينهى مل يرض املدعن إ بالبينة

 وجــه مـا الك، وجـه لــه تكليفــه اليمـني اجلازمـة حينئــذ ال فـإن ،حلفــه علـى ذلــك أو ،تـصديقه يف ذلـكأو 

ه ممــن مل حنــو وميــت قاصــر أو أو غائــبى علــى كمــا لــو ادعــ، البينــةّ إال يللمــدع فلــم يكــن ًكالجلعلهــا نــا

  . )١()نكارإيكن منهم 

، الالحقـة أو الوضع كان يف اجلمعـة الـسابقة أو بأن الطالق: قال أحدمهاإذا ل ما مما تقدم يعلم حاو

 ًوكـيال أو ًوصـيا أو أوً خـر وليـاوكـان الطـرف اآل، الطرفني أحـد الـزوجني كان أحدإذا كما يعلم حال ما 

بــني اختلـف الوارثــان  ســيأيت حبـث مــا لــو و،صــولالطرفــان الفـروع ال األكــان إذا وكــذلك حــال مـا ، ًوارثـا

  . لكل حكمهحيث إن  ،أدري مصدق ومكذب وقائل ال

  

                                                





١٥٢

منــذ ً ت بولــد لــستة أشــهر فــصاعداءأقــرت بانقــضاء العــدة مث جــا لــو: قــال يف الــشرائع ):٣مــسألة (

  . احلملى  ما مل يتجاوز أقصشبه التحاقه واأل،يلحق به ال: ا قيلطلقه

مقبـول يف انقـضاء  قـول املـرأة ألن ،القول بعـدم حلوقـه بـاملطلق للـشيخ يف املبـسوط: قال يف املسالك

ًلـو كـان الحقـا ملـا انقـضت  إذ ، واحلكـم بانقـضائها يقتـضي انتفـاء الولـد،العدة مبـا ميكـن صـدقه كمـا مـر

أقــل احلمــل مــن حــني الطــالق  يالتقــدير مــض ألن ،مكــان جتــدده بعــدهاإ إىل ًمــضافا، العــدة قبــل وضــعه

هـا بانقـضاء العـدة صـحيح إقرارن وأل، ابقها السإقرار ينايف ماى بل منها دعوصالة عدم التقدم فال يقأو

  . ًظاهرا فال يبطل بأمر حمتمل

 ً�ا لو كانت فراشا والولـد ميكـنأ ،احلملى حاقه به ما مل يتجاوز أقصتووجه ما اختاره املصنف من ال

، ولون لـألحلاقه بالثـاين فيكـإتزوج حبيث ميكن ت�ا مل أالفرض  ألن ، له يساويهرضامع يكون منه والأن 

يرفع احلق الثابت للفـراش  خبارها الإ ألن ، فكذا هنا،ًاإمجاعنه يلحق به إكما لومل خترب بانقضاء العدة ف

  . بوين والولداملشرتك بني األ

  .ولغري ذلك مما تقدم ا ذات يد� أل،فقد تقدم قبول قوهلا، قرت املرأة بانقضاء العدة ألو: أقول

 هلـا أكثـر وطيـه حلاقـه بالرجـل بـأن كـان منـذإ قد ميكن نه أل،ثة أقسامثالى ت بولد فهو علءجاإذا مث 

يعلــم  وقــد ال، ميكــن قــد الو، احلمــلى مــا اخرتنــاه مــن أقــصى ًبنــاء علــ، ةمــن ســتة أشــهر وأقــل مــن ســن

كـان بــني إذا كمـا ، حلـاق ميكـن اإلملإذا  يف الـصورة الثانيـة أي فيمـا إشـكال ال ،مكـانمكـان وعـدم اإلاإل

الولـــد مـــن احلـــالل : قالـــت فـــإن حينئـــذ و،ًشـــهراة عـــشر ثالثـــ أو ة الكاملـــة مخـــسة أشـــهرالـــوطي والـــوالد

 وكــان ،أعلــم ال: قالــتن وإ ، قبــل قوهلــا،مــن احلــرام: قالــت وإن ،ا ذات اليــد�ــ أل قبــل قوهلــا،كالــشبهة

  كما ، مكان احلاللإ



١٥٣

حكـم الـشارع بـأن بـضميمة  ،)١(الولـد للفـراش لقاعـدة ،نه للحـالل أوطئت شبهة وزنا فالظاهرإذا 

  .  كما ذكرنا ذلك يف كتاب النكاح،املشتبه حالل

  .مكان يشمله دليل الفراشمع اإل ذإ، علمأال : حال الصورة الثالثة بأن قالت ومنه يعلم

 ، وطيـان حـالالن مـن زوج ومـشتبه أقـرع بينهمـاككـان هنـا فـإن ،حلـاق بالرجـلمكـان اإلإكـان إذا أما 

  .ان فالولد للفراش حمكمكان حالل وحرام من زوج وزوإن 

مــن  خــر أورثــة اآلمــن أحــدمها وو ادعــاء عــدم العلــم مــن الــزوجني أو نكــار أوأمــا مقــام االدعــاء واإل

خيلو  كان بعض ما ذكراه ال وإن ،طالة الكالم فيهإ إىل حاجة  فال،يل ذكره الشارحانالورثتني ففيه تفص

  . من نظر

                                                





١٥٤



١٥٥

  

  فصل

  في عدة الوفاة

  

كانـت ن إً أشـهر وعـشرا عـةتعتـد احلـرة املنكوحـة بالعقـد الـصحيح أرب(: شرائعقـال يف الـ ):١مـسألة (

  . )ًئالحا

﴿والــذين : هقــال ســبحان، بــل والعقــل يف اجلملــة، مجــاعذلــك الكتــاب والــسنة واإلى يــدل علــ: أقــول

ًزواجا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾يتوفون منكم ويذرون أ ً .  

 فـإن ،)١(احلول﴾ إىل ًزواجهم متاعاًمنكم ويذرون أزواجا وصية أل﴿والذين يتوفون : أما قوله سبحانه

لكـن لنـا كـالم يف ، يـة املتقدمـةيف اآل فهو منسوخ بقولـه سـبحانه وتعـاىل، ةكان املراد منه االعتداد بالسن

  .باب النسخ ذكرناه يف التفسري

ً زواجهـم متاعـا أل﴿وصـية: لقولـه سـبحانه،  سـنةسـالموقد كانت العدة يف صدر اإل: حيضاقال يف اإل

 ونسخت السنة بأربعة أشـهر وعـشرة ،وكان هلا النفقة يف العدة فنسخت النفقة باملرياث ،)٢(احلول﴾إىل 

  ًا إمجاع لتأخرها عن آية احلول يف التنزيل ،أيام

                                                

 





١٥٦

  . االعتبار يف النسخ للتأخر يف التنزيل فإن ،يضر تالو�ا من الصحابة وال

  .ىخيف  من كافة املسلمني كما المجاعبل اإل، متواتر يف كالمهم ذلك يف الدائمةى  علمجاعواإل

 ،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، بــصري املــرادي أبــو ىفقــد رو، وأمــا الروايــة فهــي فــوق حــد التــواتر

أبعـث  أن قـد كنـنت قبـل، أف لكـن: قـال للنـساء )صلى هللا عليـه وآلـه( رسول هللان إ :حديثقال يف 

أمتـشط  ال: مث قالـت، عنها زوجها أخذت بعرة فرمت �ا خلـف ظهرهـا تويفإذا ن املرأة فيكن أ وفيكن

   .)١(تصربن مث ال، ًمنا أمرتكن بأربعة أشهر وعشراإو، ً كامالًأختضب حوال أكتحل وال وال

جعلــت فــداك كيــف : قلــت لــه:  قــال،)عليــه الــسالم( عــن أيب جعفــر الثــاين، وعــن حممــد بــن ســليمان

 ،ًعنها زوجها أربعة أشهر وعـشرا وصارت عدة املتوىف، ثالثة أشهر ث حيض أوصارت عدة املطلقة ثال

هللا  فـإن عنهـا زوجهـا وأمـا عـدة املتـوىف، أما عدة املطلقة ثالثـة قـروء فالسـترباء الـرحم مـن الولـد: فقال

ًشرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم جيا�هن فيما شـرط هلـن ومل جيـر فيمـا اشـرتط علـيهن تعاىل ً، 

ربص أربعــة تــ﴿للــذين يؤلــون مــن نــسائهم : عــز وجــليقــول  إذ ،يــالء أربعــة أشــهرشــرط هلــن يف اإل أمــا مــا

غايــة صــرب املــرأة عــن  أنــه  لعلمــه تبــارك امســه،يــالءحــد أكثــر مــن أربعــة أشــهر يف اإلأشــهر﴾ فلــم جيــز أل

أخـذ منهـا لـه عنـد ًمات زوجها أربعة أشهر وعشرا فإذا تعتد  أن نه أمرهاإوأما ما شرط عليهن ف، الرجل

ً بأنفسهن أربعـة أشـهر وعـشرا﴾ ﴿يرتبصن: عز وجلقال هللا ، يالءأخذ هلا منه يف حياته عند اإل موته ما

  غاية  أن وعلم، ربعة أشهرمع األّ إال يام يف العدةومل يذكر العشرة األ

                                                





١٥٧

   .)١(ربعة أشهر يف ترك اجلماع مث أوجبه عليها وهلااملرأة األ

ي علة صارت عدة املطلقة ثالثة أل: )عليه السالم( عبد هللا أليب قلت:  قال،نان بن سعبد هللاوعن 

، حرقـة املطلقـة تـسكن يف ثالثـة أشـهرألن  :قـال، ًعنهـا زوجهـا أربعـة أشـهر وعـشرا أشهر وعدة املتوىف

   .)٢(بعد أربعة أشهر وعشرّ إال تسكن عنها زوجها ال وحرقة املتوىف

ومــن :  قــال، يف بيــان الناســخ واملنــسوخ)عليــه الــسالم( علــي عــن )٣(ســنادهإ ب،النعمــاين وعــن تفــسري

مات الرجل ألقت املرأة خلف ظهرها إذا وكان ، املرأة سنة كاملةى علالعدة كانت يف اجلاهلية  أن ذلك

تطيـب  أمتـشط وال أكتحـل وال أوال ،مـن هـذه يعلـالبعـل أهـون : وقالـت، جيـري جمراهـا ما أو ًشيئا بعرة

 أول فـأنزل هللا يف ،خيرجو�ـا مـن بيتهـا بـل جيـرون عليهـا مـن تركـة زوجهـا سـنة فكـانوا ال، تزوج سـنة أوال

ٍوالــذين يـتـوفـــون مــنكم ويــذرون أزواجــا وصــية ألزواجهــم متاعــا إىل احلــول غيـــر إخــراج﴿: ســالماإل َ َْ ِ َِْ ِ َّْ َ َ َ ْ ُْ َ ً ًَ َْ ِْ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ َْ ً َ ََّ َ ُ َ ُ ْ ِ َّ َ

ِ﴾)٤( 

َوالــذين يـتـوفـــون مــنكم ويــذرون أزواجــا يـتـربــصن بأنـفــسهن أربـعــة ﴿ :نــزل هللا تعــاىلأ ســالمفلمــا قــوي اإل ْ َ ََ َ َ َ ْ ُْ َ ََّ ِ ِ ُِ َِ َّ
َ َ َ َ َْ َ ََّ َُ ً ْ ُ َ ْ ْ ِ َّ َ

ِأشهر وعشرا فإذا بـلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فـعلن يف أنـفسهن بالمعروف
ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َِ َّ َِّ ِ ُِ ْ ِ ْ َ َ َ َْ ُ َْ َ ََ َ ََ ُ َ ََ ُ ُْ ًَ ِ ْ ٍْ﴾)٥( .  

مـات الرجــل مــن إذا كانـت عــدة النـساء يف اجلاهليــة : رفعــه قــال ، يف تفـسريهإبــراهيم علــي بـن وعـن

عــادا�م وأنــزل هللا ى علــبــل تــركهم ، هم عــن ذلــكقلفلمــا بعــث هللا رســوله مل يـن،  ســنةامرأتـه تعتــد امرأتــه

ْوالذين يـتـوفـون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهـم﴿: ًعليه بذلك قرآنا فقال ِْ ِ ِ
َ َ َ َ َ َْ َْ ً َ ََّ ً َ ُ َ َ ْ ُُ ْ ِ َّ َ َ

ِ َ متاعـا إىل احلـول غيــر َّ َْ ِ ْ َ َْ َ ِ ً َ

ٍإخراج َ ْ
ًوالذين يـتـوفـون منكم ويذرون أزواجا﴿: نزل هللاأ سالمفلما قوي اإل، ً فكانت العدة حوال،)٦(﴾ِ َ َ َ َْ َ َ َُ َ َ ْ ُْ ُ ْ ِ َّ َ َ

ِ َّ   

                                                

 

 

 





 



١٥٨

ًيـتـربصن بأنـفسهن أربـعة أشهر وعشرا ْ َْ َ ٍَ ُ َ ََ َْ َ َْ َّ ِ ِ ُ َِ ْ َْمتاعا إىل احلو﴿:  فنسخت قوله)١(﴾َََّ َْ َ ِ ً ٍل غيـر إخراجَ َ َْ ِ َْ ِ﴾)٢()٣(.   

عنهـا  توىفسألته عن امل: قال ،)عليه السالم( خيهأعن ، جعفر علي بن عن،  بن احلسنعبد هللاوعن 

ًشهر وعشراأربعة أ: قال ،زوجها كم عد�ا
)٤(.   

ِمتاعـا إىل احلـول﴿ :سـألته عـن قولـه تعـاىل:  قـال،)عليـه الـسالم( عن أيب جعفر، وعن أيب بصري ْ َ َْ َ ِ ً َ غيــر َ َْ

ٍإخـــراج َ ْ ًيـتـربـــصن بأنـفـــسهن أربـعـــة أشـــهر وعـــشرامنـــسوخة نـــسختها : قـــال ،)٥(﴾ِ ْ َْ َ ٍَ ُ َ ََ َْ َ َْ َّ ِ ِ ُ َِ ْ  ونـــسختها آيـــة )٦(﴾َََّ

  . املرياث

   .)٧( وذكر مثله،)عليه السالم( سألته:  قال،عن معاوية، وعن ابن أيب عمري

َوالـذين ﴿: يةملا نزلت هذه اآل:  قال)معليه السال( عبد هللا سألت أبا:  قال،وعن أيب بكر احلضرمي َ
ِ َّ

َّيـتـوفـون منكم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنـفسهن ِ ِ ُ ْ َ ََِ َ َ َْ َ ََّ َُ َ َ ْ ًُ ْ َ ُ َ ْ ْ ِ َّ ً أربـعـة أشـهر وعـشراَ ْ َْ َ ٍ ُ َ ََ َ  جـئن النـساء خياصـمن رسـول )٨(﴾َْ

كن إحداكانت  :)صلى هللا عليه وآله( فقال هلن رسول هللا، نصرب ال: وقلن )صلى هللا عليه وآله( هللا

كان مثل ذلك اليوم من إذا ف، مات زوجها أخذت بعرة فألقته خلفها يف دويرها يف خدرها مث قعدتإذا 

   .)٩( مثانية أشهرفوضع هللا عنكن، حلت �ا مث تزوجتا ففتتها مث اكت�احلول أخذ

َّوالـذين يـتـوفـــ﴿:  عــن قـول هللا)عليـه الـسالم( ســألته:  قـال،وعـن أيب بـصري َ َُ َ َ
ِ ًون مـنكم ويـذرون أزواجــا َّ َ َْ َ َ َُ َ َ ْْ ُ ْ ِ

ٍوصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غيــر إخـراج َ َْ ِ َِْ ِ َْ َْ َ ً َ ْ ِ ِ ِ
َ َْ َ ً : قـال ،وكيـف كانـت: قلـت، هـي منـسوخة: قـال ،)١٠(﴾َّ

 مث نـسختها آيـة ، اثمـري خرجـت بـالأمث ، ًامرأته من صـلب املـال حـوالى علمات أنفق إذا كان الرجل

  أة ينفق فاملر، الربع والثمن

                                                

 









 







 



١٥٩

   .)١(عليها من نصيبها

  . غريها من الروايات الكثريةإىل 

 فيهــا ًأيــضامــة األ أن كمــا، أمــا املتمتــع �ــا فــسيأيت الكــالم واخلــالف فيهــا، هــذا كلــه يف الدائمــة احلــرة

  . ًملاعاإليه إ لعلنا نلمع ،كالم

 ،ذميـة أو  مسلمة،كبرية أو تفرق يف الزوجة صغرية كان وال(: ًالشرائع قال ممزوجا مع اجلواهرمث إن 

طـالق  إل،مل يدخل أو دخل �ا، ًعبدا أو ًحرا كان، مل يكن أو ًبالغا كان زوجها، ال أو قراءمن ذوات األ

  . )مجاع واإلدلةاأل

  : مجلة من الروايات اخلاصة إىل ضافةباإل

مـرأة مل يـدخل  ميـوت وحتتـه اليف الرجـ، )عليهمـا الـسالم( عـن أحـدمها، رواه حممـد بـن مـسلم مثل مـا

   .)٢( وعليها العدة كاملةًهلا نصف املهر وهلا املرياث كامال: قال ،�ا

 ، عــن رجــل تــزوج امــرأة ومل يــدخل �ــا)عليــه الــسالم( عبــد هللا ســألت أبــا:  قــال،وعــن عبيــد بــن زرارة

   )٣(طلقها فلها النصف وعليها العدة كامال وهلا املرياث أو هلك أو هلكتن إ :قال

 يف املتـوىف: قـالنـه إ ،)عليـه الـسالم( احلـسني علـي بـن عن، عن رجل، جاجاحلالرمحن بن  وعن عبد

   .)٤(املرياث وعليها العدة هلا نصف الصداق وهلان إ عنها زوجها ومل يدخل �ا

ًمل يكــن دخــل �ــا وقــد فــرض هلــا مهــرا فلهــا ن إ : قــال)عليــه الــسالم(  هللاعــن أيب عبــد، وعــن احللــيب

   .)٥( وهلا املرياث وعليها العدة،افرض هل نصف ما

                                                













١٦٠

 أو ،مع مثلهـا عـن رجـل تـزوج جاريـة مل تـدرك ال جيـا)عليه السالم( جعفر سألت أبا:  قال،وعن زرارة

لــيهن مــن يوثــق بــه مــن إهاتــان ينظــر : قــال ،ج رتقــاء فأدخلــت عليــه فطلقهــا ســاعة أدخلــت عليــهتــزو

 :قـال، عـدة علـيهن منـه  الـذي فـرض هلـا والهلـا نـصف الـصداق فـإن دخلن عليه كن كما فإن ،النساء

 هلــا املــرياث ونــصف الــصداق وعلــيهن العــدة أربعــة أشــهر  فــإن يطلــق أن مــات الــزوج عــنهن قبــلوإن

ًوعشرا
)١(.   

 يف )عليـه الـسالم( املؤمنني أمريى قض:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ،  بن سنانعبد هللاوعن 

ـــنكح  ال: قـــال ،اعنهـــا زوجهـــا ومل ميـــسه املتـــوىف ـــوىف حـــىتت عنهـــا  ًتعتـــد أربعـــة أشـــهر وعـــشرا عـــدة املت

   .)٢(زوجها

عــن  )عليــه الــسالم(ســألت الرضــا :  قــال،حنــوه يف روايــة الــساباطي أو ومــن ذلــك يعلــم لــزوم التأويــل

عنهـا زوجهـا مـن  وسـألته عـن املتـوىف، عدة عليها ال: قال ،يدخل �ا أن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل

   .)٣( مها سواء،عدة عليها ال: قال ،يدخل �ان  أقبل

يـدخل �ـا  أن عن رجل طلق امرأته قبل )عليه السالم( عبد هللا سألت أبا:  قال،بن زرارة وعن عبيد

امسك عن : قال ،يدخل �ا أعليها عدة أن عنها زوجها قبل املتوىف: قلت له، ال: قال ،أعليها عدة

   .)٤(هذا

التقيـة عـن قـوم يف ى علـتقـدير سـالمتهما حممـوالن ى علـهذان اخلربان (: مث قال، جمها املعاروقد ذكر

   ىوحيتمل محلهما عل، مل يشتهر مذهبهم وإن ،ذلك الزمان

                                                











١٦١

لكــن لكو�ــا ، عــدة عليهــا عنهــا زوجهــا املطلــق فــال  املتــوىفًولة عنهــا أوالؤاملطلقــة غــري املدخولــة املــس

  . )باقية

  . امسك عن هذا:  يف اخلرب الثاين)ه الصالة والسالمعلي(ويؤيد التقية قوله : أقول

ات مجاعـــ واإل،خبـــار املتقدمـــة املوافقـــة للكتـــابة األرضـــايـــصلحان ملع فـــاخلربان ال،  كـــل حـــالىوعلـــ

خبار السابقة موافقة لظاهر القـرآن األ أن ذكر الشيخ(: نقل اخلربين قال أن ويف الوسائل بعد، املتواترة

  . )جيوز العدول عنها فال

 األولخـريين بقرينـة اسـتدالله يف التقيـة يف اخلـربين األى علـوميكـن احلمـل (: مث قال صـاحب الوسـائل

بـل هـو قرينـة ، تصريح فيه بـشيء الثاين ال أن ىعل ،خبارنكار دون اإلاإلى علوحيتمل احلمل ، بالقياس

  . )عنها زوجها بعد الطالق البائن ولو بغري فصل املتوىفى علوميكن احلمل ، للتقية

 إمجاعطالق الكتاب والسنة ونه مناف إلأذكر خرب الساباطي و أن ن اجلواهر أراد االستيناس بعدأوك

ظهــار ظهــور الفــرق بــني عــدة الطــالق وعــدة الوفــاة الــيت هــي يف احلقيقــة إل إىل ًمــضافا(:  قــال،املــسلمني

 خبــالف ،هــا باحلــدادشــهر وأمــر في ولــذلك اعتــربت باأل،الــزوج واالحــرتام لفراشــهى علــالتحــزن والتفجــع 

  . ) وبالذاتًقراء أوالعدة الطالق املعترب فيها األ

ــة اليــومنــه  ألوتبــني بغــروب الــشمس مــن اليــوم العاشــر(: مث قــال الــشرائع الغــروب حيــث إن و، )�اي

بـذهاب احلمـرة املـشرقية  ّالإيتحقـق   وذلـك ال،كمـا يف بعـض الروايـات، الـشمسقـرص يتحقق بسقوط 

كـشف اللثــام االتفــاق ى وقـد ادعــ، ًأيــضا يكــون املـراد بــالغروب هنـا ذلــك ،الةكمـا حقــق يف كتـاب الــص

  . ذلكى عل

 ،عتـربة يف العـدة هـي عـشر ليـال مـع أيامهـاالعـشر امل(: قال يف املـسالك،  عليهمجاعاإل: ويف املسالك

  داخلة يف لفظ العشر ا�رد عن التاء  يام غريكانت األوإن 



١٦٢

ى علداللة اهلاء ن إ :قد قال بعض أهل العربيةو. مجاععها ثابت باإلاملشهور يف اللغة ودخوهلا مى عل

 :ومنـه قولـه تعـاىل، وعـشر ليـالأيـام  فيقال عشرة ،ًحيث يكون العدد مفسرا، املؤنثى علاملذكر والتاء 

 ،ذلـكى علـيـدل  طالق العـدد وعـدم التفـسري فـالإأما مع  .)١(﴾سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام﴿

من صام رمضان وأتبعه بست : )صلى هللا عليه وآله(  كما روي من قوله، للمذكر واملؤنثوجاز تناوله

   .)٣(،)٢(من شوال فكأمنا صام الدهر

  .القضايا املرتبطة باملرأة يف الليايل أن أول وجهيهى علًولعل التعبري بالعشر بناء : أقول

مثـل ذلـك اليـوم  إىل ًفقـا كـان الـالزم ملاألمـركـان ن إ أنـه )الفقه(ك قد عرفت يف بعض مباحث مث إن

 ،خـريخـامس عـشر الـشهر األ إىل كان مات يف خامس عشر شهر دامت العـدة فإن ،خريمن الشهر األ

  .خري عشرةكان من أول الشهر أضيف من الشهر األإذا  أما ،ويضاف عليه عشرة

 أو ، أربعة أشهرافةإضالعشرة هي التتمة مث  بني جعل هذه من الشهر عشرة فهل خيري يبقكان إذا و

ربعــة يف ذلـك ظــاهر مــن ذكـر العــشرة بعــد األ ألن ،شــهرالـالزم مالحظــة التلفيــق والعـشرة تكــون بعــد األ

ممــا يــسبب  كــان االحتيــاط بــل الظهــور يف التلفيــق املوجــب لتــأخر العــشر وإن ، احتمــاالن،يــة الكرميــةاآل

  ً.ربعة ناقصاكان بعض أشهر األإذا يام زيادة األ

 مـاى علـيف بعـض أبـواب الزكـاة ّ إال بـوابا ميـزان الـشرع يف كـل األ� ألإشكال اللية بالشهر همث األ

  . ذكرنا تفصيله هناك

                                                

 







١٦٣

مسعتـه يف أشـهر املطلقـة الـذي  املـراد بالـشهر مـا(: حيـث قـال، ومنه يعلم وجه النظر يف قول اجلواهر

، كـسر وكـان البـاقي العـشر فـالمـات  لو أنه يعلم أن نعم ينبغي، ًأيضاقد تقدم البحث يف املنكسر منه 

ً أيــضاًكــان البــاقي أقــل مل تعــده وحتــسب أربعــا هالليــة  وإن ،ليهــا أربعــة أشــهر هالليــةإبـل تعتــد �ــا وتــضم 

 ،كـان البـاقي أكثـر جـاء البحـث الـسابق يف املنكـسر فيـه وإن ،وتكمل باقي العشر من الشهر الـسادس

ليهــا عــشرة أيــام مــن الــشهر إهلــة وضــمت باألأول اهلــالل حــسبت أربعــة أشــهر ى علــانطبــق املــوت وإن 

يـام وهـي خبـار مـن الغـري اعتـدت باألإغريه ولـو ب أو تعرف اهلالل حلبس حال ال يف كانت ولو، اخلامس

ًمائة وثالثون يوما استظهارا للعدة املستصحبة ً( .  

هــو   شــهر كمــامل تعلــم بــنقص ولــو يفإذا هــو فيمــا  منــاإ ً)منــا يلــزم مائــة وثالثــون يومــاإ(: خــريوقولــه األ

فلـو ، شهر يف املكان الذي كان فيـه املـرأة وقـت املـوتمث االعتبار باأل، بل خالف ذلك نادر، املتعارف

نـــه  أل،الثـــاين  الاألوليـــنقص عـــن مكـــان املـــوت حـــسبت مـــن  أو مكـــان آخـــر شـــهره يزيـــد إىل انتقلـــت

  .نصرافه عن املقامال ،)١(منا عليك مشرقك ومغربكإ: )عليه السالم( يشمله قوله املنصرف فال

 ، حــسبت حــسب املتعــارف مــن الــبالد،النهــار أو فــاق الرحويــة حيــث يــدوم الليــلولوطلقــت يف اآل

بــواب مــن الوجــه واليــد يف الوضــوء والكــر والرطــل والفرســخ املتعــارف يف كــل األ إىل دلــةالنــصراف األ

 ذكرنــاه غــري مــاى علــ ،)٣(نبيــاءاأل نــا معاشــرإ و،)٢(أرســلنا مــا  وغريهــا بــضميمة،ذرعشــبار واألواأل

  . مرة

   اعتدت بأبعد ًولو كانت حامال(: ًمث قال الشرائع ممزوجا مع اجلواهر

                                                

 







١٦٤

ربعـة وضـعت قبـل اسـتكمال األ فـإن  وحينئـذ،ربعـة أشـهر وعـشراألى جلني من وضع احلمل ومـضاأل

 بقسميه مجاعبل اإل، خالف أجده فيه عندنا وكذا العكس بال، انقضائها إىل أشهر والعشرة أيام صربت

  . )عليه

  . ذلك النصوص املتواترةى علويدل : أقول

عنهـا زوجهـا تنقـضي عـد�ا  املتوىفيف احلامل : قالنه إ ،)عليه السالم( عبد هللا عن أيب ،ليباحلفعن 

   .)١(جلنيآخر األ

ت كانـن إ جلـنيعنهـا زوجهـا احلامـل أجلهـا آخـر األ املتـوىف: )عليـه الـسالم( قـال:  قال،وعن مساعة

 أن كانـت تـضع محلهـا قبـل وإن ،تـضع أن  إىلعـد�ا فـإن ،فتمت له أربعة أشهر وعـشر ومل تـضعى حبل

   .)٢(جلنيوذلك أبعد األ، تضع متام أربعة أشهر وعشر يتم هلا أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما

يف  )عليــه الــسالم( املــؤمنني أمــريى قــض:  قــال،)عليــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، وعــن حممــد بــن قــيس

ى خيلــ أن ى فقــض،تنقــضي أربعــة أشــهر وعــشر فتزوجــت أن فولــدت قبــلى زوجهــا وهــي حبلــ امــرأة تــويف

 ،مـسكوهاأوا ؤشـا وإن ،نكحوهـاأاء املـرأة يـأولشـاء  فإن ،جلنياأل ينقضي آخر خيطبها حىت مث ال، عنها

   .)٣(مسكوها ردوا عليه مالهأفإن 

 عليهـا ألن ،جلـنياأل عنها زوجهـا آخـر ة املتوىفعد:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

   .)٤(ليس عليها يف الطالق بأن حتد، ًحتد أربعة أشهر وعشراأن 

                                                

 









١٦٥

عنهــا زوجهــا عــد�ا  املتــوىفى احلبلـ:  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعـن أيب ،  بــن ســنانعبــد هللاوعـن 

   .)١(جلنيآخر األ

عنهــا زوجهــا  املتــوىفى املــرأة احلبلــ: )عليــه الــسالم( عبــد هللا أليب قلــت:  قــال،وعــن حممــد بــن مــسلم

كان زوجها الذي يتزوجها دخل �ا فرق بينهمـا ن إ :قال ،خيلو أربعة أشهر وعشر أن تضع وتزوج قبل

مل يكـن دخـل �ـا فـرق بينهمـا واعتـدت  فـإن ،خـريمن األى وعدة أخر األوىلمن عد�ا  يبق واعتدت ما

   .)٢(طابخاطب من اخل من عد�ا وهو يبق ما

عنهـا  عتق أم ولده مث تويفأيف رجل   قال)عليه السالم(نه إ ،عن بعض أصحابه، وعن مجيل بن دراج

   .)٣(جلنياعتدت بأبعد األى كانت حبل وإن ،تعتد بأربعة أشهر وعشر:  قال،تنقضي عد�ا أن قبل

يف : �ــم قــالواأ، )سالمعلــيهم الــ( عبــد هللاملــؤمنني وأيب جعفــر وأيب  أمــريعــن ، ســالمن دعــائم اإلعــو

مـضت هلـا أربعـة  وإن ،وضعت قبل أربعة أشـهر وعـشرن إ جلنيعنها زوجها تعتد أبعد األ احلامل املتوىف

   .)٤(تضع تضع تربصت حىت أن أشهر وعشر قبل

: قــال يف حــديثنــه إ ،)عليــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، عــن زرارة، )رمحــه هللا(ى وعــن الــسيد املرتــض

عـشرة أيـام مل متـضي أربعـة أشـهر و أن وضـعت قبـلن إ جلـنيعنها زوجهـا تعتـد بأبعـد األ املتوىفى واحلبل

تـضع  أن مضت هلا أربعة أشـهر وعـشرة أيـام قبـل فإن ، أربعة أشهر وعشرة أياممتضى تنقص عد�ا حىت

   .)٥(تضع احلمل حىتمل تنقض 

                                                













١٦٦

خـري كمـا عرفـت يف  الولـد األمحلـت بـالتوأم انقـضاء العـدة بوضـعإذا فيمـا  أنه القاعدةى مقتضمث إن 

  .الطالق يف شبه املسألة

احلكـم تـابع  ألن ،سـرعأكـان لـوال موتـه خـرج  وإن ،م مل تـنقض العـدةًالولـد ميتـا يف بطـن األ يولو بق

  .للموضوع

  .قرينه الذي هو قطعة حلم مث االعتبار بوضع نفس الولد ال

  . بعضه االعتبار بوضع كل الولد ال أن وقد عرفت يف الطالق

إذا عنهـا زوجهـا  املتـوىفيلـزم  أنـه يف ًىًخـالف نـصا وفتـو ال(: ًالشرائع قال ممزوجـا مـع اجلـواهرمث إن 

 ًلغــة  وهــو،بــل املتــواترة، املعتــربة املستفيــضة إىل ًمــضافا،  بقــسميه عليــهمجــاعبــل اإل، كانــت حــرة احلــداد

يف البـدن والتكحيـل  أو يـب فيهـافيه زينـة مـن الثيـاب واالدهـان املقـصود �ـا الزينـة والتط ًوشرعا ترك ما

 حيـسن العـنينـه  أل�ـن يكـتحلن بالـصربإبـل عـن املبـسوط ، بغـريه أو بغـريه ممـا فيـه زينـة بلونـه أو سودباأل

  . )تتجنبه أن يدة ينبغجفان فاملعتاأل يويطر

معيار الزينة العرف كسائر املوضوعات اليت مل حيدثها الـشارع فاالكتحـال بالـسواد الـذي حيث إن مث 

مـا جتعلـه بعـض  إىل وكـذلك بالنـسبة، ًزينا لـيس بـه بـأس ًا النعراف يف احلال احلاضر يعد شييف بعض األ

  . غري ذلك إىل ،نفالنساء يف األ

ً مــن حــدت املــرأة حتــد حــدا أي منعــت نفــسها مــن التــزيني فهــي ،املنــع مــن احلــد مبعــىن احلــدادمث إن 

  غـرياألولنكـار إصـمعي مـن عـن األ ومـا،  حمـدةًحـدادا فهـيإحـدت حتـد أ:  يقـال،حدادوكذا اإل، حادة

  . يناألمرظاهر بعد تصريح اللغويني والفقهاء ب

  : فالروايات بذلك متواترة، وكيف كان

ى علـمات عنها يعـين وهـو غائـب فقامـت البينـة ن إ : قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، فعن زرارة

حتــد عليــه يف املــوت أربعــة أشــهر  أن عليهــا ألن ،ًموتــه فعــد�ا مــن يــوم يأتيهــا اخلــرب أربعــة أشــهر وعــشرا

  ًوعشرا فتمسك عن 



١٦٧

   .)١(صباغالكحل والطيب واأل

 ال: قـال ،عنهـا زوجهـا املتـوىفسألته عـن :  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن ابن أيب يعفور

ًتلبس ثوبا مصبوغا وال تطيب وال ل للزينة والحتكت  ،شط بغـسلةتـقـوق ومت وتقـضي احل،تبيت عـن بيتهـا ً

   .)٢(كان يف عد�ا وإن وحتج

تكتحــل  ال: قــال ،عنهــا زوجهــا املتــوىف: )عليــه الــسالم( عبــد هللا أليب قلــت:  قــال،وعــن أيب العبــاس

 أرادتن إ أرأيـت: قلـت، تبيت عن بيتها وال، ًخترج �ارا وال، ًاغًتلبس ثوبا مصبو تطيب وال وال، لزينة

ًخترج بعد نصف الليل وترجع عشاء: قال ،حق كيف تصنع إىل خترجأن 
)٣(.   

تـزين  تطيـب وال أن عنهـا زوجهـا لـيس هلـا املتـوىف:  قـال)عليـه الـسالم( عبـد هللاعن أيب ، وعن زرارة

   .)٤(تنقضي عد�ا أربعة أشهر وعشرة أيام حىت

زوجها ى علة املرأّ إال حيد أكثر من ثالث أن حدليس أل: )عليه السالم( قال ،وعن حممد بن مسلم

   .)٥(تنقضي عد�ا حىت

ى علـحيـد احلمـيم  مـا: )عليـه الـسالم( عبـد هللاعن أيب ، عن بعض أصحابنا، الواسطي وعن أيب حيىي

ًزوجها أربعة أشهر وعشراى عل واملرأة ً،ه ثالثامحيم
)٦(.   

وتكـون يف عـد�ا عنها زوجهـا  سألته عن املرأة يتوىف، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن أيب بصري

  فالنة ن إ :سألته فقالت )صلى هللا عليه وآله( بعض نساء النيبن إ :فقال ،أخترج يف حق

                                                

 













١٦٨

أف لكــن قــد : )صــلى هللا عليــه وآلــه( فقــال هلــا رســول هللا ،عنهــا زوجهــا فتخــرج يف حــق ينو�ــا تــويف

ت �ا خلف ظهرهـا مث ة فرمرعنها زوجها أخذت بع تويفإذا املرأة منكن ن أ وبعث فيكنأ أن كننت قبل

 ،تـصربن ًتكن بأربعة أشهر وعشرا مث الأمرمنا إو، ً كامالًختضب حوالأكتحل وال  أمتشط وال أال: قالت

يـا رسـول هللا : فقالـت، تبيـت عـن بيتهـا ًختـرج مـن بيتهـا �ـارا وال ختتـضب وال كتحل وال تمتتشط وال ال

خترج بعد زوال الليل وترجع عنـد املـساء : )صلى هللا عليه وآله( فقال ،عرض هلا حقن إ فكيف تصنع

   .)١(نعم: )عليه السالم( قال ،حجتف: قلت له، كون مل تبت عن بيتهافت

 إىل عنهـا زوجهـا ختـرج املتـوىف عن )عليه السالم( عبد هللا سألت أبا:  قال، بن سليمانعبد هللاوعن 

 وإن ،تعتـد يف بيـت زوجهـا اعتـدت  أنتءشـان إ :فقـال ،ت فتعتـدءشـان إ مهـا مـن بيتهـاأبيت أبيها و

   .)٢(ًتلبس حليا تكتحل وال وال، ت اعتدت يف بيت أهلهاءشا

صـلوات (املـؤمنني  أمـريعـن ، عـن آبائـه، عـن أبيـه، عبـد هللاروينا عـن أيب :  قال،سالموعن دعائم اإل

 أو بضختتـ أو تكتحل أو متشط أن للحاد )صلى هللا عليه وآله( رسول هللاى �: قال أنه ،)هللا عليهم

   .)٣(تنقضي عد�ا حىتتتزين 

ًتلــبس ثوبــا مــصبوغا وال تطيــب وال احلــاد ال: قــالنــه إ ،)عليــه الــسالم( املــؤمنني أمــريوعــن  تبيــت يف  ً

   .)٤(بيتها غري

 تتطيب وال تكتحل وال  وال،ًتلبس احلاد ثيابا مصبغة وال: قالنه إ ،)عليه السالم( عبد هللاوعن أيب 

ًتلبس ثوبا مصبوغا بسواد أن بأس وال، قضي عد�اتن حىتتتزين  ً)٥(.   

                                                









 



١٦٩

ملـا جـاء نعـي جعفـر نظـر : مسـاء بنـت عمـيسأقالـت : قـالنـه إ ،)عليه السالم(بن علي وعن احلسن 

 إىل ونظـر، يـذهب أن يعلـى بـصر فخاف ،ما بعيين من أثر البكاءإىل  )صلى هللا عليه وآله( رسول هللا

   .)١(أمساء ملا اكتحلت وصفرت ذراعيك عزمت عليك يا: وقال، فرذراعي قد تشققت فعزاين عن جع

ًثوبـا مـصبوغاتلبس  عنها زوجها ال املتوىفيف : قالنه إ ،)عليه السالم( املؤمنني أمريوعن  س متـ وال، ً

 تكتحـل وال، متتـشط بطيـب فلتمتـشط ولكـن المتـشط  إىل احتاجت وإن ،ال متشط و،ًشيئا من الطبيب

 كحـل كحـل العـالج مـن العلـة ال  هنـا)عليه الـسالم( يعين، )٢(ها فتكتحلرض يف عينيصيبها مّإال أن 

   .سود�ا ملا �يت عن الثياب املصبغة رخص هلا منها يف األأ كما ،الزينة

 تكتحـل وال ختتضب وال متتشط وال وال: قال يف حديثنه إ ،)صلى هللا عليه وآله( وعن رسول هللا

ًخترج من بيتها �ارا
)٣(.   

حدثتنا :  قال،) السالماعليهم( احلسنيإىل علي بن ) يهم السالمعل( ئمة بسند األ،وعن اجلعفريات

ي جعفــر بــن أيب طالــب حــني جــاء نعــ )صــلى هللا عليــه وآلــه( أتــاين رســول هللا: أمســاء بنــت عمــيس قالــت

نعي جعفر  وذلك بعد ما جاء ،عزمت عليك يا أمساء ملا كحلت عينيك وصفرت ذراعيك: فعزاين وقال

تــذهب فــأمرين  أن بــصريى علــمــا يف عيــين مــن أثــر البكــاء فتخــوف  إىل نظــر أنــه وذلــك، بثالثــة أيــام

  .)٤(صفر ذراعي من شقاق كان بذراعيأ أن  وأمرين،بالكحل

   .غريها من الرواياتإىل 

                                                











١٧٠

زوجهـا سـأله عـن املـرأة ميـوت عنهـا نـه إ ،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، أما حديث عمار الساباطي

نعــم وختتــضب وتكتحــل ومتتــشط وتــصبغ وتلــبس :  قــال ،ختــرج مــن منزهلــا يف عــد�ا أن هــل حيــل هلــا

   .)١(ت لغري ريبة من زوجءاملصبغ وتصنع ماشا

 ىبــل يف الــوايف قــد مــض، قيــل مــن كونــه مــن الــشواذ مــع مــا (وهــو: فقــد قــال اجلــواهر بعــد ذكــره لــه

ًوكـان مـضمونه قريبـا مـن مـضمون هـذا احلـديث ،  عـد�اسناد فيما تفعل املطلقـة يفحديث آخر �ذا اإل

، ًعنها زوجها واملطلقـة مجيعـا املتوىفمنا ورد يف إو، ًيكون احلديثان واحدا أن ويشبه، تضمن صدره ما الإ

عليــه ( بــل رمبــا كــان يف قولــه، رادة جــواز فعــل ذلــك للــضرورةإى علــميكــن محلــه  ،وقــد ســقط منــه شــيء

  . )٢()التدهن واالمتشاط ليس مطلقهما من الزينة أن ىعلشعار بذلك إ جلغري ريبة من زو: )السالم

ق لبعده عن شبهة رزسود واألبأس بالثوب األ ال(: رائعقول الش أن ومما تقدم من ميزان الزينة يعرف

  .سامهقزرق يف بعض أوكذلك األ، سود يف زماننا بعضه يعد من الزينةفاأل الإخمصوص بزمانه و، )الزينة

  : عنه ي قال فيما حكً،أيضازمانه ى علذكره املبسوط حممول  ما أن منه يعرف  أنكما

  : سباب ففيها زينتانوأما األ(

﴿خذوا زينتكم عند كل  :قال هللا تعاىل، حتصل بنفس الثوب وهو سرت العورة وسائر البدن: مهااحدإ

 غـري ممنـوع منـه األولو، اينطلـق فـاملراد بـه الثـأإذا ف، حتصل بصبغ الثوب :ىخروالزينة األ ،)٣(مسجد﴾

ًفــاخرا مرتفعــاکــان  وإن ،للمعتــدة  مثــل املــروي املرتفــع والــسابوري والــدبيقي والقــصب والــصيقلي وغــري ،ً

  يتخذ  ذلك مما

                                                

 

 





١٧١

 ما يتخذ منه مـن غـري صـبغ جـاز :بريسم قال قوميتخذ من اإل وأما ما، من قطن وكتان وصوف ووبر

  . كل حال ىعلجتنبه  األوىلو، صبغ مل جيز لبسه وما

  :الزينة اليت حتصل بصبغ الثوب فثالثة أضرب وأما

 ،زينـة فيـه النـه  ألمتنع املعتدة منـه الثوب لنفي الوسخ عنه كالكحلي والسواد فالى علضرب يدخل 

  .سودالديباج األ ويف معناه

  .ينة زنه أل ومتنع املعتدة منه،يينه كاحلمرة والصفرة وغري ذلكزالثوب لتى عليدخل   ما:والثاين

يــصبغ  أن  مثــل،ًالثـوب ويكــون مــرتددا بـني الزينــة وغريهـاى علــيـدخل   فهــو مــا:الــضرب الثالـث وأمـا

احلمـرة  إىل كانت صـافية تـضرب وإن ،السواد مل متنع منه إىل كانت مشبعة تضرب فإن ،أزرق أو أخضر

  . )منعت منها

:  قـال،حكـي عنـه مـاى علـ )ء النـساأحكـام(بـل أكثـر منـه مـا ذكـره املفيـد يف كتـاب  ما ذكر يف ومثله

متنــع مــن الزينــة  أن  واحلــداد،كبــرية أو ســواء كانــت صــغرية، عنهــا زوجهــا حــداد يف العــدة املتــوىف ىوعلــ(

تكتحــل   وال،تلــبس الثيــاب الــسود  وال،تلبــسن الثيــاب املــصبوغة بــاحلمرة والــصفرة وحنوهــا  وال،كلهــا

 ومتتنع مـن ،دهن بشيء من االدهان الطيبةت  وال،اكتحلت باحلضض وحنوه مل يكن به بأس وإن ،بسواد

تلـبس   وال،تبخـر بـالعود وحنـوه  وال،ًتأكل طعامـا فيـه طيـب الن أ و،شم املسك والزعفران والطيب كله

  . )خترج من عد�ا حىتوصفناه من احلداد  ماى عل يًشيئا من احلل

ففـي ، زمنـةتلـف حبـسب األالزينـة ولباسـها قـد خي يف احلـالن إ( :حيث قال، قاله املعارج أجود ما وما

نبـذة مـن  يف أزمنتنـا يف وقـد تعـارف، زمن بين العباس كان أكثر ثيا�م الـسود وكـان شـعار شـيعتهم ذلـك

لـبس الـسواد يف  أن  هـذا مـع،ذكـر مـاى  فاملعول علـ،لباس النساء ذلك حبيث تشمئز نفوسهن من غريه

  ورد كراهية شديدة 



١٧٢

  ).لكساء والعمامةايف اخلف وّ إال ناءثالنهي عنها يف أخبار كثرية من غري است

تـالزم بـني   كمـا ال،لوانلبـسة املـشبعة بـاألكمـا يف األ، لكن فيه عـدم املنافـاة بـني الكراهـة وكو�ـا زينـة

�مـــا مـــستحبان يف أولـــذا حيـــرم التطيـــب ولـــبس الزينـــة مـــع ، االســـتحباب الـــذايت وعـــدم احلرمـــة العرضـــية

  .أنفسهما

ى علـ يـدل دلـةطـالق األإ ،مـام النـاسأكـان  يـراد �ـا مـا  أو،مام أحدأيكن مل  وإن مث هل احملرم الزينة

  .الثاينى علواحتمال االنصراف ، األول

مطلق التزين  أن كما ،غريمها أو اللباس أو الشعر أو اء يف البدنو س، التنظيف غري حمرملقمطمث إن 

  . ما أشبهأو  يف الوجه أو مثل جعل وردة يف الرأس، مما يعد يف العرف زينة حرام

وكـذلك ، الزينـة حنـوى علـتل شـعر الـرأس ف ووالسفداجكذلك اخلطاط واحلمرة وماء الذهب والديرم 

املخرمــة الــيت تعــد  أو الواســعة أو واجلــورب واملالبــس الــضيقة ظفــار والقفــاز واملنطقــةتــصفيفه وتلــوين األ

  . هاغري أو الثياب أو كمامأطراف األ يف كمام والشقوقوكذلك قصر األ، زينة

زينـة  عر ودخول احلمام واالكتحال مما الشظفار وتسريح البأس بالسواك وتقليم األ ال(: ويف اجلواهر

، زينتهـا إىل يرجـع فيه وافرتاش الفرش النفيسة واملساكن املزينة وتزيني أوالدها وخدمها وحنو ذلك ممـا ال

ولـذا قـال ، مقـدارهاى علـكـن تقتـصر ول، سـود للـضرورة كاالكتحـال باألًأيـضاليهـا إبأس مبا يرجع  بل ال

  . )ً ومتسحه �اراً�ا تكتحل به ليالإ: غري واحد

، والـضرورات تقـدر بقـدرها،  أقل زينـةً واالكتحال ليال،االضطرار يبيح احملظور ألن ،وهو كما ذكروه

ر ملــا تقــدم مــن الــنص احملمــول عشذكــره مكــروه كتــسريح الــ نعــم بعــض مــا، ســائر الــضرورات يف وكــذلك

  . هعلي

  احلداد ترك الزينة (: القواعد قال يف ومما تقدم يظهر وجه النظر فيما ذكره
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والـصبغ يف ،  والتطيب مثل الطيب يف البدن والثوب، واالدهان املقصود �ا الزينة،يف الثياب والبدن

نفـسج تـدهن بطيـب كـدهن الـورد والب ًمتـس طيبـا وال  وال،مها عـن الزينـةزرق لبعـدسود واألاألّ إال الثوب

بالــسواد يف  وال، ختتــضب باحلنــاء يف يــديها ورجليهــا وال، بغــريه يف الــشعر وجيــوز يف غــريه وال وشــبههما

ــ تكتحــل بالــسواد وال وال، تــستعمل االســفيتاج يف الوجــه ختــضب رأســها وال حاجبيهــا وال ــةهمبــا في ،  زين

 ،ت مـن مـسحه بالنهـار وجـبمتكنـ فـإن ،ً ولو احتاجـت للعلـة جـاز لـيال،ليس فيه زينة كالتوتيا وجيوز ما

حيرم التنظيف  وال، فيه زينة بريسم وكل ماتلبس الثياب الفاخرة كاإل بالذهب وال بالفضة والى تتحل وال

 أطيــب املــساكن وال يف الــسكىن ظفــار والقلــم األ الــسواك وال تــسريح الــشعر وال دخــول احلمــام وال وال

  . )تزيني أوالدها وخدمها ش والفرش أحسن الفر

  .التوتيا حجر يكتحل به معروف: أقول

 كان شعرها أبيض وتعتـاد احلنـاء حيـث الإذا كما ، مل يعد زينة مل حيرمإذا خر لوان األاحلناء واألمث إن 

  .�ا تزينتأمل تعتد احلناء مث أرادت ذلك حيث تعد إذا خبالف ما ، ًيعد ذلك زينة عرفا

كانت خمتضبة إذا كما ، مع عدمه مكان النة مع اإلزالة الزيإكانت متزينة حني الوفاة يلزم عليها  ولو

  .باحلناء

إذا وهـل جيـب قلعهـا عنـد مـوت الـزوج ، بـأس نعم مع االضـطرار ال، ومن الزينة جعل أسنان الذهب

  .كان أحدمها مل جيبإذا نعم ، احتماالن ،ًعسرا أو ًضارا مل يكن القلع

 إىل وكـــذلك بالنـــسبة، بـــأس �ـــا ية الرجـــل االصـــطناعيـــدي واألســـنان والعيـــون واألجعـــل األ أن كمـــا

عـد ذلـك ّ إال إذا فطس وحنوه بالبالسـتيك وحنـوه مـن الوسـائل احلديثـةنف األصالح الوجه ا�دور واألإ

ًتزيينا وجتميال ً.  

  وجعـل الـسكة، مـن فـوق الثيـابًاد يف احلال احلاضر من أغطية الثـدي ليظهـر مجـيالتيع ويف جعل ما

  . احتماالن ،ملالبس وحنوهاأكتاف اى عل) اصطالحهمى عل(



١٧٤

  .ًلبس اخلف اجلميل مما يعد تزيينا داخل يف احملظور أن  يفإشكال نعم ال

 أو  سـواء الـشرعية،مورها واخلروج من البيت أل،بيت إىل ليس من احلداد عدم التنقل من بيتنه إ مث

املــشهور  أنـه  إىلضـافةباإلاجلـواز ى علـويـدل ، االسـتحباب يف الــرتك نعـم، العقليـة أو العاديـة أو العرفيـة

ًبني الفقهاء قدميا وحديثا مجلة من الروايات ً :  

نعـم : قـال ،عنها زوجها حتـج  عن اليت تويف)عليه السالم( عبد هللا سألت أبا:  قال،مثل موثق بكري

   .)١(منزل إىل وخترج وتنتقل من منزل

 أن عنهـا زوجهـا هـل حيـل هلـا املتـوىفة يف املـرأ، )عليه الـسالم( عبد هللاعن أيب ، وعن عمار الساباطي

   .)٢(نعم: قال ،عد�ا يف خترج من منزهلا

عنهـا يف عـد�ا وتنتقـل  حتـج املتـوىف أن بـأس ال: )عليـه الـسالم( ويف خرب آخـر قـال: وقال الصدوق

   .)٣(منزل إىل من منزل

: قال ،أحتج وتشهد احلقوقعنها زوجها  املتوىف ،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن عبيد بن زرارة

نعم)٤(.   

عنهـا زوجهـا ختـرج مـن  املتـوىفسـألته عـن :  قـال،)عليـه الـسالم( عن الصادق، عنه ى،ويف رواية أخر

   .)٥(منزل إىل خترج من بيت زوجها حتج وتنتقل من منزل: قال ،بيت زوجها

  ت عنها ل عن املرأة ميوئس:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن احلليب
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   .)١(طيبت تكتحل وال  خترج يف سبيل هللا والنعم: قال ً،تعود مريضا أو حتج أن زوجها أيصلح هلا

يف امــرأة مــات عنهــا ، )عليــه الــسالم(بــن علــي أيب حممــد احلــسن  إىل كتــبنــه إ ،ويف صــحيح الــصفار

ختـرج  أن  جيـوز هلـا هـل،جتد من ينفـق عليهـا وهـي تعمـل للنـاس زوجها وهي يف عدة منه وهي حمتاجة ال

   .)٢(بأس بذلك ال: )عليه السالم(فوقع : قال ،وتعمل وتبيت عن منزهلا يف عد�ا

عنهـا زوجهـا تعتـد يف  املتوىفسألته عن :  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، عن رجل، وعن يونس

املنـزل الـذي حتولـت غـريه فتمكـث يف  إىل أكثر مث تتحول منه أو أقل من شهر أو ًفيه شهرا بيت متكث

: )عليـه الـسالم( قـال ،تنقـضي عـد�ا حـىتمكثـت يف املنـزل الـذي حتولـت منـه كـذا صـنيعها  ليه مثل ماإ

بأس جيوز ذلك هلا وال)٣(.   

 تـستفتيه يف املبيـت يف غـري )عليـه الـسالم( عبـد هللاأيب  إىل ت امـرأةءجـا:  قـال،وعن حممد بن مسلم

 ثــينامــات زوج املــرأة أحــدت عليــه امرأتــه إذا أهــل اجلاهليــة كــان  نإ :فقــال ،مــات زوجهــا وقــد، بيتهــا

ًعشر شهرا فلما بعث هللا حممدا ًرحم ضعفهن فجعل عـد�ن أربعـة أشـهر وعـشرا  )صلى هللا عليه وآله( ً

   .)٤(هذاى علتصربن  وأننت ال

  . �ا لبيان الكراهةأ أو ،االستحبابى علالروايات املانعة حممولة  أن وبذلك يظهر
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ســألته عــن املــرأة :  قــال،)فرجــه عجــل هللا تعــاىل(يف مكاتبتــه لــصاحب الزمــان ، رواه احلمــريي مثــل مــا

وهل جيوز ، خترج يف جنازته: )عليه السالم(فوقع  ،خترج يف جنازته أم ال أن ميوت زوجها هل جيوز هلا

تبيــت عــن   زوجهــا والتــزور قــرب: )عليــه الــسالم( فوقــع ،تــزور قــرب زوجهــا أم ال أن هلــا وهــي يف عــد�ا

عليـــه ( فوقـــع ،ختـــرج مـــن بيتهـــا يف عـــد�ا ختـــرج يف قـــضاء حـــق يلزمهـــا أم ال أن وهـــل جيـــوز هلـــا، بيتهـــا

كان هلـا حاجـة ومل يكـن هلـا مـن ينظـر فيهـا خرجـت هلـا  وإن ،كان حق خرجت فيه وقضتهإذا : )السالم

   .)١(يف منزهلا الإتبيت  تقضيها وال حىت

 ،عنها زوجها أين تعتـد تويف عن امرأة )عليه السالم( عبد هللا سألت أبا، الد رواية سليمان بن خويف

 ملـا مـات )عليه الـسالم(ً عليان إ :مث قال، تءحيث شا: قال ،تءحيث شا يف بيت زوجها تعتد أو

  . )٢(بيته إىل نطلق �ا فأخذ بيدها واأم كلثوم إىل ىأت عمر

 يفعلونـه حبـضورهم ومل يـرد )علـيهم الـصالة والـسالم(ت كانت بعـض نـساء أهـل البيـ ويؤيد اجلواز ما

   .النهي عن ذلك

 ضـربت زوجتـه فاطمـة )عليـه الـسالم( ملا مات احلسن بن احلسن: رشاد قالاملفيد يف اإل فعن الشيخ

ًقــربه فــسطاطا وكانــت تقــوم الليــل وتــصوم النهــار وكانــت ى علــ )عليهمــا الــسالم(بــن علــي  نيبنــت احلــس

 ،أظلم الليل فقوضوا هـذا الفـسطاطإذا : فلما كان رأس السنة قالت ملواليها، جلماهلاتشبه باحلور العني 

   .)٣(بل يئسوا فانقلبوا: فأجابه آخر ،هل وجدوا مافقدوا:  يقولًفلما أظلم الليل مسعت قائال
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 وزواجهــــا مــــن عمــــر أكــــرب ) الــــصالة والــــسالمعليــــه( علــــي يف قــــصة أم كلثــــوم بنــــت أن ىخيفــــ مث ال

الطيـار كأختهـا  �ا زوجت بـابن جعفـرأويظهر من قسم من التواريخ ، يف الروايات والتواريخاالضطراب 

ًوقد كتب أحد العلماء املعاصرين كتابـا ، له  حيث زوجت من ابن آخر)الصالة والسالم عليهما(زينب 

  . رتكه حملله كتاب الفقه ناألمريهم  وحيث ال، نكارالزواج املذكور أشد اإل ًمستقال يف هذا الباب أنكر

، الكراهـة علـى  فحمـل النهـي عـن البيتوتـة،عن الـشيخ اجلمـع بـني النـصوص ياحملك: قال يف اجلواهر

  . صحاب منعها من ذلكًبل مل أجد أحدا من معتربي األ

جـواز ذلـك للـضرورة دون  معـىن علـى ،نعم يف احلدائق استظهر اجلمع بينها مبضمون مكاتبـة الـصفار

كراهــة  علــى لكــن، النــصوص املزبـورة ظــاهرة بأنــه جيـوز هلــا مــن دون ضـرورةإن  فــ،ىلكنــه كمــا تـر، غريهـا

ت مـن املنـازل ولـو ءجواز قضاء عد�ا فيمـا شـا على  بعد مالحظة النصوص املستفيضة الدالةًخصوصا

  . كل شهر يف منزل

  . االختياري إىل  النصراف الدليل،كراه وحنومها يرفع الكراهةن االضطرار واإل أمث الظاهر

 مـة تـردد أظهـره ال ويف األ، واملـسلمة والذميـة،ويستوي ذلك يف الـصغرية والكبـرية(: ال يف الشرائعق

  . )حداد عليها

ن إ :)عليــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، مــة ففــي صــحيح زرارة أمــا يف األ،دلــةطــالق األوذلــك إل: أقـول

  .)١(حتد مة الرة حتد واألاحلّ إال أن مات عنهما زوجهما سواء يف العدةإذا مة واحلرة كلتيهما األ

   ، نرتكه للمفصالتًمة ليس حمل االبتالء فعالالكالم يف األحيث إن و
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وعــن ظــاهر املــسالك ، الــصغرية والكبــرية فقــد صــرح بعــدم الفــرق بينهمــا غــري واحــد إىل أمــا بالنــسبة

  . املفروغية منه

دريـس والفاضـل يف إ البـن ًخالفـا، دلـةطـالق األ وذلـك إل،وعن الشيخ يف اخلـالف نفـي اخلـالف فيـه

  .املختلف من الرتدد يف احلكم

نعـم خـرج ، فعـل للـصغرية فعـل املـرأة وال أنـه ،)١(﴿يرتبـصن بأنفـسهن﴾: أما وجه العـدم فلظهـور آيـة

 لتوجيــه ً أهــالتضايا خاصــة وهــي ليــسقــن ذلــك احلــداد وأل، البــاقي بعــدم الوجــوب يًالــزواج قطعــا فبقــ

   .ولدليل رفع القلم، ليهاإاخلطاب 

 دلـةشـارة يف األ إ وال، وتكليف الويل غري معلوم،الصغري إىل يتوجه  بأنه تكليف ال:ولذا قال بعضهم

، قــوىالــصغرية هــو األ علــى عــدم احلــداد أن بــل عــن كــشف اللثــام، حــدادمفهــوم مــن أمرهــا باإل ليــه والإ

ليـه يف إومـال ، صغريةيرغـب يف الـ  وال،يرغـب فيهـا ال أن فيـه الـسر أن ً مؤيـدا لـه بظهـور،ًوفاقـا للجـامع

  .مجاعمل يتم اإلن إ الرياض يحمك

طالقـــات إوالعمـــدة ، يقولــون بـــه  والًأيـــضامثــل ذلـــك يف ا�نونـــة ى ال جلـــرإو ى،خيفـــ ال ويف الكــل مـــا

  . هماأحكامتتمكن هي كان املخاطب الويل كسائر  وحيث ال، دلةاأل

 لالمـــر ، باحلـــداداألمـــر مـــساواة مـــن رزقـــه هللا فهـــم اللـــسان علـــى ىخيفـــ ال(: ولـــذا قـــال يف اجلـــواهر

 معــىن علــى الــصغرية علــى  عــن املــؤمنني يف جريانــهًفــضال، خــالف فيــه بــني املــسلمني باالعتــداد الــذي ال

ــالرتبص  خــصوص  إىل شــارة يف النــصوصاإل إىل حاجــة وال، �ــا فيجــري مثلــه يف احلــدادتكليــف الــويل ب

  ما مسعته  يراد عدم وجوده يف اخلارج حنو ماياء يف كل األول إىل  ضرورة معلومية توجه التكليف،ذلك

                                                





١٧٩

 معــىن وهــو ،فــاملراد الــرتبص �ــا هــذه املــدة جمــردة عــن الزينــة، يف مــس الطفــل وا�نــون كتابــة القــرآن

  . )سائر الناس أو تكليف الويل بذلك معىن على يشمل الصغري والكبري والعاقل وا�نون

 تـوىفل عـن املئسـنه إ ،)عليه السالم( املؤمنني أمريعن ، سالمرواه دعائم اإل ر ماويؤيد املشهو: أقول

 وتعتـد أربعـة ،ً عليها العدة وهلا املرياث كامالنعم: قال ،هل عليها عدة، يدخل �ا أن عنها زوجها قبل

 ال أو كبــرية قــد بلغــت حتــيض أو عنهــا زوجهــا املــدخول �ــا صــغرية مل تبلــغ املتــوىفًأشــهر وعــشرا عــدة 

   .)١(حتيض

  . )وعدة الذمية كاحلرة يف الطالق والوفاة(: فقد قال يف الشرائع، فرةأما الكا

ولكـن قـد اعــرتف ، صـحاببعـض األ إىل نــسبه الفاضـل وإن ،خـالف حمقـق أجـده بـال(: ويف اجلـواهر

  .) عليهمجاعبل عن بعضهم اإل، غري واحد بعدم معرفته

اصــة خبــار اخلبعــض األ وعمومهــا خــصوص دلــةطالقــات األإ إىل ضــافةذلــك باإل علــى ويــدل: أقــول

 العامـــة بروايـــات دلـــةصص األصـــة كنـــا خنـــخبـــار اخلامل تكـــن األ ا لـــو�ـــ أل،لـــزامقـــانون اإل علـــى احلاكمـــة

  .  لذلكًتدع جماال خبار اخلاصة اللكن األ ،)٢(لزاماإل

 عـن نـصرانية مـات عنهـا زوجهـا وهـو )عليـه الـسالم( عبـد هللا سـألت أبـا: قال، ففي صحيح السراج

ًعدة احلرة املسلمة أربعة أشهر وعشرا: قال ،�اعد نصراين ما
)٣(.   

  سألته عن نصرانية كانت حتت :  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وصحيح زرارة

                                                

 







١٨٠

 أال، مـامأهـل الكتـاب مماليـك لإل ألن ،ال: فقـال ، مثل عدة املسلمةهل عليها عدة نصراين وطلقها

ومـن أسـلم مـنهم فهـو حـر تطـرح : قـال، مواليـه إىل يبةالعبـد الـضراجلزيـة كمـا يـؤدي  ون�م يؤدأى تر

مخـسة  أو  حيـضتانمـةعـد�ا عـدة األ: قـال ،يتزوجهـا أن أراد املسلمن إ عد�ا فما: قلت، عنه اجلزية

أسـلمت بعـد مـا إذا : قـال ،أسـلمت بعـد مـا طلقهـا فـإن :قلـت لـه: قـال، تـسلم أن ًوأربعون يوما قبل

مــات عنهــا وهــي نــصرانية وهــو نــصراين فــأراد رجــل مــن  فــإن :قلــت، عــد�ا عــدة املــسلمة فــإن طلقهــا

ًتعتـــد مـــن النـــصراين أربعـــة أشـــهر وعـــشرا عـــدة  حـــىتيتزوجهـــا املـــسلم  ال: قـــال ،يتزوجهـــا أن املـــسلمني

إذا مـة وجعلـت عـد�ا طلقـت عـدة األإذا كيـف جعلـت عـد�ا : قلـت لـه، عنها زوجهـا املتوىفاملسلمة 

إذا ليس عـد�ا يف الطـالق كعـد�ا : قال ،مام�م مماليك لإلأمة وأنت تذكر مات عنها عدة احلرة املسل

ّ إال أن مــات عنهمــا زوجهمــا ســواء يف العــدةإذا مــة واحلــرة كلتيهمــا األن إ :مث قــال. عنهــا زوجهــا تــوىف

  .)١(حتد مة الاحلرة حتد واأل

 إىل منـا هـو بالنـسبةإورد فيهـا  كـان مـا وإن ، من الذميـةأورد يف املشركة واليت هي أسو ويؤيد ذلك ما

   .لكن املناط واحد، الطالق

: قـال ،م ولـد عنـد نـصراين أسـلمت أيتزوجهـا املـسلمأيف ، )عليه الـسالم( عن أيب جعفر، فعن محران

 انقضت عد�ا إذا ف، ثالثة قروء أو أسلمت عدة احلرة املطلقة ثالثة أشهرإذا نعم وعد�ا من النصراين

   .)٢(شاءن إ فليتزوجها

   .)٣(تزوج غريه أن أرادتإذا أسلمت عدة املطلقة إذا عدة العلجة : وعن يونس قال

                                                

 



 



١٨١

 ،مرأة مشركة أسـلمت وهلـا زوج مـشركال عن ئسنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

حبـت أتتزوج من  أن انقضت عد�ا فلها وإن ،النكاحى تنقضي عد�ا فهما عل أن أسلم قبلن إ :قال

   .)١(ما انقضت عد�ا فهو خاطب من اخلطاب أسلم بعد وإن ،من املسلمني

  أو غـريهأوً سـواء كـان زوجهـا كتابيـا، غريهـا ولزام يف الكتابيـةالقاعدة حتكيم قانون اإلى مقتض: أقول

نـه  ألغري ذلـك إىل ،ًكان الزوج مسلما مث كفر والزوجة كافرة  أو،ارتدت وسواء كانت كافرة أو، ًمسلما

 ،تقـدم مـن الروايـات حتكـم القاعـدة عـدا مـا ففي مـا، الدليل إىل منا اخلارج منه حباجةإو، صل الثانوياأل

بـل ، العـدة عنـدنا إىل مل تـصل وإن ، صح زواجها بعـد عـد�اًكانت العدة عند الكافرة أقل مثالإذا ولذا 

  . مل تكن عندهم عدةإذا وكذلك 

نــا غــري ملــزمني  أل،ج �ــا بعــد قــدر عــدتنااحيــق لنــا الــزوكانــت العــدة زائــدة عــن العــدة عنــدنا إذا نعــم 

الـــسنية ن إ :وقـــد ذكرنـــا يف مـــسألة املتعـــة، لنـــا ســـتعدت لتلبيـــة طلـــب الـــزواج جـــازفحيـــث ا، مبـــوازينهم

  .لنا التمتع �نمتعة عندهم جيوز  والكافرة اليت ال

الزوج �ا فيما مل تكـن ف رمحها وأردنا مل تنظإذا ً خصوصا ،كان حمل نظر وإن لفروع املذكورةوبعض ا

  .منا يلزم اخلروج عنها بدليلإو، ذكرناه القاعدة الكلية ماّ إال أن ،هلا عدة

  . صلية حمل نظراأل إىل فاحتمال انصرافها، دلةطالق األصلية إلاألنفرق بني املرتدة والكافرة مل منا إو

ــةمث الظــاهر مــن األ  فلــو ،ال واجــب شــرطياحلــداد واجــب تعبــدي  أن املــشهورليهــا إ الــيت ذهــب دل

ًأونسيانا أوسهوا أوً أوعمداً أخلت به جهال    شبه مل يبطل االعتدادأ ما ً

                                                





١٨٢

ًعـصت عمـدا إذا منافـاة بـني املعـصية فيمـا  ال أنـه ومـن الواضـح، وال جيب عليهـا تالفيـه يف أيـام أخـر

مثل قوله ،  العدةجواز نكاح املرأة بعد انقضاءى علدل   بعد انقضائها فيما فيندرج،وبني انقضاء العدة

  . ﴾فيما فعلن يف أنفسهن باملعروفكم يبلغن أجلهن فال جناح علإذا ﴿ف :تعاىل

حرقـة املطلقـة تـسكن يف ثالثـة  أن ىات مجلة من الروايات اليت تقدمت واليت تـدل علـقطالويؤيد اإل

  . بعد أربعة أشهر وعشرّ إال تسكن عنها زوجها ال  وحرقة املتويف،أشهر

 ًخالل بـه مطلقـا أو�ما أبطال العـدة بـاإلأأيب الصالح والسيد الفاخر شارح الرسالة عن  يلكن احملك

وقـد وصـف غـري واحـد ، اخـتالف النقلـني لعـدم حـصول االمتثـال فيجـب االسـتينافى  علـ،حال العمد

  . هذا اخلالف بالندرة

حتيــاط ًنــصاف عــدم خلــوه عــن الوجــه خــصوصا مــع مالحظــة االاإل(: ًليــه قــائالإلكــن اجلــواهر مــال 

الشيء يف الشيء والنصوص املتكثرة اليت ستسمع مجلة منها يف تعليل وجوب االعتداد وقاعدة وجوب 

 بــل قــال أبــوجعفر، املطلقــة بوجــوب احلــداد عليهــا أي يف عــد�ا خبالفهــاعليهــا عنــد بلــوغ اخلــرب خبــالف 

ته فعد�ا من موى نة علغائب فقامت البي وجها وهون مات عنها زإ:  يف خرب زرارة منها)عليه السالم(

ًحتد عليه يف املـوت أربعـة أشـهر وعـشرا فتمـسك عـن  أن عليها ألن ،ًيوم يأتيها اخلرب أربعة أشهر وعشرا

  . )عدة بدونهلأقل من الشك يف انقضاء ا ال ،)١(صباغالكحل والطيب واأل

  شعار الذي ذكرناه يف شعار يقابل اإلهذا اإل أن غايته إذ ،ما فيهى لكن خيف

                                                

 



١٨٣

نقـضاء أربعـة أشـهر  انقـضاء العـدة باأدلـة يكـون املرجـع عمـوم  وبعـد تـساقطهما،وايـة احلرقـة وحنوهـار

   .)١(جلنيعدة احلامل أبعد األ أن واياتويؤيده ر، ًوعشرا

 مـا إىل ضـافةذلـك باإلى ويدل علـ، )رجعية أو  بائنة كانت،قةّيلزم احلداد املطل وال(: مث قال الشرائع

  .  يف ذلكشكالاترة وعدم اخلالف واإل الروايات املتو،تقدم

ينتهـا لعـل هللا زيف املطلقـة تعتـد يف بيتهـا وتظهـر لـه  :)عليه الـسالم( عبد هللاعن أيب ، فعن أيب بصري

ًحيدث بعد ذلك أمرا
)٢(.   

 املطلقــة تكتحــل وختتــضب وتطيــب وتلــبس مــا:  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وعــن زرارة

ً﴿لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا﴾:  يقولعز وجلهللا ألن  ،ت من الثيابءشا
تقع يف نفسه  أن  لعلها)٣(

   .)٤(فرياجعها

 عليهـا ألن ،جلـنياأل وجهـا آخـر زعنها عدة املتوىف:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر، وعن زرارة

   .)٥(حتد أن ًحتد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها يف الطالقأن 

كـان لـه عليهـا  املطلقـة تـسوق لزوجهـا مـا:  قال،)عليه السالم( عن أيب جعفر ،وعن حممد بن قيس

   .)٦(يستأذن عليها رجعة وال

 أن ســألته عــن املطلقــة هلــا:  قــال،)عليــه الــسالم( بــن جعفــرى عــن أخيــه موســ، جعفــر علــي بــن وعــن

ًتلبس ثوبا مصبوغا ضب أوتتكتحل وخت    .)٧(فعلته من غري سوءإذا بأس  ال: قال ،ً

                                                

 

 













١٨٤

 ،حـداد يف طـالقإ وال: قـال يف حـديثنـه إ ،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، سـالموعن دعـائم اإل

ولــيس  ،ت وتتعـرض لزوجهـا مــا كانـت عليهـا رجعـةءشـا  وختتـضب وتلــبس مـاواملطلقـة تكتحـل وتتطيـب

   .)١(عنها زوجها املتوىفى حداد علمنا اإلإحداد إعليها 

كانـت لـه  طلـق الرجـل امرأتـه مل يـستأذن عليهـا مـاإذا : قـالنـه إ ،)عليـه الـسالم(  املـؤمننيأمريوعن 

ذن إبـّ إال بعـد انقـضائها ميلـك فيـه الرجعـة مل يلـج عليهـا يف عـد�ا وال ًطلقهـا طالقـا ال وإن ،عليها رجعة

   .)٢(منها

كانت له  عرض له ماتوتتشوف املطلقة لزوجها وت: قالنه إ ،)عليه الصالة والسالم(وعن أيب جعفر 

   .)٣(عليها رجعة

  : عنها زوجها املتوىفى علّ إال عدم احلدادى ويؤيد ذلك مستفيض الروايات الدالة عل

عن رجـل ، سأله صفوان وأنا حاضر:  قال،)عليه السالم( عن الرضا، ريب نصرواه حممد بن أ مثل ما

وكانـت عـد�ا ، ذاطلقها منذ كذا وك أنه نةبيقامت الإذا : فقال ،أشهرطلق امرأته وهو غائب فمضت 

هـذه تعتـد  ،هذه ليست مثل تلـك: فقال ،عنها زوجها فاملتوىف: قال، زواجلألقد انقضت فقد حلت 

   .)٤(حتد أن عليها ألن ،من يوم يبلغها اخلرب

قامـت ن إ يف املطلقـة :)عليـه الـسالم( عـن أيب احلـسن الرضـا، ربن أيب نـصويف رواية أمحد بن حممد 

  د انقضت فقد قوكانت عد�ا ،  كذا وكذاطلقها منذ أنه البينة

                                                











١٨٥

   .)١(حتد له أن ا تريد أل�عنها زوجها تعتد حني يبلغها اخلرب  واملتوىف،بانت

مـا عليه( علـي عن، عبد هللاعن أيب ، امللك ظاهر خرب مسمع بن عبدبمكان العمل إومنه يعلم عدم 

 ضب والتـــخت تطيـــب وال تكتحـــل وال  ال،عنهـــا زوجهـــا املطلقـــة حتـــد كمـــا حتـــد املتـــوىف: قـــال ،)الـــسالم

   .)٢(متتشط

ريــب يف   وال،اســتحباب ذلــك للبائنــةى  ومحلــه الــشيخ علــ،)هــو مــن الــشواذ(: ولــذا قــال يف اجلــواهر

ى علــ أو نكــاررادة اإلإى وميكــن محلــه علــ، ًكــان مــستحبا مــن وجــوه وإن ،ثباتــهإبعــده لقــصور اخلــرب عــن 

  . جعفر علي بن ليه خربإ أم أو كما،رادة جتنب السوء هلاإ

جـــل زوجهـــا ال أل تـــوىفإذا هلـــا قرابـــة كمـــا حتـــد  تـــويفإذا �ـــا حتـــد أى ميكـــن حلمـــه علـــ(: ويف الوســـائل

  . )الطالق

 أو  كانــتًولــو وطئــت املــرأة بعقــد الــشبهة مث مــات اعتــدت عــدة الطــالق حــائال(: مث قــال الــشرائع

  . )ليست زوجة إذ ، ال للعقدوكان احلكم للوطي، ًحامال

  . إشكال خالف وال بال: هرويف اجلوا

مجلــة مــن الروايــات ً وقــد ذكرنــا ســابقا، العقــدكــان الــوطي للــشبهة بــدون إذا وكــذلك حــال مــا : أقــول

ًا ي وطمنا هي موطوئةإو، عنها زوجها توىفوليس املقام من موت الزوج كي تندرج يف امل، ذلكى الدالة عل

  . ًحمرتما فتعتد منه عدة الطالق

الـسكر  أو النـوم كمـا يف حـال اجلنـون أو، لك يف غري الشبهة مـن الـوطي احملـرتم كذ أن األمروالظاهر

  ، أشبه ذلك ما جلاء أواإل كراه أواإل االضطرار أو أو

                                                







١٨٦

رق فيـه بـني الـوطي احلـرام كحالـة فـ عدة الطـالق ال إىل وطي الزوج بالنسبة أن  يفإشكال ال أنه كما

  . دلةألطالق ااحلالل إل أو، أشبه وما حرامإلااحليض و

عمــر ســأله عــن امــرأة وقــع ن إ ،)عليــه الــسالم( علــي عــن، ســالمولعلــه يؤيــد ذلــك مــا عــن دعــائم اإل

ى ولكـن ضـعها علـ، ا مستكرهة� ألحد عليها ال: )عليه السالم( قال ،عليها أعالج اغتصبوها نفسها

   .)١( ففعل عمرزوجهاى مث أعدها عل، يضةحب ئتسترب دل من املسلمني حىتيدي ع

  . أدخله فقد وجبت العدة والغسل واملهر والرجمإذا : )عليهم السالم( تقدم قوهلموقد 

   . وغريمها،)٢(العدة من املاء: )عليهم السالم( وقوهلم

زنـا أحيـل ى ل عـن رجـل نكـح امـرأة علـئسـ أنه )عليه السالم( اجلوادبن علي كما تقدم حديث حممد 

ــه تكــون قــد  أن يــؤمن منهــا ال إذ ،نطفــة غــريه ومــن نطفتــهيــستربئها  يــدعها حــىت: قــال ،يتزوجهــا أن ل

منهــا رجــل منــا مثلهــا مثــل خنلــة أكــل إ ف،أرادن إ مث يتــزوج �ــا، ًأحــدثت مــع غــريه حــدثا كمــا أحــدثت معــه

ًحراما مث اشرتاها فأكل منها حالال ً)٣(.   

، م عــدة الطــالقيــالز االحــرتام ال ألن ،لكــن مــن احملتمــل كفايــة االســترباء حبيــضة يف املكرهــة وحنوهــا

  . عدة الطالق إىل طالق بعض الروايات بعد انصراف العدةإب أو يقال باملناط يف املشتبهةّ إال أن اللهم

مــاء د مــن اإلاألوالمهــات أ ب امليــت حــىترغــري الزوجــة مــن أقــاى حــداد علــ وال: اجلــواهر قــالمث إن 

  .صل وغريهلأل

  :  قال،ويدل عليه خرب حممد بن مسلم

                                                









١٨٧

اتنقضي عد� زوجها حىتى املرأة علّ إال حيد أكثر من ثالث  أنحدليس أل)١( .  

حيــد احلمــيم :  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، عــن بعــض أصــحابنا، الواســطي وعــن أيب حيــىي

ًزوجها أربعة أشهر وعشراى واملرأة عل ً،محيمه ثالثاى عل
)٢(.   

ثالثة أيام أم ى  سواء زاد عل،حيرم ب والرقااألغري الزوج من ى جيب احلداد عل ال(: قال يف املسالك

صــلى هللا عليــه ( لقولــه، ثالثــة أيــامى غــري الــزوج زيــادة علــى وحــرم بعــض العامــة احلــداد علــ، صــلال لأل

زوج أربعـة ى علـّ إال ميـت فـوق ثالثـة ليـالى حتـد علـ أن خـرحيل المـرأة تـؤمن بـا� واليـوم اآل ال: )وآله

ًأشــهر وعــشرا
ــه علــ أن وميكــن ،)٣(  الكراهــة أدلــةالثالثــة للتــساهل يف ى زاد علــ كراهيــة مــاى يــستدل ب

  . )ثبوت اخلربى كالسنة خبالف التحرمي لتوقفه عل

ى منـا يكـون علـإحـداد واإل: قـالنـه إ ،)عليه الـسالم( عبد هللاعن أيب  ،رواه الدعائم ومثله ما: أقول

   .)٤(فوق ثالثة أيامغري زوج ى حتد عل أن حيل للمرأة وال، عنها زوجها املتوىف

حتــل المــرأة تــؤمن بــا� واليــوم  ال: قــالنــه إ )صــلى هللا عليــه وآلــه( عــن النــيب ،)٥(ايلوعــن غــوايل اللئــ

  . ًزوج أربعة أشهر وعشراى علّ إال ميت أكثر من ثالثة أيامى حتد عل أن خراآل

   حني سئل عن سبب عدم )عليه السالم( علي عدم احلرمة قولى ويدل عل: أقول

                                                

 











١٨٨

 )٢(وقـصة زوجـة احلـسن بـن احلـسن ،)١()صلى هللا عليه وآلـه( يف عزاء رسول هللانه إ :اب حليتهضاخت

بـل يـدل بعـض  ،)٣()عليـه الـسالم( احلـسنيى  علـ)علـيهم الـسالم(  وروايات حداد أهـل البيـت،املتقدمة

 ،لـيهمإاء ومـن بـل وورثـتهم العلمـ، كافـة) يهم السالمعل(املعصومني  إىل االستحباب بالنسبةى ذلك عل

 خ الـسيد حـسن لـأل)الـشعائر احلـسينية(وراجـع ، مـوات يف بـاب األ)الفقـه(من راجع ى على ف خيكما ال

  . وغريمها )رمحه هللا(

  

                                                

 







١٨٩

ن إ :قلنــا فــإن ،بعينهــا  فطلــق واحــدة الةكــان لــه أكثــر مــن زوجــ لــو(: قــال يف الــشرائع ):٢مــسألة (

ًكل واحدة االعتداد بعدة الوفاة تغليبـا ى  التعيني فعلمل نشرتطه ومات قبل وإن ،التعيني شرط فال طالق

  . )جلني ولو كن حوامل اعتددن بأبعد األ،مل يدخل  دخل �ن أو،جلانب االحتياط

جنـون  يعـني ملـوت أوبيـده التعيـني ومل ن أ وبعينهـا قلنـا بـصحة طـالق واحـدة الإذا  أنه الظاهر: أقول

 بيـده التعيـني ومـات أوحيـث إن  ، غـري مدخولـة وبنـتمـن ختـني أو أأسـلم عـن مخـس أو  أو،أشـبه أوما

 ، كـان الـالزم القرعـة،حنومهـا جنـون أو  ملـوت أو،عـني ومل نعـرف أيهـا أرادإذا كذلك و، ذلك حنو جن أو

  .وجه للتخصيص بالثاين  وال،ًظاهرا أوً طالق أدلتها الشاملة للمبهم واقعاإل

ن مكحـداهن وطلـق معينـة مث مل يـتإًا يف طـالق إنـسانكـل و  أو،أيها طلـق أن ينسإذا  وكذلك حال ما

  .حنو ذلك ملوت أواملوكل من الفحص عن الوكيل 

ليه من إلنسبة با حكاميرتتب كل األ كما،  املطلقةأحكامبالقرعة ترتب عليها كل تعينت املطلقة إذا و

  .غري ذلك إىل ، بعد العدةختالتزويج باأل الرجوع أو

  . طالقها إلً،حنوه أقرع ثانيا  أوع وعني مث نسي املعينةرقأ مث لو

ًيف رجــل تــزوج مخــسا يف ، )عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، رواه مجيــل بــن دراج ذكرنــاه مــا ويؤيــد مــا

   .)١(ربعسبيل أيتهن شاء وميسك األى خيل: قال ،عقدة

 معـه يف جموسي أسـلم ولـه سـبع نـسوة وأسـلمن، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب  ،وعن عقبة بن خالد

   .)٢(ًويطلق ثالثاً ميسك أربعا: قال ،كيف يصنع

                                                







١٩٠

: قـال ،ختـني يف عقـدة واحـدةأيف رجـل تـزوج ، )عليـه الـسالم( عبـد هللاعن أيب ، وعن مجيل بن دراج

ىخــرســبيل األ يميــسك أيتهمــا شــاء وخيلــ، قــال ،يف عقــدة واحــدةً يف رجــل تــزوج مخــسا وقــال :يخيلــ 

   .)١(سبيل أيتهن شاء

يف رجــل تــزوج  قــالنــه إ ،)عليهمــا الــسالم( عــن أحــدمها، عــن بعــض أصــحابه، بــن دراجوعــن مجيــل 

   .)٢(ىخرسبيل األ يباخليار ميسك أيتهما شاء وخيل هو: قال ،ختني يف عقدة واحدةأ

 االحتياط ولوّ إال أن ًكون االختيار بيده يف املبهم واقعاى دلت عل وإن  وهي،غريها من الرواياتإىل 

 كمـا جتـب ،ولـذا جتـب القرعـة لتعيـني الواقـع، اختيـار ًأما املـبهم ظـاهرا فـال، يف القرعة وىلاألسبيل ى عل

  . أشبه ما جن أو مات أو الويل لو إىل بالنسبةالقرعة يف كال املقامني 

كانـت لكـل زوجتـان إذا   أو،أيهمـا طلـق أن طلق أحد الرجلني زوجته ومل يعلمإذا ومنه يعلم حال ما 

من حتقق عنده العلم  إىل بالنسبةً أيضاالالزم القرعة  فإن ، املطلقة وجهلتزوجتيه ىحدإوطلق أحدمها 

ليـه لعـدم العلـم إ بالنسبة ا ومن الزوجتني فالظاهر جريان استصحاب احلليةمأما كل واحد منه، مجايلاإل

مــــن وســــائر احملققــــني  )رمحــــه هللا(ى ذكـــره الــــشيخ املرتــــض مــــاى  علــــ،مجـــايل كــــالثوب املــــشرتك وحنــــوهاإل

  . صولينياأل

ن ظـاهر مـن تعـرض  أ وهـو،شـيء يبقـ(: ومن ذلك يعرف وجه القبول والرد فيما ذكره اجلـواهر قـال

املزبـور  وغريهم عدم الفرق فيما ذكروه من احلكم وشارحه وثاين الشهيدينللمسألة كاملصنف والفاضل 

  ًوواقعا وبني ً بني املبهم ظاهرا

                                                







١٩١

، ذلك املتقني من موردها ألن ،خري القرعةاملتجه يف األ أن  يتوهموقد، ًمعني واقعا وهوًاملبهم ظاهرا 

 دلـةبـل هـي يف كـل مـشكل لـيس يف األ، عدم اختصاصها بـذلكى ً بناء علاألولبل قد يقال جبريا�ا يف 

ولعلــه لعــدم ، ً أحــدا احتملــه هنــا مــع ذكــرهم ذلــك يف الطــالق املــبهم أجــدلكــن مل، مــا يقتــضي تعيينــه

واالحتيـاط املقدمـة وقاعـدة اليقـني بـاب ى مقتـض مكـان الـتخلص الـذي هـوإفته مـن  هنا ملا عرشكالاإل

ريــد معرفــة أ وًالــزوج مــثال يبقــإذا كمــا ، ذلــك إىل طريــقيكــون  القرعــة حيــث ال إىل منــا حيتــاجإو، الــالزم

كانـــت املطلقـــة معينـــة  أو ،خـــرج عـــن قابليـــة ذلـــك  أو،وقلنـــا بعـــدم اعتبـــار تعيينـــه، املطلقـــة مـــن غريهـــا

كــل واحــد مــنهن  علــى  فيــهشــكالمثــل املقــام الــذي قــد عرفــت عــدم اإل ويف أمثــال ذلــك ال، هتواشــتب

نــــصاف مــــع ذلــــك كلــــه اإلّ إال أن ،يف معلوميــــة االنــــدراج يف عنــــوان التحليــــل أو بـــالتخلص مــــن العــــدة

  . )ًاالعرتاف بظهور كالمهم يف ذلك املقام يف جريان القرعة اليت هي كاشف واقعا يف مثل املقام

  : ورد يف بعض الروايات ذكرناه من القرعة ما ينايف ما ال أنه ىخيف وال

عـن رجـل ، )عليـه الـسالم( جعفـر سـألت أبـا:  قـال،عـن أيب بـصري، رواه يف الكايف والتهـذيب مثل ما

،  لــه وهلــنزجــائ: قــال ، يف جملــس واحــد ومهــورهن خمتلفــة:قــال أو ،تــزوج أربــع نــسوة يف عقــدة واحــدة

ًطالقها قوما من أهـل  على شهدأربع وبعض البلدان فطلق واحدة من األ إىل جهو خرن إ أرأيت: قلت

 مث ،مث تزوج امرأة من أهل تلك البالد بعد انقضاء عدة تلـك املطلقـة، يعرفون املرأة تلك البالد وهم ال

ًللمـرأة الـيت تـزوج أخـريا مـن أهـل  فـإن كـان لـه ولـدن إ :قـال، هدخل �ا كيـف يقـسم مرياثـ مات بعد ما

  تلك البالد ربع 



١٩٢

شــيء هلــا مــن املــرياث وعليهــا  ربعــة بعينهــا ونــسبها فــالمــن األ عرفــت الــيت طلقــت وإن ،تــرك مثــن مــا

ًتـرك بيـنهن مجيعـا  ربـع نـسوة ثالثـة أربـاع مثـن مـاربـع اقتـسمن األمل تعرف اليت طلقت مـن األ وإن ،العدة

   .)١(وعليهن العدة

 ومهـا ميكـن جريـان قاعـدة العـدل ،رث والعـدةاإل إىل بالنـسبةاجلواب كان  ألن منا قلنا بعدم املنافاةإو

ولـو فـرض ، عرفـت مـا علـى لـزوم القرعـة علـى بـل الـدليل، لـزوم ذلـك علـى دليـل واالحتياط فيهمـا وال

  . غريها إىل  منهايتعدى ها فالرعة يف موردقاللزوم لزم القول بأنه ختصيص لقاعدة ال على داللة الرواية

ًاهن بائنـا حـدإطلـق  وكذا لو(: حيث قال، ذكره الشرائع بعد ذلك احلكم فيماومما تقدم يعرف وجه 

املعينــة  إىل ولــو عــني قبــل املــوت انــصرف،  كــل واحــدة االعتــداد بعــدة الوفــاة فعلــى،ومــات قبــل التعيــني

  . )ًيا اعتدت عدة الوفاة من حني الوفاةعكان رج ولو، من حني الوفاة فتعتد من حني الطالق ال

حـداهن بغـري مـس فكـل واحـدة مـنهن إطلـق إذا ف مل نقل بالقرعةإذا أما ، قلنا بالقرعة فهوإذا : أقول

الـــزوج طلقهـــا حيـــث  أن احتمـــل املـــرأةإذا فهـــو كمـــا ، تستـــصحب الزوجيـــة بعـــد عـــدم علمهـــا بـــالطالق

 وانتقـــاض استـــصحاب ً،صـــل لـــيس مثبتـــا واأل، وذلـــك يوجـــب عليهـــا عـــدة الوفـــاة،تستـــصحب الزوجيـــة

  . ًيؤثر يف رفع استصحاب الطهارة مطلقا كانتقاض استصحاب أحد واجدي املين الحداهن بالطالق إ

 يناألمــر فــالالزم ترتيـب أثــر ،ميــت عنهــا زوجهـا أو مــا مطلقـةإ�ـا أً مجــاالإكــل واحـدة تعلــم : يقـال ال

  . نفسهاعلى 

ارجعــي  :الــشارع يقــول هلــا أن علمــتإذا كمــا ، مجــايل أثــرمنــا يــصح ذلــك فيمــا للعلــم اإلإ: نــه يقــالأل

  حيرم عليك أخذ النصف  أو ،نصف املهر فيما أخذت كل املهر

                                                





١٩٣

جيـب عليـك احلـج والزكـاة والتعجيـل يف : يقول الـشارع هلـا أو ،مل تأخذ كل املهر الثاين من املهر فيما

مــور كــان هلــا املهــر الكامــل بــاملوت بــدون الطــالق يوجــب أحــد األإذا عطــاء دينــك وغــري ذلــك فيمــا إ

 عـن رأس الـسنة ومل يكمـل ازائد هل وال، يكفي للحج كان هلا نصف املهر حيث الإذا   دون ما،املذكورة

كـان إذا ن قدر نصف املهر من املـستثنيات دون مـا وأل، اة اليت هي نصف املهريالنصاب بدون أربع ش

  . هلا كل املهر حيث يزيد عن املستثنيات

 :يقيد مبا ذكـره اجلـواهر بقولـه أن يلزم، )ة كل واحدة االعتداد بعدة الوفافعلى(: قول الشرائعمث إن 

 لكــون االحتيــاط ،قــراءومــن انقــضاء األ جلــني مــن عــدة الوفــاةقــراء فأبعــد األكــن مــن ذوات األ ذاإّإال (

 فيقـني ،كانـت مفارقـة بـاملوت فعليهـا عـدة الوفـاة وإن ،قـراءكانت مطلقـة فعليهـا األن إ ا� أل،حينئذ فيه

  . )ذلك على املرأة موقوف

كانـت لـه أربـع إذا  كمـا ،عـدا واحـدة مـنهن حداهن يأيت يف طالق ماإاحلكم كما يأيت يف طالق وهذا 

  .مجايل املذكورة الفسخ والرضاع وحنومها مما يوجب العلم اإلحكامومثل الطالق يف األ، ًفطلق ثالثا

ًسات مـسا ن كـن ممـسوإو، يائـسة أو عدة هلا بالطالق لكو�ا صغرية مثل غري املمسوسة اليت المث إن 

 يلــزم االحتيــاط ً،رجعيــا أو ًوســواء كــان الطــالق بائنــا،  ســواء كــن حــامالت أم ال،يوجــب العــدة بــالطالق

، عدة الوفاة أو ما عدة الطالقإ ، بأن عليها العدةمجاالإ  لعلم كل واحدة،احدة منهنكل و على بالعدة

 الرجعيــة بالوفــاة عــدة العــدةب  النقــال،ًكــان الطــالق رجعيــا لــزم اعتــداد كــل واحــدة عــدة الوفــاةن إ لكــن

 كـن حوامـل ولـو ولـو، تقـدم مـا علـى قـراءيف ذات األّ إال  اجلميع أخذ عدة الوفـاةىفعل، وفاة كما تقدم

  . جلنيالفرج من دون دخول كان عليهن أبعد األ على فراغباإل

  



١٩٤

زوجتـه  على نفقأ أو عرف خربهن إ املفقود زوجها(: ًقال يف الشرائع ممزوجا مع اجلواهر ):٣مسألة (

تريــد  أرادت مــا وإن ،خيــار هلــا نفــاق منــه عليهــا فــالكــان لــه مــال ميكــن اإل أو ًمتربعــا أو وليــه مــن نفــسه

صــل خــالف أجــده يف شــيء مــن ذلــك لأل  بــال،النــساء وطالــت املــدة عليهــا فهــي حينئــذ مبــتالة فلتــصرب

  . )والنصوص

  : استدلوا لذلك جبملة من الروايات: أقول

يف :  قــال)عليــه الــسالم(ً عليــان إ :)عليهمــا الــسالم( عــن أبيــه، عــن جعفــر، كوينرواه الــس مثــل مــا

   .)١(حلوق بأهل الشرك أو طالق أو يبلغها موته حىتتتزوج امرأته  املفقود ال

لــه أربــع ى مــضإذا املفقــود : قــال ، عــن املفقــود)عليــه الــسالم( عبــد هللا ل أبــوئســ، وصــحيح احللــيب

ينفـق  أن ًمل جيد له أثـرا أمـر الـوايل وليـه فإن ،الناحية اليت هو غائب فيهاإىل  يكتب أو سنني بعث الوايل

لـيس هلـا : قـال ،تريـد النـساء ين أريـد مـاإقـول تفإ�ـا : قلـت: قـال، هـا فهـي امرأتـهأنفـق علي عليها فما

   .)٢(ًوكان ذلك عليها طالقا، وكيله أمره بأن يطلقها أو مل ينفق عليها وليه فإن ،كرامة ذلك وال

سـكنت  مـا: قـال ،عن املفقود كيف يصنع بامرأتـه )عليه السالم( عبد هللا سألت أبا :وصحيح بريد

الـصقع الـذي  إىل مث يكتـب، الوايل أجلهـا أربـع سـنني إىل هي رفعت أمرها فإن ،عنهاى عنه وصربت خيل

 دعـا ربـع سـننيألمتـضي ا حـىتمل خيـرب عنـه بـشيء  وإن ،عنـه حبيـاة صـربت خرب فإن ،فقد فيه ويسأل عنه

 ،يعلـم حياتـه مـن موتـه حىت عليها كان له مال أنفق فإن ،هل للمفقود مال:  فقيل له،ويل الزوج املفقود

   تتزوج ما أنفق عليها أن سبيل هلا فعل فال فإن ،نفق عليهاأ :مل يكن له مال قيل للويلوإن 

                                                







١٩٥

بال العدة وهي طاهر فيصري طالق يطلق تطليقة يف استق أن  علىينفق عليها جربه الوايل أن ن أىبإو

يراجعهـا  أن �ا من يوم طلقها الوايل فبـدا لـهّتنقضي عد أن جاء زوجها من قبل فإن ،الويل طالق الزوج

زواج يرجـع فقـد حلـت لـأل أو جيـيء أن انقـضت العـدة قبـل وإن ،تطليقتـني علـى فهي امرأته وهي عنـده

   .)١(ول عليهاسبيل لأل وال

 ويــشهد شــاهدين عــدلني ،مل يكــن للــزوج ويل طلقهــا الــوايلن إ :ى روايــة أخــرويف: ويف الفقيــه قــال

   .)٢(تءشان إ ًوتعتد أربعة أشهر وعشرا مث تتزوج، الق الزوجوايل ط الفيكون طالق

يف امـرأة غـاب عنهـا زوجهـا أربـع سـنني ومل ينفـق ، )عليـه الـسالم( عبـد هللاعن أيب ، وخرب أيب الصباح

مل يكـــن ويل طلقهـــا  وإن ،نعـــم: قـــال ،يطلقهـــا أن  علـــىأم ميـــت أجيـــري وليـــهعليهـــا ومل تـــدر أحـــي هـــو 

ن إ أرأيت: قلت: قال،  طالقهاىعل جيرب فال: قال ، أنا أنفق عليها:قال الويل فإن :قلت، السلطان

   .)٣(أنفق عليهاإذا ليس هلا والكرامة : قال ،أقعد كما أنا أصرب وال تريد النساء وال ريد ماأ أنا :قالت

يأتيهــا  حــىتً فهــي تنتظــر لــه أبــدا أرضيف  أنــه علمــتن إ :فقــال ، ســألته عــن املفقــود:وموثــق مساعــة

تــأيت فإ�ــا خــرب   كلهــا ومل يأ�ــا منــه حــساب والرضمل تعلــم أيــن هــو مــن األ وإن ،يأتيهــا طالقــه أو موتــه

 متـضي أربـع سـنني أمرهـا حـىتًمل جيـد لـه أثـرا  فـإن رض فيطلب يف األ،تنتظر أربع سنني أن  فيأمرهااإلمام

  ما تنقضي عد�ا فليس له عليها  قدم زوجها بعد فإن ،زواجًتعتد أربعة أشهر وعشرا مث حتل لألأن 

                                                









١٩٦

   .)١(ًقدم وهي يف عد�ا أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها وإن ،رجعة

 حـىتوج امرأتـه تتـز يف املفقـود الى قـضنه إ :)عليه السالم( أيب طالب علي بن عن، وعن اجلعفريات

   .)٢(حلاقه بالشركإ أو طالقه أو يبلغها موته

 أنـه ،)م الـسالمعلـيه( علـي عن، عن آبائه، عن أبيه، بن حممد روينا عن جعفر، سالموعن دعائم اإل

   .)٣(علم مكان املفقود مل تنكح امرأتهإذا : قال

 تهـي رفعـ فـإن ،سكتت ود ماعن امرأة املفقى خيل: قال أنه )عليهما السالم( بن حممد وعن جعفر

مل خيـرب عنـه بـشيء  فـإن ،املوضع الذي كان فيـه يـسأل عنـه إىل وكتب، الوايل أجلها أربع سنني إىل أمرها

 :قـال للـويل، كان للمفقود مال فإن ،هل للمفقود مال: فقال ربع سنني دعا ويل املفقودتنقضي األ حىت

مل يكـن للمفقـود  وإن ،لتـزويج مـا أنفـق عليهـا مـن مالـها إىل سـبيل هلـا فعل فال فإن ،أنفق عليها من ماله

يطلــق  أن  علــىينفــق عليهــا أجــربه الــوايل أن  وليــهأىب وإن ،ســبيل الــويل مــن مالــه فــال مــال وأنفــق عليهــا

تنقـضي  أن جـاء زوجهـا قبـل فـإن ،ً فيصري طالق الويل طالقـا للـزوج،طليقة باستقبال عد�ا وهي طاهرت

ــهعــد�ا مــن يــوم طلــق الــويل فبــ ــه أن دا ل ــاقيتني علــى  وهــي عنــده،يراجعهــا فهــي امرأت  وإن ،تطليقتــني ب

أنـا : ن قـال الـويلإو. حـد عليهـاسـبيل أل زواج واليراجع فقـد حلـت لـأل أو جييء أن انقضت عد�ا قبل

بــن رســول هللا  يــا: قيــل لــه، مل يكــن لــه ويل طلقهــا الــسلطان وإن ،يطلقهــا أن  علــى مل جيــرب،أنفــق عليهــا

  تريد  ريد ماأأنا : الت املرأةقن إ أرأيت

                                                

 







١٩٧

   .)١(أنفق عليها وليهإذا كرامة  ليس هلا ذلك وال: قال ،أصرب أن أستطيع النساء وال

املفقـود ينتظـر : قـالنـه إ ،)عليـه الـسالم( عبد هللاعن أيب ، وعن الشيخ املفيد يف كتاب االختصاص

 اعتـدت مـن الثـاين األولاختـارت  فإن ،قدم زوجها خريت فإن ،ال تزوجتإعاد و فإن ،أهله أربع سنني

   .)٢(اختارت الثاين فهو زوجها وإن ،األول إىل ورجعت

الــوايل  إىل رفعــت امرأتــه أمرهــاإذا املفقــود  أن وأعلــم: قــال ،هــو متــون الروايــات الــذي، وعــن املقنــع

مل  وإن ،ربتعنـه حبيـاة صـ خـربأ فـإن ،الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه إىل مث يكتب، أجلها أربع سنني

كان له مال  فإن ،هل للمفقود مال: فقيل له ميضي دعا ويل الزوج املفقود حىتموت   والعنه حبياة خيرب

سـبيل  فعـل فـال فـإن ، أنفـق عليهـا:لـويللمل يكن له مال قيل  وإن ،يعلم حياته من موته حىتأنفق عليها 

يطلقها تطليقة يف اسـتقبال  أن  علىه الوايلينفق عليها أجربأن  أىب وإن ،تتزوج ما أنفق عليها أن  إىلهلا

جــاء  فــإن ،مل يكــن هلــا ويل طلقهــا الــسلطان وإن ،العــدة وهــي طــاهر فيــصري طــالق الــويل طــالق الــزوج

ــتنقــضي  أن زوجهــا قبــل  علــى يراجعهــا فهــي امرأتــه وهــي عنــه أن هعــد�ا مــن يــوم طلقهــا الــوايل فبــدا ل

   .)٣(ول عليهاسبيل لأل زواج والوج فقد حلت لألجييء الز أن قبل انقضت عد�ا وإن ،تطليقتني

 ا حيمل املطلق بعد اجلمع بينهى،وهي كما تر(: ورةخبار املذكوقد ذكر اجلواهر بعد نقله مجلة من األ

  . )يناألمر ظاهرة يف عدم اخليار هلا مع أحد ،املقيدعلى 

                                                

 







١٩٨

 صـربت فـال فـإن ،عرب ولـو متـفلـو جهـل خـربه ومل يكـن مـن ينفـق عليهـا(: ًمث قال ممزوجـا مـع الـشرائع

 ،أجلهـا أربـع سـنني وفحـص عنـه احلـاكم إىل رفعـت أمرهـا وإن ،رفاق �ا ضرورة كون ذلك كله لإل،حبث

مـن بيـت املـال املعـد للمـصاحل  جـل املزبـورينفـق عليهـا يف األ أن اإلمـام ى وعلـ،عـرف خـربه صـربتفإن 

  . )زواجوفاة مث حتل لألمل يعرف خربه أمرها باالعتداد عدة ال وإن ،اليت هذا منها

، ضـرر عليهـا بـدون الـزوج أو حـرج أو كـان عـسرإذا القاعدة جواز طالق احلاكم هلا ى مقتض: أقول

كيــف ، أشــبه ذلــك مــا أو  أربــع ســنواتًســجن مــثالإذا كمــا ، جمهولــه أو ســواء كــان الــزوج معلــوم املكــان

املـأمور  نـه أل،هـوطلق مل يطلق إذا ومور يف حضور الزوج واحلاكم جيرب الزوج بالطالق حني أحد هذه األ

 اجلــنس كمــا املــرأة تريــد قــضايا أن ومــن الواضــح، قامــة العــدل وتطبيــق الــشرع فكيــف يف فقــده وغيبتــهإب

ولعل أخبار ، املرأة بدون القيم حمل أخطار الفاسقني إذ ،مورهاأ على بل وكذلك تريد القيم، تريد النفقة

  : ن سن ذلك عمر كما يف مجلة من الرواياتأول محيث إن ، ربع سنوات صدرت تقيةاأل

:  قــال، عنــد ذكــر بــدع عمــر)عليــه الــسالم( املــؤمنني أمــريعــن ، فعــن كتــاب ســليم بــن قــيس اهلــاليل

 ،جـاء زوجهـا خـري بـني امرأتـه وبـني الـصداق فإن ،أجل امرأته أربع سنني مث تتزوج أن وقضيته يف املفقود

ــه (  وقلــة علــم بكتــاب هللا وســنة نبيــهًالفاستحــسنه النــاس واختــذوه ســنة وقبلــوه عنــه جهــ صــلى هللا علي

   .)١()وآله

مـؤمن : قـال:  قـال،عن ابـن أيب عمـري، عن يعقوب بن زيد، شيخ املفيد يف كتاب االختصاصالوعن 

   الدين أحكاميعرف  عمر كان الن إ :حنيفة به أبا الطاق فيما ناظر

                                                

 



١٩٩

كـان قـد دخـل �ـا ن إ :فقـال ، تزوجـت امـرأيتين غبت فقدمت وقدإاملؤمنني  أمري يا: اه رجل فقالتأ

، خالفــه علــى مــة واأل،يعــرف وهــذا حكــم ال، �ــا أوىلمل يكــن قــد دخــل �ــا فأنــت  وإن ،حــق �ــاأفهــو 

تتـزوج  �ـا الأخالف ذلـك  على مة واأل،تءشان إ �ا تتزوجأيف رجل غاب عن أهل أربع سنني ى قضو

   .)١(اطلقه كفر أو أو مات أنه تقوم البينة حىتًأبدا 

 أن مــرأة مفقــود زوجهــا فــذكروااالــصحابة اختلفــوا يف ن إ : روي،وعــن ابــن شــهر آشــوب يف املناقــب

وقـال ، هـي امـرأة ابتليـت فلتـصرب: وقـال،  موتـهيجييء نعـ حىتتتزوج   حكم بأ�ا ال)عليه السالم(ً عليا

 علــي قــول إىل رجــعمث ، ًمث تــربص أربعــة أشــهر وعــشرا، تــرتبص أربــع ســنني مث يطلقهــا ويل زوجهــا: عمــر

   .)٢()عليه السالم(

  فقـد يف زمـن عمـرًرجـالن إ : قـال، يف حديث املفقود الذي رواه سعيد بـن املـسيب،وعن اجلعفريات

فلما انقضت ،  أربع سنني وأربعة أشهرًعمر بن اخلطاب فضرب هلا أجال إىل ت امرأتهءطاب فجااخلبن 

امرأتــك قــد ن إ : فقيــل لــه،ا جــاء زوجهــا املفقــودزوجهــ علــى كــان ليلــة دخوهلــا أن فلمــا،  تزوجــتعــد�ا

: قـال، املـؤمنني امـرأيت أمـري يـا: طـاب فقـال لـهاخل عمر بن ىفأت، زوجها على تزوجت وهي تدخل الليلة

مث ذكــر ،  أخــربين بقــصتك،لــيس عليهــا فــوت: قــال، املــؤمنني امــرأيت أمــري يــا: فقــال ،كيــف كــان قــصتك

فردهـا ، ّردهـا علـي: قـال، ليـكإشـئت رددناهـا  وإن ،داقهاشئت صن إ :قال عمر :قال أن  إىل،القصة

   .)٣(عليه

                                                



 





٢٠٠

ين غبــت إاملــؤمنني  أمــري يــا: كنــف العائــدي فقــال وأتــاه أبــو: ويف روايــة الــشيخ املفيــد يف قــصة طويلــة

 أوىلمل يكن دخل �ا فأنت  وإن ،كان قد دخل �ا فهو أحق �ان إ :فقال ،فقدمت وقد تزوجت أمرأيت

ن إ تتـزوجأ�ـا  يف رجل غاب عن أهله أربـع سـنني وقضى، خالفه على مة واأل،يعرف الكم فهذا ح، �ا

   .)١(طلقها أو كفر أو مات أنه تقوم البينة حىتًتتزوج أبدا  النه إ خالف هذا على مةواأل، تءشا

 )٢(﴾حسانإتسريح ب أو مساك مبعروفإ﴿:  قوله سبحانه،ذلك إىل ضافةيد حقها يف الطالق باإلويؤ

يكون الـزوج  وحيث ال، حسانإالتسريح بى مساك باملعروف فيبق إمع احلبس وحنوه ال أنه لواضحومن ا

 الطـالق قـام احلـاكم رأشـبه فلـم جيـ مـا أوالـسجن يف  أو خابرنـاه وهـو يف بلـد بعيـدإذا كما ، يفعله ال أو

هـا لكنـه  وينفق عليكان الزوج يف البلدإذا يكون حال ما  أن وكذا ينبغي، ويل املمتنع أنه مقامه من جهة

 كمــا ،نــذاره يطلقهــاإاحلــاكم بعــد  فــإن ،مطلقــة ذات بعــل وال بــل تركهــا وشــأ�ا معلقــة ال، يقــرب منهــا ال

نفاقـه وسـائر إوجـود الـزوج واملناط يف طالق العنني مع  إىل ضافة باإل،كتاب النكاح ذكرنا شبه ذلك يف

  . اعات منهاالستمت

 سـواء كـان مـن جهـة ،يـةاألولالعنـاوين ى الضرر حمكمـة علـ العسر واحلرج ون أدلةإ :ن شئت قلتإو

 طـالق احلـاكم مجاعـة مـن الفقهـاء  جبوازوقد أفىت، من جهة القيمومة أو اجلنسمن جهة قضايا  املال أو

  .أشبه ما املعسر يف النفقة أو احملبوس أو إىل بالنسبة

عـدا  حـوال مـالقاضـي حبـال مـن األة لال واليـ: يـةاإلمامقال أكثر : يف أحواله الشخصية) املغنية (قال

  حتققت الشروط اليت  وجة املفقود مىتز

                                                

 

 



٢٠١

ولكـن مجاعـة مـن  ،)١(الطـالق بيـد مـن أخـذ بالـساق الظـاهر الـنصى ًذكرناهـا فيمـا سـبق وقوفـا علـ

  . والقيوداختالف بينهم يف الشروطى الكبار أجازوا ذلك عل

يبعــد جــواز طــالق الزوجــة للحــاكم  ال: فقــد قــال الــسيد الطباطبــائي يف ملحقــات العــروة بــاب العــدة

 وكــذا يف احلاضــر املعــسر الــذي ال، ًه أبــداؤميكــن جميــ زوجهــا حمبــوس يف مكــان ال أن علــمإذا الــشرعي 

  . نفاق مع عدم صرب زوجته يف هذه احلاليتمكن من اإل

ــو كــان الــزوج: ان القــول يف الكفــر يف الوســيلة يف بــاب الــزواج حتــت عنــواحلــسن أبــو وقــال الــسيد  ل

ًممتنعا◌ عن اإل امتنـع ومل ميكـن إذا ف، الطالق أو نفاقاحلاكم ألزمه باإل إىل نفاق مع اليسار ورفعت أمرهاً

  .أرادت الطالقن إ يطلقها أن لحاكمل أن فالظاهرالطالق ى جباره عل إنفاق عليها من ماله والاإل

ونقــل صــاحب كتــاب ، الــسيد حمــسن احلكــيم يف رســالته منهــاج الــصاحلني بــاب النفقــات و�ــذا أفــىت

  . عسار من النفقةللزوجة اخليار يف فسخ الزواج باإل أن عن ابن اجلنيداملختلف 

للمـرأة اخلـروج مـن النكـاح ن إ :طـالق زوجـة الغائـبى وقال صاحب كتاب املسالك عند الكالم علـ

  .قول لفوات املالى عسار بالنفقة علباإل

مـن  جم البـن آقـا حممـد بـاقر البهبهـاين وهـووذكر صاحب روضـات اجلنـات يف ا�لـد الرابـع وهـو يـرت

جـواز  إىل فيهـا وذهـب )مظهـر املختـار(مساهـا عـسار لـه رسـالة يف حكـم النكـاح مـع اإل أن كبار العلماء

كــان مــن جهــة الفقــر  وإن ،نفــاق والطــالقفــسخ املــرأة نكاحهــا يف صــورة حــضور الــزوج وامتناعــه مــن اإل

ع يف العراق جيوكل املر أن ً ورادعا لكل متطفل هلذه املشكلةً معقوالًوالذي أراه حال: مث قال، مالقواإل

   يوقع الطالق يف نطاقها كما أن ىيران من يثق به وحيدد له الشروط والقيود علإيف  أو

                                                

 



٢٠٢

  . هاينصباحلسن األ أبو فعل من قبل السيد

سن احلــ أبــو  كالــسيد،ن جبــواز طــالق احلبــيس وحنــوه عــصرنا يفتــووقــد كــان مجــع مــن علمــاء: أقــول

 املوضــوعيتحقــق  أن لكـن يلــزم،  وغريمهــا)هللارمحهمــا (صـفهاين والــشيخ حممــد حــسني كاشـف الغطــاء األ

  .الضرر احلرج أو أو وهو العسر

أول مــن قاهلــا  أن عرفــت مــن مــاى التقيــة علــى مــا حممولــة علــإ )١(ربــع ســنوات األهــذا فروايــاتى وعلــ

عليه (  املؤمننيأمري أن األولويؤيد ،  وحنوه هلااالستحباب يف صورة صربها وعدم الضررى عل أو، الثاين

ًطالقاإ يف روايات متعددة جعل هلا عدم الزواج )السالم
بعد أربع لزواج اعمر الذي جعل هلا يف قبال  )٢(

، بالعنـاوين الثانويـة املخصـصة حكـامكسائر األ حكم أويلً طالقاإ هلا الزواج اإلماموعدم جعل ، سنوات

 ولــو مل يكــن كــان ،ليــهإ مل حيــتج لــو كــان عــسر وحــرج وضــرر إذ ً،بــع ســنوات غالبــارولــذا مل يكــن جمــال أل

واحتمـال ، ًغالبـايف صورة عدم العـسر واحلـرج والـضرر احلاكم  تراجع �ا الأ إىل ضافة باإل،الالزم البقاء

الزنـــا كمـــا يف بعـــض  تطلـــق خـــالف القاعـــدة الـــيت تبـــيح حـــىت مـــع العـــسر واحلـــرج والـــضرر ال �ـــا حـــىتأ

  . ياتالروا

 مبجـرد عـدم اإلمـامتفريـق ى دل علـ كـاليت تـ، سنوات طوائف مـن الروايـاتومما يؤيد عدم الصرب أربع

 وكــاليت ،حلاحـات البطنيـة مل تكـن منهـا أقـلاإلى مل تـزد علـن إ حلاحـات اجلـسديةاإل أن ضـميمة، نفـاقاإل

وج أكثــر مــن أربعــة عــدم الــزى تــصرب علــ املــرأة ال أن  مــن جهــةحكــام ســبحانة شــرع األهللا أن ىتــدل علــ

  وكاليت ، أشهر

                                                







٢٠٣

تـرتك  املـرأة ال ألن ،بق بـاطالفيمـا كـان الطـالق الـسا لزواج حـىتباالشارع شرع احلكم  أن ىتدل عل

  . الويلى مل تزوج وزنت كان أمثها عل املرأة لو أن ىوكاليت تدل عل، وجز بال

عليــه ( عبــد هللاعــن أيب ، ًيعــا والفــضيل بــن يــسار مجعبــد هللارواه ربعــي بــن  مــا :األوىلفمــن الطائفــة 

أنفـق عليهـا مـا يقـيم ن إ :قـال ،)١(﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفـق ممـا آتـاه هللا﴾ :يف قوله تعاىل، )السالم

   .)٢(اال فرق بينهمإ و،ظهرها مع كسوة

مــن كــان عنــده امــرأة فلــم :  يقــول)عليــه الــسالم( جعفــر أبــا مسعــت:  قــال،وعــن أيب بــصري املــرادي

   .)٣(يفرق بينهما أن اإلمامى ًيقيم صلبها كان حقا عل يطعمها ما واري عور�ا أوي يكسها ما

قلــت : قــال ابــن أيب عمــري، بــوين والولــدنفقــة األى علــّ إال جيــرب الرجــل ال:  قــال،وعــن مجيــل بــن دراج

 يــواري مــا كــساها إذا : قــال،)عليــه الــسالم( عــن أيب عبــد هللا، عنبــسةى قــد رو: قــال ،واملــرأة: جلميــل

   .)٤(ال طلقهاإعور�ا ويطعمها مايقيم صلبها أقامت معه و

ومن قدر عليه ﴿: عز وجلقوله : )عليه السالم( عبد هللا أليب قلت:  قال،لرحيما وعن روح بن عبد

   .)٥(ال فرق بينهماإأنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإذا : قال ،رزقه فلينفق مما آتاه هللا﴾

                                                













٢٠٤

﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق : عز وجل يف قول هللا ،)عليه السالم( عبد هللا أيب عن، وعن أيب بصري

   .)١(فرق بينهما الإمع الكسوة وامرأته ما يقيم ظهرها ى أنفق الرجل علإذا : قال ،مما آتاه هللا﴾

: هللا يقـول يف كتابـهن إ جعلـت فـداك: )عليـه الـسالم( قلـت للرضـا:  قـال،وعن أيب القاسـم الفارسـي

مــساك بــاملعروف فكــف أمــا اإل: فقــال ،ومــا يعــين بــذلك ،)٢(حــسان﴾إتــسريح ب مــساك مبعــروف أوإ﴿ف

   .)٣(نزل به الكتاب ماى حسان فالطالق علإوأما التسريح ب، باء النفقةإجوى ذاأل

  . غريها من الرواياتإىل 

: قلـت لـه:  قـال،)المعليـه الـس( عن أيب جعفر الثـاين، رواه حممد بن سليمان ما: ومن الطائفة الثانية

عنهـا زوجهـا  ثالثـة أشـهر وصـارت عـدة املتـوىف أو جعلت فداك كيف صارت عدة املطلقة ثالث حيض

 وأمـا عــدة املتــوىف، أمــا عـدة املطلقــة ثالثــة قـروء فالســترباء الـرحم مــن الولــد: قــال ،ًأربعـة أشــهر وعـشرا

مل جيـر وفيمـا شـرط هلـن ن فلـم حيـا� ً،شرط علـيهن شـرطا وًشرطاشرط للنساء  عاىلهللا ت فإن عنها زوجها

﴿للـذين يؤلـون مـن : عز وجليقول هللا  إذ ،يالء أربعة أشهرشرط هلن يف اإل أما ما، فيما اشرتط عليهن

 أنــه  لعلمـه تبـارك امسـه،يـالءحـد أكثـر مـن أربعـة أشـهر يف اإل فلـم جيـوز أل،نـسائهم تـربص أربعـة أشـهر﴾

مــات زوجهــا أربعــة أشــهر إذا تعتــد  أن نــه أمرهــاإعلــيهن فشــرط  وأمــا مــا، غايــة صــرب املــرأة عــن الرجــل

﴿يرتبـصن : عـز وجـلقـال هللا ، يـالءأخـذ هلـا منـه يف حياتـه عنـد اإل  فأخـذ منهـا لـه عنـد موتـه مـا،ًوعشرا

  ربعة أشهر وعلم مع األّ إال يام يف العدة﴾ ومل يذكر العشرة األًبأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

                                                

 



 



٢٠٥

   .)١(فمن مث أوجبه عليها وهلا، أشهر يف ترك اجلماع ربعةن غاية صرب املرأة األأ

ي علة صارت عدة املطلقة ثالثة أل: )عليه السالم( عبد هللا أليب قلت:  قال، بن سنانعبد هللاوعن 

حرقـة املطلقـة تـسكن يف ثالثـة أشـهر ألن  :قـال ،ًعنهـا زوجهـا أربعـة أشـهر وعـشرا  وعدة املتوىف،أشهر

   .)٢(بعد أربعة أشهر وعشرّ إال كنتس عنها ال وحرقة املتوىف

  . الرواياتمن غريها إىل 

: قلـت لـه:  قـال،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ، رواه عبد الـرمحن البـصري ما: ومن الطائفة الثالثة

   .)٣(ترتك بغري زوج يتزوج هذه املرأة ال :فقال ،غري السنة على امرأة طلقت

انقـضت  عـن رجـل طلـق امرأتـه لغـري عـدة مث أمـسك عنهـا حـىتسـألته :  قـال، بن سـنانعبد هللاوعن 

   .)٤(رتك املرأة بغري زوجت نعم ال: قال ،أتزوجها أن يصلح يلعد�ا هل 

  : غري السنة ذوات أزواج على املطلقات أن  علىيت وردتة الروايات المضميب

ــا يف يــاكمإ:  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، رواه عمــر بــن حنظلــة مثــل مــا ً واملطلقــات ثالث

   .)٥(�ن ذوات أزواجإجملس واحدة ف

  ًياكم واملطلقات ثالثا إ:  قال،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن حفص بن البخرتي

                                                

 











٢٠٦

   .)١(�ن ذوات أزواجإف

ًين طلقـت امـرأيت ثالثـا يف إ:  قـال لـهًرجـالن إ ،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعن أيب ، وعن صفوان اجلمال

طلقـتم النـساء فطلقـوهن إذا أيهـا النـيب  يـا﴿:  كتـاب هللاأأمـا تقـر: مث قـال، ليس بـشيء: قال ،جملس

 كلما خالف كتاب هللا والـسنة فهـو يـرد:  مث قال،﴾ًلعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا: هقول ىلإ لعد�ن

   .كتاب هللا والسنةإىل 

 املـرأة ال ألن ،نـه جيـوز الـزواج مـنهنأ و،واجز�ـن ذوات األأغريها من الروايات الكثرية يف جانب إىل 

   .)٢(ترتك بغري زوج

ذات  امرأة غـريى زوجته يف املدائن فرأ على  قول سلمان حني دخل:ومن الطائفة الرابعة ومايشبهها

  . ذلك )صلى هللا عليه وآله(  عن النيبى فرو،بعل

صــلى هللا عليــه ( رســول هللاقــال :  قــال،)م الــسالمعلــيه( إىل علــي ئمــةبــسند األ، وعــن اجلعفريــات

   .)٣( كبري وفسادرض تفعلوا تكن فتنة يف األمل فإن ،أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوهإذا : )وآله

ليـه إخطـب إذا يـرد املـسلم أخـاه املـسلم  أن ى�ـنـه إ ،)صـلى هللا عليـه وآلـه( عنه ى،خرأويف رواية 

   .)٤( وفساد كبريرضتنة يف األمل تفعلوه تكن فن إ : وقال،دينه يرضإذا ابنته 

ــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، وعــن املقنــع ــه وأمانتــه إخطــب إذا :  قــال،)علي ــيكم رجــل فرضــيت دين ل

   .)٥( وفساد كبريرضتفعلوه تكن فتنة يف األ ال وإن ،فزوجوه

                                                













٢٠٧

ون ًكم خاطبـا ترضـءمـن جـا: قـالأنـه  )صلى هللا عليه وآله( عن رسول هللا، وعن أيب القاسم الكويف

   .)١( وفساد كبريرضتفعلوه تكن فتنة يف األ الإ ،دينه وأمانته فزوجوه

  . غريها من الرواياتإىل 

 ًنه كثريا ما يكون الرجل الـذي فقـدإف، ًأيضابكار وهذه الروايات مؤيدة بروايات خاصة وردت يف األ

ًأشبه متزوجا بكرا ما أو سجنأو  ً .  

 يـاهإ فكـان مـن تعليمـه ،وعلمه نبيـهّ إال ليهإحيتاج  ًك شيئا مما مل يرتعز وجلهللا ن إ :فعن الكليين قال

اين عــن اللطيــف تــجربائيــل أن إ ،أيهاالنــاس: مث قــال،  عليــههللا وأثــىن فحمــد، صــعد املنــرب ذات يــومأنــه 

درك مثارهـا فلـم جتـنت أفـسدته الـشمس ونثرتـه أإذا  ،الـشجر علـى بكـار مبنزلـة الثمـرةاألن إ :اخلبري فقال

ــاح ــة وّ إال يــدرك النــساء فلــيس هلــن دواء ا أدركــن مــاإذبكــار وكــذلك األ، الري مل يــؤمن علــيهن  الإالبعول

  . احلديث ،)٢(ن بشر� ألالفساد

وحيــث قــد ، يقاومــه روايــات أربــع ســنوات أن ميكــن والعمــدة مــا ذكرنــاه مــن الــدليل الثــانوي الــذي ال

حيـث ، حـده العامـة وإن ،حد يف ذلك امليزان هو الدليل الثانوي من عسر وحرج وضرر فال أن عرفت

  : لفظه ما) حوال الشخصية للمصريني املسلمنياأل (يف كتابه قال حممد الدجوي من علماء مصر

 وقد علـال مـذهبهما، ني مالك وأمحد بن حنبلاإلمامومصدر التفريق للضرر من الغياب هو مذهب (

 وقـد تقـع يف جرميـة دينيـة بـسبب ،تـهمهـال مـن الـزوج لزوجإهـو  عـذر يف هذا اخلـصوص بـأن الغيـاب بـال

  يش وحيدة من غري عشريها الذي يؤنسها ويف تركها عال وتمهاإلهذا 

                                                







٢٠٨

تلــك  ،)١(ســالمضــرار يف اإل ضــرر وال ال و،ليــه مــضارة هلــاإيأخــذها  قامــة الــزوج يف بلــد آخــر الإو

بلـد الـذي يقـيم معـه يف تركهـا يف بلـد بعيـد عـن ال أن كمـا، يةسـالمقاعدة أصولية مـن قواعـد الـشريعة اإل

مل يقــم الــزوج بــه قــام القاضــي مقامــه يف  فــإن ،حــسانإفتعــني تــسرحيها ب، مــساك هلــا بغــري معــروفإالــزوج 

كـان الزوجـان يقطنـان  فـإن ، والغيبة هي غيبة الزوج يف بلد آخر غري البلد الذي تقيم فيـه الزوجـة،ذلك

 جييـز هلـا ،ًذلـك يعتـرب هجـرا منـه هلـا فـإن ،حنوهـا عذر مدة سنة أو يف بلدة واحدة وترك الزوج زوجته بال

غيـاب هـو للوالطـالق الـذي يوقعـه القاضـي ، والسنة املقصودة هي السنة اهلاللية، طلب التطليق للضرر

  . يتمكن الزوج من مراجعتها فيكون يف ذلك استمرار ملضر�ا ال حىتطالق بائن 

ولكـن ، ن مـذهب مالـك وهـذا صـحيحوذ مـخالطالق للغيـاب مـأ أن ،حيةيضاوقد ورد يف املذكرة اإل

ولكــن مــذهب أمحــد بــن ، يكــون بغــري عــذر مقبــول أن مــذهب مالــك مل يــشرتط الغيــاب املــسوغ للتطليــق

ويف مـذهب مالـك حـددت ، يكون الغياب املسوغ للتطليق بغري عـذر مقبـول أن حنبل هو الذي اشرتط

فكــأن ،  حنبــل بــستة شــهوروحــددت يف مــذهب ابــن، مــدة الغيــاب ا�يــزة للتطليــق بــسنة وثــالث ســنني

  . )تشريع الطالق للغيبة مأخوذ من املذهبني

  . منا امليزان هو العنوان الثانويإو، الزمان ليس مبيزان أن قد عرفتإذ 

تــضرر : ومنهــا( :يف عــداد مــسوغات الطــالق للقاضــي )حــوال الشخــصيةاأل(يف كتابــه ) املغنيــة (وقـال

مدة  وأدىن، ليه من نفقه مدة غيابهإاج حتت ولو ترك هلا ما حىتالزوجة من غياب الزوج عند مالك وأمحد 

  ة أشهر عند أمحد تطلب الزوجة التطليق بعدها ست

                                                





٢٠٩

 أو ليهــاإحيــضر  أن  الــزوجأىبّ إال إذا طلــق تومهمــا يكــن فــال،  ســنة:وقيــل، وثــالث ســنني عنــد مالــك

 فكالمهـا يـستوجب ،لغـري عـذر أو مل يفرق يف احلكم بني غيبة الزوج لعذرً مالكامث إن ، ينقلها حيث هو

حــوال األ (كانــت الغيبــة لعــذر كمــا يف كتــابّ إال إذا جيــوز التفريــق  ال:�م قــالواإأمــا احلنابلــة فــ، الفرقــة

 نــص عليــه ابــن تيميــة ،التــضرر حبــبس الــزوج: ومنهــا .)للخفيــف، فــرق الــزواج( و)زهــرة أليب ،الشخــصية

تطلـــب  أن حكـــم بـــثالث ســـنوات وأكثـــر فلزوجتـــهإذا  احملبـــوسن إ :احلنبلـــي وجـــاء يف القـــانون املـــصري

  . ) والقاضي حيكم هلا بذلك،التفريق للضرر بعد سنة من حبسه

 ،يف غريمها مما أشبههما بيـد احلـاكم الـشرعي ووكيلـه أو يف السجني أو الطالق سواء يف املفقودمث إن 

ميكـن نـاب عنـه الـويل العـام مل  أو مل يكـنإذا فـ، بيـد مـن أخـذ بالـساقنـه  أل،مل يكن فعدول املـؤمننيوإن 

 ،مل يكــن احلــاكم فعــدول املــؤمننيإذا و ،)١()علــيهم الــصالة والــسالم(نــصوب مــن قــبلهم وهــو احلــاكم امل

وقــد تكــرر يف الروايــات املتقدمــة ،  كمــا حقــق يف مبحــث واليــة الفقيــهًأيــضام املنــصوبون مــن قــبلهم �ــأل

ًاملشهور بينهم قدميا وحديثا  وهذا هو، ليهإالرجوع  يظهـر مـنهم  بـل ال، للفقيـه فيـه واليـةمـا  إىل بالنـسبةً

  . ممن يأيتّ إال خالف

يــضرب هلــا  حــىتعــدة  ليــه فــالإمل ترفــع خربهــا  فلــو، احلــاكم إىل ضــرب أربــع ســنني(: قــال يف القواعــد

مـن  احلاكم وثبـوت احلـال عنـده ال إىل ضية وابتداء املدة من رفع الق،ائة سنةلو صربت م واملدة مث تعتد

مل يأمرهــا احلــاكم بالعــدة   ولــو، بالعــدةاألمــرغــري  إىل انقــضت املــدة مل يفتقــرإذا فــ، انقطــاع اخلــربوقــت 

  . )قرب عدم االكتفاءفاعتدت فاأل

                                                





٢١٠

 نــه أل)قــدس هللا ســره ( املــصنفقــرب عنــد والــديقــرب عنــدي هــو األاأل(: ح الفوائــدإيــضاوقــال يف 

، تناط باجتهاد غري احلاكم ملسائل االجتهادية فالا من ا� أل،حكاممنوط حبكم احلاكم ملعرفته مبواقع األ

وحيتمــل ، يعلــم ًزالتهــا شــرعا غــري املــوت واملــوت الســباب املوجبــة إلاأل ولعــدم، صــالة بقــاء الزوجيــةوأل

تفيــد  مــارة الاأل ألن ، وفيــه نظـر،املــوت علـى عــدم الظهـور بعــد الطلــب هـذه املــدة عالمــة ألن االكتفـاء

  . )زواج مل يكن فيها فائدةمل تنب وحتل لأل �ا خبروج العدة لو وألالظن واملعترب هو ظن احلاكم

ا مـن املـسائل �ـأل( :يف بعض تعليالتـه كقولـهّ إال أن ،احلاكم تام إىل كان يف أصل الرجوع وإن وكالمه

   .ىخيف حمل تأمل كما ال، )مارة تفيد الظن واملعترب هو ظن احلاكماألألن ( :وقوله، )االجتهادية

  : ال املشهور قوالن آخرانقبيف مث 

تعـرف  أن  إىل وعليهـا الـصرب�ـا يف زمـن الغيبـة مبـتالةإ: قـالنـه إ حيـث، عـن الـسرائر يحمك: أحدمها

  . طالقه أو موته

 بزمـان الغيبـة خـالف ظـاهر كـون دلـةوختـصيص األ، دلـةطـالق األإمل يعرف له وجه ظـاهر بعـد : أقول

  . ليس املقام مما خرج بالدليلو، خرج بالدليل ما الإ لعامة الناس حكاماأل

، احلـاكم علـى مـور مـن عـدم توقـف مباشـرة هـذه األ،ًعـا للكاشـاينتبذكـره احملـدث البحـراين  مـا: الثاين

يده تعني  لقصور أو ما لعدمهإعن املسالك قوله فيها لوتعذر البحث عنه من احلاكم ى حك أن نه بعدإف

وعليه حيمل ، صالة بقاء الزوجيةاله بوجه من الوجوه أليظهر ح ًحيكم مبوته شرعا أو أن  إىلعليها الصرب

 وعـن، طالقـه أو يأتيهـا يقـني موتـه حـىتتـصرب امـرأة املفقـود : )صلى هللا عليه وآلـه( روي عن النيب ما

  أة هذه امر: )عليه السالم(علي 
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   .)١(ابتليت فلتصرب

  .ية والروايةباآل ي العضال والضرر املنف والداءشكالفيه من اإل ماى خيف ال: قال

رفـع  علـى االعتداد أو اتفقت عليه كلمتهم من توقف الطالق ظاهر ما على وهذا مبين: قال أن ىلإ

 إىل لــو مــضت مائــة ســنة ومل ترفــع أمرهــا أنــه مسعــت مــا يف القواعــد مــن  كمــا،احلــاكم الــشرعي إىل األمــر

يكـون ن أ وربـع البـدضـمن األالفحص يف ن أ و،حكم الزوجة على بل تبقى، عدة طالق وال احلاكم فال

 إىل الرفع على دل وإن بعضها أن  ملا عرفت من،خبار املزبورة نظر ويف احلكم بتعينه من األ،من احلاكم

يتعني كونه من احلـاكم بـل يكفـي كونـه مـن  الفحص املأمور به الن أ و،خر خالالبعض اآلّ إال أن احلاكم

 لـه فقد الرجل حبيث مل يوجدإذا  أنه اجلمع بني النصوص منذكره الكاشاين يف  ً مؤيدا مبا،غريه أو الويل

امرأتـه بعـد ذلـك ومل  علـى  ومل يوجد من أنفق،يه من حني فقد خربه أربع سننيل عمضى فإن ،ًخرب أصال

 ربـعسواء وقع الفحص قبـل مـضي األ، طالقها بعد حتقق الفحص عنه على  أجرب وليه،ذلك على تصرب

  . وعد�ا عدة الوفاة،غريمها أو الوايل أو وسواء وقع من الويل، بعدهأو 

 أمبـدن أ واحلـاكم إىل األمـررفـع  علـى ظهور يف النـصوص يف توقـف الطـالق وباجلملة ال: قال أن ىلإ

  . منا هو من احلاكمإالفحص ن أ و، الرفعأربع اليت جيب عليها الرتبص فيها من مبداأل

 قـصور يـده ال أو مـع فقـده أنـه  يفإشـكال فالاختصاص له باحلاكم  احلكم ال أن ثبت ومىت: مث قال

   عدول املؤمنني القيام على بل جيب، احلكم املذكور يينتف
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  . وأما اخلربان املذكوران يف املسالك فهما عاميان، بذلك حسبة كما قاموا مقامه يف غريه

 فـإن ،واحـداحلـاكم مـع وجـوده وعـدول املـؤمنني مـع فقـده امتـداد  إذ ،يف كالمه شبه تدافعن إ :وفيه

 ،مل نقـل بـه مل يلزمـان وإن ،ًعـدوال ًقول بـه حاكمـا أو بظاهر الروايات املتقدمة باشرتاط احلاكم لزم اللناق

ذكـره مـن عـدم وجـود احلـاكم يف بعـض  مـا إىل ضـافةهـذا باإل، ثباته العـدول شـبه متـدافعإفنفيه احلاكم و

 علـى شـكالولعلـه أراد اإل، املوجـود فيـهخـر ًضار بعد كونـه مطلقـا يقيـد بـالبعض اآل نه غريإ ف،النصوص

 علـى وكالمـه، عـدم قيـام العـدول مقامـه ي الرأئل مما يظهر منه يف بادقوهلم احلاكم بدون ذكرهم العدو

عــم منــه ومــن  األهقــوهلم باحلــاكم يــراد بــ ألن ،يريــدون ذلــك �ــم ال أالإًكــان صــحيحا يف نفــسه  وإن هــذا

  . العدول ملا حققوه يف والية الفقيه

 أراد عــدم لزومـــه بشخــصه فـــال وإن ،ًنفيـــه احلــاكم مطلقـــا ففيــه نظـــر أراد مــن فـــإن ،لــي أي حــالوع

  . إشكال

اجلـــائر  ألن ال، يبعـــد ذلـــك ال ،ر احلـــاكم وال العـــدوليتـــوف اجلـــائر فيمـــا ال إىل وهـــل تـــصح املراجعـــة

اجلـائر  إىل جعـةفحـال املقـام حـال املرا، العسر والـضرر وحنومهـا مرفـوع ألن بل،  املتقدمةدلةمشمول لأل

 ومــع ، املراجــعءحيــث تــوفر وكــال، وهــذا فــرض نــادر يف زماننــا، مــع عــدم العــادل يف ســائر املرافعــات

  . عدمهم ميكن عدول املؤمنني يف الغالب

، العـدول مكـان وكيـل العـادل والإ ورمبـا اتفـق عـدم ،نعم يف بالد الشيوعيني كروسيا يف احلال احلاضر

ولعـل احملقـق ، لـدليل العـسر وغـريه ، الطـالق بـشرائطه اجلـائر للفحـص مثيبعد يف مثلها صحة مراجعـة ال

  ال ، ذكرناه التسرتي أراد ما
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 األمــربعــد ختــصيص نــه إ حيــثطــالق اســتظهر املعــارج منــه اإل وإن ً،نــه جيــوز مراجعــة اجلــائر مطلقــاأ

 يــشمل مــن يتــوىلحبيــث ) رمحــه هللا (يفاحتمــال تعمــيم الــوايل مــن احملقــق التــسرت(: باحلــاكم الــشرعي قــال

، غري حمتمل فيها وبعيـد عـن مثلـه،  البعد عنه بل استظهاره من الرواية ونفى،ًكان جائرا وإن ناسال مورأ

 ال أنـه ه عليـه واحلـالؤفعـل اجلـائر الفاسـق وتطليقـه مـن قبـل الغائـب وحتـتم قـضا على األمروكيف يناط 

 وكيــف حيـــصل،  بكثــري مـــن الفــروجهللا يقيــل شــهادته يف مقـــدار فلــس مــن املـــال الــذي هــو أهـــون عنــد

 ،نه الطاغوتإنكفر به وحبكمه ف أن وقد أمرنا، قوله على  احلاكمينقصود بتفحص اجلائر ومأموره ويبامل

بـل تعمـيم احلكـم ومشولـه ، ورد مـن احلـث البليـغ يف االحتيـاط فيهـا سيما يف مثل الفروج اليت قد ورد مـا

وبذلك حيصل اخلالص عن كثري من شبهات ، شكال من اإل يف غايةًأيضاسائر من له احلكم من فقهائنا 

ولــيس بكــاف ، تطويــل الكتــاب إىل حاجــة بعــد ذلــك وال، نــه عــامل مبــا يلزمــه يف كــل بــابإهــذا البــاب ف

  الختـصاصهما بالــدليل فــال،لــهى ذن الفتــوإيـة والفق إىل ورد يف بــاب احملاكمــة خــذ مبجــرد مـاللتعمـيم األ

 إىل  لظهـور انـصرافه، مـشكلًأيـضاطـالق اخلالفـة إورد يف  طالق مـاإله بدخال أمثاإو، غريمها إىل ىيتعد

آخــر  إىل ،)مكــان املعــروف وزجــر النــاس ومــنعهم عــن القبــائح مــع اإلة الطريــق يفءراإ ويرشــاد اإلاألمــر

  . كالمه

،  ويف القتـاليف الـسفر واتفـق فقـده يف جـوف البلـدمـن فرق يف املفقود بـني  ال(: املسالك قالمث إن 

 يكفـي داللـة القـرائن فـال ،عىنلشمول النص لذلك وحصول امل،  ومل يعلم حالهانكسرت سفينتهإذا  وما

 خبار من يتاخم قوله العلم بوفاته كي حيكم �ا حينئذ من غريإليه إيضم ّ إال أن موته بدون البحثعلى 

  إذا ل ب، حيكم احلاكم مبوته وعدمه أن وال فرق حينئذ بني، يرتبص به املدة املذكورةأن 
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ولــو ، ًأيــضالــك يثبــت عنــده ذّ إال أن يتزوجهــا أن ثبــت ذلــك عنــدها جــاز هلــا التــزويج ومل جيــز لغريهــا

  . )إشكال يف حق الزوجني بغري حكم احلاكم �ا كفى

 إىل ًفـاملراد بـه االطمينـان العقالئـي الـذي يكـون طريقـا، )خبار من يتـاخمإ(: قوله أما، وهو كما ذكره

ًكان ظنا قويا وإن ،اعتبار بالظن ال إذ ،االطمينان إىل مل يصلإذا ف مل يك الإ و،املوضوع ً .  

خــصوص املفقــود  علــى ومنــه يعلــم وجــه النظــر فيمــا ذكــره احلــدائق حيــث اقتــصر يف احلكــم املــذكور

أثـــر لـــه يف النـــصوص  حنـــو ذلـــك ممـــا ال أو معركـــة أو لـــسبب ســـفر وغيبـــة دون املفقـــود بانكـــسار ســـفينة

 مث، موتـه علـى بل بالقرائن الدالـة، احلاكم ومن دون تأجيل إىل  من دون رفع أمرها فتتزوج هذه،املزبورة

حممــد جعفــر  خونــد مــالعــن اآلى وكــذا حكــ، ذلــك علــى عــن بعــض مــشاخيه احملققــني موافقتــهى حكــنــه إ

وقد زوج مجلة مـن النـساء الالئـي فقـدن أزواجهـن يف معركـة قتـال (:  قال،سيباصبهاين الشهري بالكراأل

  . )ازة قرب كرمانفم  مع عسكر الشاه سلطان حسني يففغاناأل

يف امـرأة : قولـه يف خـرب أيب الـصباح فـإن ،النصوص املتقدمة شاملة ملثـل مـن نفـاه أن ذ من الواضحإ

عـن  :وقولـه يف صـحيح بريـد ،)١(غاب عنها زوجها أربع سنني ومل ينفق عليها مل تدر أحي هـو أم ميـت

غـري ذلـك شـامل لكـل  إىل ،)٣(لـه أربـع سـننيى مـضإذا املفقـود  :حللـيبوقوله يف صـحيح ا ،)٢(املفقود

  يشمل  نعم ال، الصور
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  . وقد عرفت الكالم فيه، السجني

  : نقل مجلة منه قال أن بعدنه إ حيثلذا تعجب صاحب اجلواهر من مقال احلدائق و

  :عليك ما فيهى خيف ال(

ل العلـم بـاملوت للمـرأة وملـن يريـد نكاحهـا ممـن حصو إىل ذكره حرمة التزويج ماى مقتض أن من: ًأوال

  . حبث فيه  ومع فرض حصوله �ا ال،توجبه التزويج بالقرائن اليت ال  ال،هو عامل حباهلا

ينايف ذلـك مـا يف بعـضها مـن  فراد والالعنوان يف النصوص املزبورة املفقود الشامل هلذه األن إ ً:وثانيا

ومـن هنـا مل ،  فيـه لـيعلم حالـهذالتجـسس عنـه يف الوجـه الـذي نفـ  علىاملدار فإن ،النواحي إىل رسالاإل

يف النــصوص مــن  وقــد جعلــوا العنــوان مــا، صــحاب تــردد يف شــيء مــن ذلــكًأجــد أحــدا مــن أســاطني األ

  . )فراد املزبورة جلميع األاملفقود الشامل

أسـر إذا بـسبب غـريه كمـا  أو ،هـربإذا فـرق بـني املفقـود بـسبب نفـسه كمـا  ال أنه ومن ذلك يعرف

فـراد فيـضيع  كمـا يتفـق لـبعض األ،رادةفاقـد اإل أو ًكـان جمنونـا ذاإسـبب عاقـل كمـا  بال أو ،وذهب فيه

  . يعلم أين ذهب وال

جهـل خـربه ومل  ولـو(: ًمثال قال يف الـشرائع، الطالق إىل ظاهر مجلة من الفقهاء عدم االحتياجمث إن 

 لها أربع سنني وفحـص عنـهّاحلاكم أج إىل أمرهارفعت  وإن ،حبث صربت فال فإن ،يكن من ينفق عليها

مل يعرف خربه أمرها باالعتداد  وإن ،يتفق عليها من بيت املال أن اإلمام ى وعل،عرف خربه صربتفإن 

  . )زواجعدة الوفاة مث حتل لأل

  . )مث أباحها النكاحالوفاة ال أمرها بعدة إوجده وفإن ( :وقال يف النافع
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غـري ذلـك  إىل ،حايضوأيده اإل، ) بالعدةاألمرغري  إىل انقضت املدة مل تفتقر إذاف(: وقال يف القواعد

مل نقـل بـالطالق يتوقـف اعتـدادها إذا (: حيـث قـال، ًأيضا وهو الظاهر من عبارة املسالك ،من عبائرهم

 وال يثبت املزيـلأن  إىل صالة بقاء الزوجيةأ بًقبل حكمه عمالى يعتد مبا مض أمر احلاكم هلا �ا فالى عل

وحيتمــل االكتفــاء ، ةّليــه كمــدة العنــإفــع أمرهــا مــن املــدة قبــل رى مــض يعتــد ملــا كمــا ال، بــوت قبــل أمــرهث

  . )اللته عليهادوشعار احلال بالفوات  وإل،بع سنني�ا تعتد بعد تطلبه أرأ )١(خرب مساعةمبضيها بظاهر 

مل ينفـق عليهـا فـإن  :لـيبل مـا تقـدم مـن روايـة احلمث، يف مجلة من النصوص ذكر الطالقلكن : أقول

  . ًواجباً يطلقها فكان ذلك عليها طالقا أن وكليه أمره أو وليه

: قـال ،يطلقهـا أن ومل ينفق عليها ومل تدر أحي هو أم ميـت أجيـرب وليـه: صباح الكناينلويف خرب أيب ا

ى فــال جيـرب علــ :قـال ،أنـا أنفــق عليهـا: قــال الـويل فـإن :قلــت، مل يكـن لــه ويل طلقهـا الـسلطان وإن نعـم

  . طالقها

 أن مث تــزوج، ً أشــهر وعــشراأربعــة وتعتــد ،فيكــون طــالق الــوايل طــالق الــزوج :ويف روايــة الــصدوق

   .)٢(تءشا

كمـا مسعـت  ،الـوايل لكـن بعـد الطـالق مـن وليـه أو(: ولذا قيد اجلواهر عبارة الـشرائع املتقدمـة بقولـه

ًول عليهـا خـصوصا بعـد مـ وغريه عدا موثق مساعة احملصل املزبورة املعتضدة باألالتصريح به يف النصوص

  بل ، هو أملك برجعتها: قوله فيه
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 وعبــارات أكثــر ، الــسكوت يف مــضمر مساعــةاألمــرغايــة  فــإن ،خــالف يف املــسألة يف كــشف اللثــام ال

 ةدملـ الحتمـال اختـصاص هـذه العـدة للطـالق باةينايف ذلك كون العدة عـدة وفـا وال: قلت، صحاباأل

 مـع الفحـص أربـع سـنني يف ،يـهلولعل السر مالحظة موته فيها باعتبار قضاء العادة بالوقوف ع، ةوراملزب

ومـن هنـا صـرح القـائلون ،  فتكون عـدة الطـالق هنـا مبقـدار عـدة الوفـاة،النواحي اليت يظن وجوده فيها

  .)وفاةعدة كون العدة ببالطالق 

تطلق وتعتـد عـدة فإ�ا  ،ياته كالسجني وحنوه هذا خيتلف احلكم عن املفقود زوجها مع العلم حبىوعل

موته فتطلق وتعتد عدة الوفاة  تعلم حياته وال فقود زوجها حيث الأما امل، القاعدةى مقتض نه ألالطالق

  . حسب الروايات

 خبارويظهر من هذه األ(: حيث قال، الظاهر املسالك التوقف يف احلداد عليها يف عدة الوفاةمث إن 

، إشــكالخيلــو مــن   وال،القــائلني بــالطالق صــرحوا بــأن العــدة عــدة وفــاةّ إال أن لطــالقالعــدة عــدة اأن 

  . )وتظهر الفائدة يف مقدار العدة يف احلداد والنفقة، ورواية مساعة الدالة عليها موقوفة ضعيفة السند

توقـف   وإن،ريـب يف عـدم وجوبـه وأمـا احلـداد فـال(: احلداد بقولـه إىل  االحتياجىلكن يف اجلواهر نف

 لكـون ذلـك عدتـه ال يقتـض بـالطالق امللكنـه يف غـري حملـه بعـد صـراحة النـصوص املزبـورة، فيه الفاضـل

ال لوجــب إحيكــم مبوتــه و أن شــعار يف شــيء مــن النــصوص بــأن للحــاكم حينئــذ إال أنــه  علــى،عــدة وفــاة

زوجيــة ولــو بعــد ال علــى هلــا الــصرب والبقــاء أن  يفإشــكالخــالف وال  ال أنــه  مــع،عليهــا االعتــداد حينئــذ

 كمـا، يبعد وجـوب ذلـك عليهـا لـو فـرض وجـود املنفـق بعـد املـدة املزبـورة بل ال، تأجيل احلاكم وفحصه

  جل رادته بعد اختيارها الصرب بعد األأللحاكم بعد طالقها لو  أن يبعد الأنه 
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 إىل  أمــرهن مل يــرفعندم احتيــاج غريهـا مــن الزوجــات الـاليتيبعــد عـ بــل ال، تأجيــل آخـر إىل حتتـاج وال

مل  وإن ،يبعـد االكتفـاء بـالفحص والبحـث مـن احلـاكم أربـع سـنني بـل ال، احلاكم التأجيل هلن باخلصوص

  . )كان هو خالف ظاهر صحيح بريد وموثق مساعة وإن يكن بعنوان التأجيل للمرأة املزبورة

بذلك جيمع بـني و، ًاالعتداد أربعة أشهر وعشرا أن يف مجلة من الروايات أن لكنك قد عرفت: أقول

  :النصوص

  . تءشان إ تتزوجمث ً أربعة أشهر وعشرا فيكون طالق الويل طالق الزوج وتعتد :ويف رواية الفقيه

  . ًتعتد أربعة أشهر وعشرا أن  متضي أربع سنني أمرهاًمل جيد له أثرا حىتفإن  :ة مساعةويف رواي

  .ً وعشرامث تربص أبعة أشهر: ويف رواية ابن شهر آشوب املتقدمة

تـداد يف ومثـل هـذه العـدة هلـا لوازمهـا مـن االع، �ـا عـدة وفـاةأومن الواضـح ظهـور هـذه الروايـات يف 

  . فاق وغري ذلكناملدة املذكورة وعدم اإل

سـابعها اعتـدادها بعـد الطـالق ( : هـذه املـرأةأحكـاميف  ،ومنه يعلم وجه النظر يف قول منـاهج املتقـني

  . )حتد أن حوطكان األ وإن ظهراأل على حداد عليها  أيام والعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة

ين مــن األمــر  الحــظ الــشارعيكــون أن  وال مــانع مــن،ظهــر هــو احلــداد ال عدمــهاأل أن ذ قــد عرفــتإ

 فــالالزم عليهــا بعــد طــالق احلــاكم اجلمــع بــني ، وعــدة الوفــاة الحتمــال املــوت،الطــالق الحتمــال احليــاة

 نريـد ال مـانع ال أنه ذكرناه من وما، ذكره اجلواهر فأشبه باالستيناس ا بقية ماأم، مجايل للعلم اإليناألمر

  . بل نريد بيان الظهور الذي يستفيد منه العرف ذلك، بداء االحتمالإ
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 فـإن رجعت اليـهإذا و، احلاكم إىل تعلم مبوت الزوج وهلا الرجوع حىت فللمرأة الصرب، وعلي أي حال

مـن جهـة الوحـشة  أو ،منفـق من جهـة النفقـة حيـث ال أو ن جهة اجلنسعليها عدم الزوج سواء م عسر

 إىل من جهة أوالدها حيث هم حباجة أو ،نفسها من الشباب الفاسق على  اخلوفمن جهة أو ،النفسية

مــن ســائر اجلهــات فلهــا مطالبــة  أو عــسرها النفــسي إىل األمــر هــذا ى حبيــث تعــد،مــشرف املــشرف وال

 أو ةمدة طويلً  سجيناكانإذا عدة الطالق  أو ،ًكان مفقوداإذا  عدة الوفاة تعتدالطالق ويطلق احلاكم و

مل يكـن إذا و، ويف الثـاين تعمـل حـسب مـوازين عـدة الطـالق،  كعـدة الوفـاة حتـداألولويف ، حنو الـسجني

 إذ ،ال بقيـتإت وءشـان إ وبعدها يطلـق،  صربت أربع سنوات مع فحص احلاكم يف املفقودعسر وحنوه

طـالق إل ،زوجة جمنونة راجع وليها احلاكمولو كانت ال، ًقطعا  اختيار الطالقيوجب هلا م الفحص احلاك

  . و�اؤ الوالية الشاملة لكل شأدلة

 وعـرف بـالطالق فهـل لــه ،حنـو ذلـك أو ًوقـد كـان يف البلــد خمتفيـا، طلـق احلـاكم والـزوج مفقـودمث إن 

  علـىذلك مما يدل على احلكم  رتباىالنص والفتون  أل،جاء يف أثناء العدةإذا  ّالإ ،الظاهر ال ،الرجوع

، مل يرجع بعد الطالق أو الزوجة إىل  سواء رجعً،جاء بعد العدة مطلقاإذا ليها إ يف الرجوعله حق  الأنه 

واالحتيـاط يف ترتــب آثـار الرجــوع ، احتمـاالن ،ًكـان ســجينا وهـو يعلـم بــالطالق فهـل لـه الرجــوعإذا أمـا 

  .بطالق ثان وثالث

ومـن ، ويل القاصـر واملمتنـع أنـه  مـن،احتمـاالن ،يف الثانيـة أو للحاكم طالق اخللع يف املسألتنيوهل 

الفقـد اجتمـع فيهمـا شـرائط  أو كـان قبـل الـسجنإذا نعـم ، والظـاهر الثـاين،  اخللـععدم اجتماع شـرائط

  . ًاخللع صح له باعتبار كونه وليا

   فلغريها اخليار اكمكان له زوجات متعددة وراجعت بعضهن وفحص احل مث لو
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 أنـه  لوضـوح،تريـد الطـالقى فحص جديد المرأة أخـر إىل حاجة مع اليأس ال إذ ،يف الطالق والبقاء

جـل  ألغـريه ممـن يثـق احلـاكم بـه أو فحـص احلـاكمإذا وكـذلك ، طريقي كما يستفيده العرف وقـد حـصل

  . املوضوعمراجعة الزوجة بذا�ا يف حتقق  إىل حاجة أمر آخر فال

 هـا مـن الزوجـاتريغ اجيـاحتبعد عدم ي بل ال(: ث قاليح، ره اجلواهركما ذيالوجه ف ظهري ك ذلمن

 بـالفحص والبحـث تفـاءكبعـد االي بـل ال ،هلـن باخلـصوص ليـالتأج إىل مكاحلـا إىل رفعن أمـرهنيـ مل الاليت

 حيظـاهر صـحخـالف ان هـو كـ وإن ،ل للمـرأه املزبـورةيـن بعنوان التأجيكمل  وإن ،نيأربع سن مكمن احلا

 عـدةه فـال يلإمل ترفع خربها  م فلوكاحلا إىل نيضرب أربع سن :قواعد الفاضل يف بل، د وموثق مساعةيبر

 وثبـوت مكاحلـا إىل هيضقـ مـن رفـع الاملـدة وابتـداء ، سـنهةصـربت مائـ  مث تعتـد ولـواملـدةضرب هلـا  يحىت

  . )رناهكذ ما ايفني ال ماى ن محله علكمين كل، اخلرب من وقت انقطاع  عنده الاحلال

عــدم ى علــث دلــت القــرائن يــ حبجهــه خمــصوصة أو د خمــصوصبلــ يف لــو فقــد(:  قــالكاملــسالمث إن 

بـع ه أررتبص بـيظهر خربه يمل  فإن ، اجلهةكتل أو  البلدةكتل يف ث عنهالبحى فكها ريغ إىل انتقاله منها

 ،تءشـان إ وجـتعتداد مث تز باالاألمروأ، ل �ا ما تقرر من الطالقمضت فعإذا ف،  حبثري من غنيسن

ــو كــو ــه فى  اقتــصر علــكذلكــبلــدان  أو ثــالث أو نيجهتــ يف ان فقــدهكــذا ل  هيــمــا حــصل فيالبحــث عن

  ). االشتباه

ث دلــت القــرائن يــحب: نعــم قولـه، ه العــرفديتفسيــمـا ك ًايس تعبــدي لــ أن األمــروحضره لـكــمــا ذكوهـو 

  . ًئايمن احلق ش غيني الظن ال إذ ،ناني لالطمة موجبون قرائنكت أن لزمي

  عترب البحث ي اليت اجلهة إىل  رسولرسالإ نيب مك احلاريتخي(: كمث قال املسال
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 يف عتــربيو، ةيــالروا يف رهكــمــا ذك و،هــايفنــه بحــث عي لة اجلهــكم تلــكحــا إىل  البعــثنيهــا وبــيعنــه ف

 ال الـشهادةرب اخلـبـاب  من كذل ألن ،شرتط التعددي وال ظهري ث اليخربه ح إىل نكريل ةالرسول العدال

 جمـوز للـشهادة أنـه للنفي حىتً ون حصرايك البحث ال ل هذاومث، النفيى ا شهادة عل� ألال مل تسمعإو

  . )ليكاستقصاء  ن معرفته له عادة الكميوتفحص عنه ممن   استعالممنا هوإو

أمثــال هــذه   إىلعقالئــيق اليــالطر نــه ألةيــافكبــل الثقــة ، العدالــة إىل هحاجــ ال نــه أل،هيــف مــاى فــخي وال

ه اجلـواهر بــأن يـعل لك ولـذا أشـ،القاعـدةى ره مـن عـدم اشـرتاط التعـدد هـو مقتـضكـذ نعـم مـا، عياملواضـ

 بحــث عنــهيه ممــا ريغــكونــه ك ضــرورة ً،أيــضاه يــللعدالــة ف ةيــمدخل ًتفحــصا فــال وًان اســتعالماكــإذا  كذلــ

  . فحصيو

 ،عتـق أم ولـده اثـه والريم إىل ىدتعـي فـال الزوجـةخمـتص ب مكاحل ده اجلواهر بأنيوأ(: كمث قال املسال

أم الولـد واملـدبر  موتـه مـن عتـقى رتتـب علـياثـه ومـا ريم توقـفيف، مـوردهى علـ صلخالف األ مايًوقوفا ف

 مـع مـا اشـتهر هـاري وغالزوجـة نيبـوالفـرق ، هـا عـادةيلإ ش مثلهيعي  المدة يضمي أن  إىلهارية وغيوالوص

املرأه ى عل دفع الضرر احلاصل، االختصاصى لنص الدال علاوراء  اطياالحتى  علةيالفروج مبن أن من

االسـتمتاع  بفـوات والعنـة اح باجلـبكـاخلروج من الن للمرأةن أ و،ها من الوارث وحنوهمريغبالصرب دون 

   .)أوىلن االضرر وقد اجتمع هنايخترج ه  فلئن،ت املالقول لفواى  علبالنفقة عساروباإل

 وقـد احتـاج الـزوج، الطـالق يف  وال حـق للـويلريصـغ نه ألطالقهاى قدر علي  والالزوجةفقدت  مث لو

 بال طلقي أنه  أو،م الفحص مث الطالقكفهل للحا، ً له مثالزوجة الزوجةخت أ إىل مورهأ دارة إلريالصغ

  ، احتماالن ، القاصرويل نه ألفحص
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 كاملتمتع �ـا للمـال وئمة الداني بالزوجة أو فقدان الزوج يف فرق ال أنه الظاهر أن ماك، أظهر ثاينوال

، املـدةم كهـب احلـاي خربهـا أو خـربهى علـ قـفيمل إذا فـ، الـسابقة داتيـؤل العـسر وبعـض امليطالق دلإو

 يف نفـاقواإل  بـالطالقاألمـرشـعار  دون املتمتـع �ـا إلم بالدائمـةكاحلالظاهر اختصاص (: فقول اجلواهر

  . حمل نظر )كذل

 نفـاقزمـن اإلى  تقـدم موتـه علـنيمث تبـ، م من مالـهكاحلا أو لويلها ايلو أنفق عل(:  قالكاملسالمث إن 

انــت زوجتــه كوقــد ، جلــه ألا حمبوســة�ــ ألًمــر بــه شــرعالألاملنفــق ى همــا وال علــيعل ضــمان  فــال،بعــضهأو 

 فقاعــدة ،الظــاهرى م مبــين علــكــاحل أن ىل علــيــال دل إذ ه نظــريــوف، )الظــاهرى علــ م مبــينكــًظــاهرا واحل

  .مةكاالتالف حم

 الـضمان واعـدق يف نـايفي لـه الك كذلـ أن هيفن إ( :كسال عن املكاجلواهر بعد نقله ذل يف  قالولذا

قد بان انعزاله  الذي لكيالو يف ماكالضمان  دفعي والظاهر بعد ظهور احلال ال، د وحنومهايتالف والباإل

ب الــضمان بعــد وجــيالنفقــه  بعنــوان  والــدفع،املقــام ست مــن خــواصيــاملــسأله لإذ  ،ًمــثال لكــمبــوت املو

  . )فتأمل اقهاقظهور عدم استح

 ،هيــعــدم االطــالع عل أو ً،تــايم أو ًايــح هيــاالطــالع عل يف  للفحــص فــاختلفواعــدةم كبعــث احلــا مث لــو

  .م مبا اطمئن من أقواهلمكعمل احلا

الفحـص  قيا مـن مـصادوالـصحف والتلفـون وحنوهـ وني والتلفزةذاعاإلك ثةيالوسائل احلد ن أوالظاهر

  .ةيصوصلعدم اخل

 ،نـةيالب إىل  احتـاج الرجـل،رتكـنأ و،اينكـانـت تعلـم مك  بأ�االزوجةم  وا�العدةالزوج بعد  ولو جاء

  .ىالدعو نيقوانى عل املرأهحلفت  الإو

 هـا احللـفيثبـات وعله اإليـ فعل،هيتدع املرأه انتكو رهكني انكث يح هايالعسر عل  يفافذا لو اختلكو

مــا تقــدم يف بعــض  علــى املنكــر خــارج وهــي الداخلــةذ  إ،فيــهمــصدق نفــسها فقوهلــا ى د علــيــ ا ذات�ــأل

  .كشبه ذلاملسائل السابقة 

   م بعدم الفحصكالزوج وا�م احلا ولو جاء
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 كرَتـإذا ممـن  أنه  باعتبارالزوج مدع إذ ،ةنين له بكمل تإذا احللف  مكاحلاى نعم له عل، المهك قبليمل 

  . كرُت

  . ًايم مدعك احلاونكوجب ي أصل عدم الفحص: قالي ال

  .ه خارجري وغًون داخاليكالذي د ي الذيك فهو مكعمل احلا الفحصحيث إن : قالينه أل

 أو نها املثبتـةي وله مواز،ومةكصحة احل يف ان النزاعك ما أشبه أو ةم بعدم العدالكا�م الزوج احلا ولو

رنا قرب كوقد ذ، بطالن الطالقان مع الزوج بك الإ و،مكان احلق مع احلاك ومةكثبتت احل فإن ،ةيالناف

  . ضاءباب الق يف زيناف والتمي االستصحة

 جـاء وإن ،هـايل له عليسب حت فالكون العدةخرجت من   وقدفلو جاء زوجها(: الشرائع قالمث إن 

  . )هايل له عليالسب أنه مهاتان أشهريه روايف ومل تتزوج العدةخرجت من  وإن ، �اك فهو أملالعدةيف 

، هيـه علي بقـسممجـاعاجلـواهر ادعـاء اإل يف بـل، خـالف ه واليـ فإشـكالفـال : األول مكـحلأما ا: أقول

  : املتقدمة ه مجلة من النصوصيعل دليو

مــا   بعــدقــدم زوجهــا فــإن ،زواجًوعــشرا مث حتــل لــأل  أشــهرأربعــةتعتــد  أن أمرهــا: موثــق مساعــة يففــ

 كً أشــــهر وعــــشرا فهــــو أملــــةأربعــــعــــد�ا  يف يقــــدم وهــــ وإن ،ةهــــا رجعــــيس لــــه علي عــــد�ا فلــــضيقـــتن

   .)١(برجعتها

وم يـعـد�ا مـن  تنقـضي أن جـاء زوجهـا قبـل فـإن ،طـالق الـزوج  طـالق الـويلريصيـف: ديه بريروا وىف

  ى عنده عل يامرأته وه يراجعها فهي أن له فبدا الويلطلقها 

                                                

 



٢٢٤

   .)١(هايعلول ل لأليسب وال زواج فقد حلت لألراجعيء ويجي أن  قبلالعدةضت قان وإن ،نيقتيتطل

ن إ مث تـــزوج، ً أشـــهر وعـــشراأربعـــةطـــالق الـــزوج وتعتـــد  طـــالق الـــوايل ونيكـــف:  الـــصدوقةيـــروا وىف

   .)٢(تءشا

 وميعد�ا من  يتنقض أن قبلجاء زوجها  فإن ،ًطالقا للزوج  طالق الويلريصيف: ه الدعائميروا ويف

 قبـلعـد�ا انقـضت  وإن ،بـاقيتني نيتـقيتطلى عنـده علـ يامرأتـه وهـ يهـراجعها في أن له فبداالويل طلق 

   .)٣(هاي علألحدل يسب وال زواجراجع فقد حلت لألي أو ءيجيأن 

عـاد  فـإن ،نينتظر أهله أربـع سـنياملفقود : قالنه إ ،)عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، دي املفةيأما روا

 وإن ،األول إىل رجعـتو ثـاين اعتـدت مـن الاألولاختـارت  فـإن ،تريخـ هـاقـدم زوج فإن ،تزوجت ّالإو

  . ما تقدم نايفي ال ماى مل علحي أن جبيف ،)٤( زوجهافهو ثايناختارت ال

، ةالـسابق فقـد عرفتـه مـن النـصوص ، �ـاكنـه أملـأو العـدةأثنـاء  يف ء الـزوجيمبجـ :ثـاينم الكـوأما احل

 فـرق ري مـن غـ،ةمـ للنـصوص املتقد،العـدةل ك يف الزوج له حق الرجوعّ إال أن ة وفاعدة انتكوإن فإ�ا 

  .  الائسة أميون كت أن نيب

  له الرجوع �ا ال  أن )٥( برجعتهاكهو أمل :)عليه السالم( بل ظاهر قوله(، اجلواهرويف 

                                                

 











٢٢٥

 يف نـهك ل، املـصنفحنـو عبـارة ويف هيـف اسـتظهره أو احتملـه بعـض النـاس وإن ،ًون زوجته قهـراك�ا تأ

: هيـ ف)عليه السالم( لقوله كذل يف حين النصوص التصره مريلغ  موافقتهبعد مالحظةً  حمله خصوصاريغ

  . رهكما ذكوهو  .ىانته ")هايرجع في أن فبدا له"

ج ي وقبـل التـزوالعـدةان حـضوره بعـد انقـضاء كـإذا مـا أو( :كاملـسال يف فقد قـال: م الثالثكوأما احل

  . هايله عل ليسب ال أنه من  أشهرها ما اختاره املصنف،ته �ا أقواليو أولففي

بعــد  قـدم زوجهـافـإن  :هـايقـال ف نـه أله مساعــةيـروا يف ذاكـ و،ح بـهيح الـسابق تـصرياخلـرب الـصح ويف

،  برجعتهـاكملـفهو أً وعشرا  أشهرربعة األعدة يف يقدم وه وإن ،ها رجعةيله عل سيانقضاء عد�ا فل

  . ليدل إىل تاجحيالزوج  سلطنة فعود العدة بانقضاء نونةيم بالبكح ن الشارعوأل

نــه إ والقــول الثــاين ،قــوىن وهــو األيواملتــأخر ني املتقــدمثــركتباعــه وأأاملبــسوط و يف خيذا قــال الــشو�ــ

مــن  نيفخــر الــد واخلــالف وقــواه ةيــالنها يف خيالــش هيــلإذهــب  ،العــدة يف يوهــمــا لــو جــاء ك�ــا  أوىل

ذا كو ،تتبع التامها بعد الي ومل نقف علكذلى  وتبعه املصنف عل،ةيبه الروا أن خيالشى وادع، نياملتأخر

  ). ممن سبقناقال مجاعة

ــه  و،تبعــه اجلــواهر وكره املــسالكــمــا ذكهــو  و:أقــول ــ الــذيل يالتفــص أن علــميمن  عــن كه املــسالنقل

انت بأمر ك وإن ،هايل للزوج عليسب  فالانت بعد طالق الويلكن إ العدة أن تبعه اجلواهر من واملختلف

 ثـاين خبـالف ال، قـد انقـضت عدتـه طالق شـرعين األول ألكذل و، �اك أملانك طالق ريم من غكاحلا

ة يـة باقيـزوجال و،العـدة كلتلـ وقد ظهر بطالنه فال أثر، بوفاتهالظن ى  علًاين مبناكعتداد أمرها باالفإن 

  . لو تزوجت ته �ا حىتي أولوك ذلاقتضاء إىل ً مضافا،م بالوفاةكلبطالن احل



٢٢٦

  .كذلخالف ى  علمجاعتقدم من النص واإل  ما:هيفف

 ل واحـدكـ فـزعم ،ة ومـا أشـبهنيسار سفكان من عدو أو بسبب حادث لو تفرق الزوج والزوجةنه إ مث

، احهمـاكمث اجتمعـا ظهـر بطـالن ن  وتزوجـت املـرأةباخلامـسة أو ختهـاأح الـزوج بكخر فنمنهما موت اآل

  .  لوطي الشبهةالعدة تتخذا أن نياملرأتى نعم الالزم عل

  



٢٢٧

ً حايصـح ثـاينان العقـد الكـ حت بعد العدة مث بـان مـوت الـزوجكلو ن(: ائعالشر يف قال ):٤مسألة (

نظـر الـشرع  يف  سـقط اعتبـارهاألولعقـد  ألن ،بعـدها معهـا أو أو ان موتـه قبـل العـدةكـسواء ، دةع وال

  . )اتهيم حلكح ال ماكم ملوته كح فال

ًه خالفا معتـدايجد فأ ال: اجلواهر ويف، طالقهاإب  ما تقدم من النصوصكذلى لقد دل عل: أقول بـه  ً

ًبنـاء ، جيبعـدها قبـل التـزو أو هـايظهر موته ف العدة لو ل ببطالنيرمبا ق( أنه  منكاملسال يف ماأما . ننايب
م كـظاهر ومـستند حلاى  علًايان مبنك نونةي والبالعدةم بكاحلألن �ا  ان أحقك نئذيلو ظهر ح أنه ىعل

تمل وجوب حيبل ، هاريغكاخلرب  بعد بلوغها ة الوفاعدةد يجتدها ي فعل،هؤ خطنيوقد تب، م االجتهادكاحلا

 نفــيي وقــد تزوجــت ال حــضر عنهــا لــو األولوســقوط حــق ، ركــملــا ذ ،حــتكن وإن ًهــا ثانيــايعل العــدة

ره مــن كــذ واملــصنف نبــه مبــا، األولهــو  واملــذهب ،ةيوهــذا قــول لــبعض الــشافع، مــات االعتــداد منــه لــو

  .)١()خالفهى م علكاحل

 األمـرون يكـ أن ينبغـيبل ، خالفهى على من تطابق النص والفتوور كل املذيالتعل جواب تفقد عرف

  خـرب موتـهءنعم لو فرض جمي(: فقول اجلواهر، طالق الدليلإل دة العأثناء يف جاء خرب موتهإذا  كذلك

نعـم ، نظـرحمل  )�ا ها قبل الشروعءجاإذا ما ك، الوفاةنافها عدة ن القول باستئكالعدة أمهي يف أثناء و

  . ره أحوطكذ ما

  . ثناء العدةأ يف ها خرب طالقه هلاءجاإذا  علم حال مايومنه 

ردهـا تـتم يجـاء ومل إذا فهـل ، رجـاعثنـاء العـدة فلـه حـق اإلأ يف جـاء الـزوجإذا  أنـه  قـد عرفـتكمث إن

  طالق بعد بقاء العدة للوفاة إلي ال ،للطالق أو للوفاة املرأة العدة

                                                

 



٢٢٨

ء ي شـبق منـهيمل إذا  و،ء أمتهمنه شي يبقإذا فً عدة الطالق مطلقا إىل نقلبي أنه أما احتمال، دلةاأل

ء منـه  عـدم بقـاء شـيني وبـ،عـدة طـالق تمهـايء مـن عـدة الطـالق في بقـاء شـنيل بـيالتفـص أو ،عدة فال

مة ي بــضمًل منهمــا حمــتمالكــان كــ وإن ،طــالقخــالف اإل نــه ألن االلتــزام بــهكــمي فــال، الوفــاة تمهــا عــدةيف

  .أتيمل  صورة ما إىل  الوفاة عدةأدلة رافانص

 ريمـر خمـاأل أو ،مكاحلـاطـالق ى قـدمان علـي  فهـل،الفسخى عل تقدر أو الطالق يف لكيان له وكولو 

صـورة  يف اضـطرار  وال،م االضـطراركـح إىل دلـة مـن انـصراف األ،احتمـاالت ،قدم الطالقي أو ،نهمايب

 ومـن ،بنفـسها أو هـي ًبـايقر أو ًايـبل أجنكيـان الوكـسـواء ، لـهكي بواسـطة ون مـن الطـالقكالـتم أو نهاكمت

  .  أقرباألولن ك ل،دلةطالق األإ

إذا و، العــدة عــدة طــالق أن  يفكشــ  فــال،مــا عرفــتى احملبــوس وحنــوه علــ يف مكطلقهــا احلــاإذا مــا أ

ىل  إثنـاء عـدة الطـالق انقلبـتأ يف احلـبس يف ماتإذا و، ةيدامت العدة باق ما ان له حق الرجوعكخرج 

  . ن السابقةياملوازى عدة الوفاة عل

  



٢٢٩

حـضر قبـل  ولوزمان العدة يف ائبالغى  علةنفق ال(: ًالشرائع ممزوجا مع اجلواهر يف قال ):٥مسألة (

يف له الرجوع  جاز وإن ما عدة وفاةإ يفه، م بالفرقةكم احلاكنشأت من ح �ا عدةأ إىل ًنظرا ،انقضائها

 أن  يفدلـةظهـور األى دعوبـ ،جاز لـه الرجـوع وإن النفقة فيه على يللدولكن ال  القطعدة  أو ،ثنائهاأ

هـو  الـذيم كم احلـاكـ مـن حئ الناشـمثـل الفـرض يف  ال الطـالقوما لو طلقها هية فينفقة املطلقة الرجع

ه تـردد ممـا عرفـت يـ فكذلـ ن مـعكـول، ةيـعـن الزوج أةمـراالة بعـد خـروج ءالـربا صـالةأى مقتـضى باق عل

  . )لكيمن الو هو أوىل الذي يالشرع له الويل ان املباشرك وإن ًايًطالقا رجع ونهك يف ومن ظهور النص

احلداد  هايعل أن ًرنا سابقاكولذا ذ، عدة وفاة أنه دلةظاهر األ إذ ،نفقة ال أنه القاعدةى مقتض: أقول

،  نظـرحمـل )طالـت عدتـه وإن ًايـًطالقـا رجع ونـهك يف النـصوص ظهـور يف بيـر ال( :فقول اجلـواهر، ًأيضا

  . ضائهازمان عدته ولو حضر قبل انق يف ائبالغى ال نفقة عل أنه ىصحاب علثر األكان أكولذا 

 شــكالختلــو مــن اإل انــت الك وإن واملــسألة(: صــحابثــر األك عــن أكاحلــدائق بعــد نقلــه ذلــ يف وقــال

  ).ثر من سقوط النفقةكه األيعل قه هو ماينسب ما قدمنا حتقاألّ إال أن  من النصخللوها

عــدم  يولــو حــضر قبــل انقــضائها ففــ(: قــال ثيــل حيهــذا فمــا هــو ظــاهر القواعــد مــن التفــصى وعلــ

  .  ظاهرريغ ،ىانته )إشكالقة ه بالنفيعل الرجوع

ــ  شــكالاإلـ نــشأ ي(: ث قــاليــ حً، عــدم النفقــة مطلقــاحيــضاولــذا اختــار اإل نونــة يعــدة ب يف �ــاأمــن ـ

، )١()هلـا نفقـة ال أنـه قـرب عنـديواأل، وجـد منهـا نـشوزي مل حباله ولـو يف �اأ ومن ،انت مبنزلة الناشزكف

  . ظاهررينعم قوله مبنزلة الناشز غ

  

                                                

 



٢٣٠

 كون ذلـكواتفق ىل آ أو ظاهر أو لو طلقها الزوج(: ًالشرائع ممزوجا مع اجلواهر يف قال ):٦مسألة (

 يف كة ذلـصـحى ً بناء عل،إشكال خالف وال أمره صح بال أو مكمن طالق احلااليت هي زمن العدة يف 

 ،ًايـًونـه طالقـا رجعك عرفت من  ملا،الوايل أو وقع الطالق من الويلن إ و�ا منهاك ضرورة ،ةيالعدة الرجع

 و�مـاكمـن دون طـالق واحتمـال  اعتـدت بـأمرهن إ ةيـم الرجعكـوحبالوفـاة  ةانت عدتـه مقـدار عـدكوإن 

  . )ها مجودريبدون غ ةيخصوص الرجع يف مهاكحب

�ــا عــدة إقلنــا إذا تم يــهــذا : حيالتنقــ ويف، مهــارير وغيــره القواعــد والتحركــذ الــذيوهــذا هــو : أقــول

زمــان العــدة  يف الءيــالظهــار واإل يف إشــكالوال ، وحــسنه املعــارج، ال فــالإة ويــم الرجعكــهلــا ح أو ةيــرجع

  . طالق أدلتهماإب

 إذ ،رجعـة مـن دون ختلـل صـحته يف شكالاإلشف اللثام ك وكاملسال يزمان العدة فف يف أما الطالق

ــالزوجى ة علــيــة باقيــاملطلقــة الرجعن إ قــاليّ إال أن اللهــم، قتــان مــن دون ختلــل الرجعــةيتــصح تطل ال ة ي

 حمل المهاكو،  عينكو أعتق عبدحنى  مبنزلة الرجوع والطالق علكعل ذلجي أو ،انقضاء العدة إىل قةيحق

ون الطـالق مثـل كو،  ختلل رجوععدم صحته بدونى دل عل يثاينالطالق ال يف  السابقةدلةاأل ألن ،نظر

   .ات السابقةي ظاهر بعد صراحة الرواريغ،  عينكأعتق عبد

 طلـــق امرأتــه طــالق العـــدةي أن مكأراد الرجــل مــنإذا فـــ: ة زرارةيــروا يف )عليـــه الــسالم( البــاقرقــال 

 نين عــدلي مجــاع بــشهادة شــاهدريغــ مــن قــةيطلقهــا تطليضها مث يــض وختــرج مــن حيحتــ نتظــر �ــا حــىتيفل

 واقعهـا حـىتي ورجعتهـاى شهد علـيـض ويحتـ أن ام قبلي بأكبعد ذل أو أحبن إ كومه ذليمن  راجعهايو

 مث كذلــى شهد علــيــ مجــاع ريمــن غــى قــة أخــريطلضها طلقهــا تيــحاضــت وخرجــت مــن حإذا فــ، ضيحتــ

  شاء قبل   مىتًأيضاراجعها ي



٢٣١

خرجـت مـن إذا  فـ،ثالثـةلضة ايـض احليحتـ أن  إىلون معـهكـا وتواقعهـيرجعتها وى شهد عليوض ي حتأن

  فقـد بانـت منـه والكفعـل ذلـإذا فـ، كذلى شهد عليو مجاع ري بغقة الثالثةي طلقها التطل الثالثةضتهايح

  .)١(هريًح زوجا غكتن حتل له حىت

  . هارية غيومثل هذه الروا

 نيدي الـشهوقـد تقـدم لثـاين(: قـالحيـث د يالـشهى ر عل اجلواهإشكال يف ظهر وجه النظري ركومما ذ

 ،بانقـضاء العـدةّ إال ستقريـ  الً متزلـزالًاح زواالكـل للنيـمز يالطالق الرجع أن  يفالمكاح الكحبث النيف 

ــه أو  واللعــان الظهــار  جــواز وقــوعريخــاألى ه انقــضاء العــدة وفــرع علــمــامتالــزوال و يف  الــسببجــزء أن

زوجـة  ةيـالرجعن إ كنـابقولـه ه بـل جعلـه هـو املـراد للمـصنف، سكالزوج وبـالعلها يالء وجواز تغسيواإل

 اعتبــار يف الظهــاركقــة ياحلق يف هــو الــذيخــصوص الطــالق  يف شــكالاإل إىل هدعــا الــذيمــا  يفمــا أدر

  . )الزوجةى وقوعه عل

ات السابقة يالروا يف وما، ًمؤبدا فقد حرمت منه ك قبل ذلنيقتيان قد طلقها تطلكلو  أنه ىفخي مث ال

،  أدلتـــهشملهيــطــالق ثالــث ف نـــه أل،ك ذلــري�ـــا خــاص بغــ فهــو أحــق ثنـــاء العــدةأ يف لــو رجــع أنــه مــن

  .الطالق الثالث اتيرواى مة علكون حمكت اجلهة حىت طالق من هذهإ هلا سيات السابقة ليوالروا

قـات يثـالث تطلى انـت علـكوجـاء وطلقـت ثالثـة  ولو غاب وطلقت مث جاء وغـاب وطلقـت مث غـاب

  .هيرجع حرمت علإذا ف، بالشرائط املقررة

ًان طالقا بائناكائسة ي أو مدخول �ا ريان غك وطلقت وولو غاب  له أثناء العدة فهل يف حضرإذا ف، ً

  ذإ ،الظاهر ال ،حق الرجوع

                                                





٢٣٢

جــوع منــصرفة عــن مثــل حــق الرى ات الــسابقة ممــا دلــت علــيــوالروا، رجــوع ثنائــه الأ الطــالق بــائن ويف

  . كذل

 ،جيقـع ولـو قبـل التـزوي مل العـدة بعـد كون ذلكاتفق ىل وآ أو ظاهر أو  فلو طلقها الزوج،انكف كيو

وقـد ، الـسابقةات يالروا يف ما عرفتى  عل،ل حالى ك علالعدةب انقضاء سبنهما بي بالنقطاع العصمة

  .هريغ و الشرائعكصرح بذل

 أربعـةب هلـا االعتـداد جيـم مل كبتـه قبـل احلـايحـال غ يف طلـق الـزوج أنـه نيم مث تبـكلـو طلـق احلـانه إ مث

، شـهراأل و الطـالق مـن القـروءةل عـديـشمله دليـف،  موقعهريغ يف م وقعكطالق احلان  أل،ًعشرا وأشهر

فــال جمــال  يم شــرعكطــالق احلــا إذ ،باطــل أنــه م فالظــاهركس بــأن طلــق هــو بعــد طــالق احلــاكــولــو انع

ولـو مل ، هيـ فشـكالقـد عرفـت اإل الـذي العـدةمـن ز يف ما تقدم من الطالقى علّ إال لطالقه قبل الرجوع

املوضـوع القابـل ومل  يف صحيـمنا إم كطالق احلا إذ ،بعد نفوذ طالق نفسهي مل ًهما أسبق طالقايأن  أعلمي

  . خراآلى هما عليعلم تقدم أيل ومل كيالو وليصفعل األإذا ما ك، ًون املوضوع قابالكعلم ي

ونـه ك مـورد ريهـو غـ الـذياملوضـوع القابـل ى توقـف علـي بأن طـالق نفـسه ًأيضاس كنعينه إ :قالي ال

  . مكبعد طالق احلا

ل كــ يف انــت املــسألهك وإن ،سكــس العي ولــ،م مــشروط بعــدم طــالق نفــسهك احلــاطــالق: قــالينــه أل

 ني أبعد الطالقنيح إىل ةيم استصحاب الزوجك فاحملرضاولو فرض التع، ل حمل تأملكيو أو ويل وليأص

  . ثرك األالعدةخذ به األيرتتب عليمما 

  



٢٣٣

 أشـهر مـن دخــول لـو أتــت بولـد بعـد مـضي ســتة(:  مـع اجلـواهرً ممزوجــاالـشرائع يف قـال ):٧مـسألة (

دعواه لـزوال  إىل لتفتي مل ًها سراأنه وط أركذ واألولولو ادعاه  ،)١(الولد للفراش ألن ،حلق به ثاينال

ن كـميأتـت بولـد  ومـا لـو طلقهـا فتزوجـت يف نهمـا حنـو مـا قالـهيقـرع بي: )رمحـه هللا(خ يقال الش و،فراشه

 فـال ، لـهًانـت فراشـاكفإ�ـا ، األول خبـالف ًفعـال ثـاين�ا فـراش بالد أليبعى ما تركن هو كل و، �ماحلاقهإ

  ).  للقرعةًون حمال يكيك إشكاله فال يرجحانه عل يف بير

أمـا ، ةنـي وجـود البنيبـ وةي الـسرنيال منافاة ب و،نةيم البأقان إ دعواه إىل وجه لعدم االلتفات ال: أقول

 أنـه ىادعـ ومكاطلقهـا احلـلـو  أنـه ر ظهـركـممـا ذ وى،ها احللف لقواعد الدعويان علك ةنيبن له كمل تإذا 

قـول ي مـا عـدم صـحة يف ةنـي البالزوجـةى ان علـكً  من الظامل مثالًخوفاى منا اختفإ و غائبريان معها غك

ى علــأقامـت الــشهود  فــإن ً،ونــه غائبـاى ك علـًاليس دلــيعـدم الظهــور لـ و،صــل مـع الــزوجاأل ألن ،الرجـل

  . هيواج املرتتب علزال و بطالن الطالقكظهر بذلي و،ه احللفيان علكال إ وبته فهويغ

ء ب عنهـا زوجهـا فتجـييغياملرأة يف  ،ونسي ةيدناه روايأ وئعره الشراك ما ذنايفيال  أنه من الواضحو

 أن لوضــوح ،)٢(معروفــةبتــه يانــت غكإذا قــدم فأحبلهــا  أنــه ال تــصدق ولحــق الولــد بالرجــليال  أنــه بولــد

 ان الرجلكإذا  ما ةبيمثل الغ و، فال فراشعدم الوطيى ل عنةيالبكفهو ، ناني تورث االطمعروفة املبةيالغ

  أوى املستشف يف السجن أويف 

                                                

 

 



٢٣٤

ه يـولو فرض وجـود من، هايلإنان بعدم وصوله يوجب االطمين مما يها حسب املوازيلإصل ي حنومها وال

  . �ن مصدقاتإ دلةقها أليبعد تصدي احلمل منه مل أن وادعتاحلال احلاضر  يف ماكا�فف معها 

  



٢٣٥

والـرتدد لـو مـات  ،ترثـه ذا الكـ و،العـدة رثهـا الـزوج لـو ماتـت بعـدي ال(: الشرائع يف قال ):٨مسألة (

  . )رثشبه اإلواأل العدة يف أحدمها

نهمـا يب العـصمةماتـت بعـد العـدة انقطعـت  لـو إذ ،نيلتا املـسألتك يف طبق القاعدةى م علكاحل: أقول

  . مل تتزوج وإن بانقضائها

  .إشكال بالنه إ :هذا الفرع يف ولذا قال اجلواهر

�ا عدة أ ملا عرفت من ،نهمايرث بان الالزم اإلكالعدة  يف مات أحدمها لونه إ فهو ثاينالوأما الفرع 

   .ى النص والفتوكما صرح بذلك، ةيرجع

 نئـذي ححـضر القـول بأنـه لـوى علـ أنـه من: األولالفرع  يف كره املسالكما ذيعلم وجه النظر فيومنه 

نفـس  يف ةيـببقـاء الزوج ي احلال املقتـضكتل إىل ًونه موجوداك لظهور،تمل ثبوت التوارثحيان أحق �ا ك

تمر مـع  ومـسالظـاهرى  علـنونـة مبـينيم بالبكـاحل أن ىل علـيـره دلرظهويتقـدى  أحـق �ـا علـونـهكو، األمر

  . مع ظهور احلال االشتباه ال

ه يـاملتجـه عدمـه علن إ ، القـول املزبـورعرفتـه مـن ضـعف مـا إىل ًه مـضافايـوف :ولذا رده اجلواهر بقولـه

ــ فــإن ،�ــا لــو جــاء ان هــو أوىلكــ وإن ،نهمــا بانقــضائهي الــشارع بانقطــاع العــصمة بمكــ حلًأيــضا   الكذل

  .ئهيعدم جمنهما مع يقتضي التوارث بي

فـالقطع بـه مـن دون نـص العـدة  يف أمـا التـوارث(: ث قاليح ثاينالفرع ال يف  املعارج أن إشكالماك

ان كــ وإن :بقولــه ًاري ولــذا رجــع أخــ،بعــد مــا عرفــت مــن وجهــه اهر ظــريغــ، )إشــكاللــو مــن خي خــاص ال

م كـاحلن أ و،ةيم الرجعكالعدة حب يف و�اكات املتقدمة من يه الروايدل عل  مباً عمال،ملختار املصنف قوة

رمحـه (اضـل  الـشارح الفقةفولذا وا، هريه غيقاس علي  فالحكامبعض األ يف الان بظاهر احلكمنا إ بالوفاة

  . ًأيضا )هللا



٢٣٦

فالظـاهر ، بعـده م أوكالرجل مات قبل طالق احلـا أن العدة يف يم وهك بعد طالق احلانيلو تبنه إ مث

ون كــ فت، وصــول اخلــربنيالعــدة مــن حــأدلــة أن طــالق إل،  وصــوهلا اخلــربني مــن حــ�ــا تأخــذ عــدة الوفــاةأ

  .م منصرفة عن هذه الصورةكطالق احلا يف دلةطالق األإو، مك طالق احلاأطول من عدة نئذيالعدة ح

الـشارع  ألن ،دةيعدة جد إىل م مل حتتجكعلمها بعد العدة من طالق احلا انكاملوت وبأما لو علمت 

  . ون تزوجت أم الكت أن ني فرق بريمن غ ،م بانقضاء العدة بسبب طالق الوايلكح

  



٢٣٧

 ياحلساب فأمرها باالعتـداد فاعتـدت وتزوجـت قبـل مـض يف لو غلط(: القواعد يف قال ):٩مسألة (

 قبـل األولوج  مـوت الـزنيولـو تبـ، الـدخولًبـدا مـع ه مؤيـ�ا حتـرم علأقرب واأل ،ثاينل المدة الرتبص بط

ع يـالنفقـة مجن قـد تزوجـت وجـب هلـا يكـ مل فـإن عـاد الـزوج مـن سـفره ولـو ،ثاينالقرب صحة العدة فاأل

ن يكـمل  فـإن نهمـايفـرق بإذا ف، ا ناشز� ألجي التزوني قد تزوجت سقطت نفقتها من حانتك وإن ،املدة

ا �ـاألول ألى  وال علـ،شبهة نه ألاينالثى نفقة عل دخل فال وإن ،احلال يف  نفقتهاعادت ثايندخل �ا ال

مبهـر  ثـاينوتطالـب ال  والعـدةمل ختـرج مـدة الـرتبصن إ  ورثهـاولو رجـع بعـد مو�ـا، هريه حلق غيحمبوسة عل

ولـو ، الـشبهة يهـا عـدة وطـيفعل ثـاينمـات ال وإن ،قيـ له بعـد التفر اعتدتاألولولو بلغها موت ، مثلها

 ألن ثـاينمـوت الوم يام أوهلا ي أة أشهر وعشرة اعتدت عنه بأربعاألولان هو كعلمت السابق و فإن ماتا

 ني املـدتنيان بـكـ فـإن ثـاينسـبق ال وإن ،ت موتـهوقـ إىل  وفراشه قـائم،فاسد الفراش التمع مع جتالعدة ال

ولـو ، األولملت العدة مث اعتـدت مـن كأان أقل ك وإن ،األولفتعتد عن  ثاينثالثة أقراء مضت عدة ال

  . )الشبهة يعلمت املقارنة اعتدت من الزوج مث من وط أو السابقمل تعلم 

ـــه: أقـــول ـــو غلـــط(: أمـــا قول ـــ إىل )ل ـــاينفـــاالقرب ال(ه قول ـــاألولره للقواعـــد كـــمـــا ذكفهـــو  ،)ث  ويف، ةي

تمـل حي و، فـصحتاألمرنفس  يف م الشارع بصحتها ووافقت ماكحقد  �ا عدةأ وجه القرب :حيضااإل

  . م خطأكح فاحلي صحريم غك احلامكمستند ح وعلمي مل األمرنفس  يف املوت ألن ،ًفا عدمهيضع

 يف  بــل والاألمــرنفــس  يف نئــذ ذات بعــليو�ــا حكلعلــه لعــدم (: ًم العالمــة قــائالكــد حيــاجلــواهر أ وىف

  . )نيربع سنتعقب تربص األ يالذيح يالطالق الصحى �ا عندنا موقوفة علأ عرفت من عدة ملا



٢٣٨

ى علـ االعتداد املبـينى ن عليزعم املتعاقد ويفً تمل البطالن البتنائه ظاهراحيو(: شف اللثامك يف نكل

  . )أاخلط

 ما أو اح برضاعكبطالن الن أو هارتداد فسخه أو أو األول طالق الزوج ني لو تبًأيضا كذلكم كواحل

  . أشبه

ولو عاد الزوج مـن (: اجلواهر يف فقد قال، )هريحمبوسة حلق غ( :قوله إىل )ولو عاد الزوج(: وأما قوله

انـت قـد كن  وإ،ع املـدةيـن قد تزوجـت وجـب هلـا نفقـة مجيكمل  فإن ،احلساب يف سفره وقد ظهر الغلط

هـا يف مـا أن مـاك، لو من نظـرخي ه والريه حلق غيقوله حمبوسة عل إىل  سقطت نفقتهاالقواعد يتزوجت فف

مبهـر مثلهـا  ثـاينطالـب الورثـة اليمل ختـرج مـدة الـرتبص والعـدة ون إ رجع بعد مو�ا ورثهـا لو أنه  منًأيضا

  . ً)أيضا كذلك

إذا أمــا ،  النفقــةأدلــةطــالق إشملها يــف،  بناشــزستيــزوجــة ول أل�ــا ع املــدةيــوجــوب نفقــة مج: أقــول

زعمــت إذا فــ،  املعــذورةريواملعــذورة وغــ  العاملــة واجلاهلــةنيالناشــز بــ يف فــرق ال إذ ، ناشــزتزوجــت فهــي

متتـع مـن  ث اليـ فحتمتـعل ال النفقـة بأ�ـا بـدأدلـة  لظهـور،ن هلا نفقةيكزوج هلا فلم تطعه مل  ال أن املرأة

  . باب النفقات يف كرنا ذلكما ذك، نفقةن كجانبها من جهتها مل ت

 ا تعطـيحيـث إ�ـلعلـه أراده اجلـواهر و، ًا حمل نظـرريره أخكذ الذي األولالزوج ى نعم عدم النفقة عل

انـت كإذا مـا ك ،توجـب عـدم النفقـة مر الشارع ال فقط أل وحرمة الوطيً، احملرم شرعا الوطيرينفسها غ

ان هلـا كـئـه ي مبجـرد جماألوللـزوج ل الـوطي لحيـ ثيـائسة فحيانت كإذا ا أم، ما أشبه أو حمرمة أو ًحائضا

  . هريه حلق غيحمبوسة عل أل�ا: العدة لقوله يف انتكإذا ن العالمة أراد ما  أوالظاهر، النفقة



٢٣٩

 اعتـدت لـه بعـد األولولـو بلغهـا مـوت (: نـصه  مـاالم القواعـدكـة مـن ريخـمث قال اجلواهر للقطعـة األ

 األولهـو  انكـعلمـت الـسابق و فـإن ًماتـا معـا ولـو،  الـشبهةيهـا عـدة وطـيفعل ينثامات ال وإن ،قيالتفر

ــام أوهلــا يــبأربعــة أشــهر وعــشرة أ اعتــدت عنــه جتتمــع مــع الفــراش الفاســد  العــدة ال ألن ثــاينوم مــات الي

فتعتـد  ثـاين أقـراء مـضت عـدة ال ثالثـةني املـدتنيان بـكـ فإن ثاينسبق ال وإن ،موته وقت إىل وفراشه قائم

ــو مل ، األولملــت العــدة مث اعتــدت مــن كأان أقــل كــ وإن ،األول عــن التقــارن علــم  أو علــم الــسابقيول

  . )١() الشبهةاعتدت من الزوج مث من وطي

ون مـع علمـه هلـا مهــر يكــث يـح،  وعدمـهحبرمــة الـوطي ثـاين علـم النيالفــرق بـاملقـام  يف أيتيـمث : أقـول

د األوال مــسألة أيتيــمــا كبــاب املهــور  يف هيــالم فكــلرنــا بعــض اكوقــد ذ، املــشهورى علــى املــسم املثــل ال

لحــق يجهلهمــا ومل صــورة  يف الولــد ملحــق �مــان أ ومهــر نــه الأو، س بعلمهــا دون الرجــلكــوصــورة الع

  وقـد أملعنـا،ةريثـك العلـم واجلهـل فني االخـتالف والتنـازع بـأما صور، صورة علم أحدمها يف بالعامل منهما

   .احكتاب النك يف كبعض ذلإىل 

  

                                                

 



٢٤٠

 يف ست حمــل االبــتالءيــاملــسألة لحيــث إن و، مــاء واالســترباءالــشرائع عــدة اإل يف ركــذ ):١٠مــسألة (

  .هيق عليتعل ره الشرائع بدونكذ ر ماكاحلال احلاضر نذ

وأقـل ،  أشـهراألولضتان ويـح: ليـوق، ن ومهـا طهـرانءاالطالق مـع الـدخول قـر يف مةعدة األ(: قال

انـت ك وإن ،احلـرة يف مـاك ةيـاللحظة الثان يف والبحث، تانًوما وحلظير ه عد�ا ثالثة عشيف زمان تنقضي

عتقـت مث أولـو ، عبـد أو انت حتت حـركسواء ، ض اعتدت بشهر ونصفيسن من حت يف يض وهيحت ال

ولــو ، ملــت عــدة احلــرةكأالعـدة  يف عتقــتأًا مث يــًطلقــت طالقــا رجع ذا لـوكــو، طلقـت فعــد�ا عــدة احلــرة

 ،)١(مـةتعتـد عـدة األ :ةيـروا ويف، الطالق والوفـاة يف احلرةكة يوعدة الذم، مةاألعدة ًانت بائنا أمتت ك

  . شاذة يوه

م أانـت كولـو ، نيجلـ اعتـدت بأبعـد األًانـت حـامالكولـو ، اميـ أشهران ومخـسة مة من الوفاةوعدة األ

 اسـتأنفت عـدةال يف ية مث مـات وهـيـولـو طلقهـا الـزوج رجع، ًعشرا وانت عد�ا أربعة أشهركولد ملوالها 

الطـالق أمتـت عـدة ً ان الطـالق بائنـاكـولـو ، مـةاأل م ولـد اسـتأنفت للوفـاة عـدةأن كـت مل ولو، عدة احلرة

هـا مث أوط ان املـوىلكـو لـو، ًبـا جلانـب احلـرةيلغ احلـرة تعتقـت أمتـت عـدةأمة مث ولو مات زوج األ، حسب

ل مـن كـو، اتـه اعتـدت بثالثـة أقـراءيح  يفولـو أعتقهـا، اميأشهر وعشرة أدبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة 

 ريغ اث أوريم أو صلح أو ه من استغنامري بغتكلو ملها ؤب استرباجيع يت بالبكها لو ملؤب استرباجي

  . خرقسام األاأل يف سقطي كها هناؤسقط استربايومن ، كذل

  ،  استرباءريها من غياحه وحل وطك زوجة فابتاعها بطل ننسانان لإلكولو 

                                                

 



٢٤١

 أمتـه نـساناتـب اإلكإذا و، هـايلـو أراد وط حـق املـوىل يف كذلـى فـكها أ واسـترب أمـةكاململـوولو ابتـاع 

مـة بعـد الـدخول مل األ ولـو طلقـت، ب االسـترباءجيـ حلـت وال تابـةكانفـسخت ال فـإن ،هاؤه وطيحرم عل

فأسلمت مل ها أة فاستربيو ابتاع حربلو،  العدة عن االسترباءفيك وت،بعد االعتدادّ إال الوطي ز للموىلجي

  . )أحلإذا ها ياستحالل وط يف كذلى فكًها حمرما باحلج أ واستربذا لو ابتاعهاكو، ب استرباء ثانجي

ً أيــضاره كــان أصــل ذكــ وإن ،ًاريثــكاحلــال احلاضــر  يف ء هــو مطــرحشــي إىل شــارةبــأس باإل ال: أقــول

ولـو  حكـامل األيـ تعل)هم الـصالة والـسالميعلـ(ئمة  واألوالرسول والزهراء ث علمنا القرآنيح ،حيصح

احلـال  يف ونيـالغرب فعلـه فـضل مـاس مـن األي أفلـ،حكـامثـرة مـن األكهذه الذا اوهو مل، بقدر فهم الناس

،  وحنــوهمــا أشــبه مــن االنتحــار أو فــسد النظــاميمبــا ّ إال ءل شــيكــ يف ًث جعلــوا النــاس أحــرارايــاحلاضــر ح

  . خت والبنتم واألمثل األناء ثل الرجال باستك لًل النساء حالالكهم جعلوا ً فمثال

ظهـر ي وال، نسانة اإلي خالف حر فهيوالطالق احكتاب النك يف ورةكثرة من الفروع املذكما هذه الأ

  . احلال احلاضر يف ني من املسلمًةاي�م أسعد حأل يا بدليالدن يف هلا فائدة

سلوب األى خرة علباآل أو ً،طالقاإ خرةعتقد باآلي تج به ملن الحي خرة الاآل يف ها فوائديوالقول بأن ف

   .سالمره اإلكذ يالذي

ثـرة هائلـة ك�ا بأى رأ ةيالغرب ة أوية سواء منها الشرقي العاملنيذا فحص القوانإ نساناإلن إ :واجلواب

ون قــانون يــات هلــا مليقراطميات وأم الــديــعتــرب نفــسها مهــد احلريالغــرب  يف ًواحــدا ًايًبلــدا حــضار أن حــىت

 ةريثـكتـة باك نية ومـا أشـبه قـوانيسات اجلنـيـقبـال احلر يفف، ابتةكها  أغلبنيالقوانوهذه ، رواكذ حسب ما

  هذا من ، هاريازة املباحات وغيقامة والعمران وح واإلالزراعة والصناعة والتجارة والسفريف 



٢٤٢

 ورةكة مذيمة عقالئكلها حسب حك سالماإل يف املوجودة  الزواجنيقوانن إ :جانب ومن جانب آخر

  . فصلةتب مكيف 

ر مجلة منها كما ذك،  وما أشبهةيجتماعة واالياسية والسيدصاتتبنا االقك يف رنا مجلة من العللكوقد ذ

 تـابكو) ًي مقارنـا بالقـانون الوضـعيسـالمع اجلنـائي اإليالتـشر (تـابكو) نوفـل (تـبكتبه أمثال ك يف ناريغ

فهـــل مـــن  ،مجلـــة ممـــا قــالوا يف تــبك الكنوافـــق تلـــ نــا الك وإن ،ةريثـــ كيهــا وهـــريوغ) حجــة هللا البالغـــة(

ة يــعيمــور الطباأل يف ةيــبــت احلركاجلنس واخلمــر وحنومهــا ونكــمــور الــضارة األ يف ةيــنطلــق احلر أن فــضلاأل

 رنــاك وقــد ذ،ســالممــا فعلــه اإلكس املوافــق للفطــرة وحنوهــا أفــضل كــالع أو ، الغــرب والــشرقمــا فعلــهك

  . )دةياغة اجلديالص(تاب ك يف بعض هذا مبحث

ولذا تقـدم ، اح وحنوهكالن يف نيس من أجل القوانيهم فليهم علريغتقدم  أو نيما تأخر املسلمأهذا و

ق يــ االستــشارة وتطبنيهم قــوانكجــل تــرن ألمنــا تــأخروا اآلإو، ني�ــذه القــوان ًاملــسلمون ســابقا مــع أخــذهم

ــاحلر ــه اآلســالماإل أن تبنــاكمجلــة مــن  يف رنــاكوقــد ذ، اة وحنومهــيســالمات اإلي  لتقــدم ًأيــضان  لــو أخــذ ب

  .  املستعانوهللا، ةيعيانتهم الطبكم إىل همريتأخر غيث يون حماملسل

  



٢٤٣

  

  فصل

  اللواحق يف

  

  : ها مسائليوف

 تـهيرج الزوجـة مـن بخيـ أن ًايـوز ملـن طلـق رجعجيـ ال: ًالشرائع ممزوجا مـع اجلـواهر يف قال ):١مسألة (

  بـــالًأيـــضابنفـــسها  هـــي ختـــرج أن ا هلـــوزجيـــ ال�ـــا أمـــا ك، ًحـــائال أو انـــتكً  حـــامال،حـــشةفاب تـــأيتّإال أن 

خترجـوهن مـن  ال﴿: شـأنه قـال هللا تعـاىل، تاب والـسنةكال إىل ًمضافا، هيه علي بقسممجاعبل اإل، خالف

   .)١(﴾نةي بفاحشة مبنيأتيّ إال أن رجنخي و�ن واليب

عليـه ( سناحلـ  سـألت أبـا:سـحاق بـن عمـارإ رواه مثـل مـا ،اتيـ متـواتر الرواكذلـى دل علـيـو: أقول

   .)٢(ت زوجهايبيف  :قال ،تعتد ين عن املطلقة أ)السالم

ارة يـأرادت ز وإن ختـرج تها اليبيف  :قال ،ن تعتدي عن املطلقة أ)عليه السالم(  سألته:وموثقة مساعة

   .)٣( عد�اتنقضي حتج حىت أن س هلاي ولًخترج �ارا ل واليخرجت بعد نصف الل

                                                









٢٤٤

ذن إبــّ إال ختــرج أن  للمطلقــةنبغــيي ال:  قــال،)عليــه الــسالم( عبــد هللا أيب عــن، ح احللــيبيصــح ويف

   .)١(مل حتضن إ ثالثة أشهر أو عد�ا ثالثة قروء يتنقض زوجها حىت

ان كــإذا تهــا يبيف  :قــال ،ن تعتــديــ عــن املطلقــة أ)عليهمــا الــسالم( عــن أحــدمها، ريبــص أيب خــرب ويف

   .)٢(عد�ا يتنقض خترج حىت أن ال هلاو رجهاخي أن س لهيها رجعة ليًطالقا هلا عل

ء مــن ي عــن شــ)عليهمــا الــسالم( بــن جعفــرى احلــسن موســ ســألت أبــا:  قــال،خلــف أيب حيصــح ويف

ت كـ طلقهـا وملمنـه سـاعة ه الرجعـة فقـد بانـتيـ فكلمي ً طالقا الةتطلق الرجل امرأإذا : قال ،الطالق

 ال﴿: قـول يس هللا تعـاىليألـ: قلـت: قـال، نفقـة هلـا ت والءث شـايـهـا وتعتـد حيل لـه عليسب نفسها وال

 ختـرج حـىت الالـيت  كقـة فتلـيقة بعـد تطليطلق تطل يالذي كبذل منا عىنإ: فقال ،هآخر إىل خترجوهن﴾

دعها يـمث  قـةيطلقهـا الرجـل تطليالـيت   واملرأة،نفقة هلا فقد بانت منه وال طلقت الثالثةإذا تطلق الثالثة ف

   .)٣(عد�ا يضقتن حىت ىنكوالسمنزل زوجها وهلا النفقة  يف عتدتً أيضالو أجلها فهذه  خيحىت

هـا يق عليضيـطلقهـا فإذا ه ر الرجل امرأتـيضا ال:  قال،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، وعن احلليب

قوا يوال تـــضاروهن لتـــض﴿:  فقـــالكعـــن ذلـــى هللا قـــد �ـــ فـــإن ،عـــد�ا يتنقـــض أن تنتقـــل قبـــل أن قبـــل

   .)٤(﴾هنيعل

   .)٥( مثله)ه الصالة والسالميعل(  أيب عبد هللاعن، ريبص أيب وعن

                                                

 











٢٤٥

 تهـــا اليبيف  :فقـــال ،ن تعتـــديـــ عـــن املطلقـــة أ)عليـــه الـــسالم( ســـألته:  قـــال،وعـــن مساعـــة بـــن مهـــران

   .)١(خترج

 ينبغــي تهــا واليب يف تعتــد املطلقــة:  قــال)عليــه الــسالم(  أيب عبــد هللاعــن، نــاينكالــصباح ال أيب نوعــ

   .)٢(يخترج ه  والهاإخراجللزوج 

 أو عـد�ا ثالثـة قـروء يتنقـض ذن زوجها حـىتإبّ إال خترج أن للمطلقة ينبغي ال: العباس قال أيب وعن

   .)٣( مل حتضن إ ثالثة أشهر

فأمـا املبتوتـة ، خـالف ة بـاليوالنفقة للمطلقة الرجع ىنكجتب الس: ان قاليجممع الب يف وعن الطربسي

   .)٤()هم السالميعل(ى مة اهلدئأهو املروي عن  و،نفقة هلا وال ىنكس ل اليفق

املطلقة : الوا�م قإ )عليهم السالم( عبد هللا جعفر وأيب  وأيبنياملؤمن أمريعن ، سالموعن دعائم اإل

   .)٥(لو أجلها خيخترج منه حىت  والزوجهات يب يف ّالإتعتد  ال

 دامـت والنفقـة مـا ىنكاملطلقـة هلـا الـسو: ثيحـد يف قـالنه إ )عليه السالم( نياملؤمن أمريعن ، وعنه

   .)٦(ها رجعةيدامت للزوج عل  ما، حاملريغ أو ًانت حامالك ،عد�ايف 

 ،هيـاتفقـا عل وإن ً،أيـضااخلـروج  هـايرم علحيـن كهـا مـن املـسإخراجه يرم علحيما كو(: كاملسال يف قال

 � تعاىلً حقا هيف ألن م منهكا احلااخلروج منعهمى توافقا عل فإن ،ل منهماكه من ميحترى  علةيلداللة اآل

   املستحقة ىنكخبالف الس

                                                







 







٢٤٦

 يف الــصالح والعالمــة أبــو صــحاب مــنهم وذهــب مجاعــة مــن األ،نيحقهــا خمــتص بــالزوج فــإن احكــبالن

  . ) جازذنهإه فلو خرجت بي بعدم اتفاقهما علميد التحرييتق إىل ريالتحر

ان املزبـور كسـإلوجـوب ا أن ،ح بعـضهميبـل صـر، صـحاب واحـد مـن األرين ظـاهر غـإ: اجلواهر ويف

 فلــو ،هيــث تــستحقها عليــه حيــان اســتحقاقها علكــ ومــن هنــا، العــدة يف هيــث وجــوب نفقتهــا عليــمــن ح

نعـم ، نفقـة مـا الك، هلا ىنكس ثناء العدة فالأ أو يف ةيًناشزا من الزوج أو ًة وطئت ولو حمرماريانت صغك

ثــر بعــدم كظــاهر األنــه إ ليــبــل ق، مهــاري وغكعــد واملــسالالقوا يف مــاى علــ ًالنفقــة بنــاء ىنكفــرتق عــن ســي

يف  أن مـاك، شأنه � تعاىلً ه حقايف ألن ،كم من ذلكنعهما احلامي بل ،هيولو اتفقا عل  منهجواز خروجها

  . )حقها خمتص بالزوجةاليت االتفاق  ىنكًالعدة حقا له خبالف س

ة وســائر يــطــالق اآلإد يــقيمت  فــإن ،ذنات الــسابقة جــواز اخلــروج بــاإليــظهــر مــن بعــض الرواي: أقــول

 للمطلقـة ينبغـي ال :ح احلليبيصح يف )ه الصالة والسالميعل(  أيب عبد هللافقد تقدم قول، ات بهيالروا

   .)١(ذن زوجهاإب ّالإخترج أن 

   .)٢(املطلقة حتج وتشهد احلقوق: وعن حممد بن مسلم قال

ن إ عـد�ا يف املطلقة حتج: قوليمسعته :  قال،)لسالمعليه ا(  أيب عبد هللاعن، ة بن عماريوعن معاو

   .)٣(طابت نفس زوجها

                                                









٢٤٧

 يف تءشــان إ حتــج املطلقــة: قــال أنــه )عليهمــا الــسالم( عــن جعفــر بــن حممــد، ســالموعــن دعــائم اإل

   .)١(عد�ا

  . راهةكات مما ظاهره اليبعض الروا يف )ينبغي ال(ما تقدم من لفظ  إىل ضافةهذا باإل

   .)٢()ذن زوجهاإبّ إال خترج أن للمطلقةى نبغي ال (:العباس أيب ةيتقدم من روا نهما مايوقد مجع ب

 هـايأب إىل ختـرج املـرأة أن س هـوي لـخـراجاخلـروج واإل معىنن إ( :قال أنه عن فضل بن شاذان يكوح

ختـرج ن  أخـراجمنـا اخلـروج واإلإو، كذن زوجها مثل مأمت وما أشبه ذلـإحق ب أو يف حاجة هلا يف خترجأو 

 ختـرج أو هـايأبو إىل ختـرج أن اسـتأذنت امـرأة أن  فلـو،هللا عنـهى � الذيرجها مراغمة فهذا خيمراغمة و

إذا  كذلـ قـاليمنا إ، تهايخرج زوجته من بأفالن : قالي وال، ت زوجهاي�ا خرجت من بإ قليحق مل إىل 

 املـستعمل ألن كذلـى ها علـكسامـإتها ويب إىل د العوديتر �ا الأى الرغم والسخطة وعلى  علكان ذلك

  .)وصفناه الذياللغة هذا يف 

 الـذياخلـروج  يف ع قـد رخـصوا هلـايوأصحاب التـش يثر وأصحاب الرأأصحاب األن إ (:قال أن ىلإ

عراض عــن جمــال للقــول بــاإل ال أنــه علــمي كومــن ذلــ، كذلــى مجعــوا علــأو، رغمالــسخط والــى س علــيلــ

  . )ات ا�وزةيالروا

   عراضإ بكا�وزة عن ذل اتيصور الرواقى دعو(: هراجلوا يف ولذا قال

                                                

 





٢٤٨

لــو مــن خي نئــذ فــالقول بــه الي وح،صــحاب بــاجلوازح مجاعــة مــن األيًثــر ممنــوع خــصوصا بعــد تــصركاأل

مـن  أيتيـ مـايح مـن بعـضهم فيبعد التصرًالفرض خصوصا  ريرادة غإى طلق علأل من ين تنزكمي بل ،قوة

  . )ذنحج التطوع باإل إىل جواز اخلروج

 األول إىل ثــرك ذهــب األ،هيــذن الــزوج فإمــشروط بعــدم  أو  اخلــروج مطلــقميهــل حتــر( :ةيــفاكال ويف

  . ) أحوطاألولان ك وإن ،ر والقول به متجهي التحرواختاره العالمة يف ثاينبالل ي وق،ةياآل طالقإل

ختـرج  أن وز هلاجي وال ،ىنكًا السيًطالقا رجع استحقاق املطلقة يف خالف ال(: نيمناهج املتق يف وقال

  . )ظهراألى خروجها جاز على ا عليولو تراض، هاإخراجله  وال، نهاكمن مس

 ب بـه احلـد فتخـرججيـ ن تفعل ما أ هو:الشرائع ويف، ان بالفاحشةيتة اإلكة املبارياآل يف استثىننه إ مث

  . أهله يتؤذ أن خترج له ما أدىن و،قامتهإل

وهـو ، الزنـاكاحلـد  تـستحق بـه تفعل ما أن  هي:لي فق،ة الفاحشريتفس يف قد اختلف( :كاملسال وىف

هم يلو أذت أهل الزوج واستطالت عل  حىتكأعم من ذل هي :ليوق، ًرفاع  الفاحشةطالقإالظاهر من 

ورواه ، )١(ةيـــ اآلريتفـــس يف عــن ابـــن عبــاس ي وهــو املـــرو،جلـــههــا ألإخراجوز جيـــبلــسا�ا فهـــو فاحــشة و

 إمجــاعاخلــالف ب يف خيه الــشيــ واحــتج عل،نين مقطــوعي بــسند)٢( )عليــه الــسالم( عــن الرضــا صــحاباأل

صلى هللا عليه (  بأن النيبًأيضا واحتج ،ةيالرواثاين إىل ونسب ال، األولة اختار يالنهايف  أنه  مع،الفرقة

  محائها أت يبى س ملا بذت عليخرج فاطمة بنت قأ )وآله

                                                

 

 



٢٤٩

  . كذل يف ةي فوردت اآلوشتمتهم

  و�ــا احــتج،)١(ً ن رجعــايكــومل  ،ان زوجهــا قــد بــت طالقهــاكــس ية بنــت قــفاطمــ أن املــروين إ :هيــوف

ل يـقامـة احلـد قث ختـرج إليـ فنقـول ح،كتقـرر ذلـإذا ة يـالرجع كىنكاسـتحقاق البـائن الـسى اجلمهور عل

  ال:ليـ وق،هيـف ّالإثبـت ي حمـل الـضرورة فـالى صـل علـما خالف األيفً ن بعد الفراغ وقوفاكاملس إىل تعاد

ان كـهـا لـو إخراجن وأل، ليـدل إىل تـاجحيفوجـوب ردهـا  يمـن النهـ هـا مـستثىنإخراج ألن هيلإب ردها جي

  ويف،بابـه يف هللا شـاء نإ أيتيسـمـا كة يـدون الثان األوىل فتخـرج ،واخلـدرة  الـربزةنيه بي�رد احلد لفرق ف

  ). هذا قوة

 اللـــسان ري ولـــو بغـــهـــلة األيـــالبـــذاء وأذ إىل الفاحـــشة تـــشمل مـــن الزنـــا والـــسحق أن الظـــاهر: أقـــول

 فتـشمل مثـل شـرب ،كأشـبه ذلـ مـا أو حـرق مالبـسهم خ دارهـم أويتوسـ أو همي أوانـسرك ضر�م أوك

 ريان وغريهل عند اجلحة األيتوجب فضاليت ة يات العالك والضحجانباخلمر ولعب القمار ومراودة األ

  . خربعضها اآل يف ات واملناطيطالق بعض الرواإل كشمل الي و،كذل

قولــه  يف ،)عليــه الــسالم( عــن الرضــا، عــن بعــض أصــحابه، هيــعــن أب، إبــراهيم علــي بــن حيصــح يففــ

ٍال خترجوهن من بـيو�ن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبـينـة﴿ :تعاىل ٍ َِِِّ َ ُ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َِ َ ِْْ ْ َ َّ َِ َُْ َْ ََّ َّ ُ هـل زوجهـا  ألأذاهـا:  قـال،)٢(﴾ُ

   .)٣(وسوء خلقها

َال ﴿: عـز وجـل عـن قـول هللا )عليه السالم( سأل املأمون الرضا:  قال،جعفر علي بن وعن حممد بن

ٍخترجوهن من بـيو�ن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبـينة ٍ َِِِّ َ ُ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َِ َ ِْْ ْ َ َّ َِ َُْ َْ َّ َّ ُ ُ﴾)٤(،   

                                                

 





 



٢٥٠

 أن رجهــا مــن قبــلخي أن شــاء فــإن فعلــتإذا فــ، أهــل زوجهــا يتــؤذ أن نــةيبالفاحــشة املب عــيني: قــال

   .)١(فعلعد�ا  يتنقض

ْواتـقــوا هللا ربكــم﴿: عــز وجــلل هللا  عــن قــو)عليــه الــسالم( ل الــصادقئســ:  قــال،وعــن الــصدوق ُ ََّ َ ُ َّ َال  َ

ٍخترجوهن من بـيو�ن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبـينة ٍ َِِِّ َ ُ ُْ َ ُ َُ ِ َِ َِ َ ِْْ ْ َ َّ َِ َُْ َْ َّ َّ ُ ها يقام علي فتخرج وتزينّإال أن  :قال ،)٢(﴾ُ

   .)٣(احلد

: قلت له:  قال،)عليه السالم( عن صاحب الزمان، عبد هللاعن سعد بن ، نيمال الدكإتاب كوعن 

 قـال ،تيـرجهـا مـن البخي أن ام عـد�ا حـل للـزوجيأ يف أتت املرأة �اإذا اليت نة ي عن الفاحشة املبأخربين

س ملـن يها احلد لـيلم عيزنت وأقإذا املرأة  فإن ،السحق دون الزنا هي نةيالفاحشة املب: )عليه السالم(

 والـرجم خـزي، هـا الـرجميوجـب علسـحقت إذا و، جل احلد �ا ألجي من التزوكتنع بعد ذلمي أن أرادها

 أن حـــدس أليومــن أبعــده فلــ، ومــن أخــزاه فقـــد أبعــده،  برمجـــه فقــد أخــزاهعــز وجــلهللا  ومــن قــد أمــر

   .)٤(قربهي

ى مـض  مـانينـه وبـيً مجعـا ب،نةيبحشة املالسحق أعظم أفراد الفا أن ى هذا حممول عل:الوسائل يف قال

  . أيتيو

 أن وز لبعلهـاجيـ ك ذلـفعلت املـرأةإذا اليت : سلوبن �ذا األيمال الدكإته عن يروا وعن االحتجاج

زنـت إذا  أل�ـا ،ست بالزنـايـ الفاحشة الـسحق ولكتل: )عليه السالم( فقال ،ام عد�ايته أيرجها من بخي

   أن هاجي تزوس ملن أراديها احلد وليقام علي

                                                

 





 



٢٥١

  . ثياحلد ساحقتإذا وأما ، هايم عليأق الذيجل احلد ها أليتنع من العقد علمي

َال خترجــوهن مــن بـيــو�ن وال خيــرجن إال أن يــأتني ﴿ :قولــه تعــاىل يف ،انيــجممــع الب يف وعــن الطربســي ِْْ َ ُ ُْ َ َّ َِ َُ ْ َْ َ ََّ َِِّ
ُ ْ

ِ
ُ ُ

ٍبفاحشة مبـينة ٍَِّ َُ َ ِ جعفـر  أيب عـن وهـو املـروي. هـاإخراجحـل هلـم يلها فأهى لالبذاء ع هي :ليق:  قال،)١(﴾َِ

 الفاحـشة:  قال)عليه السالم(  عن الرضا،سباطأ علي بن ىورو:  قال،)عليهما السالم( عبد هللا وأيب

   .)٢(أهل زوجها وتسبهم يتؤذأن 

إذا  امرأته خترج أن ل لرجلحي ال: )عليه السالم(  قال،ةكة املباري اآلريتفس يف إبراهيم علي بن وعن

حـشة  بفاتـأيتّ إال أن تـهيختـرج مـن ب أن  هلـالحيـ  الًأيـضا يوهـ، تـهيهـا رجعـة مـن بيان لـه علكـ وإن قهالط

 فـإن زوجهـاى  الـسالط علـًأيـضاومـن الفاحـشة ، الرجـالى تشرف علـ أو تزين أن الفاحشة ومعىن، نةيمب

   .)٣(اخيرجه أن له حل كًئا من ذليفعلت ش

 خبـار الدالـة عليهـا يف بعـضها ضـعفاأل و،نصرفة عن بعـض تلـك الفـواحشن كانت مإ ويةاآل: أقول

  .هنوًحديثا جيرب ال وًعمل الفقهاء قدمياّإال أن 

 كوذلـ، ل أقسام العـدةك لاألمر�م عمموا إنعم ، نةياملراد بالفاحشة املبًأيضا يف العامة قد اختلف و

  : قال سبحانه،اتيه لبعض الروايلإا بومنا ذهإو، الطالق يف �اأظاهرها  ألن ،ةيخالف ظاهر اآل

 ْيا أيـها النَّيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد�ن وأحـصوا العـدة واتـقـوا هللا ربكـم ال خترجـوهن مـن
ِ َّ ُ َّ َّ ُُ ُُ َِ ُْ َ ْ ُ َّ َُّ َ َّ َ ََ َّ َِّ ِْ َ َُ ْ َ

ِِ ِ َِّ ََ َ ُ
ِّ ُ َّْ َِ ُّ ِ

ُبـيو�ن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة م َ ُ
ٍ َِِ ِ َ َِ َ ِْْ ْ َ َّ َ َُْ َ َّ َبـينة وتلك حدود هللا ومن يـتـعد حـدود هللا فـقـد ظلـم نـفـسه ال ُ ُ ََ َْ َ ََ ْ َ َ ِ َِ ُ َُ ُُ َ َ َُّ َ ْ ََ ََ ِْ ٍ ِّ

ًتدري لعل هللا حيدث بـعد ذلك أمرا  َْ َ َِ َ ْ َ ُ ِ ُْ َ َّ ََ ِ ْ َ فإذا بـلغن *َ ْ َ َ َ َِ  

                                                

 



 



٢٥٢

ْأجلهــن فأمــسكوهن مبعــروف أو فــارقوهن مبعــروف وأشــهدوا ذوي ََ ََ ُ ِ ْ َ َ ٍَ ٍ
ُ ُْ َْ َِ َِّ َّ َُّ ُُ ِ َ َْ ُ ِ

ْ َُ ِ عــدل مــنكم وأقيمــوا الــشهادة � َ َ َ ََ َّ ُ َ
َِ ْ ُ ْ ِ ٍ ْ

ًذلكم يوعظ به من كان يـؤمن با�َّ واليـوم اآلخر ومن يـتق هللا جيعل له خمرجا ََْ َُ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ََّ َ ْ ُ َ ُْ َ َْ َ ُِ ِ َِ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ ِ ُ ْ ُ﴾)١(،  

  : )ةيسالمعة اإليالشر يف ةيحوال الشخصاأل: (تابهك يف دين عبد احلمي الدييحمقال حممد 

، ل معتـدةك يف ن عامياألمرن يهذ  وأحد،نيفارقها زوجها أمرإذا الزوجة ى عة عليبت هذه الشرجأو(

  . خاص ببعض املعتدات دون بعض همايوثان

ه وقت يم فيانت تق كالذيمنزهلا  يف  عد�اتقضي أن  فهو،ل معتدةك يف هو العامو: األول األمرأما 

ــام الزوجيــق ــأتني ﴿ : قــول هللا تعــاىلكذلــى ل علــيوالــدل. ةي َال خترجــوهن مــن بـيــو�ن وال خيــرجن إال أن ي ِْْ َ ُ ُْ َ َّ َِ َُ ْ َْ َ ََّ َِِّ
ُ ْ

ِ
ُ ُ

ٍبفاحــشة مبـينــة ٍَِّ َُ َ ِ ــيقــصد�ا الــشرالــيت مــة كواحل، )٢(﴾َِ ــالنظر إكعة مــن ذل عنهــا  تــوىفالــيت الزوجــة  إىل مــا ب

امهـــا يق يف هتتمثلـــ هـــا حـــىتيانـــت تعاشـــر زوجهـــا فكالـــيت ون املـــرأة مبـــشهد مـــن املعـــامل كـــ تيكـــزوجهـــا فل

ا مـإو. ء لـهتقوم بواجب الوفـاق االئتالف ينهما من وثيان بك ما ركوتذ، نا�اكا�ا وسكحر ويف، وقعودها

 أعماهلــا اقــبريرب منــه لقــى ون هــذه الزوجــة حتــت مــسمعه وعلــكــ تيكــمــن طلقهــا زوجهــا فل إىل بــالنظر

  وعفافهـا مـامـن آدا�ـا وتـصو�ا ىريـ فلعلـه ،نهمـاية بيـ آثار الزوجتيقب صو�ا عن االبتذال للناس مايو

  . )دةية هانئة سعياة الزوجيهما احليلإد يعي

  ): ةيحوال الشخصاأل أحكام(تا�ما ك يف وقال حسن خالد وعدنان جنا

   أنه  مبعىن،ام الزواجينه أكانت تس كالذي املنزل يف ضاء عد�اقاملطلقة ى ب علجي(

                                                

 

 



٢٥٣

ة يـ مث اسـتدل باآل،ائبـة عنـه وقـت افرتاقهـا عـن زوجهـاانت غكإذا هذا املنزل  إىل ها العوديم علكتحي

 ،تيـالفاحشة هنا نفـس اخلـروج مـن البن إ :فةيحن أبو  وتبعه النخعيإبراهيمد قال قو: مث قال. املتقدمة

ل ت وملا ق،وسفي وبه أخذ أبو، هنيقامة احلد علرجن إلخيالزنا و هي الفاحشة هنان إ :وقال ابن مسعود

صـلى هللا عليـه ( رسـول هللا إىل تء جـا،د اخلـدرييخـت أيب سـعأو اني سـف أيب بـنكعة بنت مالـيزوج فر

 )ه الــصالة والــسالميــعل( فــأذن هلــا الرســول ،زوجهــا تيــب يف  خــدرة البــين يف تعتــد أن واســتأذنته )وآلــه

  . تاب أجلهكبلغ ال يحىت ال:  فأعادت فقال، املسألةدييأع:  فقال هلافلما خرجت دعاها

  : نين اثنيأمرى ث عليمن هذا احلدوقد استدل العلماء 

  . ةيمنزل زوج يف تعتد أن املرأةى ب علجينه إ :أحدمها

ر كــنيمل  )صــلى هللا عليــه وآلــه( أنــه لي بــدل،بعــض النهــار لــبعض شــأ�ا جــائز يف خروجهــان إ :ثــاينوال

  ). خروجها لالستفتاءعةيفرى عل

ــً املطلقــة طالقــا رجعكذلــ يف ىوتتــساو( :مث قــال ــاي ًا وبائن عنهــا  أمــا املتــوىف، هلــا النفقــة بأنواعهــان  ألً

تعــود  أن ى علـجنـاز مهامهـا وأعماهلــاإًن �ــارا لقـضاء حوائجهــا وكبـاح هلــا اخلـروج مــن هـذا املـسيزوجهـا ف

ؤنـة ونفقتهـا واجبـة ة امليفكماليت هي  خبالف املطلقة ،هذه العدة يف نفقة هلا ال نه ألكوذل، هي فتيللمب

  ). مطلقهاى عل

ذ �ا مـع خل األكشي ف،ورة بضعف السندكخبار املذاالستدالل باأل يف شكالاإل أن كظهر بذل وقد

هـل وأمـا مثـل أذاهـا أل، نـةيه الفاحشة املبيصدق عليما يتاب فكخذ بظاهر المانع من األ وال، اختالفها

  فاحشة من جهة عمل و�ا ى كل عليمت الدل فإن ،الرجل



٢٥٤

  ،هيصدق الفاحشة عل يف شكال من جهة اإللكشي الإ و،فهو) قدس هللا أسرارهم (الفقهاء 

ان حرمــة كــمــا   بعــد:قــالي أن نكــمي أنــه ره بعــض الفقهــاء مــنكــذ مــا إىل حاجــة نئــذ الي وح،تــام ريغــ

 ،ورةك املــذة احللــيبيــستفاد مــن روايــمــا ك رم اخلــروجحيــذن مل  ومــع اإل،ذن الــزوجإصــورة عــدم  يف اخلــروج

دفع يـذن ومع عـدم اإل، حتقق االضطرار إىل تاج حيحرمة حىت ذنه الإ ومع ،الزوجذان من يفالالزم االست

  . احلرمة من جهة االضطرار

 جلـاء فواضـحاإل يف  أما،جلاءراه واإلكجواز اخلروج مع االضطرار واإل يف خالف  والإشكال النه إ مث

  .  رفعهماليراه فلدلكوأما مع االضطرار واإل، ًون اخلروج حرامايك أن عقلي فال ،ار هلاياخت ال نهأل

امـرأة طلقهـا زوجهـا  يف ،)عليهمـا الـسالم(بن علـي حممد احلسن  إىل أيب اتبة الصفاركم إىل ضافةباإل

 فوقـع ،ت عـن منزهلـا للعمـل واحلاجـةيـخترج وتب أن وز هلاجي هل ،حمتاجة يها النفقة للعدة وهيومل جتر عل

   .)١(علم هللا الصحة منهاإذا  كبأس بذل ال: )عليه السالم(

  .)ل وعادت قبل الفجرياخلروج خرجت بعد انتصاف الل إىل ولو اضطرت(: الشرائع قال إن مث

ره كـمـا ذكوهـو ، ن دفـع الـضرورة بـهكـميخـصوص مـا ى  علـكب محـل ذلـجيـ بأنـه دهيياجلواهر تق ويف

ان كــإذا ور كة للوقــت املــذيخــصوص ة فــاليــاألول حكــامرفــع األي ل ثــانوييــ دلضــطراراال ألن ،اجلــواهر

  .  الوقتك ذلريغ يف االضطرار

 كذلــ يف هيــلإان الــالزم جعــل املـضطر كـ ،ذنمــع اإل ان االضـطرار أعــم وقلنــا باحلرمـة حــىتكــإذا نعـم 

   ن حمل خطريكمل إذا  مبا ًأيضا كد ذليقي أن لزميو، الوقت

                                                

 



٢٥٥

  . زمنةنة واألكم من األريثك يف  الوقتكذل يف اخلروج يف تعارف اخلطريما ك،  الوقتكاخلروج ذليف 

 تهـايبيف  :قـال ،ن تعتـديـسـألته عـن املطلقـة أ:  قـال،م هـو موثـق مساعـة بـن مهـرانكصدر هذا احلوم

 يتنقــض  حــىتحتــج أن س هلــاي ولــ،ًختــرج �ــارا ل واليــارة خرجــت بعــد نــصف الليــز أرادت وإن ،الختــرج

   .)١(تءشان إ نعم وحتج: قال ي، هكذلكعنها زوجها أ وسألته عن املتوىف، عد�ا

عنهــا  م املتــوىفكــ حكنــه تــرأ ّالإ ،)عليــه الــسالم(  أيب عبــد هللاعــن، عــن مساعــة تــهيق رواوعــن الــصدو

 :ىخــرأنــسخة  وىف، نــسخة يف ذاكــه  ليــف اللصل ورجعــت قبــل نــيــخرجــت بعــد نــصف الل: وقــال

 ليـورجعت بعـد نـصف الل لينصف اللخرجت قبل)ن قـالوا بعودهـا قبـل الفجـر فهمـوا يأن الـذكـو، )٢

  . لصدوقة اي من رواكذل

: )عليــه الــسالم( عبــد هللا أليب قلــت:  قــال،عنهــا زوجهــا عــدة املتــوىف يف العبــاس أيب ةيــروا يف نكــل

ًتلبس ثوبـا مـصبوغا وال ب واليتط نة واليتحل لزكت ال: قال ،عنها زوجها املتوىف ت يـتب ًختـرج �ـارا وال ً

ل وترجع يخترج بعد نصف الل: قال ،ف تصنعكيحق  إىل جختر أن أرادتن إ تيأرأ: قلت، تهايعن ب

ًعشاء
)٣(.  

ى  بل مل أقف عل:شهراأل إىل نسب وجوب العود قبل الفجر أن اض بعديالر يف رناه قالكأنه ملا ذكو

 ث املوثقــةيـه مـن حيــوال قـدح ف مـر الــذياملوثـق ه يـف صـل واأل،مـن بعـض مــن نـدر ممـن تــأخرّ إال خمـالف

بــه  أرتفــع أن  فهــو أظهــر،مــة منجــربيفهــو بالــشهرة العظ رهيتقــدى علــ أنــه مــع، مــا هــو املقــرركضــمار إلوا

   ان الدفعكال بأن إ وه الضررريوبغ

                                                









٢٥٦

ًمنحصرا جاز قوال ريبالغ   ). ً واحداً

 يف داللـة ال إذ ىمـا تـركهـو  إذ بيـمـن الغرن إ( :ث قـاليـوجـه السـتغراب اجلـواهر عنـه ح ظهريومل 

 ،ًخللـوه عـن التعـرض لـه أصـال د قبـل الفجـروجـوب العـو إىل ً خصوصا بالنـسبةكذلى املوثقة املزبورة عل

  ). ك ذلقتضيي ًن النهي عن اخلروج �ارا اله ميف وما

  . مورأمثال هذه األ يف لمناقشةجمال ل  فبعد االستحباب ال،انكف كيو

 نيبيالتهـذ يف مـاى  أما علـ،م رجوعهاك متضمنة حلريها غيف �ا مع ماأى فخي ال(: املعارج يف ولذا قال

ل مل يـون هلـم دليكـ أن اط الحتمـاليـاالحت نعـم ، بـهمطابق ملا أفتـوا ريفغه يالفق يف ماى عل اوأم، فواضح

قـول تاط واحتمـال اليـم النقـالب االحتكالقطـع بـاحل مبجـرده نبغـيي ن الكـول، قع االطالع به أمر آخري

  .) علمريوالقول بغ

 ألن ،بعـــد صـــحة مـــا فهمـــوهي وال، اتبـــة االضـــطراركامل يف اجيـــ فهمـــوا مـــن لفـــظ االحتالفقهـــاءمث إن 

 للمحرمـات مثـل شـرب لـزم شـدة االضـطرار ا�ـوزةي نعـم ال، مع االضطرار العريفّ إال طلقي اج الياالحت

واملهـم ، كمثـل ذلـ إىل تـاجحي مم بـدل الوضـوء فـاليالتـ مـاأ، شـدة االضـطرار إىل تـاجحينه إ حيث، اخلمر

متـرض جارهـا إذا مـا ك، ها شـأنهيعنيطفلها ممن   أوهاريغ أو ان لنفسهاك سواء ،املقام يف اجيصدق االحت

ــًدا حبيًمرضــا شــد ــتي والهــا يلإث احتــاج ي  اجيــان االحتكــســواء ، كذلــ ريغــ إىل خبروجهــاّ إال سر عالجــهي

  . �اى ة املبتليسؤال بعض املسائل الشرعك ًاينيد ًا أوينفس أو ًايجسد

مــع نــه إذ أذن ســقط اعتبــاريــ فلــومل ،اخلــروج يف ذن الــزوجإ إىل اجيــاالحت يف شــكالاإلى نبغــي نعــم ال

إذا ذن بـدون اإل وزجيـ وال، أذن الـزوجيـمل إذا ة مع االضطرار للمتزوج باح اخلروج حىتي نه أل،االضطرار

   نية بامناف  وال،أذن مع الطلبيان ك



٢٥٧

ــ إذا مــا كفهــو ، ذنــهإعــدم  إىل اضــطرارال ذن اإلان كــمإمــع  إذ ،ذاني لــزوم االســتنيجــواز اخلــروج وب

أذن سقط اعتبار يمل إذا نعم ، ذنهإل بدون كوز األجي ذن الان اإلكمإنه مع إ فريل مال الغكأىل  إاضطر

  .ذنهإ

ف يــلكت إىل مرجعــه الــذينعــم مــع فــرض االضــطرار (: رنــاه اجلــواهر قــائالكذ بعــض مــا إىل وقــد أملــع

ً دايـمق اخلـروج ميون أصـل حتـريكـبل ، ذننئذ عدم اعتبار اإليتجه حية حرمة اخلروج رضا صاحل ملعيشرع

  .)هري وغاألهمه ينظر ف يالذي رضاس هو من أقسام التعي ول، الفرضريبغ

إذا  فـ،ً اسـتثناءون اخلـروج االضـطراري يكـ الـدار حـىتنفـس يف ون الواجب البقاءكة يمث هل ظاهر اآل

 ،ان آخـركـم يف ىنكخرجت حـق هلـا الـسإذا �ا أ أو ، الداركنفس تل إىل وجب العود ارتفع االضطرار

  . ةيدار ثان يف بقاءراد السرت هلا فلها الي أنه ان احملتملك وإن ،األولبعد ي ال

مـة كًعرفـا مـن حى رتائـي ملـا ً، هـي أيـضاان آخـر انتقلـتكـم إىل زوج لـو انتقـلالـ أن ًباي قرومن احملتمل

 يف لـــزوم م الكــاحلث قــد عرفـــت عــدم لــزوم يــن حكــل، الرتاجــع يف نيالــدار مــن رغبــة الـــزوح يف البقــاء

  . مورهذه األ يف قيلتدقا

 إىل نقلها الزوجي ،عاد�اإ األول يف مل نوجب محائها أوأى ذث خترج أليح( أنه  منكاملسال يف أما ما

  . حل نظرمف ى،انته )ن العدةكمس إىل قربقرب فاألًا لأليمنزل آخر مراع

 خي مــن الــشصــدر وإن ،قربقــرب فــاأل األوجــوبن إ :ًه أواليــف( :بقولــه ه اجلــواهريــل علكولــذا أشــ

  . صولناأوافق يث يه حبيل عليدل  ال،منزل الطالق ىنك تعذر سصورة يف هريوغ

    منزلريغ يف م االعتدادكبعدم وجوب مالحظة ح: قالي أن نكمينه إ :ًايوثان



٢٥٨

فمع ، ها قبل الطالق وبعدهين فكاليت و�ن ي واخلروج عن بخراجة عن اإلياآل يف النهي ألن ،الطالق

ث يمن ح الزوجى جتب علاليت نازل ه من املريم االعتداد لغكح عطاءإى ل عليدل ا الفرض اخلروج عنه

  . )نفاقاإل

ختـرج بعـد  :العبـاس أيب ةيـروا يف ده مـا تقـدميـؤيو،  تأمـل ملـا عرفـت مـن الظهـور)ًايـنثا(: قوله يف نعم

  . انكنفس امل إىل ظاهره الرجوعحيث إن ، هاريومثلها غ، ًل وترجع عشاءي اللنصف

دار واحـــدة تـــسع  يف محـــاء معهـــاانـــت األكإذا  مـــا ثـــاينال يف وموضـــع النقـــل(:  قـــالكاملـــسال إن مث

  . ) الدار هلاكمحاء وترتسع هلم وهلا نقل الزوج لأل قة اليانت ضك  فلو،عهميجلم

انت ك وإن ن الالئق �ا معهمكو�ا من املسكمع فرض نه إ( :ه بقولهي اجلواهر عل أن إشكالوالظاهر

املنصرف من  ألن  واردريغ ،ىانته )املزبورة صوصنال يف املفسرة ةياآل يف ه لالستثناءيعل نيتعي قة اليض

  . هيل علكستشي ره فالك ما ذري غكالم املسالك

هـوف ك والالـصحاري يف اءشمل مثـل اخلبـيـ ف،ة مـن بـاب املثـالكـة املباريـاآل يف وتيـالب أن مث الظاهر

  . عياجلمى ت عليبعد صدق البي بل ال، ط ولو باملناكأشبه ذل وما نهاكسيمن يف

انـت ك بـأن ،ذاءيـلإل ن مـستحقةكـمل تإذا مـا يمنـا هـو فإ، هـاإخراجذائها املوجب جلـواز يإ أن ىفخي وال

ه مبثـل مـا يـم فاعتـدوا عليكعلـى فمـن اعتـد﴿: قال سـبحانه ،خراج اإلليشملها دليال مل إبل باملثل واتق

  .)١(﴾ميكعلى اعتد

  مث 

                                                





٢٥٩

 إىل والظاهر عدم احلاجـة، تهماي أإخراج جاز خراجواضطر الزوج لإل، وجتان طلقهماان للزوج زكلو 

  . مها للخروجاحدإاضطرت إذا ذا كو، تحقق موضوعها يل حىتكمش ال نه ألالقرعة

هــا يلبــه عل كيغــريأن كــوان يــح أو إنــسانب بــسبب ي املباشــرة والتــسبني بــخــراجحرمــة اإل يف فــرق وال

  . إخراج كل ذلك فإن ،ك ذلريغ إىل رهةكون مكت ها حىتي ضغط علبسبب أو ،تضطر للخروج حىت

ن يكـد مل يـاجلد املبىن إىل وسع فانتقلت أو حتته سرداب أو تيت بيفوق الب لو بىن أنه ومن الواضح

ًا وخروجاإخراج  فالظاهر، ديقيمل إذا رج خيًد أوالزوج جمنونا يمل تقإذا انت الزوجة جمنونة خترج كإذا أما ، ً

  . كلف بالوقوف دون ذلكم وىلالأن 

  . )ذنهإبّ إال حجة مندوبة يف جرخت وال(: الشرائع قالمث إن 

  . ع املندوباتيمج إىل  بالنسبةكذلكهو : أقول

النــدب  أن ىلإ ودلــةطالقــات األإ إىل ضــافةاإلبه يــدل عليــو، )هيــخــالف أجــده ف بــال( :اجلــواهر ويف

  . ةات السابقيالروا بعض، قتضائيال اةرضانان من معكتمي فال ياقتضائ راهة الكالك

 عـد�ا يف قـة حتـجاملطل: قـوليمسعتـه :  قـال،)عليـه الـسالم(  أيب عبد هللاعن، ة بن عماريخرب معاوك

   .)١(هاطابت نفس زوجن إ

االستبـصار  يف خيفقد محله الـش ،)٢(املطلقة حتج وتشهد احلقوق:  قال،رواه حممد بن مسلم أما ما

  ، لو أذن الزوج هلا ماى على وأخر، رة تاسالمحجة اإلى عل

                                                







٢٦٠

  . ني احلملنين اجلمع بكومن املم

 يتنقــض حتــج حــىت أن س هلــايلــ: )عليــه الــسالم( ة مساعــة الــسابقة مــن قولــهيــروا يف مــا أن علــميومنــه 

ًن واجبا مجعا بيكأذن ومل يلو مل  ماى حممول عل ،)١(عد�ا منـصور بـن  رواه  مـااألولعـضد يو، دلة األنيً

ــا عبــد هللاســألت:  قــال،محــاز انــت صــرورة كن إ :قــال ،عــد�ا يف  عــن املطلقــة حتــج)عليــه الــسالم(  أب

   .)٢(عد�ا يتنقض حتج حىت انت قد حجت فالك وإن ،عد�ا يف حجت

 املطلقة حتج:  قال،)عليهما السالم( مها عن أحد،رواه حممد بن مسلم نزل مايل يهذا التفصى وعل

   .)٣(عد�ايف 

احلــج  إىل وت عنهــا زوجهــا ختــرجميــيف الــيت  :)عليــه الــسالم(  أيب عبــد هللاعــن، اهلــالل أبــو هروا ومــا

  .)٤(سفر يف ون قد طلقتكتّ إال أن ﴾رجنخي وال﴿: قول يهللا تعاىل فإن ،تطلقاليت خترج  والعمرة وال

املنــدوب  احلـج نيفـرق بـ مـا الك،  سـائر الواجبـاتني احلـج الواجـب وبـنيفـرق بـ ال أنـه ومـن الواضـح

 ملـا ،كقـف دون ذلـيالـزوج  ي�ـ أن استأجرت لـه فالظـاهر أو انت نذرت احلجكولو ، وسائر املندوبات

ن ية للعنــاورضــاتنفــذ مــع املع ة اليــن الثانويالنــذر وحنــوه مــن العنــاو ألن ،هريتــاب احلــج وغــك يف رنــاهكذ

 كحنو ذلـ أو ًعة مثالمجوم يل كتنذر الصوم ن أ و،وميل ك تنذر اخلروج أن ل امرأةك كال مللإو، ةياألول

مـا  وهـا أمجاع أو يف للخـروججاز�ـا إعـدم  يف اريـن لزوجهـا اختيكـتزوجـت مل إذا مث ، حال عدم زواجهـا

  . كأشبه ذل

                                                











٢٦١

مــن الــضرورة  نــه أل،أذنيــمل ن إ قيالواجــب املــض يف وختــرج(: ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع اجلــواهرمث إن 

ًا اجته املنع خصوصاعان موسكنعم لو، كذلكل واجب ك يف ماك، نئذيح  ه حـقيـاجتمـع ف الذياملقام  يف ً

 بـاخلروج مـن حفـظ مـالّ إال هيـلإوال وصلة هلا  هيلإتضطر   ماعيمج يف المك الكذلكو، احكاالعتداد والن

انـت ختـاف مـن كو نةي حصريار غلدانت اكإذا  ما ك واحد بأن من ذلريبل صرح غ، عرض أو نفسأو 

مــن ى انــت تتــأذك أو ،العــرضى ولــو علــ نفــسها مــنهمى  علــختــاف م فــسقة قــونيانــت بــك أو ،اللــصوص

  . )كونه وحنو ذلكلمين كمس يف انواكها بأن نهم عإخراج نكميومل ، ًدايًا شديمحاء تأذمن األ أو انرياجل

  .القاعدةى راه هو مقتضكذ ل ماكو

صح هلا  يحىتً طالقاإ يسقط النهي فهل ،هيتفعل ال: وقال الزوج، ًان الواجب موسعا مدة العدةكولو 

 ،ان للخـالقيعـص يواتبـاع النهـ، ة اخلـالقيمعـص يف طاعـة ملخلـوق ال نـه أل، الواجبكذل إىل املسارعة

ون يكف، ًأول الوقت حراما يف هاكس تريل إذ ،أوله إىل بالنسبة آخر الوقت ال إىل ه بالنسبةيسقط �يأو 

 ال:  الــزوجقــالإذا مــا كفهــو  ،ثــاينبعــد الي ال ،ة اخلــالقي مبعــصرضا معــريالــزوج عــن أول الوقــت غــ ي�ــ

الوقـــت  إىل هــا القـــضاءريالـــالزم تأخ فـــإن ،ًوم مــثاليـــل كـــد مالمــستها يـــري نـــه أل،قـــضاء رمــضان يتــصوم

  . أول الوقت ووسطه يف  الوقت الآخر يف يتصلفإ�ا  ،يتصل ال: قالإذا  كذلكو، قياملض

 أنـه ًرنا سابقاكن قد ذكل، قول اجلواهر يف لتأملزان االضطرار تعرف حمل ايًرنا سابقا مكث قد ذيوح

  منا إو، ء من النصوص عنوان الضرورةيش يف سيل



٢٦٢

 رضاعــإذا مبــا  ر الــضرورةي فالبــد مــن تقــد،شيخــصوص احلاجــة للتعــ )١(اتبــة الــصفاركم يف املوجــود 

الظـاهر ى علـ ً أهـم منـه بنـاءكان ذلـك وإن ً،جح مطلقاري فًق مثاليحرمة اخلروج املزبورة واجب آخر مض

  . حيالرتج إىل هي فاألمرل كويمل  الذيالمهم ك

  ).تءن شايالعدة البائنة أ يف وخترج(: الشرائع قالمث إن 

  .هيه علي بقسممجاع اإل:اجلواهر وىف

دل  مثـل مـا، ًمطلقـا أو املـوارد اخلاصـة يف اتيـ مجلـة مـن الروا،صلاأل إىل ضافة باإلكذلى دل عليو

  . ها زوجها مما تقدمعن جواز خروج املتوىفى عل

 يف يعنهـا زوجهـا وهـ بأس بأن حتـج املتـوىف ال:  قال،)ه الصالة والسالميعل( عن الصادق روي وما

   .)٢(منزل آخر إىل تنتقل من منزل، عد�ا

: قـال ،عنهـا زوجهـا سـألته عـن املتـوىف:  قـال،)عليه الـسالم(  أيب عبد هللاعن، نيد بن احلصووعن دا

عد�ا يف انتك وإن ،حتج)٣(.   

   .)٤(نعم: قال ،عنها زوجها حتج  عن املتوىف)عليه السالم(  أبا عبد هللاسألت:  قال،وعن زرارة

 ،عنهـا زوجهـا أحتـج وتـشهد احلقــوق املتـوىف يف )عليـه الــسالم(  أيب عبـد هللاعـن،  بـن زرارةديـوعـن عب

   .)٥(نعم: قال

  وت عنها زوجها ميل عن املرأة ئس : قال،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن ،وعن احلليب

                                                

 







 



٢٦٣

   .)١(بيتحل وال تطكت ل هللا واليسب يف خترج، نعم: قال ً،ضايتعود مر أو حتج أن صلح هلايأ

 ،عنهـا زوجهــا أحتــج تــويفالـيت  عــن )عليــه الـسالم(  أبـا عبــد هللاســألت:  قـال،كــري بـن بعبــد هللاوعـن 

   .)٢(منزل إىل وخترج وتنتقل من منزل، نعم: قال

 ،عـد�ا يف عنها زوجها أحتـج توىفياليت  عن املرأة )عليه السالم(  أبا عبد هللاسألت:  قال، زرارةوعن

  .)٣(نعم: فقال

  . ةيبالرجع ىنكورد من اختصاص حق الس ما إىل ضافةهذا باإل

 ،ىنكسًعـن املطلقـة ثالثـا أهلـا النفقـة والـ لئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، رواه محاد مثل ما

   .)٤(الف: قال، ال: قلت يهى لأحب: قال

: قـال ،ونفقـة ىنكًل عـن املطلقـة ثالثـا أهلـا سـئسنه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، ريبص أيب وعن

يهى حبل قال، ال: قلت :ال)٥(.   

هلا  ىنكال س: فقال ،ونفقة ىنك عن املختلعة فلها س)عليه السالم( سألهنه إ ،ىعة بن موساوعن رف

  .)٦(والنفقة

  . احكتاب النك يف كذل يف المكوقد تقدم بعض ال

صــحاب هب األمــذ إىل شــرح النــافع يف نيد احملققــيالبائنــة نــسبه ســ يف جــواز اخلــروجن إ :املعــارج ويف

  . وبه صرح ابن زهرة، هي علمجاعًمؤذنا باإل

                                                















٢٦٤

سـألته :  قـال)عليهمـا الـسالم( بـن جعفـرى ه موسـيـعن أخ، جعفر علي بن رواه ما أن علميومما تقدم 

مـل حي أو ةيصص بالرجعخي أن لزمي ،)١(نعم: قال ،عد�ا يتنقض زوجها حىتى عن املطلقة هلا نفقة عل

  . عم من الواجب واملستحباألى طالق علاإل

العــدة هلــا ى ً عــن املطلقــة ثالثــا علــ)عليــه الــسالم(  أبــا عبــد هللاســألت: قــال ،رواه ابــن ســنان نعــم مــا

  . خيما فعله الشك، االستحبابى حممول عل ،)٢(نعم: قال ،نفقة أو ىنكس

نــة يوجــوب النفقــة للمبا إىل د لــذهاب مجاعــة مــن العامــةيــ بعري غــً،أيــضاة يــالتقى املعــارج محلــه علــ ويف

  .ةيالرجعك

 لالستـصحاب ،ذناإل إىل اجيـفالظاهر االحت، نونةيالق بط أو طالق رجعة أنه لقت فلم تعرفولو ط

  .ونةنيبالبمها بعد عدم عل

م  فعــد،كالم هنـاكـ هنـا الأيتيــ ف،نفـقيمل إذا هـا يعـة للـزوج علطا ال أنــه احكـتـاب النك يف رنـاكمث قـد ذ

خروجهـا حـسب مـا  إىل ًدا بالنـسبةيـًمـا جدكس حيلـ نـه أل،ة تـابع للنفقـةية والرواياخلروج هنا حسب اآل

 ،التأمــل إىل واملــسألة بعــد حباجــة، جخــرااإلعــدم  إىل ًدا بالنــسبةيــًمــا جدكان حكــ وإن ،ده العــرفيستفيــ

 وال، الزوجـة إىل رجتع الـزوج يحىت خراآل يف نيًبا للطرفيعدم اخلروج ترغ منا أوجبإالشارع  أن الحتمال

ه يــلإن حيــخــر ب مــن اآليــالقر نــساناإل فــإن ،صــرارهاإان الطــالق بكــمــا يعــدم الرجــوع فى علــ يهــ تــصر

  .  فتأمل،ديخبالف البع

 مـاى البحر على أو عل ،احلاضر احلال يف تعارفيما كعجالت ى وت املنتقلة عليالب يف ن أمث الظاهر

 يف ءيحـدث مثـل هـذا الـشإذا  أنـه مـاك ،املـاء أو رضانـه مـن األكمب ت اليها االعتبار بالبرياهلند وغ يف

  أو يفنةيالـسف يف ون زوجتـهكـذا مـن اعتـاد كـ وه،الفضاء ت اليون احملل البيك ،قولوني ماى عل الفضاء

  ارة يالس أو يف القطار

                                                







٢٦٥

ت يـبالحيـث إن الفنـادق واخلانـات وحنومهـا  يف شونيـعين ي حـال الـذكذلكـو، كتهـا ذلـيون بيكـمعه 

  .عد من اخلروجي ف وحنوه فالينكال إىل  أما خروجها،شقة املخصصة هلاال أو هو الغرفة

 كحنـو ذلـ أو الـزرع أو بيـجـل التنقمـة وحنوهـا ألي حفاظ خريالصحراء بغ يف شونيعين يالذ أن ماك

  .  هلمًتعد حمالاليت ار املساحة ياملع ونيك

 ل الـصحراءكـهـل العـربة ب ف،كدور منابت الزرع وموارد املاء وحنو ذلـيزوجته معه و الذي أما الراعي

  . احتماالن ،ًااضطرار الإ خراجوز هلما اخلروج واإلجي ث اليح، طعة خاصة منهابقأو 

رة فاملـسألة مـضط هـي ونكـامهم تيـانتقلوا خبإذا لة وحنوها يضمن قب  يفو�م معهمين بينعم البدو الذ

   .هللا تعاىل شاء نإة يتالفروع اآل يف حيد توضي لبعض هذه املسائل مزأيتيوس ،من االستثناء

ره الـشرائع كنقـل مـاذوامنـا ن، المكـرار الكـت إىل حاجـة الباب النفقـات  يف المكث فصلنا الي حامث إن

  : قال، د الفائدةيهنا ملز

 مـةمـا األأ، ةيـذم أو انتكمسلمة ، ًومايًوما في نهاكسو�ا ومسك و،زمان العدة يف ة الزمةينفقة الرجع(

 ً�ـارا فـال أو ًالي لـمنعهـا وإن ، التـامكـنيلوجـود التم ىنكوالـس ً و�ارا فلهـا النفقـةًاليأرسلها موالها لفإن 

 حــىت ىنك فلهــا النفقــة والــسًون حــامالكــتّإال أن  ىنكســ نفقــة للبــائن وال وال،  التــامكــنينفقــة لعــدم التم

ه يـ وف،نعـم: خيقـال الـش ،انـت حـامالكن إ ثبـت النفقـةيوهـل ، بالـشبهة وتثبـت العـدة مـع الـوطي ،تضع

  . )ها من البائناترينشأ من توهم اختصاص النفقة باملطلقة احلامل دون غي إشكال

 ،هرية وغــيــ عــن الغنمجــاعاإل يكــوقــد ح، يعإمجــاللبــائن احلائــل فهــو  ىنكوالــس النفقــة مــا نفــيأ: أقــول

  . شغلهاى دل علي ما ية الذمة ونفءصالة براوأل



٢٦٦

عليـه (  أيب عبـد هللاعـن، رواه رفاعـة  مثـل مـا،كذلـى الدالـة علـ اتيـمجلة مـن الروا إىل ضافةهذا باإل

   .)١(نفقة هلا وال ىنكس املختلعة ال:  قال)السالم

قــة بــائن وهــو ياخللــع واملبــاراة تطل:  قــال،)عليــه الــسالم(  أيب عبــد هللاعــن، وعــن حممــد بــن مــسلم

   .)٢(خاطب من اخلطاب

 يف تأمرةترث املختلعة واملباراة واملس ال: قولي )عليه السالم( عبد هللا مسعت أبا:  قال،وعن اهلامشي

ــكــإذا ًئا يطالقهــا مــن الــزوج شــ ــزمــر يف مــنهن كان ذل العــصمة قــد  ألن ،مرضــه يف مــات وإن ،جوض ال

   .)٣(ت منهن ومنهانقطع

والنفقــة للمطلقــة  ىنكب الــسجيــ(: قــال ،ريبــكه الريمــن تفــس  ســورة الطــالقريتفــس يف يوعــن الطربســ

 عــن أئمــة يوهــو املــرو، هلــا وال نفقــة ىنكســ  ال:ليــ فق،ه خــالفيــفأمــا املبتوتــة فف، خــالف ة بــاليــالرجع

  . )٤( ه أصحابنايلإوذهب  )عليهم السالم( ىاهلد

 فــسألتها عــن قــضاء ،نــةيدامل يف سيفاطمــة بنــت قــى دخلــت علــ:  قــال،واه الــشعيبر ه مــايــدل عليــو

صـلى هللا عليـه (رسـول هللا  إىل  البتـة فخاصـمتهطلقين زوجـي: فقالت، )ى هللا عليه وآلهصل( رسول هللا

  . تومكم مأت يب يف أعتد أن ين وأمر،نفقة وال ىنك سعل يلجي فلم ،والنفقة ىنكالسيف  )وآله

ة ري حفـــص بـــن مغـــعمـــرو بـــن أيب انـــت حتـــتكس يفاطمـــة بنـــت قـــن إ ،عبـــد هللاعـــن ، يالزهـــرى ورو

صـلى هللا (  أمـره رسـول هللانيمن حـيالـ إىل )عليـه الـسالم( طالـب علـي بـن أيب نـه خـرج مـعأ واملخزومي

  انت كقة يس تطليامرأته فاطمة بنت ق إىل  فأرسل،نيميالى عل )عليه وآله

                                                

 



 





٢٦٧

ال وهللا : فقـاال، هـايعلنفقـا ي أن عـة واحلـرث بـن هـشاميرب أيب  بناشيت هلا من طالقها فأمر عيقد بق

ّ إال أن عـل هلـا نفقـةجي فلـم ،رت لـه قوهلمـاكفـذ )صـلى هللا عليـه وآلـه( فأتت رسـول هللا،  من نفقةكل ما

م أعنـــد ابـــن : قـــال ،ا رســـول هللايـــانتقـــل  ينإ:  فقالـــت،االنتقـــال فـــأذن هلـــا يف  واســـتأذنته،ًون حـــامالكـــت

 النــيب حهــاكنأ ف،مــضت عــد�ا  حــىتك فلــم تــزل هنــا،راهــاي ا�ــا عنــده واليتــضع ثى ان أعمــكــو، تــومكم

ب فـسأهلا عـن يـصة بـن ذؤيـبقم كها مروان بن احليلإفأرسل :  قال،ديأسامة بن ز )صلى هللا عليه وآله(

 وجــد النــاسالـيت مـن امــرأة وسـنأخذ بالعــصمة ّ إال ثيسمع هــذا احلــديـمل : مــروانمث قـال  ،ثيهـذا احلــد

خترجـوهن مـن  ال﴿ :عـاىلت قـال هللا ،القـرآنم كنيـ وبينيـب:  بلغهـا قـول مـرواننيفقالت فاطمة حـ، هايعل

 دثحيـ أمـر ان لـه مراجعـة وأيكـهـذا ملـن :  قالـت،ً أمـرا﴾كدث بعد ذلحي ﴿لعل هللا :قوله إىل ﴾و�نيب

  ). رمحه هللا (الم الطربسيى كانته ،)١( )بعد الثالث

 هن حـىتينفقوا علـأفـ ن أوالت محـلكـن إ﴿و: ه بعـد قولـه سـبحانهيـدل علي ف،ما وجوب نفقة احلاملأ

طلــق امرأتــه يالرجــل  يف ،)عليــه الــسالم(  أيب عبــد هللاعــن،  بــن ســنانعبــد هللارواه   مــا،ضعن محلهــن﴾يــ

   .)٢(ضع محلهات ه نفقتها حىتيلوع، تضع محلها أن أجلها: قال ،ىحبل يوه

: فقــال ،ناهاكث ســأله عــن نفقــة البــائن وســيــ ح،)ه الــسالمعليــ(  أيب عبــد هللاعــن، حة احللــيبيوصــح

يهى أحبل، قال، ال: قلت :فال)٣(.   

  . ات املتقدمةيها من الرواريغإىل 

  اعتداد  ىنكس نفقة ال ىنك�ا سأّإال : (احلامل ىنكمسألة س يف اجلواهر وىف

                                                









٢٦٨

  . )وجها اخلريرم علحيمنزل آخر الئق �ا و إىل هاإخراجه يرم علحيوجه ى عل

ــه  ــالتق أو علــم االســتحبابيومن ــروا يف ةي ــه الــسالم( جعفــر أبــا ســألت:  قــال،ة زرارةي  عــن عــدة )علي

   .)١(ة مبنزلة املختلعةي واملبار،تهايب يف  ولتعتد،عدة املطلقة: قال ي،م هكاملختلعة 

ــه الــسالم(  أيب عبــد هللاعــن، وعــن داود بــن ســرحان ملطلقــة عــد�ا عــدة ا: قــال ،املختلعــة يف ،)علي

  .  واملختلعة مبنزلة املباراةتهايب يف وتعتد

 مـا لـوي حرمهـا عـن النفقـة فالواطي أن الواطي باعتبارى  علةه شبةءتمل وجوب نفقة املوطوحيمث رمبا 

إذا  مـا  الضـرر الون الوجوب من بـاب يكمنا إو، انت هلا النفقة من الزوجكن عدة هلا تزوجت فكمل ت

مـا يف هلا حـىت وجب عدم النفقةي  الكذلإذ ، هايوطالزوج ى رم علحيث يحبانت مزوجة ووطئت شبهة ك

  الكذلـحيث إن ، ًضت عمدايحتإذا ما ك نهإ ف،ه احرتاميشتبه مما لوطم واطيلوا، عامدة هي انتكإذا 

  .�ا تبذل له سائر االستمتاعاتأ واحلال ، بعد عدم صدق النشوزدلةطالق األ إل،وجب قطع نفقتهاي

وتعمد   الرجلما مع اشتباه، أاشتباه الزوجة أو  اشتباههمانيب يالواطى النفقة عل وجوب  يففرق وال

  .هذا الضرر يف أوقعت نفسهاهي اليت  أل�ا ،نفقة املرأة فال

  .التأمل والتتبع إىل حباجة أنه ّ إالًداين بعيكمل  وإن نيالصورت يف ووجوب النفقة هلا

 مـاك، اسـتغل الرجـل اضـطرارها لعطـش وحنـوه أو النـومو يف  أًجلـاءإى صـدر الـوطذا ا إ حال مكذلكو

ان كــ ســواء ،ًحمرتمــا مــن املــرأة يون الــوطيكــث يــ حكمــا أشــبه ذلــ  أو،بــاب احلــدود يف وركالــنص املــذيف 

  ،  أم الًأيضاًحمرتما منه 

                                                

 



٢٦٩

  .نيًحمرتما من اجلانب يون الوطيكث ي هلما حأره وامللجكامل يف ماك

ل يـدل نـه الإ ف،موضـعها يف دخلـت املـرأة آلتـهأًتا فيان الرجل مكإذا ا الشبهة وحنوه م يوط من سيول

  . مهات وما أشبهباء واألبناء واآلاأل إىل املصاهرة بالنسبة يف ري تأثله أي م أوّرُحي كمثل ذل أن ىعل

 لـو كذلكـو، ه الزنـا ولـو مـن بـاب االنـصرافيـصدق عليـ  النـهإ ف،س حـد الزنـاير وليها التعزينعم عل

 ،لــةمقطــوع اآل أو ،تيــمــن الــزوج امل ن حــىتياألمــرال كــوالظــاهر حرمــة ، نفــسها آلــة مقطوعــة  يفأدخلـت

  . تةيامل يف دخل احليأس بأن كعرف حال العي نهوم، ك عن مثل ذلدلةالنصراف األ

  



٢٧٠

 ،صـالحهإن كـمي وجـه الى ن علـكلو ا�ـدم املـس(: ًالشرائع ممزوجا مع اجلواهر يف قال ):٢مسألة (  

 ،ًمـستأجرا فانقـضت املـدة أو ،ري املعـًان مـستعارا قـد رجـع بـهكـ أو ،ه االعتـداديـف  يكـونثيعسر حبيأو 

 سائغريان غكسإ نه أل،ك بذللزامهاإس له ي وجاز هلا اخلروج فل،كلزامه بذلإس هلا يها فلإخراج له زجا

  . )١()ري للغًونه ماالكًن قطعا ليريخاأليف 

انتـشار الرائحـة املزعجـة  أو هربـاءكشـحنه بال أو الئـه باملـاءمع اال�دام وحنـوه البت إذ ،راكما ذكوهو 

 لـصنع ةيـذز الطـائرات املؤيـتـواتر أز أو طـان الـدائم بـسبب نـصب معمـل بقـرب منـهيارجتـاف احل أو ،هيف

بـسبب  جنـة ممـا أوجـب اخلـوف املرفـوعًونا مـن األكصـار مـسإذا   حـىت،كأشـبه ذلـ ما أو جنبه إىل مطار

بــسبب العــسر  األويلم كــرتفــع احلي، طلبــهيمــستحق   مــع وجــودكذلكــو، ك ذلــريغــ إىل ر واحلــرجسالعــ

  . بسبب تقدم حق الناس أو وحنوه

ل يحتـص إىل ً ولـو بـأجرة توصـالكن مـن املالـكطلـب املـسي أن الـزوجى ب علجي(:  قالكاملسالمث إن 

ب وأوجــ، ن آخــركمــس إىل د مــن أجــرة املثــل نقلهــايــزأطلــب  امتنــع أو فــإن انكــمحبــسب اإل الواجــب

موردهـــا وهـــو ى اخلـــروج املـــشرتط بالـــضرورة علـــ يف ً اقتـــصارااألول إىل قربقـــرب فـــاألاأل مجاعـــة حتـــري

  . )حسن

ون يكــوقــد ، ون باملباشــرةيكــ قـد خــراجاإلحيــث إن  ،دلــةالظـاهر مــن األ فهــو األولمــا فرعــه أ: أقـول

  . ئة مقومات البقاءيون بعدم �يكوقد ، بيبالتسب

نـه إ : عـن مـسقط رأسـهامـر الـشرعيلـد آخـر فخرجـت مـضطرة لألب إىل زوجهـا قول من ذهـبيولذا 

 انكــوقــد ، تــهيًختــرج عمــروا مــن ب ال: ديــل لزيــقإذا و ،يوأقربــائ يت آبــائيــوب ي مــن مــسقط رأســخــرجينأ

مل إذا هـا يطلـق ف الـذيت يـالب يف بقائهـاإائل سـئـة ويه فالالزم �يوعل، خرجهأ أنه جره صدقؤيًارا فلم جيإ

   أو  عسرك ذلرضاعي

                                                

 



٢٧١

  .فيلكة املسقطة للتين الثانويأشبه من العناو ما أو ضرر أو رجح

  : ث قالي ح،ظاهر ري غكاملسالى  اجلواهر علإشكالف

 ضــرورة عــدم صــدق ، ولــو بــأجرة املثــلك مــن املالــكأصــل وجــوب تطلــب الــزوج ذلــ يف نــاقشي قــد(

، عـن اخلـروج ي النهـ والخـراج اإلعـن يالنهـ يف نـدرجي  فـال،عدم صدق اخلـروج منهـاكها ي منه فخراجاإل

ل يحتـص يف بـاب املقدمـةى مـا هـو مقتـضك ،زاد عـن أجـرة املثـل وإن  املـضر باحلـالريال لوجب بذل غإو

  . ماء الوضوء والغسل وحنومها

 عارهـاأان قـد كـإذا ، نيالرجـوع بـالعى علـ ريها عدم تسلط املعـيف بذيلكالتى مقتضن إ :قاليبل قد 

 تعلـق بـه خطـاب شـرعيية وحنوهـا ممـا ة للدفن والرهن وللصاليعارالكنئذ يونه حكضرورة ، هيتطلق فألن 

  . هيجرة عله فسخ العقد اجلائز استحقاق األيقتضي ماى قصأو، هاكمال إىل ني من رد العنعميبعد التلبس 

عـاره الثـوب أمـا لـو ياللـزوم فى ًه بنـاء علـيفاتفق الطالق ف ىنكعاره للسأما لو ي فكقال بذليبل رمبا 

 ،د عن باب املقدمةيفع النئذ عن ريص حيحم  فال،هيفى فصل ىنكمنزال للس أو ،هيفى فصل بسل للًمثال

  . كًومل أجد أحدا احتمل ذل، كااللتزام مبثل ذلأو 

  ).عدم مالحظة املقدمة يقتضيه اجلواز ريطالق املصنف وغإن إ :قالي نعم قد

 ،قـدر بـدو�ماي وقـد ،عـسر وحـرجقـدر بيوقـد ، هيقدرعلي جرة املثل فقد الأد من يزألو طلب : أقول

، ل مقدمـة واجـبكـ كذلكـو، بعد الوجـوبي فال ما الثالثأو، نياألول يف فيلكسقوط الت يف إشكالال 

جـرة أ إىل ربا�مـاأ إىل اةكصال اخلمس والزيإاحتاج  أو ،د من أجرة املثل للحجيأز ياركأراد املإذا ما ك

   الزوجة الواجب أوانكسإذا لو احتاج ك وه،د من القدر املتعارفيأز



٢٧٢

مـورد االشـرتاء  يف مهلـ أو النفقـة هلـا إىل  بالنـسبةكذلكـو، جـرة املثـلأد مـن يـأز إىل النفقة واجيب سائر

  . املتعارفى  فتحمل علك املقام منصرفة عن ذلأدلة بأن :قاليّ إال أن اللهم، جار وحنومهايواالست

 ال﴿:  قولــه ســبحانهنيوبــ ،)١(ئل مــال امــرحيــ ال ني بــرضاقــع التعــي ف، وحنــوهرياملعــ إىل أمــا بالنــسبة

 مــا هــوك، جرة املثــلأ بــخــراجاجلمــع هــو عــدم اإلى مقتــض أن ومــن الواضــح ،)٢(﴾رجنخيــ خترجــوهن وال

احتملـه  الـذيعـن بـاب املقدمـة  ديـورفـع ال، ني احلقـنيوسـائر مـوارد اجلمـع بـ، ل املخمصةكأ يف كذلك

  . كره املسالكذ فالالزم هو ما،  ظاهر الوجهريغ

  الطعـامكحـق ملالـ مـا الكل املخمـصة فكـأ يف ماك، جرة املثلأى  هنا علاألمرون يك أن بعدي نعم ال

أجـرة  أو زيد عن القيمةاأل النصراف الدليل عن ،كذلك يف املقام، مة من اجلائعيثر من القكأخذ األيف 

  .  فتأمل،املثل

  . هيف ماى فخي ال، )هو حسن(: ه بقولهيآخر فرع يف كره املسالكذ وما

فـراد اخلـروج أ ني ضـرورة عـدم الفـرق بـ،صـولناأى ه علـيـحـسن ف ال(: ه اجلواهر بقولـهيل علكولذا أش

 ولعلـه لـذا قـال، متحـد معىن نه ألتحقق به اخلروج عنهيد عنه يعلبب وايل من القرك إذ ،املفروض جوازه

  .)٣()ه نظريوف: هري وغاه عن املبسوطكح أن شف اللثام بعدكيف 

 مـن زوال ،ه وجهـانيـلإوجوب العود  يفف، ه بعد اخلروجكو انتفت الضرورة بأن بذله مالول(: مث قال

ءة الذمـة مـن العـود صـل بـراواأل،  منـهخـراجًذن شـرعا بـاخلروج واإل ومن سقوط اعتباره بعـد اإل،الضرورة

  ان الغرض ك أن ًعادة خصوصا بعدواإل

                                                

 

 

 



٢٧٣

شف اللثــام كــ يف مــاك ،قــوىولعلــه األ ،ختــرج وقــد فــات أن رين مــن غــك مالزمــة املــرأة للمــسالــذايت

  . )١()هريوغ

ــيــدل ال ذإره كــمــا ذكوهــو  مثــل هــذه  إىل وقــد أملعنــا، خــراجاإل أو وجــوب العــود بعــد اخلــروجى ل عل

  . بعض املباحث السابقة يف املسألة

مل مـا ك ف،نينكاملـس يف كة املـاللوحد ،ثاينن الكوز هلا اخلروج من املسجي النه إ :قالي أن نكمينه إ مث

 أو ن ثــانكمــس إىل اخلــروج إىل اضــطرتإذا  ومثلــه مــا ،ثــاينز اخلــروج عــن الجيــ مل األولعــن اخلــروج  زجيــ

ّ إال أن اللهـــم، كحنـــو ذلـــ أو جنـــون أو ركســـ أو نـــوم يف هيـــلإذهـــب �ـــا  أو ،كأجلـــأت بـــذل أو رهـــتكأ

ن كمــس إىل  الاخلــروج للحاجــة يف �ــا ظــاهرةأّ إال ،ات املتقدمــةيــستفاد وجــوب الرجــوع مــن بعــض الروايــ

  . آخر

 إىل عودهـا يف كاملـسال يف بـل(: ث قـاليـ حكاملـسالى علـ  اجلـواهرإشـكال يف علم وجه النظـريومنه 

لـو خي وال ،ثـاينالى  واخلـروج منـه علـخـراجم اإلكـان حيـ جرهوظـاهر، انتقاهلا عنهك منافاة للمقصود األول

، هريغـ م املزبـور مبنـزل الطـالق الكاختصاص احل يف تابكبل وال ىورة ظهور النص والفتوضر، من نظر

   .)ثاينالى م النفقات علكحى ائذ علزم االعتداد الكان حي الذمة من جرةءصل براواأل

  .كره املسالكاملناط قاض مبا ذ أن ذ قد عرفتإ

 فــإن ن دون مــستحقها مــن املنــازلكمــس يف ولــو طلقــت(: ًالــشرائع قــال ممزوجــا مــع اجلــواهرمث إن 

ت به يانت رضك وإن ،ناسبهاين كمس إىل  عند الطالقال جاز هلا املطالبة باخلروجإ و،هيت باملقام فيرض

بـل عـن املبـسوط ، ً حقـا هلـاكون ذلـك الطالق باعتبار ل الستصحاب اجلواز السابق هلا قب،احكنلحال ا

  أقرب  إىل  نقلهانئذيه حيعل أن مه باجلوازكبعد ح

                                                

 



٢٧٤

مـه جبـواز املطالبـة تـردد ممـا كأصـل ح يف بـل، هيـف ان قد عرفت ماك وإن ، فاالقربكذل إىل املواضع

ونـه ك كذلـ نـايفي وال، ث االعتـداديـهـا مـن حيحرمـة اخلـروج عل يف والـسنةتـاب كن ظهـور المـو، عرفت

  . )نهما بغرم التفاوتين اجلمع بكمي إذ نفاقث اإليمن ح  هلانها املستحقكأنقص من مس

ل مـن  كـويف، ًايون مـساويكـوقـد ، ن حقهـاوون ديكـوقـد ، حـق املـرأة ن فـوقكون املـسيكقد : أقول

مـن جهـة تنـازل ا هـمث يـصبح بقـدر حق ان فـوق حقهـاكـ بـأن ،تلـفخيوقـد ، انكـ ماى على بقيالثالثة قد 

، كحنـو ذلـ أو ةياسـيس أو ةياقتـصاد أو ةيتماعجلهة اج هي من جهة تنزهلا أو ،كذلأشبه  ما أو نكاملس

بـدون ضـرر  ىنكت بالـسي ورضـنزلباأل اختلف  فلو، وبعدهق وقت الطالنيذا سائر االختالفات بكوه

الرجـل  أو ض املـرأةمل ترإذا ما أ، الرجل ي ورض لو ارتفعكذلكو، إشكال فال هايًوعسر مرفوع لزوما عل

 ال﴿ى همـــا قـــدم علـــيان ضـــرر علكـــ وإن ،الـــشأن يف  حقهمـــانيخترجـــوهن﴾ وبـــ ة ﴿اليـــ آني بـــرضافالتعـــ

  . ةي اآلميان الالزم تقدك الإو، احلرج وحنوه العسر وضرر ال لقاعدة ﴾خترجوهن

 يعـــيم الطبكـــاحل يف ةيـــاآل ألن ، حقهمـــاميوجـــب تقـــدية يـــخـــالف اآل يف حقهمـــان إ :قـــالين رمبـــا كـــل

  . ة حبقهمارضاعنصرف عن صورة امليف

طلقـت  الـذي نكاملـس يف قامـةهـا اإليب علجيـمنـا إو(: كقول املسال يف علم موقع القبول والرديومنه 

هـا الرضـا يب علجيـة مل يـة بـه زمـن الزوجيانـت راضـكان دون مـستحقها وكـفلو ، ار�ا عادةقيان كإذا ه يف

منـزل رحـب  يف ةيـنها زمـن الزوجكسـأان قـد كـلـو  أنه ماك، ق �ايلين كبل هلا املطالبة مبس، بعد الطالق

ــزي ب قــراأل ي وهــو القــول بوجــوب حتــر،ق �ــايــليمنــزل  إىل  نقلهــا منــه بعــد الطــالقد عــن عاد�ــا فلــهي

  . )قربفاأل



٢٧٥

 ه حجـة مـن الـداريـلإضم يـن جـربه بـأن كـمأو، ن مثلهاكًسا دون مسين خسكان املسكولو (:  قالمث

ه يـمة مـع بقائهـا فيهـذه الـضم ألن ،هريغـ إىل  منـههـاإخراجز جيـ مل ،ً به صـاحلا ملثلهـاريصيث يًأو مرفقا حب

إذا ق �ـا يـلين كمـس إىل روجهـاجـواز خ يف  واملـصنف تـردد،املقصود من مراعـاة عـدم اخلـروج إىل أقرب

هن مــن إخـراجعـن  يومـن عمـوم النهــ ركــ ووجــه الـرتدد ممـا ذ،ة بـهيدون راضـاأل يف انـت وقـت الطــالقك

  . )األول والوجه هو ،ع النزاعض وعن خروجهن منه الشامل ملوو�نيب

بقاء املطلقة  ّ إال أنبل والشهرة، ه النصيما دل علكانت حمرمة ك وإن ةيجنباخللوة باأل أن مث الظاهر

 الزوجـة ينيتـزى ات الدالة علي ملا تقدم من تواتر الروا،كذل يف دخلي ًا �ا اليدار الزوج خمتل يف ةيالرجع

  . رارهاكت إىل حاجة للزوج حال العدة مما ال

ب يــتحــل وختتــضب وتطكاملطلقــة ت: )ه الــصالة والــسالميــعل( قــال ،حبــث احلــداد يف ة زرارةيــروا ويف

نفـسه  يف تقـع أن ً أمـرا﴾ لعلهـاكدث بعـد ذلـحي﴿لعل هللا : قوليهللا  ألن ،ابيمن الثت ءشا وتلبس ما

  . اجعهاريف

ان لـه كـ املطلقـة تـشوف لزوجهـا مـا:  قـال،)عليـه الـسالم( جعفـر أيب عـن، سية حممد بن قيروا ويف

  . ينيواملراد بالتشوف التز ،)١(هايستأذن عليوال، ها رجعةيعل

س يلـالـيت واملطلقـة : قـال ،اتيمتون الروا أنه واملعروف، إبراهيمعلي بن  ري ما عن تفسكد ذليؤيو

راها يوتراه و، ت زوجهايب يف الإها رجعة ال تعتد يللزوج علاليت و، تءث شايها رجعة تعتد حيللزوج عل

   .)٢(العدة يف دامت ما

                                                



 



٢٧٦

 ،اخللــوة �ــا يف مــةكبــل احل، عــن اخللــوة �ــا يمــة النهــك عــدم حتقــق حهديــؤيو: املعــارج يف ولــذا قــال

 ،وصـاهلا إىل تبـدل مـا قـصد مـن فراقهـاي ف،هـايلإلـه يوم اهايإ من تطلبه ﴾ً أمراكدث بعد ذلحيلعل هللا ﴿

  . ون بالقولكما قد تك، ون بالفعلكد تالرجعة ق فإن ،لفة �ااأل إىل هاوبغض

بـاب  يف ا تقـدم حبثـهمنـه مـ ق �ـايـليما يواملعترب ف(: ث قالي حكقول املسال يف علم وجه النظريومنه 

ًتا واحدا يبان ك فلو ،د هنا اعتبار انفرادها عن الزوجيزين كل، تالنفقا ًنا كان سـاكـن الـزوج كـل ق �ايليً

 اخللوة ميلتحر ىنكب هلا السجيث ي حً،ان الطالق بائناكن إ ه اخلروج عنهايوجب عل، معها قبل الطالق

ل كشيـو، مبنزلة الزوجـة أل�ا ب عدم وجوب انفرادهاصحافظاهر األ ًايان الطالق رجعك وإن ،ةيجنبباأل

ان كـ وإن ،هميـأصل حتر يف ةيجنب مبنزلة األًمطلقا فهي ة الرجعة اليوز بنجيا منإه ريبأن التمتع �ا بالنظر وغ

  . )هاريغكون اخللوة �ا حمرمة كضعف فتأ مهكح

هـا يله وط ألن  عندنا: اللثامشفكوعن ، همع ىنكمل متنع من الس: القواعد يف رناه قالكذ الذيولذا 

   .ا فاخللوة �ا أوىلهنويمل  وإن ، رجعةاون هليكومقدماته و

  : هي اجلواهر بقوله فكولذا رد املسال

  . صحاألى ة عليالن إىل الرجعة من عدم احلاجة يف مناف ملا تقدمنه إ :ًأوال

بــل ، ً وحنومهــا اســتجالبا لــهن والتــشوف لــهيهلــا التــز أن ثــرة مــنكظهــر مــن النــصوص املتيمبــا : ًايــوثان

ــحيــلعــل هللا ﴿ : بــل هــو املــراد مــن قولــه تعــاىل،واالجتمــاع معــه النــصوص  يف  بــل،﴾ً أمــراكدث بعــد ذل

ناها معـه هـو كبـل لعـل سـ، و�نيـهن مـن بإخـراجبـل هـو املقـصود مـن عـدم  ،بـذلك كل ذلـياملزبورة تعل

   ميحترى دل عل مشول ما يف كلشأقل من ا  ال﴾نتمكث سينوهن من حكاس﴿ :املنساق من قوله تعاىل



٢٧٧

  . ةءصل الرباواأل، ة هلايجنباخللوة باأل

لـون خي ال: )صـلى هللا عليـه وآلـه( ة قول النـيبيجنب اخللوة باألميحتر يف صلواأل:  قالكاملسالمث إن 

بـــاب  يف صـــحابرها األكذيـــوهـــذه املـــسألة مـــن املهمـــات ومل  ،)١(طانيثالثهمـــا الـــش فـــإن رجـــل بـــامرأة

  . هذا الباب يف هايلإوأشاروا  ،احكالن

اليت تب كبعض ال يف انكن رمبا كل،  هذا اخلرب من طرقناداجيه املعارج واجلواهر بأ�ما مل يل علكشأو

 أبـو ونقلـه، املعـارج يف مـاك الـشهرة إىل وقد نسبه احملقق التسرتي، نايلإل صيومل  )رمحه هللا( ديشهلا ديب

ات يـه مجلـة مـن الروايدل علي حال فأيى وعل ،)لى هللا عليه وآلهص( عن رسول هللا، هريتفس يف الفتوح

  .و�ا من املتواتراتكبعد ي خر بل الاأل

وقــد ، سيبلــإمـع ) يــه الــسالمعل(ث نـوح يحــد يف ،)عليـه الــسالم( جعفــر أيب عــن، عــن جـابر مثـل مــا

إذا العبـد  إىل نويكـأقـرب مـا  ينإثالثـة مـواطن فـ يف رينكـاذ: سيبلـإلـه قال  :قال أن  إىلثيدساق احل

ًا ينت مع امرأة خالكإذا  رينكواذ، ني اثننيمت بكحإذا  رينكواذ، غضبتإذا  رينكاذ، حداهنإ يف انك

   .)٢(ما أحدكس معيل

س ي ولـًاليت لـيـب يف وجد الرجل مـع امـرأةإذا : قال) عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، ريبص أيب وعن

   .)٣(نهما رحم جلدايب

صـلى هللا عليـه (  رسـول هللاذمـا أخـيف : قـال،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، اريس أيب وعن مسمع

   .)٤(اخلالء يف قعدن مع الرجالي  والنيتبحي ال أن :النساءى عة عليمن الب )وآله

                                                







 



٢٧٨

 النـساءى علـ )صلى هللا عليه وآلـه( أخذ رسول هللا:  قال)عليه السالم( عن الصادق، ارمكوعن امل

   .)١(اخلالء يف قعدن مع الرجالي مشن والخي نحن والي الأن 

صـلى هللا ( عـن رسـول هللا، )عليهم السالم( عن آبائه، بن جعفرى عن موس، إبراهيمبن ى وعن موس

ست لـه يـسمع نفـس امـرأة ليـموضـع  يف تيـبي خـر فـالوم اآليـؤمن بـا� واليان كمن : قال ،)عليه وآله

   .)٢(مبحرم

نهمـا بـاب يان بيـهـا بنيً فـدخلت دارا ف،اراهكـًتـا اتينـة وطلبـت بي املددخلـت:  قـال،اريوعن حممد الط

 ينيــغلــق البــاب بأنــا أ: قالــت، شــاب نــاأنهمــا بــاب ويب: قلــت ،تيــهــذا الب ياركــت: فقالــت ،ه امــرأةيــوف

 ال: فقلـت، الـروح منـه دعـه يدخل علـيـ: فقالـت،  البـابغلقيأ: ه وقلت هلاي فحولت متاعي ف،كنيوب

 ،تغلقــه أن وأبــت، كأقربــ  واليــكتآ فلــست كتــيب يف نــتأاقعــد : قالــت، هيــغلقأنــا شــاب وأنــت شــابة أ

 يف ايـخلإذا الرجـل واملـرأة  فـإن حتـول منـه: فقـال ،ك فـسألته عـن ذلـ)عليـه الـسالم(  أبا عبد هللاتيفأت

   .)٣(طانيان ثالثهما الشكت يب

ًان معـصوما مـن كـ حفظهـن ثالثـة مـن:  قـال،)م الـسالمعليه( إىل علي ئمة بسند األ،اتياجلعفر ويف

عـن يومل ، سـلطانى دخل علـيـومل ، ًئاي منهـا شـكلـمي ل بـامرأة الخيـمـن مل ، ةيل بلكم ومن يطان الرجيالش

   .)٤(صاحب بدعة ببدعته

  لو بامرأة رجل فما من رجل خي ال: قالنه إ ،)عليه السالم( علي عن، سالموعن دعائم اإل

                                                











٢٧٩

   .)١(طان ثالثهمايان الشك الإمرأة اخال ب

نحن يـ ال أن النساءى عة عليالب )صلى هللا عليه وآله( أخذ رسول هللا: قالنه إ )عليه السالم(وعنه 

   .)٢(اخلالء يف قعدن مع الرجالي مشن والخي وال

قومه ى  علعز وجلربه ) عليه السالم(نوح  ملا دعا:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن جابر

ثــالث  يف رينكــاذ: قــال أن  إىل،هــاي عليــكافكأ أن ديــًدا أريــ  عنــديكلــن إ حنــو ايــ: س فقــاليبلــإتــاه أ

مـت كحإذا  رينكـواذ، غـضبتإذا  رينكـاذ، حـداهنإ يف انكـإذا العبـد  إىل ونكـأقـرب مـا أ ينإمـواطن فـ

   .)٣(ما أحدكس معيًا ولينت مع امرأة خالكإذا  رينكواذ، ني اثننيب

ثـــالث  يف ب عـــن العبـــديـــغ أال: س قـــاليأبلـــن إ يرو :)لـــب اللبـــاب( يف وعـــن القطـــب الراونـــدي

  .وعند املوت، خال بامرأةإذا و،  بصدقةّهم ذاإ: مواضع

 كأعلمـــ: سيقـــال أبلـــ: قـــال أن ىل، إًاكيـــس بايأبلـــى  رأ)عليـــه الـــسالم( ىموســـن إ :ًه مرســـاليـــوف

 ينإحمـرم فـ ريمرأة غـوال ختلـون بـا، ل شـركنه مفتاح إها اخلمر فيشرب عليدة ئماى جتلس عل  ال،لماتك

   .)٤(يريما رسوال غكنيجعل بألست 

 قــال رســول هللا:  قــال،)عليهمــا الــسالم(  جعفــر بــن حممــد أيب عبــد هللاعــن، وعــن ســعدان بــن مــسلم

: قال أن ىل، إسيه أبليأقبل ال إذ جالس) عليه السالم(بن عمران ى نما موسيب: )صلى هللا عليه وآله(

 وال ختلـو لـو رجـل بـامرأةخي نـه الإ فكحتـل لـ المرأة ا بختلو ال ،ىا موسي بثالث خصال يكأوص: مث قال

  . اخلرب ،)٥(صحايبأنت صاحبه دون ك ّالإبه 

                                                













٢٨٠

 ،راهـة أقـربكالى خبار علان محل هذه األى ك املدعمجاعلوال الشهرة احملققة بل اإل أنه ىفخي ن الكل

ًلضعفها سندا وداللة ون قولـي �ـم الأ الرجل بالغالم مع لوةخ يف صل ووجود العلة واعتضاد اجلواز باأل،ً

  . كذل ريغ إىل  مجاعةكان هناك وإن ،املظلمالليل ان كإذا ما يعدم اخللوة ف يف ةي بل العلة جار،به

ــذا قــال ــره بعــض الرواكــ بعــد ذاجلــواهر يف ول بــل لعــل ( :راهــةكالى ن محلــه علــكــميات املتقدمــة ممــا ي

ب اعتمـاد بعـض النـاس يـومـن الغر، صـحاب حمققة لألشهرة اللسان لسا�ا وال فإن ،كاملنساق منها ذل

عـن بعـض مـن كـى حي وأغـرب منـه مـا، أشـاروا: ه بقولـهيـ فكاملـسال ةظهـور عبـارى احلرمة بدعوى هنا عل

  . )آخر الشهرةى  عن دعوً فضالكذلى  علمجاعاإلى من دعو قارب عصرنا

ين يتــأت: )عليــه الــسالم(  هللاعبــد يبقلــت أل:  قــال،رواه صــفوان اجلمــال د عــدم احلرمــة مــايــؤيو: أقــول

،  حمرم للمؤمناملؤمنة فإن فامحلها: الق ،س هلا حمرميسالمها لأعرفها بإ بعمل املرأة املسلمة قد عرفتين

   .)١(﴾اء بعضياملؤمنون واملؤمنات بعضهم أول﴿: ةيهذه اآل مث تال

 املـــرأة أعرفهـــا ينيوتـــأت ي بعملـــقـــد عــرفتين: )عليـــه الـــسالم( عبــد هللا يبقلـــت أل:  قـــال،ةيـــوعــن النها

املؤمن  فإن ،ت املرأة املسلمة فامحلهاءجاإذا : قال ،س هلا حمرميم لكتها ليم ووالكايإسالمها وحبها إب

   .)٢(حمرم املؤمنة

ــرواكــاملعــارج بعــد ذ يف قــال ــوهــذه الروا: نيتيره ال انــت أعــم مــن حمــل ك وإن ،هية مــع صــحتها بــسندي

  ًدها �ا مجعا ييتق ينبغينه  أالإ شامل للخلوة طالقهاإالضرورة و

                                                

 

 



٢٨١

بــة يحمــل الر يف ةاألولــ صين ختــصكــماملــسألة أل يف إمجــاعثبــت يمل   ولــو،ةاألولــخبــار  األنينهمــا وبــيب

 ن اخلـروج عـن الـشهرة مـن دون قـاطعكـل، الشهوة احملرمـة إىل ل النفسيحقه م يف ومن احتمل، والتهمة

  . هكتر ينبغي  النياط متعيفاالحت، شكالة اإليغايف 

 رسـول هللاى �ـ:  قـال،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، رواه جعفر بن عمر د عدم احلرمة مايؤيبل و

   .)١(ائهنيذن أولإبّ إال النساءى دخل الرجال عليأن  )صلى هللا عليه وآله(

 ى�ـ )صـلى هللا عليـه وآلـه( رسـول هللان إ :)م السالمعليه( إىل علي ئمة بسند األ،اتيوعن اجلعفر

   .)٢(اءيولاألذن إال ب إالنساءى دخل عليأن 

ى تـدع جمـاال للفتـو ات املتقدمـة اليـالشهرة احملققـة وظهـور بعـض الرواّ إال أن ،اتيها من الرواريغ ىلإ

مــسألة  يف  داخــلكة االنــزالق فــذليث خــشيــبــل احملــارم ح، الغــالم مــع الرجــل إىل أمــا بالنــسبة، بــاجلواز

ــنفس واملــال اخلطــ يف ً خــصوصا، عــن مواضــع اخلطــرالتجنــب ى مــاحلحــول ى عــمــن ر فــإن ، والــدمريال

  . ة باخللوةق من املساحنيومثله خوف املرأت، هيقع في أن كأوش

  : قال،ه من الفائدةيالمه ملا فكر كبأس بذ  ال،ر بعض الفروع املرتبطة �ذا البحثك ذكاملسالمث إن 

زوجـة  تـشم جانبـه ولـوحيث يـحبى نثـأ أو ركـمن ذون معهما ثالث يك ال أن واملعترب من اخللوة احملرمة(

ً فــصاعدا �ــا دون خلــوة نيحلــق بعــضهم خبلــوة الرجــل بــاملرأة خلــوة االثنــأو، حمــرم لــه ة أويــجار أو ىأخــر

  الواحد بنسوة 

                                                







٢٨٢

 كلـو ذلـخي اء الرجـل مـن الرجـل واليثر مـن اسـتحك أ من املرأةاء املرأةين بأن استحياألمر ني باوفرقو

 يف تيــب يف همــانل واحــد م كــىنك بــسميزول التحــريــنتها واخللــوة �ــا كه مــسايــم علرحيــث يــوح. مــن نظــر

 إىل ى واملرقــئــراملــسرتاح والباملطبخ وكــانــت مرافــق حجر�ــا كفلــو ، الــدار الواحــدة بــشرط تعــدد املرافــق

م الـسفل ك وح،اخللوة إىل فضيياملرافق ى التوارد عل ألن ،لثز بدون الثاجيالدار مل  يف السطح متحدة

لــه ى بقــيان مــا كــن  إ جــازًحــائال نــه واســع فبــىنكًت متحــدا ليــ البانكــولو، م الــدار واحلجــرةكــوالعلــو ح

نها كمـس يف جعلـه وإن ،ثالث إىل فتقرينها مل كًنه خارجا عن مسكسيجعل باب ما مث إن ، مثلها ىنكس

  . )وقت املرور اخللوة �ا إىل فضائهال به إل إزجيمل 

ــإفــضل األ: أقــول صدق اخللــوة لــسهولة يــ ورينهمــا حــائط صــغيون بيكــفرمبــا ، العــرف  إىلكحالــة ذل

 ها اليأحد ف دار ال يف نيغرفت يف و�ماك و،صدق اخللوةي نهما حائط اليون بيكورمبا ال، التناول والعبور

  .وجب عدم صدق اخللوةي

ن كـول، ا النـاسرتادهـيقـة يآخرحد يف ًو�مـا معـاكك ،حيالتنقـ إىل ة حباجـةريثـكًاملقام فروعا يف  أن ماك

ون يكـق يـطر يف ة مـع الـسائقاريالـس يف وبكاحلال احلاضر الر ويف، قرتب منهما أحدي ًلمان سرا والكتي

  . ك ذلريغ إىل ،ًا أم الريثكه يالناس ف

  



٢٨٣

 أل�ـا عيصح البيقراء مل انت معتدة باألك فإن ،طلقها مث باع املنزل لو(: الشرائع يف قال ):٣مسألة (

  . )انت معتدة بالشهور صح الرتفاع اجلهالةكولو ، تحقق اجلهالةيمعلومة ف ريغ ىنكتستحق س

 قراءانـت معتـدة بـاألك فـإن ،ناهاكاملطلقـة سـ اسـتحقتالـيت باع الزوج الـدار إذا (: كاملسال يف وقال

 عـادة  هلـاانكـ وإن ، جمهـولقـراء واحلمـلعـدة األ ألن ،نقض العـدةيـمل  ع مايبصح اليع احلمل مل ضبوأو 

منفعتهــا مــدة  ًبــاع دارا واســتثىن مــا لــوكفهــو ، نكــة أمــر ممد العــاريتغــ ألن ،قــراء واحلمــلاأل يف ةميمــستق

ما لو بـاع الـدار ك،  بارتفاع اجلهالةًع معلالي فقد قطع املصنف جواز البشهراألبانت تعتد كولو ، جمهولة

  . ) باملنفعة مدة مضبوطةري الغنة لتعلق حقياملوجرة مدة مع

 ويف، لـــزم الغـــرريث يـــضبط حبيـــ ال أو ً،ضبط وقتهمـــا عرفـــايـــ مـــاإاحلمـــل  أو قراءاألاملعتـــدة بـــ: أقـــول

 ق للمــشرتيحيــاملــشرتط  ريففــي املنــضبط غــ، م ال أك ذلــاملــشرتيى شرتط البــائع علــيــ أن مــاإاملــضبوط 

ق حيـ ما الك، عيالب يف إشكال املنضبط املشرتط ال ويف، اشرتاطه يازكار ختلف الوصف االرتيالفسخ خل

  النيب لنهيً،ع باطاليان البكًالغرر عرفا ان حبد ك فإن ضبطن املريغ ويف، صالة اللزومالفسخ أل يللمشرت

انـت اجلهالـة كنـه لـو إف، إشـكاله يـن فيكـ مل ن حبـد الغـرريكـمل  وإن ،)١(عن الغـرر )صلى هللا عليه وآله(

  .ع بسببهايبطالن البى ل عليدل ة الي غررريغ

، ًطالقــاإ يضــار باملــشرت رياملــرأة غــ ىنكان ســكــإذا  منــضبطة مــا رية غــانــت املــدك وإن ضريــ مث ممــا ال

 يف هلـذه املـرأة مـدةًنا كث وجود خباء مـسيح، بارك الراضياأل يف ماك ،عدمه كىنكوجود السحيث إن 

  وجب الفسخ ي ومثل هذا ال، هكًوال خمالفا لشأن مل ياملشرتى ًوجب ضررا علي ة منها اليناح

                                                





٢٨٤

 راضـــي واملـــرور مــن األ،بــارك�ــر الاأل يف التـــصرفحــال  هون حالـــيكــجهــل ف  أو علـــم،هيــلإبالنــسبة 

  . كشمل مثل هذا امللي  الري الغكمل يف رف عدم التصن أدلةإ رواكث ذيح، سعةالوا

 أو االخــتالف احلاصــلألن ( :روه بقولــهكــمــا ذى  علــشــكال مــن اإلكره املــسالكــفمــا ذ، هــذاى وعلــ

زمانـه تابعــة  يف ون املنفعــةكـث تيــح، تــضر جهالتـه  فـالريسيــر  قـدضيادهــا اسـتقامة احلــين مـع اعتكـاملم

ى  علــريجيــنعـم هــذا ، ًون ا�هــول تابعــايكــث يـح، عيــالب يف ة ا�هــول للمعلــوميـمــا جــوزوا تبعك، للمعلـوم

  . )طلق هناأ كفلذل، بابه يف هيما نبه علك، ًع ا�هول مطلقا واملصنف منهميصحح بي قول من ال

أس اجلـدار  يف ة هنـا خبالفهـايـتبعلوجـه ل النـه إ هيـف(: ث قـاليـح،  اجلـواهركالإشـه يـرد عليـ وال، تام

 جتـهالـشرائط ا يف كفتقر مثـل ذلـيقلنا نعم لو ، جهالتهاى ًها عرفا عليع فيالب مبىناليت طان يوبواطن احل

  . )فال الإالصحة و

  .ًغرراى تسم ة اليومثل هذه اجلهالة اجلزئ، الغرر عريف أن ذ قد عرفتإ

 يف قراء واحلمــلن مــساوا�ا للمعتــدة بــاألكــميشــهر ًا بــأن املعتــدة باأليــ ثانكهم املــساليل علــكشــمث أ

  .ما سبقكها يلإأثنائها فتنقل  يف ضيشهر قد تتوقع احلاملعتدة باأل ألن ،احتمال اجلهالة

 كملــ أو هكــمل إىل أثنــاء العــدة فتبطــل وترجــع املنفعــة يف ن طــرو املــوتكــمي كومــع ذلــ(: قــال أن ىلإ

 نينـة وبـي املـؤجرة مـدة معنيع العـيـ بنيفـرق بـيو�ـذا ، ه مدة العـدةكوثوق خبروج املنفعة عن مل ورثته فال

انـت لورثتـه خبـالف كلـو مـات  أنـه ىتـر أال،  للمستأجرك املستأجرة ملنيمنافع الع ألن ،ع هذه الداريب

  . )دة للزوجة امليانت منافعها بقكت تولذا لو ما،  منفعة الداركمتل الفإ�ا املعتدة 



٢٨٥

 ،ار الـبطالنيـهـو مع الـذيقـق الغـرر وجـب حتي مثـل هـذا االحتمـال الن إ :المـهكأول ى رد علـيـن كل

وجـه  العقـد فـال يف وركمـذ أو يازكـل شـرط ارتكتخلف ك ،اري باخلكمتدار ًفرض حتققه خارجا فهووإن 

  .  املدةقراء واحلمل ا�هويلشهر باأل األهيلتشب

 إذ ،ع وفسادهيصحة الب يف تهي عدم مدخل لضرورة،هي علشكالاجلواهر اإل يالمه ففك من ريخأما األ

ًنـة مـشروطا يأجرة مـدة معًمـن بـاع دارا مـست فـإن ،هيـلإس من الشرائط وثـوق البـائع بعـدم عـود املنفعـة يل

  . ه بالفسخيلإثق البائع بعود املنفعة يمل  وإن ،عهيصحة ب يف إشكال  الًار مثاليها اخليف

 يف أقـل فقـد قـال أو شهرمقدار األ يف انقضت عد�ا �ا فإن ،ثناءاأل يف شهرذات األحاضت  مث لو

 أو إىل املــشرتي إىل شــهر هــل ينتقــل منفعتهــاكــان البحــث يف بقيــة األ وياعــرتاض للمــشرت ال(: كاملــسال

ه يـل علكوأشـ، )املـستثناة لـه مـدة معلومـةك أل�ـا البـائع إىل ظهر انتقاهلا واأل،هاءت أثناما لو ماتكالبائع 

اعتـــداد فتـــتمحض الـــدار  فمـــع فـــرض مو�ـــا ال،  املـــدةكعتـــدادها تلـــض اســـتثناء اواجلـــواهر بـــأن املفـــر

 ىنكستحق سـيـا منـإو، ة للبـائعكـست املنفعـة مملويـقـل ول اتفـاق اعتـدادها باألكمـن ذلـ وأوىل ،يللمشرت

  . فاءيا حق االستمنا هلإة هلا وك مملوري غً هي أيضا�اأما ك، بالشرط  املدةكها تلي فتهزوج

قـدر ى از علـكـان االرتكـعـدة و هي انت مدة العدة مباكاملدة املستثناة لو  أن القاعدةى مقتض: أقول

ان شـرط كما ي فزاد ف،خراآلى حدمها علحنو الشرط من أى  علكان ذلك فإن ،ًثالثة أشهر مثالكخاص 

 الـشرط ني فـرق بـري مـن غـ،رطار الـشيـان لـه خكـ ،ثـركط البـائع أان شـركـمـا ينقـص ف أو ،أقل ياملشرت

 ىنكسـحيـث إن و، ان ملن له الشرط أخذ التفـاوتك الإ و،فسخ أحدمها فهو فإن ،واللفظي زياكاالرت

   الزوجة معناه
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ل حـق االنتفــاع يــس املقــام مـن قبيولـ، ره البــائعكـ ذمـاك، املنفعـة للبــائع ىنكان مــع عـدم الــسكـاملنفعـة 

  .باح له املنفعة بل االنتفاعس للميث ليح، داره ىنك سنسانمن أباح إلك

  .عياجلم يف ك لوحدة املال،كحنو ذل أو تقدم انتهاء عد�ا هرو�ا أو ومثل مو�ا

 إشــكالعلــم حــال يمــا ك ،كر بعــضها املــسالكــذالــيت خــر فــروع األالعلــم حــال مجلــة مــن يوممــا تقــدم 

  . هياجلواهر عل

ى ع علــيــلــو ب نــصححه مــا  الثيــن حكع املــسيــمــن عــدم صــحة ب ورمبــا اســتثين(: كمث قــال املــسال

ما ك، قدحي  الكذل فإن ،ةيبعضها به وبعضها بالزوج انك وإن ،ع املنفعةينئذ مجيح املطلقة الستحقاقها

 رينظــ يف حــثوقــد تقــدم الب، ع حالتــهيــه البيــصــح ف  مــع اجلهــل بقــسط مــاكلــمي ال  ومــاكلــمي و بــاع مــالــ

  . )جمهولة املقرتن بالعمر  أو معلومةن مدةكع املسيبإذا  ىنكتاب السك يف املسألة

قــدر  إذ ،باألى ا بعــد العــدة مــستحقة علــحيــث إ�ــ، ًهــا مــثاليبأل أو عهــا للمطلقــةيد بيــفي ال: ولأقــ

ـــائع ـــه ونقيومـــسألة ز، العـــدة للب ـــ يف تلـــفخي وال، تقـــدم صته مـــايـــادت ـــ البونيكـــ أن كذل  أو حـــدمهاع ألي

 أن مـاك، الق الطـحنومها قبـل أو جارةاإلو  أظهر مسألة الصلحيع يألة الطالق مث البسمن م مث، جنيبلأل

 م مـاكـظهـر حيذا كـوه،  قبـل الطـالقًه ثالثة أشـهر مـثاليف ىنكباع وجعل لنفسه السإذا  كذلكم كاحل

 أو ًالمجنـون مـثل لالـويل أو  طالق الـزوجني بكل ذلك يف  فرقريآجر من غ أو صاحل أو طلق مث باع لو

  . م الشرعيكاحلاكالويل العام 
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ن مث يالد يف عتبااليت منزل من منازله  يف لو طلقها(: ًالشرائع ممزوجا مع اجلواهر يف قال ):٤مسألة (

ه يــنقــل أحــد فيهم مل ريصــحاب وغــ األني بــكاملــسال يف بــل، قائــل املــشهورل واليــ ق،مكه احلــايــعل حجــر

 ليــوق، مهـارياملر�ن واملـستأجر وغكـالغرمـاء ى لتقـدم حقهـا علـ ىنكأحـق بالـس هـي :ًخالفـا عـدا املـصنف

 ملـا ،صـول املـذهب وقواعـده أشـبه ألاألولو، جـرة املثـلأحبقها من   تضرب مع الغرماء:نا مل نعرفهكوإن 

  . )حق الغرماءى  علنيعرفت من سبق تعلق حقها بالع

 فـإن ،خـر مـن الـضرب مـع الغرمـاءوجـه للقـول اآل ال إذ ،لقـول املـشهور االقاعـدة هـوى مقتض: أقول

 يف بــأن حقهــا( ثــاينل مجاعــة للقــول اليــفتعل، شمل احلــق الــسابقيــ  ال،ب احلجــرتــاك يف مــا تقــدمكأدلتــه 

ه مـن ري وغكنيالطاعة والتمى ًان مشروطا بشروطها من بقائها علكوهلذا ، ة السابقةيتابع للزوج ىنكالس

ر يتقـدى وعلـ، ًومـايًومـا ف يىنكمنا تستحق السإ والزوجة ،د من حق الزوجةيون حقها أزيك  فال،الشرائط

ء يشــ ىنكالــس يف مــن اســتحقاقها يبقــإذا فــ، وم القــسمة خاصــةيــ الإ ىنكتــستحق الــس ه اليــاحلجــر عل

  . )ن اخلاصكرقبة املساختص ب وإن متعلق بذمة الزوج نه ألنيالدكضربت به مع الغرماء 

 يف شـرعيـلكت أنـه  إىلضـافة باإل،دلـةفهـم العـرف مـن األي مـاك، ع املدة سـابقياحلق جلم إذ ، تامريغ

 ىنكوالـس والـرقىبى مـرُ حال العفحاله، ه حق هللا وحق الناسيمع فل ما اجتي من قبفهو، ةية والروايلآل

  .لسابق عن موضعه احلق اكن من زحزحة ذلكتمي حق الغرماء الحيث إن  ،هللا تعاىل إىل قربة

ى لـه تقـسم عأموالـحيث إن  ارتد أو ،هيث حجر عليًها حيصار الزوج سفإذا  ما ةيعلم أوضحيومنه 

  . ورثته

  ان حقهاكمث طلق ، هيأما لو حجر عل(: هرً قال الشرائع ممزوجا مع اجلوامث
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 :قالوا، همية هلا عليال مز إذ ، من تعرض لهنيخالف أجده هنا ب جرة املثل أسوة مع الغرماء بالأمن 

 ستندًان حادثـا فهـو مـكـ وإن حقهـا ألن ،زاحم صاحبه الغرمـاءي دث بعد احلجر الحين يدك كس ذليول

أتلـف إذا  فأشـبه مـا ،ارهاي اختريثبت هلا بالطالق من غيأنه حق كً أيضا و،احكسبب متقدم وهو النإىل 

  . )ن من النفقةك املسريزاحم الغرماء ومقتضاه الضرب بغينه إ فًاملفلس ماال

 الزوجـة لـزم ىنك حق الغرماء وحـق سـنيه بين اجلمع فكميت مما يان البكلو  أنه كذلى ومقتض: أقول

ًجـا هلـا عـن اخرإن يكـث مل يـح، ت قـصبيب إىل لهين تبدكميالصحراء  يف ميت أديان بكإذا ما ك، اجلمع

قلــة مــن نتوت امليــان مــن البكــإذا  كذلكــو، صيالقــصب الــرخ إىل ني الثمــميدبــدل األي ك ومــع ذلــ،تهــايب

 إىل ت املنقوليلبعها ونقل اين بكمينما ي ب،ةريثكمتها اليقث يح،  للزوجرضانت األكو، انكم إىل انكم

  . ف الشارع وحنوهيرصكمة له يق ان آخر الكم

عـدم االنتقـال يف ّ إال حـق هلـا ال إذ ،أراده الـزوجإذا بـدون الغرمـاء   حـىتكبل الظـاهر جـواز مثـل ذلـ

ن يكـت مل يـنفـس الب يف انكـو حفظ شأ�اإذا ف، بقدر شأ�ا الإس حقها يات فليأما اخلصوص، تهايعن ب

   .ءي شهي علكبعد ذل

 جرةالدار بقدر األ يف ىنكراد به السي ،الغرماءهلا أجرة املثل مضروبة مع سائر أن روه منكذ مامث إن 

انت كً مثال، دةبعض امل أو ل املدةكالدار  يف قائهابان كمإ ني بكذل يف فرق وال، نياألمر نيمجع ب نهأل

ل يـودل، صف املـدةهلـا البقـاء نـإن  فـ،ني الغرماء مخـسة معبان حقها مضروكجرة الدار مدة العدة مائة وأ

خترجوهن ال همي حقهـا علـميتقـد  ال، الضرب هلا معهمفالقاعدة تقتضي ،مزاحم حبق سائر الغرماء ،

  . هايقدم حقهم علي ما الك

  ها لثالثة أشهر ؤان بقاك و،ًنارا مضروبة مع الغرماءي دنيحقها مخسکان إذا نعم 
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ت اخلمـسون يـعطأإذا ن كـل، ث هلـا البقـاء بقـدر نـصف املـدةيـح ،هذه الدار مائـة يف ًمدة العدة مثال

ان هـذا كـ ،ة املـدةيـنفـسها لبقى ن من الصرف علك وتتم،ل مدة العدةكار دار الئق �ا لجيإنت من كمت

حـق هلـا اخلـروج وقـبض املبلـغ ي ف،خراجه من حرمة اخلروج واإلؤتقدم استثنا الذيالفرض من االضطرار 

  . ًة دارا لنفسهال مدة العدكستأجر به ليل

 فتضارب الغرماء ،ن والنفقةكجرة املسأ نيهذه املسائل ب يف فرق ال أنه علماو(:  قالكاملسالمث إن 

ن كل حـال خبـالف املـسى كـ علـبـل املـضاربة بالنفقـة ثابتـة، ًعايمج ىنكفالس الزوج من النفقة والسإعند 

  . )ركفردوه بالذأ كقد ختتص به فلذلفإ�ا 

 عـن ًن فـضالكاملس يف وجه لضر�ا معهم ال أنه ،ًاإمجاعن يكمل ن إ :هيوف(: هاهر بقوله اجلويوأورد عل

وجـب يالطـالق مل  أن  ضـرورة،نفقة الزوجة املتجددة بعد احلجرك فهو، ن املتجدديونه من الدكالنفقة ل

ــ مل كهنــا مــاى  أقــص،نفقــة الزوجــة هــي وامنــا، نفقــة  وم عــدم ضــرب الزوجــةلــومــن املع، سقطها الطــالقي

 نفقـة املفلـس لـه وملـن وجبـت جتـري أنـه تـاب املفلـسك يف نعـم قـد صـرحوا، بنفقتها املتجددة بعد احلجر

خطـاب ى ًا خلطـاب النفقـة علـمي تقـد،نهميـه بيـعـرف فيخـالف  وم القـسمة بـاليـ إىل ه مـن املـالينفقته عل

  . )الوفاء

ن فـــال جمـــال لـــه بعـــد قولـــه كساملـــ إىل أمــا بالنـــسبة، النفقـــة إىل ره اجلـــواهر تـــام بالنـــسبةكـــمـــا ذ: أقــول

فلعلــه ، طــوع املنــاطق مرية غــيــًنا حــال الزوجكونــه مــسكو ،)١(﴾رجنخيــ وال.... خترجــوهن ال﴿: ســبحانه

   ،بل هذا هو الظاهر، ًدايًما جدكجعله الشارع ح
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ــ ى فمقتــض، احلــال هــذا يف نك خبــالف املــس،هــاإخراجوز جيــث يــح ةيــن حــال الزوجك مــسنيللفــرق ب

ل أصــل ضــر�ا مــع الغرمــاء كشيــف(: كفقــول اجلــواهر بعــد ذلــ، ن والنفقــةك املــسنيل بــيالقاعــدة التفــص

 بـاقي النفقـة ممـا جتـريك هـي نعـم، منـه عنـدهمً ان هو مفروغاك وإن ،هاري عن غًفضال تجددةامل ىنكبالس

  . )ذمتهم يف ونكوم القسمة وبعدها تي إىل املفلسى �ا عل

  . والنفقة ىنكس النيولذا هم فهموا الفرق ب،  ظاهر الوجهريغ

  



٢٩١

  الًه قـد تـربع بـه هلـا مـثالرين لغـكمـس يف  طلقهالو(: ًالشرائع ممزوجا مع اجلواهر يف قال ):٥مسألة (

ه يـــرم علحيـــت لــه يـــب يف نكـــمل ت ذإ، مـــن مجلــة النفقـــة الالزمـــة لــه أل�ـــا ،ذمتــه يف ىنكه اســـتحقت الـــسلــ

ّ إال اللهـم،  السابقشكالا مع الغرماء اإلضر�ا � ويف، ستحقاق النفقةاإال نئذ يس حيلف ،منه هاإخراج

  . )١()ًاإمجاعون يكأن 

ن إ :قاليوهل  ،ىنكالس  بعد وجودكذلى ل عليدل ال إذ ،ىنكه السيون هلا عليك ال أن تملحين كل

 يف كمـا أشـبه ذلـ أو ،املـسجد يف فـتكاعت أو دار موقوفـة يف نتكسـإذا ذمتـه  يف ىنكالزوج الـسى عل

  . زمان العدة يف ثي من هذا احلاألمرتبدل ى ل عليدل وال، ةيزمان الزوج

 ،ئقـة �ـاناها الالكجرة مثـل سـأع الغرمـاء بـم ضـربت مـكان لـه غرمـاء وقـد فلـسه احلـاكـفإن ( :مث قاال

 وإن ،صـل باألً ونقـصانا منفـيًادةيـف زلـخواحتمـال الت، وم عـادةلـشـهر فالقـدر معانـت معتـدة باألكفإن 

ــاألك ــه ألقراءانــت معتــدة ب ــ ن ــد لتبــيصنــال أخــذت إ و،إشــكال  فــالكذلكــاتفــق  فــإن ،قنياملت  نيب الزائ

  . )القسمة ن ظهر بعديدكنئذ يحقاقها حاست

  .املسألة السابقة يف تقدم ثر بعد الضرب ماكاأل أو قلظهور األ يف :أقول

 اأمواهلــ يف نهاكضرب مــسيــمــا أشــبه مل  أو موقوفــة يف ىنكنــت مــن الــسكان للمــرأة غرمــاء ومتكــإذا مث 

  .ت الطالقيب يف ىنكها السيب علجي إذ ،غرمائهاى قسم علي ثيحب

سبب عــدم معرفــة يــ ملــا ً شــبهةمــن الــواطي أو احلمــل مــن الــزوج أن لعــرف هــي  الًانــت حــامالك مث لــو

 ،الوضـع إىل انـت املـدةكلـزوج خـرج الولـد ل فـإن ،لتضرب به مع الغرماء أقرع ىنكقدر استحقاقها الس

  .  احلاملريغ يف تقدم ما ىانت العدة علكه ريخرج لغوإن 

  انت العدة كما يفـ  املفلسى ورمبا احتمل رجوعها عل(: اجلواهر قالمث إن 

                                                

 



٢٩٢

ون كـ ضـرورة ،وهـو واضـح الفـساد ،مكـ احلريتغـي ت فـاليـعطأر حقها مبا يلتقد  ـثر من أقل احلملكأ

ــه ال، ر املزبــور لالســتظهار حلــق الغرمــاءيالتقــد اســتحقاقها  يف إشــكال  فــال،كم بــذلكم مــن احلــاكــح أن

  . )١()قل من املدةردها التفاوت لو فرض انقضاء عد�ا باأل يف إشكال الما كالزائد 

ن هـم يالعـرف الـذى الـشارع علـ مبـىن إذ ،ًقـل تـأمالون أصـل الـضرب باألكـ يف نكـل، رهكما ذك وهو

نا ركوقد ذ ،ستة أشهر احلمل ال يف تسعة أشهرك كفالالزم الضرب معهم بذل، قلرون املتعارف ال األي

بــل رمبــا ، م املخاطــبحيــث إ�ــ، لفــاظاأل معــاين يف تهميــحجكاملوضــوعات  يف العــرف حجــة أن ًرراكــم

 يظهـر اخلـالف أعطـ فـإن ،ن للحامـليث ولـدرإص يختص يف  مفروض للمناطثركتمل لزوم الضرب بأحي

  . ظاهر رينه غكل، الزائد للورثة

ى قـصصـول دفـع مقـدار مـدة األل باألعمـالجه مع ولعل املت(: قول اجلواهر يف ظهر وجه النظريومنه 

  . )٢( )علم احلال يم حىتكد احلايأبعد احتمال بى صها علخيوضع ما  عدل اجلامعاأل و،صالة العدمهلا أل

فـسد احلمـل قبـل أقـل املـدة  لـو(: ث قـاليـح، ظهـر وجـه قـول الـشرائعيفمما تقدم ،  حالأيى وعل

ث يـح، كرهـا املـسالكذالـيت خر الوجوه احملتملة األ يف  النظررناكظهر مما ذ وقد، )ها بالتفاوتيرجع عل

 مـن املفلس بالبـاقيى املضاربة رجعت عل كوفق تلى وانقضت املدة علدة مضاربت بأجرة إذا و(: قال

مدة املضاربة ى ولو امتدت العدة وزادت عل، ضاربةون املي دون الغرماء بعدي دباقيكساره يد جرة عناأل

رجـع ت أن  وهلـا، آخـرميظهـر غـرإذا شبه ما أ ف،ادةي استحقاقها الزنيتب نه أل،جر�اأالغرماء بى  علرجعت

نـا قـدرنا حقهـا خاصـة ألاملفلـس  على بل، الغرماء على حيتمل عدم رجوعها و،أيسرإذا املفلس ى به عل

   ريتغيادة فال يز استحقاق الزيها مع جتونايمبا أعط

                                                

 

 



٢٩٣

 وذات  احلامــلنيورمبـا فـرق بعـضهم بـ، نــشعر حبالـه أصـالنـا مل إف، ظهـر الـذي ميالف الغـرخيـ و،مكـاحل

نت من الرجوع مل كفلو م، من قوهلا الإتعرف  قراء ال واأل،هي علنةيتقوم الب احلمل حمسوس فإن ،اءقراأل

  . )١( )ادةيًض طلبا للزيتباعد احل يتدع أن أمني

انـت العـدة ك فً حـامالنكـس بـأن مل تكـفلـو انع، سـقاطث قد عرفت انتهاء العدة من احلمل باإليوح

املساحقة من  أو قيالتزر أو  الزوجزمان العدة جبذب الرحم مين يف احلمل إىل شهر فانقلبتقراء واألباأل

 إىل ال النـصراف احلمـل مـن الـزوج  أو،نئـذ حامـل مـن الـزوجيح أل�ـا مكـنقلـب احليهـل ف ى،زوجـة أخـر

 ريبغـــ زمـــان الـــزوج يف محلـــتإذا مـــا ك هـــو ذإ، األولان الظـــاهر كـــ وإن ،احتمـــاالن ،احلمـــل املتعـــارف

 مةيبـضم ،عد�ا عدة احلامل أن  يفشكالاإل ينبغي نه الإ ف،ورة مث طلقتكسباب املذدخال بأحد األاإل

  .ة زوجةيجعاملطلقة الرأن 

: قالـت أو ، حامـلينإ: قالـت أو ،سكبـالع أو ،أشـهر صـرت ذات: وقالـت، انت ذات أقراءكمث لو 

  . صدقت، كذل ريغ إىل ،أشهر أو ت ذات أقراءصر قبل الطالق فسقطت احلملأ

  

                                                

 



٢٩٤

هلـم قـسمته  ن مجاعـة جـازكلـو مـات فـورث املـس(: ًالشرائع ممزوجـا مـع اجلـواهر يف قال ):٦مسألة (

خ يشلــن عــن اكــل، ًانــت حــامالكلــو  هــا حــىتيهلــا ف ىنكســ نئــذ عــدة وفــاة والي النقــالب عــد�ا ح،عنــدنا

اســتحقت  أل�ـا ،مـع انقـضاء عـد�ا أو �ـاذإبّ إال نهاكر مـسان بقـدكـإذا  هلـم قـسمته نيكـمل  أنـه طـالقإ

  . )وزجي ها فاليقسمتها ضرر عل ويف، صفتهى ه عليف ىنكالس

 جمـال لبقائهـا بعـد انقـالب عـد�ا ال إذ ،خيره الـشكـذ ره املـشهور ال مـاكـالقاعدة ما ذى مقتض: أقول

منـا مـن إو، نيالعـ يف  هلـاحـق رث الإلمـع ا إذ ،انـت قاتلـةكإذا مـا ك مل تـرث أو سواء ورثـت، نكاملسيف 

  . حمله يف ما قرركناء فقط مة البيق

 هلا بعد الوفاة مـا ىنك�ا ال سأوالوجه (: خيالشى ًقول الشرائع رادا عل يف علم وجه النظريومما تقدم 

 كذلكا �إ :هيف(: ه اجلواهر بقولهيل علكولذا أش، هلا ىنكس  الًأيضااملطلقة احلامل  إذ ،)ًن حامالكمل ت

  ). حامالانتكوإن 

  : كاملسال يف رناه قالكذ الذيولذا 

  . لك مشنيالقولى صولنا علأى ل هذه املسألة عليتنز أن اعلم(

سقط مـن يـحـق املطلقـة مبـوت الـزوج  ألن ،ًعنهـا مطلقـا فظـاهر  اسحقاق املتوىفالقول بعدمى أما عل

  . والنفقة ىنكالس

ــلإمــا ذهــب ك، ًحــامالانــت كإذا القــول بوجــوب نفقتهــا ى مــا علــأو ب يب مــن نــصجيــمنــا إخ فيه الــشي

  والفـرضً،ت مطلقـايـمـن مـال امل  ال،مكمستند احلاليت هي  )١(ةيوالروا، خيصرح به الش ماى احلمل عل

 يف حــق هلــا ال إذ ،نكرثهــم مــن املــسإى علــ ىنك حــق الــستقــدمي نئــذ فــاليوح، املــسألة تعــدد الــوارثيف 

ع عـــدم جـــواز يـــتفر ًن مطلقـــا والكها باملـــسميتم تقـــديـــ ة فـــالب احلمـــل منـــه خاصـــينـــص يف بـــل، بهمينـــص

  ته يبل غا، القسمة

                                                





٢٩٥

منـا إو، ن الطـالقكمـس يف نحـصري  الكوذلـ، مـا تطلـب النفقـةك، ن حـق ولـدهامـ ىنكن تطلب الـسأ

  . )الزوجى  علكث تستحق ذليم خمتص باملطلقة حكهذا ح

انـت عاقلـة وعلمـت ك  أو،مـات الـزوج أومـا طلقهـا إ أنـه وعلمنـا، ًانت جمنونة مـثالك�ا أفرض  مث لو

 مجـايلان العلم اإلييبعد جر ال ،م املعتدة عدة الوفاةكح يف أو ةق املطلمكح هي يف  فهل،نياألمربأحد 

رث مـا اإلإو، ن والنفقة لعـدة الطـالقكا املسمإ عطائهاإعلمون وجوب يم حيث إ� ،الوارث إىل بالنسبة

 أمـا ،ًرراكـرنـاه مكمـا ذك ،دلاعـدة العـم قكـون احمليكات ياملال ني باألمر دوريث ين حكل، ل املوتجأل

  . ضامهاالعدة فالالزم العمل مبقت إىل بةبالنس

 ري مـن غـ،طـالق زوج ومجـاال مبـوت زوجإ دار علمتـا يف نيانـت زوجتـان لنفـركإذا علم حـال مـا يومنه 

  . تهما طلقيزوج أ وتهما ماتيأعلمهما بأن زوج 

  



٢٩٦

 األول يف ياهلــا مث طلقــت وهــيلــو أمرهــا باالنتقــال فنقلــت رحلهــا وع(: ائعالــشر يف قــال ):٧مــسألة (

مث  ثــاينال إىل ولــو انتقلــت ،ثــاينال يف  ورحلهــا مث طلقــت اعتــدتاهلــايع يولــو انتقلــت وبقــ، هيــف اعتــدت

 األولخرجــت مــن  ولــو، صــار منزهلــا نــه ألثــاينال يف مث طلقــت اعتــدت،  لنقــل متاعهــااألول إىل رجعــت

  . )هيلإمأمورة باالنتقال  أل�ا ثاينال يف اعتدت ثاينال إىل وصولبل القفطلقت 

، ًون حرامـايكـذنه قد إ رياخلروج بغ و،الزوجذن إب أو ذن الزوجإ ري املرأة عن دارها بغقد خترج: أقول

تـاب ك يف وقـد عرفـت، هـايفـق علني الـزوج ال ألن  أوجلـاءاإل أو راهكـاإل أو  لالضـطرارًون حـالاليكوقد 

ى قــدر علــي ال نــه أل أوةيان عــدم النفقــة معــصكــ ســواء ،هــاينفــق عليمل إذا هــا يطاعــة لــه عل الأنــه  احكــالن

  . كأشبه ذل ما النفقة أو

املشاهد  يف فياحلرم الشر أو ت أقربائهايبكان آخر كم يف رجة خاطلقت وهيإذا ف، أي حالى وعل

الظـاهر مـن قولـه  نـه ألت الـزوجيبىل  إفالظاهر لزوم رجوعها، ك ذلريغ أو احلمام أو السوق أو ةاملشرف

املــراد  ألن ،)٢(رجن﴾خيـ خترجـوهن وال ﴿ال :وقولـه تعــاىل ،)١(﴾نتمكث سـيــنوهن مـن حك﴿اسـ: سـبحانه

ًنا كمـسونه كسقط عن يه مل ين وقت الطالق فيكمل إذا ف، هين فكت الزوج الساي عن بخراجاإل واخلروج

 األولن كاملـس يف س االعتبـاريه فلـيـوعل، رجـت عنـهخأ�ا أً صدق عرفا هناكنعت عن سُمإذا ولذا ، هلا

انـت وقـت ك سـواء ،هيـف هـاؤالـالزم بقا فـإن ،هيـث أقـام الـزوج فيـح ثـاينن الكاملـس إىل ثاثنقلت األإذا 

  . قيالطر يف أو ثاينال أو يف األول يف الطالق

                                                

 

 



٢٩٧

ى أدلتنا سـو يف سيول، صوهلمأنابعة عن  يًا من فروع املقام للعامة وهريثكن إ( :اجلواهر يف ولذا قال

ا�ن كسـإ باألمرى املشتملة على خرة األيواآل، اخلروج وخراج عن اإلالنهيى لة علشتمفة املية الشرياآل

ــمــن ح ــاء علــ، نتمكث ســي ــب يف  باالعتــداداألمــرالنــصوص مــن  يف مــاى وســو، املطلقــة يف �ــاأى ًبن وت ي

  . و�نيأزواجهن املعرب عنه بب

 يف ذن هلـناإلى علـة املـشتملة يـ الرجعريغـ يف ردةاخـر الـوالنـصوص األنة يًولعل املنساق خصوصا بقر

بعــد  دثحيــلعــل هللا  و﴿،جازواألكــو�ن كــحــاهلن قبــل الطــالق لى رادة بقــائهن علــإن شــئن يــاالعتــداد أ

نـة والتـشوف يه مـن الزرين واخلـضاب وغـي بـالتزاألمـرولـذا ورد ، زواج �ـنً رجوعا مـن األأي ﴾ً أمراكذل

 خـراجاإل واخلروج أن ًقد عرفت سابقا، مةكذه احلهل هلواه ورجوعه بالطالق فتعتد عنده ًجالباست اللزوج

بـل ، ارات املندوبـةيـ مـن الزًأيـضا احلـج ريغـ وبـل، ذنً هلـا احلـج منـدوبا بـاإلوزجيـنـه أ و،قهمـائز مع اتفاجا

  . )ومطلق السفر ولو للنزهة

وقـد ، ًاإخراجـ أو ًان خروجـاكـ وإن وازان اجلـيـب وقالمـه الـسابكضـراب عـن إأنـه ك ريخـالمـه األكن كل

  .ما سبقي حنن فاخرتنا ذلك

ًا يًمـا وضـعكس حي ولـفـييلكم تكـ حخـراجاإل أو عـدم اخلـروجت بيـالب يف البقاء أن من الواضحمث إن 

ًمثــا إون يكــ خـراجاإل أو منــا اخلــروجإو، تيـ البك ذلــريغـ يف تــصح العــدة خرجـت الأ أو خرجــتإذا  حـىت

ة يمعـــص بـــدون أو ًايعاصـــ أو ةيأخرجـــت عاصـــ أو خرجـــتإذا فـــ، خـــرج الثالـــثمـــن امل أو منـــه منهـــا أو

انقـضاء ى دل علـ طـالق مـا إل،عـادةاإل إىل مضت عد�ا صحت العـدة وال حتتـاج حىت هحنو ولالضطرار

ًتابا وسنةكوضع احلمل  أو رُشهاأل قراء أوعد�ن باأل   . ًاإمجاع وً

   إىلً،حراما أو ً جائزاخراجاإل أو ون اخلروجك نيفرق ب ال أنه ظهري كومن ذل
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النظـر   مـع قطـع،ةيمعـص أو تنـزه أو ارةيـز ان سفر حـج أوكسواء ، ما أشبه أو افكأو االعت السفر 

حـال  أو يف ًئـايجم أو ًق احلـج رواحـايـطر يف طلقـتإذا فـ، ًعما تقدم مـن اجلـواز خـصوصا للحـج الواجـب

لـزم يمنـا إو، احلرمـةى عل ّالإًلزم الرجوع فورا ي  مل،كذلك ارةيفر الزس اف أوكاالعت إىل بالنسبة أو ،احلج

ى ة علــيــاألمه الواجــب بقــدم احلــجي نــه أل،احلج الواجــب باالســتطاعةكــً واجبــا رضاعــيمل إذا ً  فــوراالرجــوع

 األويلم كـه احليـعل تقدم ييم ثانوكحجيار اإل والنذر إذ حنومها وارجيواإل ًان واجبا بالنذركإذا ال ، كذل

 يف طاعـة الـزوجإمـع وجـوب  هـاان قبـل زواجكـولـو   النذررضاتع يف رناهكما ذك، روج واخلخراجبعدم اإل

  . احلج والنذر تايبك

ث يــح، المــه كيكـحم يف خيره الــشكـمنهــا مــا ذالـيت  و،لمــا�مك مـن ريثــك يف ظهــر وجـه النظــري كوبـذل

   :قال

   :ه مسألتانيان ففيفارقت البنوإن (

  . قامة مدة مقدرةإ يف أذني النزهة ومل أو ارةيلزا أو احلج يف ون أذن هلايك أن :همايحدإ

  . كذل يف ذن هلاأ: ةيوالثان

ان كـأرادت العـود إذا فـ، ًق خموفا وتنقطع عـن الرفقـةيان الطركنه رمبا إ ف،لزمها العودي ال :األوىل يفف

 م بعــديتقــ أن ز هلــاجيــقــضت حجهــا مل إذا احلــج  يف ان أذن هلــاكــ فــإن وجههــا يف دتتعــ وإن ،كهلــا ذلــ

قـضت  أو مـضت الـثالثإذا فـ، اميـم ثالثـة أيتقـ أن ارة فلهـايـالز أو النزهـة يف ان أذن هلاك وإن ،قضائها

ن علمــت مــن إفــ الإ و،عــذر نــه ألميتقــ أن ق فلهــايــالطر يف مل جتــد رفقــة تعــود معهــم وخافــت فــإن حجهــا

 ال:  فقـال بعـضهمالإ و،كمـن عـد�ا لزمهـا ذلـ يمـا بقـ يتقـض أن نهـاكالبلـد أم يف عـادتإذا �ا أحاهلا 

مــأمورة  ريمــأمورة بــالعود غــ أل�ــا لزمهــا العــودي: وقــال آخــرون، موضــعها يف قامــةبــل هلــا اإل لزمهــا العــودي

   .ىوق وهو األ،قامةباإل
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البلــد  يف يطلقــت وهــ وإن ،ني املنــزلنيمــا لــو طلقــت بــكن في البلــدنيبــ يطلقــت وهــن إ :ةيــالثان وىف

 يف مــاكم كن فــاحليكــمل  فــإن ،قــوالن ،قامــة املــدة املــضروبةل هلــا اإلوهــ، اميــقامــة ثالثــة ألزمهــا اإل ثــاينال

   .)األوىل املسألة

 مث االنتقــال يف ذن هلــاأاســتعاره فــ أو اســتأجره أو  لزوجهــاًن منــزالكانــت تــسكلــو (: القواعــد يف وقــال

ولــو  ،هيــ قبــل االنتقــال اعتــدت فاألول يف يولــو طلقهــا وهــ، هيــاعتــدت ف ثــايننــزل الامل يف يطلقهــا وهــ

 ثـاينال إىل فلـو انتقلـت، ن ال باملـالمنـا هـو بالبـدإواالنتقـال  ،ثـاينال يف ق االنتقـال اعتـدتيطر يف طلقت

مث  ثـاينال إىل لو انتقلتو، األول يف نتكولو نقلت رحلها ومل تنتقل بعد س، هينت فكومل تنقل رحلها س

الـسفر مث  يف ولـو أذن هلـا ،ينثـاال يف ه اعتـدتيـ آخـر فطلقـت فلغـرض أو ل رحلهـا لنقاألول إىل رجعت

فلـو خرجـت مـن ، الثـاين أو البلد ال إىل اهلاي سواء نقلت رحلها وع،منزهلا يف  اعتدتطلقها قبل اخلروج

ولو  ،ثاينال يف قرب االعتدادا فطلقت قبل مفارقة املنازل فاألارحتلو أو موضع اجتماع القافلة إىل املنزل

ولـو جنـزت ، سـفرها يف  الرجـوع واملـضيني بري تتخ�اأقرب ت فاألطلق  مثارةيالز أو ان سفرها للتجارةك

، فـال الإق ويـضل عـن مـدة الطرفـيمـن العـدة مـا  يبقـن إ منزهلـا إىل عتحاجتها من السفر مث طلقت رج

، ال  أوإشكالى  زمانه علنيسواء تع، ًان واجباكن إ اف مث طلقها خرجت وقضتهك االعتذن هلا يفأو ول

 ،ثـاينال يف فأنـا أعتـد نقلتـين: مث اختلفـا فقالـت ثـاينال يف منزل آخر مث طلقهـا إىل روجاخل يف ذن هلاأولو ا

 يف اخـتالف نـه أل قولـهميوتقـد، ةلـه للنقيـلإ ياملـض يف ذناإل ألن ، قوهلـامياحتمـل تقـد، كنقلتـ مـا: وقال

  . )قصده وهو أقرب

  : فهنا أمران، حال أي ىوعل
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  .  حرام أم الخراجهل اخلروج واإل: األول

 أو ًايـًتـا ثانيان بكـ سـواء ،ت الـزوجيب إىل الرجوعّ إال فيلكون التيك ر احلرمة اليتقدى علنه إ :ثاينوال

 إىلتج حيـمل  ثـاين الاألمرومـن قـال بـ، ه الفـروعل هـذكـمندوحة من  يف  فهواألول األمرفمن قال ب، ال أو

ات يــالروا يف ســفر احلــج وحنــوه ملــا ىنستث يــثــاينالقائــل بال أن  إىلضــافةهــذا باإل، روهــاكذالــيت ل يالتفاصــ

  . املتقدمة
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ــديــالبدو(: الــشرائع يف قــال ):٨مــسألة (  فلــو ارحتــل النــازلون بــه ،هيــطلقــت ف الــذياملنــزل  يف ة تعت

ولـو ، قامـةغلـب اخلـوف باإليمل  ه أقامـت معهـم مـايـأهلهـا ف يبق وإن ،ًدفعا لضرر االنفرادارحتلت معهم 

  . )لضرر الوحشة باالنفرادً شبه جواز النقل دفعااأله منعة في فمن يرحل أهلها وبق

فلـو ، شـعر أو تهـا مـن وبـريان بكـ وإن ،هيـطلقـت ف الـذياملنـزل  يف ة تعتـديـالبدو(: القواعـد يف وقال

 يولـو رحـل أهلهـا وبقـ، أمنـتن إ ه أقامـت معهـميـأهلهـا ف يبقـ وإن ، منها ارحتلت معهـمارحتل النازلون

أمــا لــو ، تفرد عــنهمًهــل دفعــا لــضرر الوحــشة بــالجــواز االرحتــال مــع األقرب ه منعــة وتــأمن معهــم فــاأليــف

  . )نتقلوايأهلها مل  ألن ال أقامتإ و،خافت هربت معهم فإن ،هربوا عن املوضع لعدو

وز هلا جي  الخراجحرمة اخلروج واإلى لًنه بناء عإف، املسألة السابقة يف تقدم القاعدة ماى مقتض: أقول

روه مـــن كـــذ ومـــا، احلـــرج أو العـــسر أو مـــع الـــضرر ّالإ زوج ريغـــ أو ً زوجـــاخـــراجهـــا اإلريلغ  والاخلـــروج

ومـا ، مـا هـو واضـحك كمـا أشـبه ذلـ أو االنتقال أو ة للعدويخصوص ال فالإمور املستثناة وق األيمصاد

ذهــب أهــل الــيت ة ياحلــضر إىل  بالنــسبةكذلكــ األمرال فــإمــن بــاب املثــال و هــي منــاإة يــروه مــن البدوكــذ

  . كحنو ذل ل أويخوف الس أو كنيقذف الربا أو حدثت الزالزل أو  العدوبعضهم لعدو وحنو أو بلدها

 بعـــد كع ذلـــيـــمج يف  مـــايـــكعلى فـــخي ال(: ور بقولـــهكلهم املـــذيتفـــص يف هميل اجلـــواهر علـــكوقـــد أشـــ

 زهـةنللان كـم إىل انكـتهـا مـن ميقـل بنتظهر منهم من عدم جواز يعساه   ماً خصوصارناكحاطة مبا ذاإل

ضــرورة عــدم املفهــوم مــن  ،ىمــا تــركهــو  إذ ،فعلــه البــدويممــا  ك ذلــريلغــ أو ىاملرعــ أو طلــب املــاءلأو 

 حسب حاله فالى عل هي رجَخت  والرج منهُخت تها اليب يف من بقائها حال االعتدادد يتاب والسنة أزكال

  . )هيه مما هم علريان وغكم إىل انكه تنقل البدو من مينافي
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 وإن ،ث شـاءيـنها حكًنا أسـكن مـسكـمل ت فـإن نةيالـسف يف لو طلقهـا(: الشرائع يف قال ):٩مسألة ( 

  . )هايًنا اعتدت فكانت مسك

ــة مــن الــزوج ات منهــيــب يف زة املرافــق اعتــدتيــوت متميــبى  اشــتملت علــفــإن(: كاملــسال ويف  معتزل

ان معهـا كـن  فـإة نظـرريانـت صـغك وإن ،ة املرافـقدها حجرة منفـريدار فكانت ك آخر وًتاين الزوج بكوس

ها يفى بقيث ين خروجه منها مع انتفاء الضرر خبروجه حبكولو أم، هايدفع اخللوة احملرمة اعتدت فيحمرم 

أقـرب املنـازل  يب حتـرجيـث تعتـد خارجهـا يـوح، ت الواحـديـالب يف ما تقدمك ،نه معاجلتها وجبكميمن 

  . )ضرورة اخلروج من منزل الطالق يف ما تقدمك، الشرط إىل الصاحلة هلا

   إذ ،املسائل السابقة يف عرفت ماى عل، ه نظرانيوف

  . حرمة خلوة الزوج �اى ل عليدل ال: ًأوال

  .قرب فاألقربلزوم األعلى ل يدل ال: ًايوثان

ًنا هلا اعتدت كانت مسك فإن ،نةيالسف يف يطلقها وه لو(: ث قاليح، علم وجه قول القواعديومنه 

  . )كقرب ذلاأل ،نة تناسب حاهلايسف يف ا�اكسإ  لهوهل، ث شاءيح نهاكال أسإ و،هايف

جـوز يهـا فرين غكمـس س هلـاين معتاد هلـا ولـكنة مسيالسف أن ريالتقد أن وجه القرب(: حيضااإل ويف

مـل حيمنـا إطـالق الـشارع إ ألن ،تيـب يف ا�اكسـإتمل وجـوب حيو، ةي الشخصالعادة إىل ًا�ا نظراكسإله 

  . )١()األولب قر واأل،النادرى عل غلب الاألى عل

ت يــب يف أي نهاكسيــ أن منــا لــهإو، ةيــة وال العــادة العرفيزان العــادة الشخــصيــس امليلــ أنــه وقــد عرفــت

 فإن ،هايا�ا فكسإًنا فالالزم كانت مسكإذا أما ، نة النقليسفكن كمس رينة غيانت السفكإذا ما يشاء ف

  . هارينة وغي السفنيفرتق احلال بي ن الكتميمل 
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 وإن ،الـسفن يف ىنكسلـاعتـادت اإذا ً خـصوصا كقرب ذلاأل: ثام عند قول القواعدشف اللكوعن  

 حــدوث الرجعــة مــع نتم﴾ ومناســبةكث ســيــنوهن مــن حكســأ﴿ ًا هلــا لعمــومكنة مــسي الــسفك تلــنكــمل ت

  فــالوتيــالب يف نةيدخلــت الــسف فــإن ،وتيــ عــن البخــراجمنــا وقــع عــن اخلــروج واإلإ النهــي فــإن ،صــلاأل

  . الغالبى ان علكس لإلًتمل العدم محالحيو،  عنهخراجصل اإل حيت حىتيب ال فالإ وإخراج

المهــم ى كًاملتجــه بنــاء علــ أن  ضــرورة،عيــاجلم يف  مــايــك علىفــخي وال(: ولــذا ردهــم اجلــواهر بقولــه

ن كـميمـن العـدة مـا  يان قـد بقـكـوقـد قـضت وطرهـا و و�ـا مـسافرةكمنزهلا مع فـرض  إىل السابق عودها

ت يـب يف بـل، نةيسفالـ كتلـ يف مـذاقهم وجـوب قـضائها العـدةى ًاملتجه بناء علـ أن امك، تهايب يف هؤضاق

، وعـن منـزل آخـرى نة أخـري عـن سـفًهـا فـضاليت فيـ بري غـزيجيـ ا فـالًنا هلـكانت مسكإذا الطالق منها 

  .)١()ةي جواز اخللوة بالرجعًأيضاوقد عرفت 

بعض الفصول  يفف، ث زوجها ربانيحنة ياملد يف نكنة ومسيالسف يف نكنان مسكان هلا مسكمث إن 

 كذلكــو، هيــطلقــت ف الــذين ك فاالعتبــار باملــس،البلــد يف ىبقــيبعــض الفــصول  ويف، نتهيســف يف سافريــ

 أو وجـب الـضرري مـا أو  شـرعيورأحـدمها حمـذ يف صـارإذا نعـم ، تعـددةوطـان املاأل أو ني وطنـحال ذي

 أي بـل، هـو مبـا هـو ثـاينن الكم وجـوب املـسن الظاهر عدكل ،ثاينن الكاملس إىل العسر واحلرج انتقلت

 الــذين كبعــد تعــذر املــس ثــاينن الكة للمــسيخــصوصى ل علــيــدل ال إذ ،الــزوج بــه ين آخــر رضــكمــس

  . ن الزوجكمسالرواية  وةيبأن الظاهر من اآل: قاليّ إال أن اللهم، هيطلقت ف

  

                                                

 



٣٠٤

ذنـه إ ريبغـنه فخرجـت كمـس يف يطلقت وهـإذا (: ًالشرائع ممزوجا مع اجلواهر يف قال ):١٠مسألة (

ه ومل يـت فيـمنزهلـا وطلقهـا وبق يف نةكانـت قبـل الطـالق سـاك وإن ً،جـرة هلـا قطعـاأمنزهلا فـال  يف نتكوس

ــه فلــءن مــع حــضوره ومالكتطالــب مبــس ــاأليت الظــاهر منهــا  ألن ،القواعــد يف مــاك، جرةس هلــا املطالبــة ب

 هيـنت فكًنا فـسك لـو اسـتأجرت مـسذاكـو، ذنـهإ ريه بغـرين غـيـدى مـن قـضكنئذ ي حجرة فهيالتطوع باأل

  . )ريث تتخيح  النهاكسيث يه حيعل ىنكمنا تستحق السإأل�ا 

 اسـتأجرت ،بعـده أو  قبـل الطـالق سـواء خرجـت،هيـن فكن فلـم تـسكالـزوج هلـا املـس وفرإذا : أقول

الـرزق وفـر الـزوج هلـا إذا حـال مـا كهـي  إذ نكجـرة املـسأالـزوج ى تـستحق علـمل  ،ال أو دين اجلدكاملس

.ًمن متربع مثال أو ًلت رزقا من نفسهاكمنا أإو، لهكفلم تأ

ـــمل إذا و ـــزوج هلـــا املـــسي ، بـــالتربع أو ارجيـــن باإلكمـــس إىل بعـــده أو ن فخرجـــت قبـــل الطـــالقكوفر ال

صـورة التـربع  يف وأمـا، جار فواضـحيصـورة االسـت يف  أما،نيال احلالك يف جرةه حق األين هلا عل أفالظاهر

 أو أو �ـب  النفقـةكتستعمل تلـ أن ني فرق بريه النفقة من غيهلا عل أن اح منكتاب النك يف فلما تقدم

  .ن جزء من النفقةكواملس، ك ذلريغ أو حتفظ

ان هلا ك نارينار فاستأجرت بنصف ديل شهر بدك يف ن الالئق �اكان املسكلو  أنه تضحي كومن ذل

لت نصف ك فأًوم مثاليل ك يف أعطاها املدإذا ج الزو أن ماك، ناريبنصف د نار اليالزوج بالدى احلق عل

  . عامل الثبوت يف هذا، خران هلا النصف اآلكاملد 

 اريجيـن اإلكأعطاهـا للمـساليت جرة �ا قصدت التربع باألأ يف مقبولة القول يثبات فهعامل اإل يف أما

غرفة املـسجد ك جمان حمل يف نتك سني�ا هل قصدت التربع حأ إىل  بالنسبةكذلكو، أم مل تقصد التربع

 ّالإها يس علي�ا قصدت التربع فلأالزوج ى أما مع دعو، نسانمن قبل اإلّ إال تعرف ة اليالن ألن ،أم ال

   ،نيميال



٣٠٥

  .ى الدعونيقوانى مقتض يه ماك

ان كـ و،تربعـت: �ا قالـتأشهدوا  فإن ،تربعت ينإ: �ا قالتأ مسعوها الذيولو جاء الزوج بالشهود 

وم يـ كقالـت ذلـ�ـا أهـا مسعنا: قـالوا وإن ،احلـق مـع الـزوج انكـ، ًمـثال وانقـضاء العـدة ىنكقوهلا بعد الـس

 التـربع باملـدة نـسانقـصد اإل إذ ،ن احلـق معهـا أفالظـاهر،  تراجعـتينكـين قلتـه لإنعـم :  فقالـت،طلقت

 نيمــيالّإال  هــايس لــه علي فلــ،مــن قبلــهّ إال عــرفي  والرجــوع ممــا ال،تربعــهى لزمــه البقــاء علــي املــستقبلة ال

  .الفرض السابقك

النفقـة حـق  إذ ،ن هلـا الرجـوع أمل تنـو أحـدمها فالظـاهرإذا  أمـا ،ة الرجوع والتـربعيصورة ن يف لهكهذا 

  . ان هلا احلقكث مل تنو التربع ي فح،ة التربعين الإسقطها ي هلا ال

   :ث قاليح، كسالعبارة امل يف شيظهر نوع تشويرنا كومما ذ

نـوت  وإن ،ىل هللا تعـانينها وبـيما بيجرة فه باأليعدم جواز رجوعها عل يف شبهة النوت التربع ففإن (

عدمـه  أو ،نفقـة الزوجـة وجـواز مطالبتهـا �ـاكذمتـه  يف ىنكورة حـق الـسريصـ يففـً ئايمل تنو شـ أو الرجوع

 ،مل تنـو  هلـا لـورجـوع ال إذ ،ة الرجـوعيـنى قبـل منهـا دعـوي و�ا متطوعة �ا فالكمن  ظاهر حاهلا إىل نظر

�ــا أ بًأيــضاوعلــل ، لظــاهر باً جــزم املــصنف بعــدم رجوعهــا عمــال، وجهــان،التــربعى طــالق علــوحبمــل اإل

مـن ك ،ترجـع ذنـه فـالإ رينه بغية لديون قاضكنها من املطالبة تكمنزهلا وعدم مطالبتها مع مت يف ناهاكبس

ى علـ ي وهـ،نفقـات الواجبـةناها مـن مجلـة الكن سـأل بكشيو ،يذن شرعإذنه وال إ ريه بغرين غيدى قض

ة يون قاضــكــت أن و�اكلــزم مــن ســي وال ،هاؤب قــضاجيــالذمــة بفوا�ــا و يف تــستقرالــيت حــد نفقــة الزوجــة 

فإ�ـا سها نفـى نفقـت علـأزوجتـه ف يها وهينفاق علامتنع من اإلإذا ال مل تستحق نفقة إذنه وإ رينه بغيلد

ون الظـاهر مـن حاهلـا التـربع ى كـودعـو، ًامجاعـإذنـه مـع وجـوب قـضائها  إري بغـنهية لديون قاضكنئذ تيح

  . )١()خرجت بقصد الرجوعإذا ما يتخلف في

                                                

 



٣٠٦

 الظـاهر العـدم ،نكجارها املـسيم مث اسـتكها مراجعة احلايلزم علين فهل كمث لو امتنع الزوج من املس

 صــلاأللــزوم الرجـوع فى دل علـيــ  املمتنـع الم ويلكون احلــاكـ و،مكوم مراجعـة احلــالــزى ل علـيــدل ال نـهأل

ه يـدل عليـو، ًأيـضام كذن احلـاإدون حـق هلـا التقـاص بـه بـ الإ و،هـا حقهـا فهـويلإدفع الزوج  فإن ،العدم

  . احكتاب النك يف وقد تقدمت ،)صلى هللا عليه وآله( قصة هند مع رسول هللا

ــاألمــرولــو دار ، نــتكمتن إ جاريعلــم جــواز تقاصــها قبــل االســتيومنــه  جار ي االســت التقــاص قبــلني ب

  .خراآلى حدمها علة ملزمة أليأولو ال إذ ،نياألمر ني ب فالظاهر التساوي،دهوبع

احتمـاالن مـن  ،رخـص قـدر األ أم هلـاريجـرة فهـل تتخـأى نان الئقان أحـدمها أغلـك مسك هناانكولو 

 فــالالزم ريحــق الغــ يف ًه تــصرفايــف أن ومــن، مهــاريل واللبــاس وغكــ حــال األكذلكــو اقــةيالل يف التــساوي

  : احتماالن ، والضرورة تقدر بقدرها،قدر الضرورةى ه علياالقتصار ف

  . أقرب صناعة: األول

  ً.اطاياحت :ثاينوال

مــستأجر   والكن مملــوكن لــه مــسيكــبعــد الطــالق فلــم أو غــاب ًلــو طلقهــا غائبــا (: القواعــد يف قــال

ت مــن دون ولــو اســتأجر، هيــاالســتدانة عل يف أذن هلــايــ أن  ولــهنكجــرة املــسأه قــدر يــم علكاســتدان احلــا

  .)هيذنه فالوجه رجوعها علإ

ناها كة فنفقتهــا وســيــل مطلقــة رجعكــة ويــمطلقــة رجع أل�ــا :هيــ علوجــه رجوعهــا يف حيــضااإل يف وقــال

أذن هلــا هــو وهــو يــمل  إذ تمــل عــدم الرجــوعحي و،ةيــإمجاعفى ربكــوأمــا ال، فظــاهرةى أمــا الــصغر، نيالــدك

  ه يول إذ ،هيرة عله مع القديظاهر وال ول



٣٠٧

  . األول قوىاألو، انت متربعةكاب في الغنه ويلإ فمكاحلا

منزهلــا ومل  يف نتكلــو ســ(: ث قــاليــح، كقــول القواعــد بعــد ذلــ يف ممــا تقــدم ظهــر وجــه النظــرمث إن 

ه يـقـصدت الرجـوع فف:  ولـو قالـت،الظاهر منها التطـوع ألن ،جرةس هلا املطالبة باألين فلكتطالب مبس

  . )إشكال

منزهلــا وعــدم مطالبتــه مــع  يف ناهاكن ســوأل، �ــا أعــرف بقــصدهاأ أ مــننــشي(: حيــضااإل يف ولــذا قــال

 ريه بغـرين غـيـدى مـن قـضك ،ترجـع  فـالذن شـرعي إذنه والإ رينه بغية لدياضون قكالبة ت املطنها منكمت

 سقطيـ هلـا ثابـت فـال ىنكحـق الـس ألن  رجوعهـا واحلـق عنـدي،ةءصالة الرباأومن  ،يعذن شرإذنه وال إ

  . )ء من هذه ثابت هناس شييعلم التربع ول أو ًاحيها صرإسقاط أو اهيلإبأدائه ّإال 

ث يـح ىنكتـستحق الـس أل�ـا ه مل تستحق أجرتـهينت فكًنا فسكولو استأجرت مس(: مث قال القواعد

نها مـدة كة مسبأجر أو هرين غكان هلا املطالبة مبسكمنزهلا  يف يولو طلقت وه، ريتخيث يح نها الكسي

  . )العدة

  .رهكما ذكوهو 

احلـق ثابـت بـدون  ألن ،صـالة العـدمأجـراء إ حـق لـه ،علم الـوارث هـل قـصدت التـربعيولو ماتت ومل 

أصـل  يرجيـث يح ونه أم الين مديسقط دأمورثه  أن علم الوارث هليمل إذا ما ك فهو ،قصد التربع منها

  . العدم

  



٣٠٨

نفــق ي أنــه وروي، ًحــامالانــت كهــا زوجهــا ولــو عن ىفونفقــة للمتــ ال(: الــشرائع يف قــال ):١١مــسألة (

  . )تءث شايت حيتب أن وهلا، بعد ةيالروا  ويف،ب احلمليها من نصيعل

ها انكم سـكـ وأما مـسألة ح،احكتاب النكباب النفقات من  يف عدم النفقة هلا يف المكتقدم ال: أقول

بعــض ه ونــسب، هيــعل مجــاعة اإليــوعــن ظــاهر الغن، تءث شــايــو�ــا حتيجــواز ب يف ال خــالف أنــه فالظــاهر

  : اتي متواتر الرواكذلى دل عليو، صحابمذهب األ إىل الفقهاء

ن يـزوجهـا أ تـويفة عـن امـرأ )عليـه الـسالم(  أبـا عبـد هللاسـألت:  قـال،مان بـن خالـديمثل مـا عـن سـل

ه الــصالة يــعل(ًا يــعلن إ :مث قــال، تءث شــايــح: قــال ،تء شــاثيــح أو ت زوجهــا تعتــديــب يف تعتــد

   .)١(تهيب إىل دها فانطلق �اي فأخذ بلثومكم أ ى ملا مات عمر أت)والسالم

  . ةيهذه الروا يف ليوقد تقدم وجه الذ

عنهــا زوجهــا  وىفعــن املتــ) يــه الــسالمعل( عبــد هللا ســألت أبــا:  قــال،ماني بــن ســلعبــد هللاة يــروا ويف

ا ت زوجهــيــب يف تعتــد أن تءشــان إ :فقــال ،ت فتعتــدءشــان إ تهــايمهــا مــن بأهــا ويت أبيــب إىل أختــرج

   .)٢(ًايتحل وال تلبس حلكت وال، أهلها يف ت اعتدتءشا وإن ،اعتدت

  . رارهاكت إىل حاجة تقدمت مما الاليت ات يها من الرواريغإىل 

  

                                                



 



٣٠٩

ًا ناشزا مل تستحق سيولو طلقها رجع(: القواعد يف قال ):١٢مسألة ( اح ال كصلب النيف  أل�ا ،ىنكً

ذا لــو كــو، أثنــاء العــدة اســتحقت يف ولــو أطاعــت، ة للحمــل وقلنــا النفقــًون حــامالكــتّ إال أن تــستحقها

 رياحــه لردتــه عــن غــك ولــو فــسخت ن،عــادت اســتحقت وإن ،ىنكأثنــاء العــدة ســقطت الــس يف نــشزت

  ).احها لرد�ا مل تستحقكولو فسخ ن، فطرة استحقت

و إن كانـت بـرزة وإال فـال، ولـو وجـب حـد أم كـ أحـضرها جملـس احلميهـا غـريعلى ادعـ ولو(: مث قال

  ).نيخترج من الد قامته وحبسها حىتإلقصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم إخراجها 

موضــع ال  يف ونكــتّســالم إال أن دار اإل إىل احلــرب لزمتهــا اهلجــرة دار يف يولــو طلقــت وهــ(: وقــال

  . )نهايد نفسها والى ختاف عل

  . )احكصلب النيف أل�ا ( :قوله

، ةيــ الزوجنفقــة العــدة مــن جهــة أن ىدل علــ بــل مــن جهــة مــا، اسيــس مــن جهــة القي لــكوذلــ: أقــول

ًنفقة للناشز نصا ما الكف
ة يمبنزلة الزوجاليت هي ة ّحال العد يف نفقة هلا  ال،ةيحال الزوج يف ًاإمجاعو )١(

 مكـرنـا حكمـا ذ كثـاين واخرتنـا ال،للحامـل أو النفقـة للحمـل أن احكـتاب النك يف وقد تقدم ، أوىلقيبطر

  . باب النفقات يف �ارد دته أور

  . )ميه غريعلى ادع ولو(: قوله

  . الربزةري مسألة الربزة وغتاب القضاءك يف رناكقد ذ: أقول

ًانـا ية وأحيـمـن الـضرورات العرف نه ألةياملدع هي انتكإذا م كجملس احل إىل مث الظاهر جواز خروجها

  ث تضطريحً شرفها مثالى اسق االعتداد علأراد فإذا ما ك، ًأيضاة يالشرع

                                                

 



٣١٠

  .)١(ن فلما ورد من حبس املماطل الغينيعطاء الدأما حبسها إل، مكاحلا ة عندياكللش

 منــزل الطــالق حــسب مــا يف ن اهلجــرة أهــم مــن البقــاءفــأل، )دار احلــرب يف يطلقــت وهــ لــو(: قولــه

  . نيليده املتشرعة من الدليستفي

  

                                                





٣١١

 الف والخــ صح بــاليــالعــدة مل  يف تلــو تزوجــ(: ًالــشرائع ممزوجــا مــع اجلــواهر يف قــال ):١٣مــسألة (

نئـذ ي وح، حال اجلهـل والعلـمني فرق بري من غ،احكتاب النك يف المكما تقدم الك ،ًىً نصا وفتوإشكال

�ـا  ثـايندخل اليـمل وعقـدها ن إ نئـذي فح،قطعهـاي جمـرد القعـد الفاسـد ال ألن ً، قطعـااألولمل تنقطع عدة 

 ملـا ً،أيـضا كذلكـم كفـاحل ميًملا بالتحراع ثاينها الأوطن إ لب، إشكال خالف وال بال األوىلعدة  يف يفه

ها يعدة عل  وال،األولعدة  يف نئذيح ي فه،مل حتمل أو حرمة ملاء زان سواء محلت منه ال أنه عرفت من

أســبق واســتأنفت عــدة  أل�ــا األول ومل حتمــل أمتــت عــدة ًان جــاهالكــولــو ، هيــالم فكــمــا تقــدم ال كثــاينلل

  . )هيعل مجاعبل عن اخلالف اإل، بل املشهور، ً عمالنيتيأشهر الروا ىعل ثاينللى خرأ

املقنعــة  يف عــن الــصدوق يكــوهــذا حم، ًعــايتأخــذ عــدة واحــدة منهمــا مج �ــاأوهنــا قــول آخــر ب: أقــول

  .هريوغ

  : اتيقول املشهور متواتر الرواى دل عليو

 عنهــا زوجهــا تـوىفى ية احلبلــاملــرأ:  قـال،)عليـه الــسالم( جعفــر أيب عــن، بــن مـسلم مثـل مــا عـن حممــد

تزوجهـا دخـل �ـا  الـذيان كـن إ :)عليـه الـسالم(  فقـال،ًتعتد أربعة أشهر وعشرا أن فتضع وتزوج قبل

خـر مـن اآلى  واسـتقبلت عـدة أخـراألولهـا مـن عـدة يعل ي واعتـدت مبـا بقـ،ًنهما ومل حتل له أبدايفرق ب

   .)١(من عد�ا وهو خاطب من اخلطاب يبق نهما وأمتت ماين دخل �ا فرق بيكمل  وإن ،ثالثة قروء

وت زوجهــا فتــضع ى ميــســألته عــن املــرأة احلبلــ:  قــال،)عليــه الــسالم(  أيب عبــد هللاعــن، وعــن احللــيب

، ًنهمــا ومل حتــل لــه أبــدايان دخــل �ــا فــرق بكــن إ :فقــال ،ً هلــا أربعــة أشــهر وعــشرامتــضي أن وتــزوج قبــل

  من ى عدة أخر واستقبلت األولها من يعل يبق واعتدت ما

                                                





٣١٢

 وهـو خاطـب األولهـا مـن يعل ينهما واعتدت مبـا بقـين دخل �ا فرق بيكمل  وإن ،خر ثالثة قروءاآل

   .)١(من اخلطاب

 ،عـد�ا يف تـزوج املـرأةيسـألته عـن الرجـل :  قـال،)عليه الـسالم( جعفر أيب عن، بن مسلم وعن حممد

 وإن ،خرمن اآلأخرى  وعدة األولمتت عد�ا من ًومل حتل له أبدا وأ نهمايان دخل �ا فرق بكن إ :قال

   .)٢(ًخاطبا من اخلطاب انك واألولنهما وأمتت عد�ا من ين دخل �ا فرق بيكمل 

عد�ا ومل  يف عن رجل تزوج امرأة )عليه السالم( عبد هللا سألت أبا:  قال، النبالريبش علي بن وعن

انــت كن إ :فقــال ،ك قــذفها بعــد علمــه بــذلنــهأمــن عــد�ا و يقــد بقــ أنــه قــد علمــت هــي انــتكعلــم وي

زوجهـا ى علـى أر وال، الزنا ها احلد حديعل فإن كذلى  فقدمت علهايرم علحيصنعت  الذي أن علمت

 نهما وتعتد ماي وفرق ب مث قذفها بالزنا ضرب قاذفها احلد جبهالة منهاكذل فعلت وإن ً،ئاي قذفها شنيح

   .)٣(املةك عدة كذل وتعتد بعد األوىلمن عد�ا  يبق

 يهــزوجهـا و سـألته عــن امـرأة تــويف:  قــال،)عليهمـا الـسالم( ىه موســيـعــن أخ، جعفـر علـي بــن وعـن

ان دخـل �ـا زوجهـا كـن إ :قـال ،ً أربعـة أشـهر وعـشرا مـا حاهلـاضيميـ أن حامل فوضعت وتزوجـت قبـل

حتـل لـه  المث ، خـرمـن الـزوج اآلى هـا مـن زوجهـا مث اعتـدت عـدة أخـريعل يبقـ نهمـا واعتـدت مـايفـرق ب

عنهـا وهـو  هـا مـن املتـوىفيعل يبقـ نهما واعتدت ماين دخل �ا فرق بيكه ومل ريتزوجت من غ وإن ،ًأبدا

   .)٤(خاطب من اخلطاب

                                                



 

 





٣١٣

عليــه ( عبــد هللا يبقلــت أل:  قــال،بــن مــسلم عــن حممــد، نــوادره يف ىسيــوعــن أمحــد بــن حممــد بــن ع

 الـذيان كن إ :قال ،ًتبلغ أربعة أشهر وعشراأن  وج قبلعنها زوجها فرتضع وتتز توىفيرأة امل: )السالم

ن دخـل يكمل  وإن ،ريخمن األى وعدة أخر األوىلها من يعل يبق له واعتدت مادخل �ا مل حتل  تزوجها

   .)١(من عد�ا وهوخاطب من اخلطاب يبق نهما وأمتت ماي�ا فرق ب

سـألته عـن :  قـال،)عليـه الـسالم(  أيب عبـد هللاعـن، عـن احللـيب، ًأيضاى سيبن حممد بن عوعن أمحد 

ان دخـل �ـا فـرق كـن إ :قـال ،ً هلـا أربعـة أشـهر وعـشرانقـضيي أن فتضع فتزوج قبلوت زوجها مياملرأة 

 وإن ، ثالثة قـروءريخمن األى  واستقبلت عدة أخراألولها من يعل يبق مل حتل له واعتدت مانهما مث يب

   .)٢( وهو خاطب من اخلطاباألولا من هيعل ينهما واعتدت ما بقي�ا فرق ب ن دخليكمل 

فـرق فالعـدة  يف حـتكامرأة نن إ :روي أنه )رمحه هللا(ى ات املرتضيعن طربس يكح :)٣(اجلواهر ويف

 الـذيدخل �ـا زوجهـا يـمل  فـإن عـد�ا يف حـتكا امـرأة نميـأ:  وقـال)عليـه الـسالم( نياملـؤمن أمرينهما يب

ان دخـل �ـا فـرق كـ وإن ،ًان خاطبـا مـن اخلطـابكـو ثـاينهـا لليعـدة عل  والاألولتعتـد مـن فإ�ـا تزوجها 

  . بثالثة أقراء مستقبلة ثاينعن ال  مث تأيتاألولة العدة من ي ببقنهما وتأيتيب

ه يـدل عليـ ف،األولن بـشهرة القـول يكـمل  وإن ،ه مجاعة مـن الفقهـاءيذهب ال الذي ،ثاينأما القول ال

  : ًأيضاات يمجلة من الروا

                                                

 

 

 



٣١٤

: قــال ،عــد�ا يتنقــض أن امــرأة تزوجــت قبــل يف ،)عليــه الــسالم( جعفــر أيب عــن،  زرارةرواه مثــل مــا

عاينهما فتعتد عدة واحدة منهما مجيفرق بيً)١(.   

نهما وتعتد يفرق بي: قال ،عد�ا يف املرأة تزوج يف ،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، العباس أيب وعن

   .)٢(ًعايعدة واحدة منهما مج

فرق ي: قال ،عد�ا يف املرأة تروج يف ،)عليهما السالم( اعن أحدمه، عن بعض أصحابه، ليوعن مج

ت ءجـا وإن ،ريخـثـر فهـو لألكأ أو ت بولد لستة أشهرءجا وإن ً،عاينهما وتعتد عدة واحدة منهما مجيب

   .)٣(ولشهر فهو لألأقل من ستة بولد أل

ليهــا فتزوجــت مث قــدم إ ينعــ قــدت زوجهــا أويف امــرأة ف، )عليــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، وعــن زرارة

يتزوجهـا  أن خـرولـيس لآل، ًتعتد منهما مجيعا ثالثـة أشـهر عـدة واحـدة: قال ،زوجها بعد ذلك فطلقها

ًأبدا
)٤(.   

هــذا مــع قطــع النظــر عــن ، ومقتــضى اجلمــع بــني الطــائفتني محــل طائفــة املــشهور علــى االســتحباب

طليحــة كانــت حتــت رشــيد الثقفــي  فــإن ،ك منقــول عــن عمــرذلــ ألن ،�ــا حممولــة علــى التقيــةأاحتمــال 

أميـا امـرأة نكحـت : مث قـال،  فضر�ا عمر وضرب زوجهـا وفـرق بينهمـا،فطلقها فنكحت وهي يف العدة

ًوكان خاطبا ، عدة عليها للثاين  والاألولعن  تعتدفإ�ا زوجها الذي يتزوجها  مل يدخل �ا فإن يف عد�ا

ــة عــدة كــان دخــل �ــ وإن ،مــن اخلطــاب ــه   مث تعتــد عــن الثــاين والاألولا فــرق بينهمــا وأتــت ببقي حتــل ل

ًأبدا
)٥(.   

                                                

 











٣١٥

  . ًاإمجاعومل يظهر خالف ملا فعل عمر فصار :  بعض كتب العامةيقال يف حمك

 األولليهـا زوجهـا فتزوجـت مث قـدم زوجهـا إ يف امـرأة نعـى ،عن بعض أصحابه، رواه يونس ويؤيده ما

عليـه (أيب جعفـر  إىل  فحمـل زرارة،تعتد عـدتني أن عليها:  النخعيإبراهيم فقال ،خرفطلقها وطلقها اآل

   .)١(عليها عدة واحدة: فقال) السالم

ليهــا زوجهــا فاعتــدت فتزوجــت إ يعــن امــرأة نعــ )عليــه الــسالم (جعفــر أبــا ســألت:  قــال،وعــن زرارة

 رمحها بثالثة ئإمنا تسترب ،روءثالثة ق: قال ،كم تعتد للناس، خرفارقها اآل و ففارقهااألولفجاء زوجها 

فـأىب ذلـك  ،ًأناسا قالوا تعتد عدتني من كل واحدة عـدة أن وذلك: قال زرارة. قروء وحتل للناس كلهم

   .)٢(تعتد ثالثة قروء وحتل للرجال: وقال) عليه السالم(أبوجعفر 

امـرأة زوجهـا  إىل ينعـإذا و:  قـال،كما يؤيده ما ذكره الـصدوق يف املقنـع الـذي هـو متـون الروايـات

  .تعتد عدة واحدة ثالثة قروءفإ�ا  ،خريفاعتدت وتزوجت مث قدم زوجها فطلقها وطلقها األ

  . ً االعتبارية انتصارا لقولهدلةكل واحد من الطرفني استدل ببعض األمث إن 

  .فمقتضى اجلمع بني الطائفتني ما ذكرناه، وعلى أي حال

عــراض عنهــا تــصلح نــصوص غــري املــشهور بعــد اإل النــه إ( :رومنــه يعــرف وجــه النظــر يف قــول اجلــواه

وحينئـذ ، محلهـا علـى مـا عـن الـشيخ مـن كو�ـا مـع عـدم دخـول الثـاين أو بـل املتجـه طرحهـا، مكافئة هلـا

  . )عدة عليها للثاين ال أنه فيكون ما فيها من االعتداد منهما على معىن

                                                







٣١٦

  . جهة صدور لفقهاء ووجود اجلمع داللة أوعراض بعد عمل مجلة من أساطني ا إال أنه عرفت ذ قدإ

   :ولذا قال يف احلدائق بعد تفصيل الكالم يف ذلك

 ،منــا خــرج خمــرج التقيــةإخبــار دل علــى التعــدد مــن األ مــا وإن ،ظهــر هــو االحتــاد مــع التعــدداألن إ(

  .ظهرأوحينئذ فالقول بالتداخل 

شــهر األ  أوقــراء يف األتفلــو كانــ، كثــرقــل منهمــا حتــت األنــه يــدخل األ أواملــراد مــن التــداخل هــو

رجعيـة  األوىلوعلـى تقـدير كـون ، حتت الثانية األوىلاستأنفت العدة من حني الوطي فيدخل باقي العدة 

وقـد  ،تلـك البقيـة مـن عدتـه ومـا بعـدها مـن عـدة الـشبهة ألن ،بعـدها جيوز هلـا الرجعـة يف تلـك البقيـة ال

عـدتان مـن شخـصني الاجتمعـت  ولـو ...ن عدتـهرجـوع لـه عليهـا وقـد خرجـت مـ  فال،خرجت من عدته

وطي الشبهة  أو خرى عدة وطي الشبهة سواء كان املتقدم عدة الطالقمها عدة طالق واألاحدإوكانت 

  . )١()وأما على ما اخرتناه فيتداخالن، فال تداخل على املشهور

قوله تعتد منهمـا  ألن ،روفيه نظ: ولذا رده املسالك بعد نقله بقوله، أما مجع الشيخ فال خيفى ما فيه

  . خاصةاألوللواله لكانت عد�ا من  ذإ، ًمجيعا يدل على الدخول

 أن مكـانإوخالصـة الكـالم (: قـالنـه إ حيـث، ميكن اجلمع بني الطائفتني مبا ذكره املعارج ال أنه كما

اختلـف   لـو ولـزوم تعـدد العـدة،جيمع بينهما بالقول يف كفاية عدة واحدة عليها على تقدير احتـاد نوعهـا

خبـار وحيمـل جممـل األ ،)رمحـه هللا (ووجهـه احملقـق التـسرتي، سـالموهذا هو الظاهر من ثقة اإل، وجوهها

  ). وعلى هذا املعىن يرتفع اخلالف الذي يرتآى، على مفصلها

  . ذ كيف ميكن ذلك والروايات متضاربة على ما عرفتإ

   أنه وكان ما يدل على، ولو محلت هنا(: ًالشرائع قال ممزوجا مع اجلواهرمث إن 

                                                

 



٣١٧

الكـالم هنـا  ألن ً،ول قطعـا اعتـدت بوضـعه لـأل،هـا املـشتبهأ مث وطًطلقها حامال أنه ول ولو بفرضلأل

كانت ن إ  بعد وضعهأقراءوللثاين بثالثة ، لغريها وهلاً كان حكم التزويج يف العدة شامال وإن ،يف املطلقة

كثر من أقصى احلمل من للثاين ولو بوالدته أل أنه ل علىكان هناك ما يد وإن ،شهرال فباألإمعتدة �ا و

الوضـع   بعـداألولكملـت عـدة أو، ي الثـاين اعتـدت بوضـعه لـهقـل مـن وطـبينه وبـني األ  وملااألولي وط

كثر من مدة احلمـل يدل على انتفائه أي احلمل عنهما بأن ولدته أل ولو كان ما، إشكالخالف وال  بال

 أشهر من وطي الثاين مل يعترب زمن احلمـل بـه مـن العـدتني لفـرض خروجـه قل من ستة وألاألول من وطي

 األول كـذلك أمتـت بعـد وضـعه عـدة األمـركـان إذا  فاملتجـه حينئـذ ،ًعنهما وليس حمكوما بكونه مـن زنـا

 ويكون شكاليقرع بينهما لإل: يكون منهما قيل والقائل الشيخ أن ولو احتمل، خريواستأنفت عدة األ

 الـشبهة ًشأ مـن كو�ـا فراشـا للثـاين بـوطي ينـإشـكالولكـن فيـه ، بـه عـدة ممـن يلحـق الولـدالوضع حينئذ 

  ). ً تقدميا للفراش الفعلي على غريه،فيكون أحق به

مكـن مـن أحـدمها دون أن إ أنـه  القاعـدةى ومقتـض،ذلك يف كتاب النكـاح إىل ملاعقد تقدم اإل: أقول

مل ميكـن مـن أي منهمـا مل يلحـق بـأي  وإن ،فراش املتأخرحلق بالأمكن منهما أ وإن ،حلق باملمكنأخر اآل

  . منهما

 ت بولــد لــستة أشــهر فهــوءجــافــإن  :حيــث قــال، وكيــف ميكــن قــول الــشيخ يف مثــل روايــة مجيــل

   .)١(ولقل من ستة أشهر فهو لألأل ت بولدءجا وإن ،خريلأل

طلـق إذا عـن الرجـل  )معليـه الـسال (جعفـر أبـا سـألت:  قـال،ويدل على بعض ما ذكرنـاه روايـة زرارة

   وإن ،ولامرأته مث نكحت وقد اعتدت ووضعت خلمسة أشهر فهو لأل

                                                

 



٣١٨

   .)١(خريولدت لستة أشهر فهو لأل وإن ،األولبيه مه وألنقص من ستة أشهر فألأكان ولد 

قــل مــن ســتة كــان أل وإن ،خــريت بولــد لــستة أشــهر فهــو لألءجــاإذا : قــال:  قــال،وعــن أيب العبــاس

   .)٢(ولأشهر فهو لأل

  . غري ذلكإىل ، )عليهما السالم( عن أحدمها )٣(ومثلهما يف الداللة ما تقدم من مرسلي مجيل

مــن هــذا يقــرع  أو قــول الــشيخ بأنــه مــع احتمــال كونــه مــن هــذا أن فقــد ظهــر ممــا تقــدم، وكيــف كــان

  .غري تام، يتداعيا وعدمه أن من غري فرق بني، القرعة لكل أمر مشكل ألن ،بينهما

ال  إذ ،ال أعلـم: قـال أو ،لـيس يل: خـرسـواء قـال اآل، خـردعاه أحدمها دون اآلإذا ال ما وكذلك ح

ًحـق للـواطي وطيــا صـحيحا  ولــو مل ،مل يكــن لعـان كـان للفــراش الالحـقإذا فـ، باللعـانّ إال ينفـي الولــد أن ً

  .ً ثانيا كان ا�ال للقرعةأأيهما وط وً أوالأأيهما وط أن نعلم

 أن تعتــد عــن وطــي الــشبهة مــعفإ�ــا ع مــع الفــراش كــوطي الــشبهة للزوجــة جتتمــ أن مث العــدة ميكــن

ال  مــن أيهمــا أنــه أتــت بولــد مل يعلــمإذا فــ، بدونــه أو  ســواء كــان وطــي الــشبهة عــن عقــد،الفــراش للــزوج

كــان يف قبــال الفــراش العهــر حــسب املقابلــة بينهمــا يف إذا ذلــك فيمــا  إذ ،بكــون الولــد للفــراش: يقــال

الوطيني حيث كانا حمرتمني يكون الولد للالحق منهمـا  فإن ، الشبهةكان يف قباله وطيذا إما  ال، الرواية

  مع وضوح ، احتمل كونه منهماإذا 

                                                









٣١٩

  . ًخرا فالقرعة كما عرفتأ متأأيهما وط أن بأن مل يعلمأما مع عدم وضوح الالحق ، الالحق

، طالقـهإدليـل علـى  لكـن ال، لعـدةجيامع ا الفراش ال أن لسنةقد اشتهر على األ(: ولذا قال اجلواهر

كانـت العـدة تـربص ملا نه إ :نعم قد يقال ،خرًكانت زوجا آلإذا بل هو مناف للمعتدة عن وطي الشبهة 

 مـن غـري فــرق يف ، فيــستثىن حينئـذ زمانـه خاصـة مــن العـدة،املـرأة عـن الـوطي احملــرتم نافاهـا نفـس الـوطي

صـح احتـساب العـدة ًيمـا قـدمناه سـابقا مـن كـون األورمبا كان ف، ذلك بني كون الشبهة عن عقد وعدمه

بل لوال االستظهار السابق مـن االعتـداد مـا ، ذلك إىل مياءإمن ارتفاع الشبهة نوع  ها اليللشبهة من وط

 دلــة واستــصحاب األدلــةطــالق األ إل، مــن العــدة فــضال عــن غــريهأمكــن احتــساب زمــن الــوطيذكرنــاه 

 لصدق اسم الفراش يف املنافاة املزبورة مـع فـرض عـدم الـدليل مدخلية ال أنه لك وبذلك ظهر، وغريمها

  ). الكالم إىل حىت حيتاج

يكـون ، أعلـم ال: خـر بـأن يقـولكان أحدمها يدعي اللحـوق للولـد دون اآل فإن ،أما صور االختالف

 أو البينـةكان لكـل منهمـا  فإن ،اليمني أو كانا يتنازعان فاملرجع البينة وإن ،منازع مدع بال نه ألله الولد

حـدمها أحـدمها دون كـان ألإذا أمـا ، ي منهما أي منهمامل يكن ألإذا وكذلك ، اليمني كان ا�ال للقرعة

 ،األولخر قـدم  البينة يف هذا اجلانب مع اليمني يف اجلانب اآلرضاولو تع، خر فالولد ملن له أحدمهااآل

  . والفتوىمنا هو مع عدم البينة كما يدل عليه النص إجمال اليمني ألن 

   بأن قال ،ا ذكرنا يف بعض مباحث النكاح صورة تنازع الرجل واملرأةمث إن



٣٢٠

فهو نزاع آخر له موازينه دون ، لنا ليس الولد: قال أو ،ال أعلم: خروقال اآل، الولد لنان إ :أحدمها

  . شبهةًأوط أو ًخر زواجا أحدمها شبهة واآلأنزاع الرجلني الذي وط

ًزنا باملرأة نفران كان الولد ملحقا إذا  نه أل،تنازع الزانيانإذا  ما ًأيضااملبحث نا ذكرنا يف ذلك أكما 

مل يكـن فـراش وزنيـا يكـون  مـا إذ ، الزنـاأحكـامحرمة املـصاهرة وحنـو ذلـك مـن  �ذا من جهة أو ما �ذاإ

  . كان وطيان شبهة يف بعض املسائلإذا احلكم كما 

  



٣٢١

 الوفـاة أو تعتـد زوجـة احلاضـر مـن حـني الطـالق(: ع اجلـواهرًقال يف الشرائع ممزوجا م ):١٤مسألة (

ولـصدق تربـصها املـدة ،  لقاعـدة اتـصال العـدة بـسببها، بقـسميه عليـهمجـاعبل اإل، أجده فيه خالف بال

املراد منه جلوسها عن النكاح املدة املزبورة لصدق مـضي ذلـك فينـدرجان حينئـذ  أن ًبناء على، املزبورة

من الغائـب  وكذا تعتد، تية يف الثانية ولغري ذلكوللمفهوم يف النصوص اآل، لكدل على ذ طالق ماإيف 

  . ) عليهمجاعبل عن الناصريات اإل، صحابيف الطالق من وقت الوقوع عند املشهور بني األ

  : ويدل عليه نصوص كثرية، هو كما ذكره: أقول

ــه وهــو ســألته عــن ال: قــال، )عليهمــا الــسالم(عــن أحــدمها ، فعــن حممــد بــن مــسلم رجــل يطلــق امرأت

   .)١( وتعتد امرأته من يوم طلقها،جيوز طالقه على كل حال: قال ،غائب

إذا طلق الرجل وهـو غائـب فليـشهد علـى ذلـك فـإذا : جعفر أبو قال يل: عنه قال، ويف رواية أخرى

   .)٢(مضى ثالثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عد�ا

يف : قــالنــه إ ،)عليــه الــسالم(عــن أيب جعفــر ، عاويــة كلهــموعــن زرارة وحممــد بــن مــسلم وبريــد بــن م

   .)٣(تعتد من اليوم الذي طلقهافإ�ا ّطلق امرأته إذا الغائب 

طلـق الرجـل امرأتـه وهـو غائـب فقامـت البينـة إذا : قـال، )عليـه الـسالم(عـن أيب جعفـر ، وعن زرارة

   .)٤(على ذلك فعد�ا من يوم طلق

  أنا  وسأله صفوان: قال، )عليه السالم(عن الرضا ، صرعن أمحد بن حممد بن أيب نو

                                                

 





 



٣٢٢

 طلقها منذ كذا أنه قامت البينةإذا : فقال ،هو غائب فمضت أشهر وعن رجل طلق امرأته، حاضر

هـذه ليـست  :فقـال ،فـاملتوىف عنهـا زوجهـا: قـال، زواجكانت عد�ا قد انقضت فقـد حلـت لـأل وكذاو

  .)١(حتد أن عليها ألن ،رب هذه تعتد من يوم يبلغها اخل،مثل تلك

طلـق الرجـل املـرأة وهـو غائـب وال إذا : قـال، )عليـه الـسالم(عـن أيب جعفـر ، وعن حممد بـن مـسلم

   .)٢(علمت تزوجت ومل تعتدإذا ف، أقل أو أكثر أو بعد ذلك بسنةّ إال تعلم

 قامـت البينـةن إ يف املطلقـة :)عليه السالم( عن أيب احلسن الرضا، وعن أمحد بن حممد بن أيب نصر

 واملتـوىف عنهـا زوجهـا تعتـد حـني يبلغهـا ،وكانت عد�ا قـد انقـضت فقـد بانـت، طلقها منذ كذا وكذاأنه 

   .)٣(حتد له أن تريد أل�ا اخلرب

طلق الرجـل امرأتـه وهـو غائـب عنهـا إذا : قال، )عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن مسلم

   .)٤(اهبلغإذا  واملتوىف عنها تعتد ، أشهر فقد انقضت عد�امضى ثالثةإذا ف، فليشهد عند ذلك

  . غريها من الرواياتإىل

 األمـرلظـاهر ، اعترب ابتداء العدة من حني بلـوغ اخلـرب كـاملتوىف عنهـا زوجهـا أنه لكن حيكى عن التقي

   :وجلملة من الروايات، النية إىل ن االعتداد عبادة حيتاج وأل،صبية املباركة بالرتيف اآل

سألته عن الرجـل يطلـق امرأتـه وهـو غائـب عنهـا :  قال، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، فعن احلليب

  �ا طلقت يف يوم أقامت له بينة عدل ن إ :فقال ،من أي يوم تعتد به

                                                

 





 



٣٢٣

مل حتفـــظ يف أي يـــوم ويف أي شـــهر فلتعتـــد مـــن يـــوم  وإن ،معلـــوم وتيقنـــت فلتعتـــد مـــن يـــوم طلقـــت

   .)١(يبلغها

 ،عــن رجــل طلــق امرأتــه وهــو غائــب مــىت تعتــد )عليــه الــسالم ( أبــا عبــد هللاســألت:  قــال،ارةوعــن زر

مل حتفظ يف  وإن ،�ا طلقت يف يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقتأقامت هلا بينة إذا : فقال

   .)٢(أي يوم ويف أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها

طلق الرجل وهو غائب فقالت إذا : قال، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن أيب الصباح الكناين

مل  وإن ،اعتـدت مـن اليـوم الـذي كـان مـن زوجهـا فيـه الطـالق، �ـا طلقهـا يف شـهر كـذا وكـذاإ :هلا البينـة

   .)٣(حتفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت

ّ إال تعلم  زوجها والعن املطلقة يطلقها) عليه السالم(  أبا عبد هللاسألت:  قال،وعن احلسن بن زياد

 ، شاهدان عدالن فـال تعتـدانجاءن إ( :قال ،بعد سنةّ إال  واملتوىف عنها زوجها وال تعلم مبوته،بعد سنة

   .)٤(ال تعتدانإو

محله الـشيخ علـى الـوهم مـن الـراوي بـأن يكـون مسـع ذلـك (: خريقال يف الوسائل بعد ذكره اخلرب األ

مـذهب مجيـع  نـه ألوحيتمل احلمل على التقيـة، ات يف العدة البائنةم لو وميكن محله على ما، يف املطلقة

  . )العامة

خبـار للعمـل �ـذه األً تـدع جمـاال خبار املتقدمة الصحيحة الصرحية املعمول �ا الفاأل، وعلى أي حال

  . خيفى ما فيهما ن فالاألوال أما دلياله ، يف مجلة منهاًأيضاالشاذة غري الصرحية 

                                                











٣٢٤

مــن  نعـم تعتــد زوجــة الغائــب منــه يف الوفـاة مــن حــني البلــوغ ال(: ًممزوجــا مــع اجلــواهرمث قـال الــشرائع 

بــل عــن الــسرائر والتحريــر نفــي ، بــل عــن الناصــريات االتفــاق عليــه، ًأيــضاحــني الوفــاة علــى املــشهور 

  . )اخلالف فيه

  : ويدل عليه متواتر الروايات: أقول

 ،يف الرجـل ميـوت حتتـه امـرأة وهـو غائـب، )المعليهما الس(عن أحدمها ، عن حممد بن مسلم مثل ما

   .)١(تعتد من يوم يبلغها وفاته: قال

اليت ميوت عنها زوجها وهو غائـب : قال، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن أيب الصباح الكناين

  .)٢(مل تقم قامت البينة أون إ فعد�ا من يوم يبلغها

يف الغائــب : قــالنــه إ ،)عليــه الــسالم( عــن أيب جعفــر، ويــةوعــن زرارة وحممــد بــن مــسلم وبريــد بــن معا

   .) خ ل،له( ،)٣(حتد عليه أل�ا املتوىف عنها تعتد من يوم يأتيها اخلرب:  قال،تويفإذا عنها زوجها 

املتـوىف عنهـا زوجهـا تعتـد مـن يـوم : قـال، )عليـه الـسالم(عـن أيب احلـسن الرضـا ، وعن ابن أيب نـصر

  .)خ ل: له (،)٤( حتد عليه  أنتريد أل�ا يبلغها

بلغها نعي زوجها تعتد مـن إذا يف املرأة : قال، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن احلسن بن زياد

   .)٥(حتد له أن منا تريدإ ،يوم يبلغها

  عن املتوىف عنها زوجها وهو غائب ) عليه السالم(  أبا عبد هللاسألت:  قال،وعن رفاعة

                                                













٣٢٥

   .)١(يوم يبلغها: فقال ،مىت تعتد

املتوىف عنها زوجها وهو غائب : يف حديث قال) عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن مسلم

   .)٢(سنتني أو ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة، تعتد من يوم يبلغها

طلـق الرجـل امرأتـه وهـو غائـب عنهـا إذا : قـال) عليه الـسالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن مسلم

   .)٣(بلغهاإذا  واملتوىف عنها تعتد ،مضى ثالثة أشهر فقد انقضت عد�اإذا  ف،هد عند ذلكفليش

واملطلقـة تعتـد مـن : يف حـديث قـال) عليـه الـسالم( املـؤمنني أمـريقـضايا  إىل سـنادهإوعن الصدوق ب

   .)٤( واملتوىف عنها تعتد من يوم يبلغها،يوم طلقها زوجها

سـأله صـفوان وأنـا حاضـر عـن رجـل طلـق : قـال، )عليه الـسالم(لرضا عن ا، ويف رواية البن أيب نصر

وكانـت عـد�ا قـد ، طلقهـا منـذ كـذا وكـذا أنـه قامت البينةإذا :  فقال،امرأته وهو غائب فمضت أشهر

 هـذه تعتـد مـن ،هذه ليـست مثـل تلـك: فقال ،فاملتوىف عنها زوجها:  قال،زواجانقضت فقد حلت لأل

   .)٥(حتد أن يهاعل ألن ،يوم يبلغها اخلرب

مـات عنهـا يعـين وهـو غائـب فقامـت البينـة علـى ن إ :قال) عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن زرارة

  حتد  أن عليها ألن ،ًموته فعد�ا من يوم يأتيها اخلرب أربعة أشهر وعشرا
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   .)١(صباغًعليه يف املوت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب واأل

  . لروايات غريها من اىلإ

، مــن يــوم بلــوغ اخلــرب بــأن العــدة مــن يــوم الوفــاة ال: حيــث قــال، ويف قبــال املــشهور قــول ابــن اجلنيــد

  : جلملة من الرواياتو، ا ظاهرة يف اتصال العدةحيث إ�، يةلظاهر اآل

ل عـن املتـوىف ئسـنـه إ ،)علـيهم الـسالم(ي عن علـ، عن أبيه، عن جعفر، مثل ما رواه وهب بن وهب

مل إذا : )عليـه الـسالم( فقال علـي ،وقد انقضت عد�ا فاحلداد جيب عليها بلغها ذلكإذا ا عنها زوجه

   .)٢(تنقضي عد�ا فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت حىت يبلغها ذلك

ّ إال عن املطلقة يطلقها زوجها وال تعلم )عليه السالم(  أبا عبد هللاسألت:  قال،وعن احلسن بن زياد

 ، شـاهدان عـدالن فـال تعتـدانجـاءن إ :قـال ،بعد سنةّ إال تعلم مبوته  عنها زوجها ال واملتوىف،بعد سنة

   .)٣(ال تعتدانإو

وحنـو  امـرأة بلغهـا نعـي زوجهـا بعـد سـنة: قلت له: قال، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن احلليب

لى فقد مضت عد�ا كانت ليست حبب وإن ،تضع محلها أن كانت حبلى فأجلهان إ :فقال: قال ،ذلك

   .)٤(مل يكن هلا بينة فلتعتد من يوم مسعت وإن ،مات يف يوم كذا وكذا أنه قامت هلا البينةإذا 

  يف املرأة ميوت  يقول )عليه السالم(  أبا عبد هللامسعت:  قال،وعن منصور بن حازم
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كـان مـن  وإن ،تـدكان مسرية أيـام فمـن يـوم ميـوت زوجهـا تعن إ :قال ،يطلقها وهو غائب أو زوجها

   .)١(حتد له أن البد من أل�ا بعد فمن يوم يأتيها اخلرب

 واحتمال وهم الراوي ،فيها من الشذوذ  ملا،تقاوم روايات املشهور أن تتمكن لكن هذه الروايات ال

،  على التقيـةً حيث يكون حمموال، وموافقتها للمحكي عن مجيع العامة،الشيخ يف املطلقة كما تقدم عن

  . لزام واحتمال خرب وهب بن وهب احلاضرعلى اإل )عليه السالم(ي  علمال روايةواحت

باحلمـل علـى النـدب غـري  األوىلاجلمع بني هذه الطائفة وبني الطائفـة  إىل ميل املسالك أن ومنه يعلم

  ً.طالقاإ وال تكافؤ ،منا يكون بعد التكافؤإاجلمع  إذ ،ظاهر

 أو يـومني أو لتهـذيب مـن التفـصيل بـني املـسافة القريبـة كيـومما عن الـشيخ يف ا أن منه يعلم أن كما

 غــري ،تعتـد مــن حـني الوفـاة والثانيــة مـن حــني البلـوغ ملـا تقــدم مـن خــرب منـصور األوىل فــ، والبعيـدة،ثالثـة

  . ًيصلح جامعا للطائفتني  اخلرب الشاذ املعرض عنه الامثل هذ إذ ،ظاهر الوجه

 فـال يـصلح ،ور واضح قصوره عـن مقاومـة مـا عرفـت مـن وجـوهخرب املنصن إ( :ولذا قال يف اجلواهر

حكـم احلاضـر  كمـا يف احلـدائق علـى مـن كـان يف، محلـه أو للجمع بني النصوص حينئذ فالبد من طرحه

 ،رسـتاق فيـه قـرى عديـدة أو اليـومنيوًممن كان يف بالد متسعة جدا حبيث ميكن تأخر وصول اخلرب اليوم 

  . )يهًكان بعيدا لفرض الغائب فوإن 

  . طول بغداد كان مسافة ثالثة أيام أن قد ذكر املؤرخون: أقول

  ما أشبه كعدة  أو سعة املدينة مث هل عدة احلاضر ا�هول موته حلبس أو
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ذلــك أشــبه  أن ومــن،  مــن التعليــل يف روايــات الغائــب،احتمــاالن ،الغائــب مــن كو�ــا عنــد بلــوغ اخلــرب

إذا ال كـان الـالزم القـول بـذلك فيمـا إ و، اتـصال العـدة بـاملوتظهور الـدليل يف إىل باحلكمة فريجع فيها

  . ويبعد االلتزام به، ما أشبه ذلك أو كانت مغمى عليها عند موت الزوج

مل يبلغهـا اخلـرب ملـانع  وإن ،صـحاب اعتـداد زوجـة احلاضـر مـن حـني الوفـاةظاهر األن إ( :ويف اجلواهر

ولعلـه لظهـور ، بـل أكثرهـا بـل مجيعهـا لـة مـن العـدة كـاحلبس واملـرض وحنومهـا حـىت مـضى مج،من املوانـع

طــالق  احملمــول مــا فيهــا مــن اإل، خــرج منهــا الغائــب للنــصوص املزبــورة،االتــصال بــسببها يف  العــدةأدلــة

اق مــن مواردهــا وفحواهــا وغريمهــا واحتمــال ساملنــ أو غريهــا يف الــشامل لــه ولغــريه علــى التقييــد بالغائــب

ًكان ممكنا خصوصا بعد احتمال اجلاري  وإن ،ما مسعته يف طالق الغائبحلاق مثل الفرض بالغائب حنو إ ً

بــل ، ًين مل أجــد أحــدا ذكــرهأّ إال صــحاببــل واحلاضــر يف عبــارات األ، علــى الغالــب يف التقييــد بالغائــب

  . )هم خالفهظاهر

 فهـل فاقـتأ أو صغرية ومل يبلـغ الـويل مـوت زوجهـا حـىت كـربت أو أة جمنونةمراالولو كانت (: مث قال

حتـسب عـد�ا مــن حـني الوفــاة لقاعـدة االتــصال  أو ،ليهـا بلــوغإذلــك الوقـت بالنــسبة  ألن ،تعتـد حينئـذ

 ولكــن ،صــحابً مل أجــد هلمــا تنقيحــا يف كــالم األ،وجهــان ، وظهــور النــصوص يف غــري الفــرض،الــسابقة

  ). بل لعل العمل عليه، ثانيهما ال خيلو من قوة

 واخلارج هو الغائب فيبقـى غـريه ،خرج بالدليل ماّ إال  االتصاللةدظاهر األ إذ ،قوىوما قواه هو األ

  . التعليل أشبه باحلكمة منها بالعلة أن وقد عرفت، على ظاهر الدليل

  حيث مقتضى القاعدة ، �ا مزوجة ومات الزوجأمل تعلم إذا ومنه يعلم حال ما 
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مل تعلـم  وإن ا تبـني بانتهـاء العـدةحيـث إ�ـوكـذلك يف املطلقـة ، ًانقضاء العدة بعد أربعة أشهر وعشرا

.ًبالزواج أصال أو بالطالق

فلـو تزوجـت ، يف عـدة ا بني علمها مبوت الزوج وبـني مـوت الـزوج ليـست بـذات زوج والحيث إ�مث 

علمــت بــدون  أن يــصح وتكــون حمكومــة باختــاذ العــدة بعــد أو ،فهــل هــي مــن الــزواج �مــا يبطــل زواجهــا

  . ذلك يف الشرح إىل وقد أملعنا، احتماالت ،حيبطل النكا أو ،بطالن النكاح

ذلــك  إىل يبقــى ال نــه ألمنــا مــضت مــدة علمــت بــاملوتإو، مث لــو مل تعلــم مبــوت الــزوج بــشهود وحنوهــا

  . كذلك باختاذ العدة من حني العلم باملوت أن األمر فالظاهر،حنوه أو  ملرض سرطانً،الوقت قطعا

ولـو تزوجـب بعـدها كـان مـن ، ًوت كـان االعتـداد لغـواقطعـت بـاملوت واعتـدت مث ظهـر عـدم املـإذا و

 أمتـت العـدة بعـد املـوتإذا أثناء العدة مل يبعد صـحة الـزواج  يف ولو تبني موت الزوج، تزوج ذات الزوج

 ،ً كــان جهــالاألولن العلــم  أيــضر وقــد علمــت بــاملوت وال، أخــذت العــدة كاملــة مــن مــوت الــزوجأل�ــا 

متـام العـدة إ مـن غـري فـرق بـني ،كـان بعـض العـدة قبـل العلـم الثـاين وإن اينأمتت العدة من العلم الثأل�ا 

أخـذت العـدة مـن أول حمـرم لتيقنهـا بـاملوت ومـات يف إذا فـ، لعلمهـا الثـاين بـاملوت أو ًمن املوت اعتباطا

  مـن غـري فـرق بـني،ًربعة أشهر وعشرا من نصف حمرم كفـى عـدةالواقع يف النصف من حمرم واعتدت األ

 ،نصف حمرم يف ً لعلمها ثانيا بأن املوت كان،ًأربعة أشهر وعشرا إىل استمرارها من نصف حمرميكون أن 

  . عن علم ال، ًأخذت الزائد اعتباطاأو 

 وفائدتـه ً،بعد الثبـوت شـرعاّ إال تنكح لكن ال، ولو كان الذي أخرب غري العدل(: الشرائع قالمث إن 

  .)االجتزاء بتلك العدة

ق يف جواز االعتداد بعدة الوفاة مع بلوغها خـرب موتـه بـني كـون املخـرب ممـا يفيـد ال فر( :ويف املسالك

  قوله ظن 
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ً وصــدق كونــه خمــربا ومبلغــا للخــرب وحنــو ،نثــى والــذكر واأل،بــني الــصغرية والكبــرية وال، املــوت وعدمــه ً

 أو بالبينةاعتدت على ذلك الوجه توقف جواز تزوجيها على ثبوت موته إذا ف، خبارذلك مما ذكر يف األ

ًتأخر عن العدة زمانا طويال وإن ،الشياع ،  وأما الطـالق فـاملعترب يف خـربه مـا ثبـت بـه يف أي وقـت اتفـق،ً

  . )ال انتظرت متامهاإ و،مضت مدة بقدر العدة من حني ثبوت الطالق جاز هلا النكاحمث إن 

: )عليـه الـسالم( قـال، ًعرفـاما كان من االسـتبانة  أو ًمقتضى القاعدة هو الثبوت شرعا بالبينة: أقول

تقوم به البينة أو شياء كلها على ذلك حىت تستبنيواأل)١(.   

  . ًأما كفاية خرب الفاسق والصغري وما أشبه مما ال اعتداد به شرعا فهو منصرف عن الدليل

 وقولـه، دلـةطـالق األولعلـه إل، ًبل مل أجد فيـه خالفـا، صرح بذلك غري واحد(: ولذا قال يف اجلواهر

مكــن أـ ًا إمجاعــمل يكــن ن إـــ  كــان وإن ،)٢(مل تقـم أو قامــت هلــا البينــةن إ :يف خـرب أيب الــصباح الــسابق

معـه عـدم قيـام البينـة فـال ينافيـه خـرب أيب يـصدق ولو خـرب العـدل الـذي ، رادة البلوغ الشرعيإاملناقشة ب

  . )٣( )الصباح

مارة الظنية وخرب فاأل  وعلى هذا،لى ما عرفتالبينة بعد االستبانة ع إىل حاجة ال إذ ،وهو كما ذكره

  . ًيوجب اعتدادا وال يكفي يف االعتداد الفاسق وما أشبه ال

 ،صـادف ذلـك  �ـا لـوأمـارة ظنيـة غـري اخلـرب مقامـه حـىت جيتـزهل يقـوم اعتـدادها أل(: قال يف اجلواهر

 لكون االعتداد عليها خبـرب ًضاأيً مل أجد تنقيحا ينأكما ، صحابً مل أجد هلما تنقيحا يف كالم األ،وجهان

   على جهة الوجوب كما ًالفاسق مثال
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ذلك هلا رخـصة لفائـدة االجتـزاء �ـا بعـد  أن  أو،النصوص يف وامراألمن  األمر ئهو املنساق يف باد

يف مقابلـــة اعتـــداد املطلقـــة مـــن حـــني  نـــه ألمنـــا يـــراد بـــه ذلـــكإ يف النـــصوص األمـــر و،ذلــك لـــو صـــادفت

  ). الطالق

 والكفايـة سـواء ،ًحصل من أي شيء يكون كافيا يف الوجوبإذا العلم العادي  أن  يفشكالإ نعم ال

مـا يعتـاد يف الزمـان احلاضـر مـن الربقيـة واالتـصاالت الـسلكية  أو ،ًرسال ثيابـه مـثالإ أو كان من الكتابة

  . غري ذلك من الوسائل إىل ،ذاعة والتلفزيون املعتمد عليهماخبار يف اإلواأل

علمــت  نعــم لــو، ًغائبــا أو ًســواء كــان حاضــرا، لقــة فقــد تقــدم اعتــدادها مــن حــني الطــالقوأمــا املط

  . الطالق ومل تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ كما يف الشرائع

�ا طلقت أقامت هلا بينة عدل ن إ :حيث قال،  لصحيح احلليب،بال خالف أجده فيه: ويف اجلواهر

مل حتفــظ يف أي يــوم ويف أي شــهر فلتعتــد مــن يــوم  وإن ،تيف يــوم معلــوم وتيقنــت فلتعتــد مــن يــوم طلقــ

 كمـا، اليقـني إىل حتتـاج مع قيام البينـة ال أنه  من باب عطف البيان لوضوحوتيقنت: وقوله ،)١(يبلغها

  . قيام البينة إىل حتتاج مع اليقني الأنه 

علمتــه  قـدار مــا اعتــدت مب،مل تعلــم باخلـصوص وإن ،فـرض علمهــا بـسبق ذلــك ذاإو: مث قـال اجلــواهر

 ، لتطابق الـنص والفتـوى علـى اعتـداد املطلقـة مـن حـني الطـالق،كملته بعد ذلك مبا يتمهاأمن املدة مث 

  .  مجلة من عد�ا فلتعتد باحتسابه تعلم به ففي الفرض تعلم انقضاءملوإن 

الـشبهة   أن كمـا، التصال العـدة بالفـسخي املقتضدلةطالق األ إل،كاملوت الفسخ كالطالق المث إن 

  . مها كاالرتداد والرضاعوكذا حال غري، ًأيضاكالطالق 
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طلقهــا بعــد الــدخول مث راجــع يف العــدة مث إذا (: ًقــال يف الــشرائع ممزوجــا مــع اجلــواهر ):١٥مــسألة (

بالرجعـة املقتـضية فـسخ الطـالق وعـود النكـاح  األوىل لـبطالن ،طلق قبل املسيس لزمها استئناف العـدة

ال لتوقــف علــى إ و،نــشاء نكــاح جديــدًىن الرجــوع يف احلقيقــة وليــست هــي ســببا إلبــل هــو معــ، الــسابق

ــه رضــاها فيــصدق حينئــذ علــى الطــالق الثــاين ــد فــسخه  أن طــالق امــرأة مــدخول �ــا بالنكــاح الــذي يري

  ). اليت بطلت بالفراش احلاصل بالرجعة األوىلكمال العدة إً خالفا للعامة فأوجبوا عليها ،بالطالق

ملـا كـان  نـه أل،منـا تـتم العـدة الـسابقةإو، جتـب عليـه عـدة مـستأنفة بعـد الرجعـة ال أنه تمللكن من احمل

تكميــل العــدة  الإهــي تــستربء بتكميــل العــدة الــسابقة مل جيــب عليهــا  والغــرض مــن العــدة اســترباء الــرحم

دم الكـالم أراد عقدها يف العدة البائنة على مـا تقـإذا  نفسه ويؤيده عدم وجوب العدة عن ماء، السابقة

ظاهره الطالق  إذ ،منصرف عن املقامنه إ طالق دليل العدة للمدخول �ا ففيهإأما التمسك ب، يف ذلك

العـدة  إىل ال مل حتـتجإمل يعلـم العليـة و إذ ،لكـن هـذا حمـل نظـر، ًعن دخول وليس هذا طالقا عـن دخـول

، مكــن التمــسك بــهأًن قطعيــا  واالنــصراف لــو كــا،ة رمحهــاءمــن مل يــدخل الــزوج �ــا منــذ مــدة للقطــع بــربا

  .حوط العمل على املشهورن كان األإو،  حمل تأملُواملسألة بعد، لكنه ليس بقطعي

قـــال  وإن ،ذلــك إىل هــو كــالطالق بالنــسبة إذ ،وكــذا احلــال يف مــا لــو خالعهــا بعــد الرجعــة: مث قــال

اص اخللع بذلك عن أراد اختصإذا ً خصوصا ،ولكن هو كما ترى بعيد، عدة القوى أن األهنا : الشيخ

طـالق امـرأة  أنـه كما يصدق على الطـالق نه أل ضرورة عدم الفرق بينهما،كما هو ظاهر املنت، الطالق

الرجعـة  أن  ملا عرفت مـن،خلع عن عقد تعقبه الدخول أنه  كذلك يصدق،مدخول �ا فتجب العدة هلا

  هذا كله يف املطلقة ، األولالنكاح  إىل فادت عودهأ



٣٣٣

  ). اجعها يف العدةمث ر، ًرجعيا

  .فرق بني اخللع وغريه فيما ذكرناه من االحتمال ال إذ ً،أيضا ويأيت هنا االحتمال السابق

ًويأيت مثل الكالم السابق فيما لو طلقهـا طالقـا خلعيـا  وهبهـا أو ت املـدة�ـأمث مث متتـع �ـا ومل يـدخل  ً

 انقـضاء مـدة نـه ألة الكاملـة عـن املتعـةوحيتمـل العـد، على االحتمال تتم العدة الـسابقةنه إ حيث ،املدة

  . هبة مدخول �ا فالالزم أخذ عدة املتعةأو 

مث تزوجها يف العدة ،  بعد الدخول �ا وصريور�ا يف طهر جديداألمرلو خالعها من أول  ماأ(: مث قاال

بطلـت  األوىلالعـدة  ألن ، كمـا مسعـت الكـالم فيـه يف حبـث احليـل،وطلقها قبل الـدخول مل تلزمهـا العـدة

أي  أنـه والفـرض، وقـد انقطـع حكـم اخللـع، بالفراش اجلديد املنايف لالعتـداد ضـرورة كو�ـا زوجـة حينئـذ

يـة والروايـة علـى عـدم العـدة علـى املطلقـة غـري دل من اآل العقد الثاين مل حيصل معه دخول فيندرج فيما

وظــاهره عــدم العــدة  ،األوىلة �ــا مل تكمــل العــدأل يلزمهــا العــدة: وقيــل والقائــل القاضــي، املــدخول �ــا

منــا هــو مبقــدار زمــان إمل تتمهــا وانقطاعهــا  الــيت األوىلكمــال العــدة إولكــن جيــب عليهــا ، للطــالق الثــاين

ن إ :وفيــه، هــاؤاملستــصحب بقا األوىلكمــال إفمــع فــرض زوالــه بــالطالق الثــاين وجــب عليهــا ، الفراشــية

 ىيــدعّ إال أن اللهــم، دخول املوجــب عــدة لــو فــرض طالقهــا بعــد الــًأيــضامقتــضاه وجــوب ذلــك عليهــا 

 ضـرورة انقطـاع حكـم الطـالق مـن ،فهو واضح الضعف وعلى كل حال، يف الثانية حينئذ األوىلدخول 

صول أ أشبه باألول: ومن هنا قال املصنف، كانت مطلقة أن أصله بالعقد الثاين الذي صريها زوجة بعد

  ). املذهب وقواعده

  دليل على انقطاع حكم الطالق من أصله  ال إذ ،ضيقرب ما أفىت به القالكن األ



٣٣٤

الزم عليهــا تكميــل العــدة ســواء حــدث يف  أنــه دلــةبــل الــذي يــستفيده العــرف مــن األ، بالعقــد الثــاين

  . ثنائها زواج أم الأ

جـل الـشك وعـدم ظهـور أمـن  مـاإ،  كالمـه وتبعـه صـاحب املعـارجيولذا قواه احملقق التـسرتي يف حمكـ

ًمن حيث جريان العلة الباعثة للعدة غالبا من  أو ، حتت العموماتًفراد النادرة داخالكون أمثاله من األ

ــه مــن احليــل نظــري  أن واحتمــال، التحــرز عــن اخــتالط النــسب الناشــئة مــن اخــتالط املــائني يكــون أمثال

وقد تقدم عـدم ، طالق املمسوس �ا أنه  ويصدق على طالقها،سرائيل يف اصطياد السبتإمسلك بين 

حيث نقـول هنـاك ،  استعمال احليلة بتزويج مجاعة امرأة متعة مع الدخول �ا فأي فرق بني البابنيصحة

  . بعدم اجلواز وهنا باجلواز

ترامــى هــذا إذا  بلــزوم اجتمــاع ميــاه يف رحــم امــرأة :عــن الــشيخ يف املبــسوط يف دفــع مــن قـال وأمـا مــا

ل بوجـــوب اســـتربائها حبيـــضة قبـــل اخللـــع منـــا يلـــزم عنـــد مـــن مل يقـــإ بـــأن ذلـــك ،الفعـــال عنـــد أزواج شـــىت

 أن فـريده، فمـا ذكـر غـري الزم علينـا، بعـد اسـتربائهاّ إال خيالعهـا أن جيـوز وأما على مذهبنا فال، والطالق

فلـذا ، هاؤلكنـه لـيس مبجـرده ممـا يعلـم بـه اسـتربا، ًكان شرطا عنـدنا وإن يقاع طالقها يف طهر مل يواقعهاإ

  .  قول الشرائع حمل نظرنيوعلى هذا فتقوية الشارح،  بتأكد املعرفة حباهلالزمها الشارع الرتبص املعهودأ

  



٣٣٥

 الـــشبهة وطـــي أن  يفإشـــكال خـــالف وال ال(: ًقـــال يف الـــشرائع ممزوجـــا مـــع اجلـــواهر ):١٦مـــسألة (

دخــال واملــاء دل علــى وجو�ــا باإل طــالق مــاوجتــب لــه العــدة إل، يــسقط معــه احلــد الــذي عنوانــه الزنــا

  . )عدته عدة الطالق أن يفو الشامل للفرض

  . وطي الشبهة هلا العدة أن قد ذكرنا فيما سبق روايات كثرية دالة على: أقول

عـالج اغتـصبوها أعمـر سـأله عـن امـرأة وقـع عليهـا  إن :)عليه الـسالم(ويف رواية الدعائم، عن علي 

 عــدل مــن ي يــدولكــن ضــعها علــى، هةَمــستكر أل�ــا حــد عليهــا ال: )عليــه الــسالم( قــال علــي ،نفــسها

  . )١( ففعل عمرعدها على زوجهاأ حبيضة، مث أستربُاملسلمني حىت ت

 ،)٢(أدخلــه فقــد وجبــت العــدة والغــسل واملهــر والــرجمإذا  :طــالق قــوهلممــشمول إل أنــه وقــد تقــدم

ولـــذا ذهـــب الـــشيخ ، منـــا اخلـــارج منـــه الزنـــا مـــن الطـــرفنيإو، وغـــري ذلـــك ،)٣(العـــدة مـــن املـــاء: وقــوهلم

  . ماتّرسال املسلإبل أرسلوه ،  واحلدائق وغريهم بوجوب العدة للشبهة ولو من املرأة خاصةواملسالك

صـل وملـا دل علـى عـدم حرمـة منـاف لألنـه إ( :حيـث قـال، ومنه يعلم وجه النظر يف ما ذكره اجلواهر

فمـــا لكـــم علـــيهن مـــن عـــدة : تعـــاىلحـــق لـــه عليهـــا يف االعتـــداد الـــذي ظـــاهر قولـــه  مـــاء الـــزاين فـــال

 مل يكـن الولـد ولـد وإن ،عـدة عليهـا ال: ولعله لذا قال يف كشف اللثام، كونه من حقوقه ،)٤(دو�اتعت

   .)٥()ه مل يكن له عدةيمل حيرم وطإذا ف، منا هي حق الواطيإالعدة  فإن ،صحابزنا كما نص عليه األ

  أما ما ذكره اجلواهر من االستدالل مبا دل على عدم حرمة ماء الزاين فقد أراد 
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  .ورد من جواز تزويج الزانية وما، )١(الولد للفراش وللعاهر احلجر: بذلك ما روي عنه من قوله

مــن   وجـود الزنــا مـن الطــرفني الدلــةالظـاهر مــن تلـك األ ألن ، علـى فتــواهًيكـون دلــيال لكـن ذلــك ال

  . يعلم والزوجة تعلم  بأن كان الرجل ال،العكس يف ويؤيد ذلك وجود العدة، طرف واحد

ولو كانـت املـرأة عاملـة بـالتحرمي وجهـل الـواطي حلـق بـه النـسب (: ً قال الشرائع ممزوجا مع اجلواهرمث

 مــن  يف شــيءإشــكال خــالف وال  بــال،بغــي أل�ــا هلــا مهــر ووجبــت لــه العــدة وحتــد املــرأة حــد الزانيــة وال

عـدة  يـه مهـر املثـل والعل أة وحيد الرجل حد الزاين وهلامراال حلق الولد باألمرانعكس  لو أنه كما، ذلك

  ). حوطكان هو األ وإن ،صحعليها على األ

 إىل  بـسنده،عمـالرواه الـصدوق يف عقـاب األ  مـاحكـامويؤيد التساوي بني الرجـل واملـرأة يف كـل األ

ًطاوعـت الرجـل فنـال منهـا حرامـا وقبلهـا وباشـرها إذا املـرأة : قـال أنه )صلى هللا عليه وآله (رسول هللا

نفـسها كـان علـى  علـى غلبهـا فـإن ،أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجـل أو ههافاك أو ًحراما

   .)٢(الرجل وزره ووزرها

  . ين من املثل واملسمىاألمرقل أ أو ا ذكرنا يف باب املهور مسألة مهر املثلمث إن

ا بعد ذلك مـن  مل يتمكن،خر غري متعمد واآل،بدًكان أحدمها متعمدا فيما يوجب العمد حترمي األإذا و

  :  مجلة من الروايات واليت منها،القاعدة إىل ضافةويدل عليه باإل، إشكال خالف وال الزواج بال
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  زوجها وهـي حبلـى فتزوجـت قبـلقضى يف امرأة تويفنه إ ،)عليه السالم(ي عن عل، رواه الدعائم ما

قـال جعفـر بـن ، جلـني اآلآخـر حـىت خيطبهـا يفـرق بينهمـا وال: قـال ،والعـشر ربعة أشهرتنقضي األأن 

خـر كان أحدمها يتعمـد ذلـك واآلفإن  :قال أن ىلإ ،مل يكن دخل �ان إ هذا: )يهما السالمعل (حممد

وقد يعذر الناس يف اجلهالة مبا هـو أعظـم مـن ، صاحبه إىل يرجع أن حيل له الذي تعمد ال: قال ،جهله

   .)١(هذا

 نـه ألًة بـالتحرمي مـع جهـل الـواطي أمـة حلـق بـه الولـد قطعـاة العاملـءولو كانت املوطو(: مث قال اجلواهر

كانــت هــي  وإن ،مــةمثــل األ كــان عليــه أي الــواطي قيمتــه ملــواله حــني ســقط ومهــر وإن ،بــوينرف األشــأ

وهــو املــروي كمــا قــدمنا الكــالم يف ، ًكانــت ثيبــان إ ًكانــت بكــرا ونــصف العــشرن إ  وقيــل العــشرً،بغيــا

  ). ذلك

  . وهللا سبحانه العامل، املفصالت إىل  ندعها خارجة عن حمل االبتالءسألةاملحيث إن : أقول

  

                                                





٣٣٨

مــا نــه  ألتتــداخل العــدتان:  قيــل،هــا لــشبهةأًطلقهــا بائنــا مث وطإذا (: قــال يف الــشرائع ):١٧مــسألة (

  . )ًحائال أو  كانتً حامال،لواحد وهو حسن

الشخـصني فكيـف بالـشخص إىل  ما ذكره هو مقتضى القاعدة ملـا تقـدم مـن التـداخل بالنـسبة: أقول

بــل للطــالق عــدة ، اخالن تتــد عنهمــا فــاليدريــس يف احملكــإوقــد خــالف يف ذلــك الــشيخ وابــن ، الواحــد

  .املشهور إىل ويف غريه، كثرطالق األإ إىل هتوعن كشف اللثام نسب، ولوطي الشبهة عدة

 أو سباباخل يف األدليل على التد كال من الطالق والوطي سبب وال فإن ،صلواستدلوا لذلك باأل

جمـال لـبعض  وال، لكن حيـث عرفـت وجـود الـدليل علـى التـداخل كـان هـو مقتـضى القاعـدة، املسببات

  . لذاك كما جتدها يف املفصالت أو االستحسانات هلذا القول

 ،خـــري بعــدة واحـــدة للــوطي األأتعـــدد الــوطي مــن مـــشتبه واحــد حيـــث جيتــزإذا ومنــه يعلــم حـــال مــا 

  . ذلكويتداخالن فيما قبل 

 كانـت مـن جـنس عـدم التـداخل سـواء قـوىاأل(: حيث قـال، ومنه يعرف وجه النظر يف قول اجلواهر

كمـا لـو طلقهـا ، قراءخرى بـاألمها باحلمل واألاحدإجنسني بأن كانت  أو ،شهراأل أو قراءواحد وهو األ

 خـريالتـداخل يف األبـل عـدم ، تـضع أن هـا قبـلأ مث وطًبـأن طلقهـا حـامال أو ،قـراءها يف األأ مث وطًحائال

سـقوط سـببية  إىل  فريجع حينئـذ،مينع حتقق التداخل املصطلح فيه لعدم احتاد املكلف به بل قد، ضحأو

 ، لـهيمقتـض  يكون الثـاين الاألولمع فرض انقضائهما أمجع بالوضع الذي كان عدة  نه ألأحد السببني

  ). ًقراء مثال الذي كان مقتضاه األاألولأو 

باالكتفـاء باسـتيناف عـدة : يقـال أن يبعـد وال(: حيـث قـال، نظر يف تفـصيل املعـارجكما يعلم وجه ال

قراء مها بـــاألاحــدإاختلفــا بــأن كــان إذا وأمــا ، كانتــا مــن جــنس واحــدن إ فيهــا األوىلخــرية وتــداخل لأل

  خرى بالوضع فاالحتياط التعبد بالعدتني واأل



٣٣٩

ًكما كانا يف الشخصني خروجا من اخلالف وعمال   ). ياط باالحتً

نكاح يف ولو فسخ يف ال: قال يف القواعد وإن ، يف صورة الفسخًأيضاومما تقدم يعلم تداخل العدتني 

  . إشكالكمال  باإلعدة الرجعي ففي االكتفاء

منـا أفـاد إالفـسخ  أن  مـن،إشـكالاالسـتيناف  أو كمال يف االكتفاء باإل:وعن كشف اللثام يف شرحها

،  حمـرتم وهـو خـرية املبـسوطحـصول وطـي أو الزوجيـة إىل  مـن غـري رجـوعزيادة قـوة يف الطـالق والبينونة

 ـ  وملا كانت عدتامها حقني ملكلـف واحـد،صل عدم التداخلالطالق والفسخ سببان للعدة واأل أن ومن

  . استأنفت عدة الفسخ ـ يثبت له معه الرجعة ولذا ال، وأبطل الفسخ حكم الطالق

 لـو فـسخت ًأيـضاذلـك  قـوىاأل(: حيـث قـال، ًأيـضاتداخل هنـا أما اجلواهر فعلى أصله قال بعدم ال

ــاء ــاء املطلقــة رجعيــة يف أثن  بعــدة مــستأنفة للفــسخ بعــد كالزوجــة فتــأيت أل�ــا هلــا ذلــك أن  علــىًالعــدة بن

 عـــن االكتفــاء عـــن الثـــاين ًللفــسخ فـــضال باســتيناف عـــدة األوىليكتفـــي عـــن   عـــدة الطــالق والانقــضاء

  ). األوىلكمال إب

 وهــو ظــاهر مــن كــالم الــشيخ ،بــد الــشرائع العــدة بالبــائن مــشعر بعــدم كــون الرجعــي كــذلكتقيمث إن 

ويدل على قوله ما تقدم يف مبحث الرجعـة ، ها حكمنا باملراجعةأوطإذا  بأنه ًاللاملنقول عن املبسوط مع

شيانه قبـل انقـضاء العـدة كـان غـيعـين امرأتـه  مـن غـشيها: )عليه الـسالم( عبد هللامن ظاهر قول أيب 

   .)١(ياها رجعةإ

�ـا أياهـا يف حـال الرجعـة بظـن إيكـون وطيـه  أن مـن غـري فـرق بـني، وهـو كمـا ذكـره ملـا عرفـت: أقول

 أو كـراهإ أو اضـطرار أو جلـاءإ أو أو جنـون سكر أو كان يف نوم أو ًمنا قصد الزنا مثالإو، ليست زوجته

   ، لوحدة املالك يف اجلميع،غري ذلك

                                                





٣٤٠

مـا ية فيـالرجعى ناف العـدة علـيح بوجـوب اسـتيتبعـه بالتـصرأنـه كهنـا ليالـشرائع هوافق  وإن والعالمة

زاد  دون مـا األوىلتتمـة  يف  وجـواز الرجـوعنينئذ بتداخل العـدتيح  وقالة الزوجري�ا غأها بظن أوطإذا 

  . هاية علريخمن األ

ــأمثــا يف اطيــاالحتى العمــل مبقتــض أن املعــارج مــن يف مــايعلــم وجــه النظــر فيومنــه   مــن لــوازم كل ذل

اط يـــأراد االحت ا إذوأمـــا، بـــأس بـــه اط االســـتحبايب فـــاليـــأراد االحتن إ نـــهإف، هاكضل ســـاليـــ والى التقـــو

  . األولالمه كان ظاهر ك وإن ،هيف الوجويب فقد عرفت ما

  



٣٤١

ة ملشتبه ومحلت من يالعدة الرجع يف حتكنإذا (: ًالشرائع ممزوجا مع اجلواهر يف قال ):١٨مسألة (

 بعـــد األولملــت عــدة ك وأ،احلمــل لــه دونــه ألن ،األولً اعتــدت بالوضــع مــن الثــاين قطعـــا دون الثــاين

 ، العـدة الـيت هـي لـهكتلـ يف ول الرجـوعان لـألكـ و،قراء ملا عرفـت مـن عـدم التـداخلأ أو الوضع بأشهر

  . )دون زمان احلمل الذي هو عدة املشتبه

 ،هـايمـن الرجعـة تتـداخل العـدتان ف يا بقـه فمـيـوعل، القاعـدة التـداخلى ضتـمق أن قد عرفـت: أقول

  :  احتماالتاألوليف رجوع مث إن ، عدة الثاين فقط يف ونكوبعد مدة الرجعة ت

ل الرجــوع يــوبعــد احلمــل دل ،ثــاينحالــة احلمــل يف عــدة ال أل�ــا ً،طالقــاإعــدم حقــه يف الرجــوع : األول

بعــدم جــواز رجوعــه بعــد : المــه كيكــحم يف ث قــاليــح، وهــذا مــا احتملــه احملقــق التــسرتي، منــصرف عنــه

 جـــواز الرجـــوع بالـــصور الـــشائعة والـــشك يف دخـــول النـــادرة حتـــت أدلـــةل يـــتنزى  علـــً بنـــاءًأيـــضااحلمـــل 

  . العمومات الواردة

 ،�م قالوا بوجـوب عـدتني عليهـاإ ف،وهذا هو املشهور، يف عدته أل�ا الرجوع فيما بعد احلمل: الثاين

لكــن بعـــد ،  بالعمومــاتًعمــال ليهـــاإ وجيـــوز هلــا حينئــذ الرجــوع ،ابعــده األوىلخــرية بالوضــع وتكمــل األ

  . انقضاء مدة محلها الشتغاهلا حبق غريه وعدم جواز التأخري فيه

لـه  أن  مـذهبنا: قـال،عن الـشيخ يف املبـسوط مـن جـواز الرجـوع لـه يف زمـن احلمـل وبعـده ما: الثالث

مل تــضع  وهــذه مــا، تنقــضي العــدة حــىت طــعالرجعــة تثبــت بــالطالق فلــم تنق ألن ،الرجعــة يف زمــن احلمــل

تـضع مـدة النفـاس  أن وبعد، ًدامت حامال  وعد�ا مل تنقض فتثبت الرجعة عليها ما،األولوتكمل عدة 

  . قراءتنقضي عد�ا باأل أن ىلإو



٣٤٢

كانـت هـي مل  وإن ،رجعة عليها يف زمن احلمل تثبـت هلـا الرجعـة عليهـا أمـام النـاس لو قلنا ال: مث قال

مل تكن معتدة منه يف تلك  وإن ، قد انقضت وهي املانع له من الرجوعاألولعدة  ألن ، عد�اتشرع يف

  . احلال كحالة احليض يف العدة

ً القاعـدة مـن الرجـوع يف مـدة احلمـل املـصادفة لعدتـه بنـاء علـى مـا اخرتنـاه مـن ىما هو مقتض: الرابع
  .ليست يف عدته أل�ا ،ليهاإ له يف الرجوع أما املدة الزائدة يف احلمل وبعد احلمل فال حق، التداخل

مـدة الرجعـة فقـط بعـد  أو مع ما بعـده مـدة الرجعـة أو ً على حقه يف الرجوع مدة احلمل مطلقاًمث بناء

  . خرجت بذلك عن العدة أل�ا صادف بعد احلمل اليأس فال حق له يف الرجوعإذا ف، احلمل

  



٣٤٣

إذا كمـا ، دم جـواز نكـاح امـرأة يف مـدة مـن الـزمنقد جتب العدة على الرجـل مبعـىن عـ ):١٩مسألة (

ًربع طالقا رجعياحدى األإطلق  إذا وكـذلك ، يف العـدة األوىلدامـت  خرى مـاأجيوز له النكاح بـ نه الإف، ً

 وهكـذا لـو، يف العـدة األوىلدامـت  خـرى مـاخـت األجيـوز لـه النكـاح باأل ًختني رجعيا ال األىحدإطلق 

  .دامتا يف العدة خت ماخ وبنت األينكح بنت األ  الًاخلالة رجعيا أو طلقت العمة

 يناألمر مجلة من الروايات يف ،املطلقة الرجعية زوجة أن دل على ما إىل ضافةويدل على اجلميع باإل

مـة  واأل،نكـاح الكـافرة يف عـدة املـسلمة إىل  كذلك بالنسبةاألمريكون  أن بل مقتضى القاعدة، ولنياأل

  . يف عدة احلرة

تقول يف رجـل لـه أربـع نـسوة طلـق  ما: )عليه السالم( عبد هللا أليب قلت:  قال، بن عثمانفعن محاد

 فــساد ،بعــد تــسعة أشــهر وفيهــا أجــالن: قــال ،يتــزوج أن لــه واحــدة مــنهن وهــو غائــب عــنهن مــىت جيــوز

   .)١(احليض وفساد احلمل

أربــع نــسوة وطلــق وعــن رجــل مجــع : يف حــديث قــال، )عليــه الــسالم( عبــد هللاعــن أيب ، وعــن عمــار

 حـىت تعتـد مثـل ىيتـزوج أخـر أن حيل لـه ال: قال ،يتزوج أخرى مكان اليت طلق أن واحدة فهل حيل له

أربعــون  ومــة نــصف العــدة مخــسةعــدة األ ألن ،كــان الــيت طلقهــا أمــة اعتــدت نــصف العــدة وإن ،عــد�ا

   .)٢(ًيوما

يف رجـل حتتـه أربـع نـسوة فطلـق : قـال  أنـه،)عليـه الـسالم( عبـد هللاعـن أيب ،  بـن سـنانعبـد هللاوعن 

   .)٣(تنقضي عدة اليت طلق حىت ينكح ال: قال ،حداهنإ

  يف رجل كان حتته : يقول) عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،وعن حممد بن قيس

                                                









٣٤٤

 فليلحقهــا بأهلهــا: قــال ،تــستكمل املطلقــة العــدة أن أربــع نــسوة فطلــق واحــدة مث نكــح أخــرى قبــل

مل يكـن  وإن ،كـان دخـل �ـان إ خرى وهلا صـداقهاأخرى عدة طلقة أجلها وتستقبل األتستكمل املحىت 

وا مل ؤشــــا وإن ،شــــاء أهلهــــا بعــــد انقــــضاء العــــدة زوجــــوهمث إن ، عــــدة عليهــــا دخــــل �ــــا فلــــه مالــــه وال

   .)١(يزوجوه

 عــن الرجــل يكــون لــه أربــع نــسوة، )عليــه الــسالم( إبــراهيم أبــا ســألت:  قــال،أيب محــزة علــي بــن وعــن

   .)٢(ال حىت تنقضي عد�ا: قال ،يتزوج مكا�ا أخرى أن  له،حداهنإفيطلق 

ين إ :)عليـه الـسالم(أيب احلـسن صـاحب العـسكري  إىل كتبـت:  قـال،وعن حممد بن أمحد بـن مطهـر

 فكتــب ،حــداهن وتــزويج امــرأة أخــرىإردت طــالق أ مث إينتزوجــت أربــع نــساء ومل أســأل عــن أمســائهن 

فالنـة الـيت �ـا عالمـة كـذا  أن اشـهدوا: كانت بواحدة منهن فتقـولن إ عالمة إىل رانظ: )عليه السالم(

   .)٣(انقضت العدةإذا خرى مث تزوج األ ،وكذا هي طالق

سـألته عـن رجـل لـه أربـع نـسوة فطلـق واحـدة : قـال ،)عليه الـسالم( عبد هللاعن أيب ، وعن أيب بصري

كـان  وإن :قلـت، هـو: فقـال ،مـن يعتـد: فقلـت، ال حـىت تنقـضي العـدة: قـال ،ليهن أخرىإيضيف 

   .)٤(كان متعةوإن  :قال ،متعة

  .حكم املتعة هنا حممول على الكراهة كما ذكره الفقهاء: أقول

   لئس:  قال،موت الزوجة إىل ومثلها يف احلمل على االستحباب ما يف رواية عمار بالنسبة

                                                

 









٣٤٥

يتـزوج  أن حـداهن فهـل حيـل لـهإبـع نـسوة فتمـوت عن الرجل يكون له أر) عليه السالم( أبو عبد هللا

فـإن طلـق واحـدة هـل حيـل لـه أن : ، سـئلأربعـة أشـهر وعـشرحـىت تـأيت عليهـا  ال: قـال ،أخرى مكا�ا

   .)١(عدة املطلقةال حىت تأيت عليها : يتزوج، قال

:  قـال،)عليهما السالم(عن أخيه موسى بن جعفر ، جعفر علي بن رواه ويؤيد االستحباب ما: أقول

 أن يتــزوج يف عــد�ا أخــرى قبــل أن حــداهن هــل يــصلح لــهإسـألته عــن رجــل كــان لــه أربــع نــسوة فماتــت 

   .)٢(ماتت فليتزوج مىت أحبإذا : فقال ،تنقضي عدة املتوفاة

مث  ل عـن رجـل كـن لـه ثـالث نـسوةئسـ: قـال، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ،  سنان بن طريفنوع

هـو طلـق الـيت مل يـدخل �ـا ن إ :فقـال ،يعتق أمة فيتزوجهـا أن مث أراد، ل �اخرى فلم يدخأتزوج امرأة 

طلق مـن الـثالث النـسوة الـاليت دخـل �ـن واحـدة مل يكـن  وإن ،خرى من يومه ذلكأتزوج  أن بأس فال

   .)٣(يتزوج امرأة أخرى حىت تنقضي عدة املطلقة أن له

سوة نــوســألته عــن رجــل لــه أربــع : قــال، )معليــه الــسال(عــن أخيــه موســى ، جعفــر علــي بــن ويف روايــة

 أن يــصلح لــه ال: قــال ،تنقــضي عــدة الــيت طلــق أن يتــزوج أخــرى قبــل أن فطلــق واحــدة هــل يــصلح لــه

   .)٤(يتزوج حىت تنقضي عدة املطلقة

عـن ، بـصري املـرادي  أبـوىفقـد رو، خـت الزوجـةأ إىل أمـا بالنـسبة، ربـعالزوجـات األ إىل هذا بالنسبة

  سألته عن رجل اختلعت منه امرأته : قال، )عليه السالم( عبد هللاأيب 

                                                

 









٣٤٦

ت عصمتها منه ولـيس أنعم قد بر: قال ،تنقضي عدة املختلعة أن ختها من قبلأخيطب  أن أحيل له

   .)١(له عليها رجعة

يتـزوج  أن بانـت ألـه أو اختلعت أو يف رجل طلق امرأة، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن احلليب

   .)٢(ختهاأخيطب  أن ت عصمتها ومل يكن له عليها رجعة فلهأبرإذا : فقال: قال ،ختهاأب

سـألته عـن رجـل طلـق امرأتـه أيتــزوج : قـال، )عليـه الـسالم( إبـراهيمعـن أيب ، أيب محـزة علـي بـن وعـن

 ،ختهـاأوسـألته عـن رجـل كانـت لـه امـرأة فهلكـت أيتـزوج : قـال،  تنقـضي عـد�احـىت ال: قـال ،ختهاأ

   .)٣(أحبن إ ن ساعتهم: قال

 اختلعـت املـرأة مـن زوجهـا فـال بـأسإذا : قـال، )عليه الـسالم(عن أيب جعفر ، بن مسلم وعن حممد

   .)٤(ختها وهي يف العدةأيتزوج أن 

اختلعت من زوجها ومل يكـن لـه إذا املختلعة : قال، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن أيب أسامة

   .)٥(عد�ا يف ختهاأوج يتز أن عليها رجعة حل له

رجعــت الزوجــة يف  �ــا لــوأشــاء هللا تعــاىل مــسألة  نإ وســيأيت يف بــاب اخللــع ،غريهــا مــن الروايــات إىل

 مـن جهـة متكـن ،رجعـت دون زواجـهإذا كمـا  األمـريكـون  الرابعة ال أو ختل بعد زواج الزوج باألذالب

  . تزوجإذا الزوج من الرجوع بدون الزواج دون ما 

                                                

 







 



٣٤٧

  . وهللا املوفق للصواب، يراده يف هذا الكتابإخر ما أردنا وهذا آ

 علـى صلى هللا و، واحلمد � رب العاملني، وسالم على املرسلني،سبحان ربك رب العزة عما يصفون

  . حممد وآله الطيبني الطاهرين

  . ليلة اجلمعة ثاين عشر شهر شوال سنة ألف وأربعمائة وستة يف قم املقدسة يف انتهي

  . ؤلفه حممد بن املهدي احلسيين الشريازييد مب



٣٤٨



٣٤٩

  

  

  

  کتاب الخلع



٣٥٠



٣٥١

  

  

  کتاب الخلع

  الجزء األول



٣٥٢

  

  

  بسم هللا الرمحن الرحيم

ـــه الطيبـــني  ـــى آل ـــسالم علـــى أشـــرف خلقـــه، ســـيدنا حممـــد وعل ـــصالة وال احلمـــد � رب العـــاملني، وال

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين

  



٣٥٣

  

   علخلاکتاب 

كـال مـن الـزوجني لبـاس  ألن ،اخللع بضم اخلاء مأخوذ من اخللع بفتحها وهو النزع: قال يف املسالك

  . خر نزع لباسهفكأنه مبفارقة اآل ،)١(هن لباس لكم وأنتم لباس هلن خراآل

 ببـذل وبالـضم طـالق املـرأة (:قـال أن ىلإ) يف اخللع مهانةّ إال أن لع كاملنع النزعَاخل(: وعن القاموس

  . )من غريها كاملخالعة والتخالع وحنوه أو منها

 وخالعـت ،ًلعـا نزعتـهَخلعـت النعـل وغريهـا خ(:  يف املصباح املنـرييقال اجلوهري يف الصحاح والفيوم

 وهـو ،لـع بالـضمُواالسـم اخل، ًافتدت منه وطلقها علـى الفديـة فخلعهـا هـو خلعـاإذا املرأة زوجها خمالعة 

فعل ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه إذا ف، خركل واحد منهما خالع اآل ألن ،استعارة من خلع اللباس

  .)عنه

 واخلليفـة مـرياأل ألن ، للـشاعر واخلطيـب وحنومهـا مـن املالبـسىلعـة للجـائزة الـيت تعطـَومنه اخل: أقول

عطـــاء إمث اســـتعملت يف مطلـــق ، النثـــر أو ًوغريمهـــا كـــان ينـــزع مالبـــسه الثمينـــة ويهـــديها حتـــسينا للـــشعر

  العامة الكفن  أما تسمية، ملالبسا

                                                





٣٥٤

واخنلـع ، ًكأنه أعطـي ذلـك مـن قبـل هللا سـبحانه تكرميـا لـه، خرةلعة فمن باب التفائل بالنجاة يف اآلَخ

 ،أخرجـه عـن ذلـكإذا ًخلع امللك فالنا عن منـصبه  و،غريه وخرج عن موضعه بسبب سقوطإذا العظم 

ًبني النزع عموما مطلقا ولعل بينهو  االشـتمال علـى األولحظ يف فقـد لـو، عكـس  خلـع والكل نزع إذ ،ً

 علــى ًمل يكــن املخلــوع مــشتمال نــه أليقــال نـزع امللــك ولــذا ال، ويف الثــاين االنفــصال عنــه، حنــوه واجلـسم

  .شيء

  . كان ابتداء اخللع من املرأة وإن ،خرن كل طرف خيلع اآل أ باعتبار،خالعه: منا يقالإو

 دفــع مــا إىل وكأنــه أشــار بــذلك، مطلقــة  وخمتلعــة مبنزلــة طــالق ال:ويف كــشف اللثــام(: قــال يف اجلــواهر

مـا إووجـه الـدفع ، أنـت مطلقـة: يقال من املنافاة بـني ذلـك وبـني مـا تقـدم مـن عـدم جـواز الطـالق بقولـه

كانـت بفـتح الـالم  وإن ،�ـا �ـذا املعـىنأن املـراد  أأو، �ا بكسر الالم حىت تكون مبنزلة أنـت طـالقءبقرا

  . )اختيار صيغة املاضي األوىل و،اهر الكفايةكما عساه ظ

، يــصح علــى املعــىن اللغــوي كــل مــن الطــالق ومطلقــة وخــالع وخمتلعــة الإ و،الفــارق الــنص هــو: أقــول

 حيـث طلـق الزم ،تيان بصيغة اسم الفاعـل كطـالقاالختالع من باب االفتعال كان الالزم اإلحيث إن و

أمـا باعتبـار الـزوج ، �ا خلعـت نفـسهاأ باعتبار ًخالع لغةمنا نقول بصحة إ و،متعد أنه حيثخبالف خلع 

  . فهي خملوعة

  : أما يف هذا الباب، �ذه اللفظة) طالق (فقد تقدم يف أول كتاب الطالق روايات، وكيف كان

يأخــذ مــن  أن جيــوز للرجــل ال: )عليــه الــسالم( عبـد هللا أليب قلــت:  قــال، مساعــة بــن مهــرانىفقـد رو

  ال أطيع هللا فيك : قالتإذا : فقال ،�ذا الكالم كلهتتكلم  حىت املختلعة



٣٥٥

   .)١(يأخذ منها ما وجد أن حل له

خلعــين أ: املختلعــة الـيت تقـول لزوجهـا: قـال، )عليـه الـسالم( عبـد هللاعــن أيب ، وعـن حممـد بـن مـسلم

ً لـك قـسما أبـر وهللا ال: تقـول حـىت ًيأخذ منهـا شـيئا أن حيل له ال: فقال ،وأنا أعطيك ما أخذت منك

يعلمهـا حـل لـه مـا أخـذ  أن فعلـت ذلـك مـن غـريإذا فـ، ذنـكإذنـن يف بيتـك بغـري أل وًال أطيع لـك أمـراو

   .)٢(منها

: خيلعهـا حـىت تقـول أن حيـل لزوجهـا ال: قـال ،عـن املختلعـة) عليه السالم(سألته :  قال،وعن مساعة

دخلــن وأل، ن فراشــكأوطـوأل، ابــةأغتــسل لـك مــن جن وال، أقــيم حــدود هللا فيـك وال، ًلــك قـسما أبـر ال

   .)٣(يتكلمو�م وتكون هي اليت تقول ذلك تعلم هذا وال أن  من غري،بيتك من تكره

: فقال ،سألته عن املختلعة كيف يكون خلعها: قال، )عليه السالم( عبد هللاعن أيب ، وعن أيب بصري

دخلـن عليـك وأل، ن فراشـكأوطـوأل، ًأطيـع لـك أمـرا وال، ًلـك قـسما أبـر ال: حيل خلعها حىت تقـول ال

 وذلـك قـول ،زاد أخـذ منهـا مـن مهرهـا ومـا هي قالت ذلك حل له خلعهـا وحـل لـه مـاإذا ف، ذنك إبغري

ت ءشا نإفعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها  ذاإف جناح عليهما فيما افتدت به فال: هللا

   .)٤(نكحته فهي عنده على ثنتني فإن ،ت فالءشا وإن نكحته

  . ىل غري ذلك من الروايات الواردة بلفظ املختلعةإ

صـلى هللا عليـه (عـن النـيب ، عمـالرواه عقـاب األ املختلعـة بـصيغة اسـم الفاعـل مـا أن ومما يدل علـى

 ألن ،تفتدي منـه نفـسها مل يـرض هللا لـه بعقوبـة دون النـار حىت ومن أضر بامرأة: يف حديث قال) وآله

  ومن قالأال  ،تيمهللا يغضب للمرأة كما يغضب للي

                                                







 



٣٥٦

لبيـك  ال: قـال هللا لـه يـوم القيامـة، سـعديك لبيـك وال ال: ملـن كـان مـن النـاس أو ململوكـه أو  خلادمه

 منــه يف الــدنيا فلــيس منــا ولــسنا)  خ لً،خــان مــسلما (ًومــن ضــار مــسلما،  أتعــس يف النــار،ســعديك وال

نـزل إذا  حىت مالئكته ورسله والناس أمجعنيوأميا امرأة اختلعت من زوجها مل تزل يف لعنة هللا و، خرةاآلو

أال  ،ادخلـي النـار مـع الـداخلني: كـان يـوم القيامـة قيـل هلـاإذا فـ، بـشري بالنـارأ: �ا ملك املوت قال هلـا

ختتلـع  حـىت هللا ورسوله بريئان ممن أضـر بامرأتـهوإن أال  ،هللا ورسوله بريئان من املختلعات بغري حقوإن 

   .)١(منه

صـلى (الرسـول  إىل ت امـرأة ثابـت بـن قـيس بـن مشـاسءجـا:  روي عن ابن عباس قـال:ويف املسالك

فقـال ، ين أخـاف الكفـرأّ إال ،خلـق يا رسول هللا ما أنعم على ثابـت يف ديـن وال: فقالت) هللا عليه وآله

فــردت عليــه احلديقــة وطلقهــا ، نعــم: قالــت ،تــردين عليــه حديقتــه: )صــلى هللا عليــه وآلــه (رســول هللا

   .يقةتطل

   .)٢(سالمأول خلع جرى يف اإلنه إ قلنو، فخالعها عليها: ويف رواية

�ـا كانـت عنـد ثابـت أحبيبـة بنـت سـهل أخرب�ـا  أن :الـرمحن عن عمرة بنت عبـد ،وعن غوايل اللئايل

صــالة الــصبح فوجــد حبيبــة بنــت  إىل خــرج) صــلى هللا عليــه وآلــه(رســول هللا ن أ و،بــن قــيس بــن مشــاس

أنـا  أنا حبيبة بنت سـهل ال: فقالت ،من هذه: )صلى هللا عليه وآله (قال رسول هللاف، سهل عند بابه

 أن  هللا شــاءهــذه ذكــرت مــا: )صــلى هللا عليــه وآلــه ( ثابــت قــال لــه رســول هللافلمــا جــاء، ثابــت وال

  فقال ، يا رسول هللا كلما أعطاين عندي: فقالت حبيبة، تذكر

                                                







٣٥٧

   .)١( وجلست يف أهلهاخذ منها: )صلى هللا عليه وآله (رسول هللا

ان كـــ و،رهــهكت وبهــاحيان كــ و،س بــن ثابـــتيحتــت قــانــت كبــة بنــت ســـهل يحبن إ :ىة أخــريــروايف و

ه يـتعط: )صـلى هللا عليـه وآلـه( فقـال هلـا النـيب، )صـلى هللا عليـه وآلـه(  النـيبيديـ نيقة بـيأصدقها حد

 فلمـا مت اخللـع قـال هلـا النـيب، قـةياحلدى س علـيفخلعهـا قـ، دهيـأز: فقالت ،اهايإ كأصدقاليت قة ياحلد

  . واحدةهي  :أصحابه فقال إىل مث التفت، اعتدي: )صلى هللا عليه وآله(

   .)٢(س بلفظ الطالقيأمر ثابت بن ق )صلى هللا عليه وآله( النيبن إ :ثياحلدويف 

 ،بهـاحي وبغـضه تتانـكس بـن مشـاس فيانت حتت ثابـت بـن قـك ّ أيب بنعبد هللا تلة بنيمجن إ :يورو

رأســه  ومــع رأســيجي ال ،ال ثابــت و ال أنــاا رســول هللايــ: فقالــت )صــلى هللا عليــه وآلــه( فأتــت رســول هللا

رفعـت  ينإً عـه بغـضاي مـا أط،سـالماإل يف فـركه الركـ أينكل وال خلق ونيد يف هيب عليأعهللا ما  و،ءشي

 فنزلـت ً،أقـبحهم وجهـا وصرهم قامـةأقـ وًهـو أشـدهم سـواداإذا عـدة فـ يف ته وقد أقبليجانب اخلباء فرأ

 ،نيفما تقول: قال، قةياحلد ّيد علرتا رسول هللا فلي: فقال ثابت، قةيان قد أصدقها حدك و،ة اخللعيآ

تهـا يعطأخـذ منهـا مـا : فقال لثابـت، قة فقطيال احلد: )صلى هللا عليه وآله( قال، دهيأز ونعم: قالت

   .)٣(سالماإل يف ول خلع وقعهو أ وفاختلعت منه �ا، لهايوخل عن سب

ال  أنـه )صـولاأل( يف رنـاكنـا ذكل، اخللع بالضم مشتق من اخللـع بـالفتح أن الظاهر من بعضهممث إن 

 هـو ًاملوضوع أوال أن راديّ إال أن اللهم، ئةيه ول منهما مادةكل ألن ،غيسائر الص و املصدرنياشتقاق ب

اخللـع  و،هـذا شـق فرعـي وصـليأ الشق فهذا شق من نه ألياللغو منا أطلق لفظ املشتق باملعىنإ و،كذل

   أنه مبا

                                                









٣٥٨

ا وفــوأشمله يــ ف،ون مــن العقــوديكــر يحرجانــب الرجــل بــالت وة بالبــذلأ جانــب املــرنيقــع مــن اجلــانبي

 اللـــزوم أن ىخ املرتــضير الـــشكــوقــد ذ، رجـــلصح رجــوع اليـــورد صـــحة رجــوع املــرأة فنعــم ، بــالعقود

  . اسبكامل يف لهيرنا تفصكقد ذ و،بهامن صل  العقود الأحكاماجلواز من و

 بــل، افــةك ني مــن املــسلممجــاعاإل والــسنة وتــابك ال:ربعــة األدلــةة اخللــع األيشــرعى دل علــيــنــه إ مث

  .اجلملة يف العقلو

  .)١(ما افتدت بهيهما فيما حدود هللا فال جناح عليقيال  أن ن خفتمإف: قال سبحانه

  .ىمجلة أخر ستأيت و، فقد تقدمت مجلة منها،اتيأما الرواو

  .ال خالف وإشكال مقطوع به بال مجاعاإلو

 ةية بالنـسيـفطرالـيت هـي ة النـاس يـه حريقتـضي و،ة فال وجه للمنع عنـهية عقالئلنه معام فأل،أما العقل

  .همريبغ أو  الضار بأنفسهمريغ يف خرو�م األؤش وسائر معامال�م إىل بالنسبة وأنفسهمإىل 

بـل ، لـعخيال  أن صح مع بذل املرأةي ف،الوجوبى ل عليال دل إذ ،عهحتقق موضو وإن س بواجبيلو

  . د من أخذ بالساقيالطالق ب ألن ،طلقيال  طلق أوي

  مبعـروفكمـساإف:  باعتبـار قولـه سـبحانه،الرجـلى لـعب جيـالضرر للمرأة  واحلرج وعسرنعم مع ال

إذا مـا ك،  آخـرنـسان إلًماكحوجب ي ال نسانالضرر إل واحلرج وال فالعسرإ و،)٢(حسانإح بيتسرأو 

 اللتفاف النـاس حـول ،جنبه إىل ضرر من جهة وجود بقال آخر أو عسر أو حرج يف وقع البقال ا�اور

 حتقـق ابن زهرة من وجـوب اخللـع عنـد وابن الرباج والصالح وأيب خيفما عن الش، ًدام موجودا ما ثاينال

  . شدة االستحبابى عل أو ،لغويال هو املعىن الذيالثبوت ى مل علحي أن بجي، موضوعه

                                                

 

 



٣٥٩

م يال أقـ وً أمـراكع لـيـال أط ينإ: قالت املرأة لزوجهاإذا ب اخللع جيمنا إ: ةيالنها يكحم يف خيقال الش

مســع منهــا هــذا  فمــىت، مل تطلقــينن إ رهــهك مــن تكن فراشــأوطــأل و مــن جنابــةكال أغتــسل لــ وً حــداكلــ

 ريلـذا محـل غـ و،ه خلعهـايمل تنطق به وجب علوإن  ،كء من ذليش يف ا�ايعلم من حاهلا عص أو القول

  .شبه االستحبابى المه علكواحد 

 فهـو مثـل مـا، قوالبعد هذه األّ إال ثبتيال  وشرعيال  أنه الثبوت مبعىن معىنى احلدائق محله علويف 

  . كتقول ذل ل له خلعها حىتحيال : بعض النصوصيف 

: لذا قال اجلواهر و،فيرناه فهو ضعك ما ذريغيف  أرادوا الوجوب االصطالحي فإن ،حال أيى علو

  . )قواعده وصول املذهبمنافاته أل وضعفه يف بيال ر(

 كخلعتـ: قـوليأن كـغة يأما الص، حكاماأل والشرائط وةيالفد وغةيصال يف النظر(: الشرائع قالمث إن 

  ).ذاى كفالنة خمتلعة عل أو ذاى كعل

  . )العقود يف ةياجلملة االمس يف توقفوا وإن ،املقام يف جدهخالف أ بال(: اجلواهرويف 

 الـشارع قـرر مـا فـإن ،ةيـغة عرفية صـيـقاعـات بأياإل ول العقـودكـصـحة  األويلصـل األى مقتـض: أقول

 لــورود ،بألفــاظ خمــصوصةّ إال الطــالق عــدم حتققهمــا واحكــتــاب النك يف  قــد عرفــتكنــكل، عنــد العــرف

ات يــالروا يف ورد ث قــديــح و،هيــه آت فكــ فمالًأيــضااخللــع نــوع طــالق حيــث إن  و،نياملقــام يف ليالــدل

  . بد من عدم التجاوز عنهما  فال)املختلعة( و)اخللع(لفظ 

 ظـاهر املـنت احنـصارها(: ث قـاليـح، هريغ و للجواهرً تبعاكجامع املدار يف مايعلم وجه النظر فيمنه و

مـــن نـــه إ حيـــث، القمـــن العقـــود خبـــالف الطـــ أنـــه اخللـــع الظـــاهر أن ل مـــن جهـــةكشيـــ و،نيغتيالـــصيف 

العقـد  أن ه مـن جهـةيـل فكاستش وإن ،وجه للحصر فال أوفوا بالعقودمشله عموم  فإن ،قاعاتياإل

   أو العهد مبعىن



٣٦٠

مــع عــدم مشــول عمــوم  و،شــكالان الظــاهر عــدم توجــه اإلكــ وإن ،شمل مثــل اخللــعيــاملــشدد منــه فــال 

ـــالعقود ـــار املتعلقـــةاأل يف طـــالقإ أو عـــدم عمـــوم وأوفـــوا ب  ،صـــلاأل إىل  باملقـــام فـــالالزم الرجـــوعخب

 ث الرفـعي حبـدكبعـد التمـسيال  و،ثـرب األتـصالة عـدم تر أل،قنيخذ باملتاأل واطينهم االحتيب املعروفو

 يف ان االستـصحابيـقلنـا جبرن إ ثـرصالة عدم ترتب األأى هو مقدم عل وةيالشرط وةياجلزئ يف كالشيف 

  ). ةيمكالشبهات احل

  . صلاأل إىل جمال للرجوعى بقي فال ،ستفاد من حصر الشارعيهو ما الوجه  أن ذ قد عرفتإ

  . )تبع بالطالق يقع حىتيال : خيقال الش و، نعماملروي ،قع مبجردهيل هو( :الشرائع قالمث إن 

ات يه الروايدل علي وً،ثايحد وًامينهم قديهو املشهور ب الذي األولالقاعدة هو القول ى مقتض: أقول

  : املتواترة

 ال :تقـول ون اخللـع حـىتيكـال :  قـالثيـح، )الـسالم وه الـصالةيـعل(عن الباقر ، رواه زرارة مامثل 

 أن  فقـد حـل لـهكقالت ذلإذا ف، طلقين و فخذ مينً حداكم ليقأال  وً قسماكال أبر ل وً أمراكع ليطأ

 كأملـ ي فهـكفعلـت ذلـإذا فـ، عنـد سـلطانّ إال كون ذلـيكـال  و،ريثـك أو ليا به من قليلعها مبا تراضخي

   .)١(ًطالقاى سمي أن ريبنفسها من غ

خلعهـــا  و،املطلقـــة دةعـــدة املختلعـــة عـــ:  قـــال،)عليـــه الـــسالم( عـــن الـــصادق، ح احللـــيبيصـــحويف 

   .)٢(ًطالقاى سمي أن ري من غجتزي وهي ،طالقها

                                                

 

 



٣٦١

 ،وزجيـهـو طلقهـا بعـد مـا خلعهـا أن إ تيـأرأ: )عليـه الـسالم( قلت له، مان بن خالديح سليصحويف 

   .)١(نا مل جنز طالقهايلإ األمران كولو ، فاه اخللعكطلقها وقد يومل : قال

ختتلـع منـه  أو  زوجهـاتبـاريعـن املـرأة  )عليه الـسالم( احلسن الرضا أبا سألت :عيح ابن بزيصحويف 

 ،تبعهــا بــالطالقيامرأتــه مــا مل  أو هــي ك منــه بــذلني هــل تبــ، مجــاعريطهــر مــن غــى ن علــيبــشهادة شــاهد

نه إ :قد روينه إ :فقلت، ون امرأته فعلتكت وها ما أخذ منهايلإرد ي أن تءشا وإن ، منهنيتب: فقال

   .)٢(نعم: قال ، منهنيتب: فقلت، خلعً إذا كس ذليل: قال ،تبعها بطالق ي منه حىتنيال تب

نــه ختتلــع م أو  زوجهــاســألته عــن املــرأة تبــاري ):الــسالم وه الــصالةيــعل(عنــه ، خــرحه اآليصــحويف 

: قـال، رت فـنعمكـمـا ذى لـ عكان ذلـكـإذا : فقـال ، منـهني مجـاع هـل تبـريطهـر مـن غـى ن علـيبشاهد

 نيتبــ: فقلــت، خلــعً إذا كس ذلـيفلــ: قــال ،تبعهـا بــالطالق ي منــه حــىتني�ـا ال تبــأ لنــا روي قــد: قلـت

   .)٣(نعم: قال ،منه

أنــا  وخلعــينأ: يت تقــول لزوجهــاالــاملختلعــة  ،)عليــه الــسالم(  أيب عبــد هللاعــن، عــن حممــد بــن مــسلمو

ال  وً قـسماكبـر لـأهللا ال  و:تقـول  حـىتًئايأخـذ منهـا شـي أن ل لهحيال : فقال ،كخذت من ما أيكأعط

 أن ري مــن غــكفعلــت ذلــإذا فــ، كري غــكن فراشــأوطــأل و،كذنــإ ري بغــكتــيب يف ذنــنآل و،ً أمــراكع لــيــأط

 مــن ًان خاطبــاكــ وك بــذلًانــت بائنــاك و،تبعهــاي طــالق ريقــة بغــيانــت تطلك و،مهــا حــل لــه مــا أخــذ منهــاّعلي

   .)٤(اخلطاب

   كقالت املرأة ذلإذا ف: ث قاليحد يف ،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن ،عن احلليبو

                                                

 





 



٣٦٢

ون يكـ: قـال و،قـةيان اخللـع تطلكـ ونيتي باقنيقتيتطلى انت عنده علك ولزوجها حل له ما أخذ منها

   .)١(للعدة الإً مل جنز طالقا نايلإ ألمراان كلو : قال و،الم من عندهاكال

قالـت إذا فـ: )عليـه الـسالم( ث قـاليحـد يف ،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، عن حممد بن مسلمو

ان كـ وك بـذلًانـت بائنـاك وتبعهـاي طالق ريقة بغيانت تطلك ومها حل له ما أخذ منهاّعلي أن ري من غكذل

   .)٢( من اخلطابًخاطبا

 ىلإ ً أمـراكلـ عيـطال أ: تقـول ون اخللـع حـىتيكال : ال ق،)عليه السالم( جعفر أيب نع، عن زرارةو

ى سميــ أن ري بنفــسها مــن غــك أملــ فهــيكفعلــت ذلــإذا فــ، عنــد ســلطانّ إال كون ذلــيكــال و :قــالأن 

   .)٣(ًطالقا

ان كـ )عليـه الـسالم( ًايـعلن إ :)عليهمـا الـسالم( هيـعـن أب، عـن جعفـر بـن حممـد، البخرتي أيب عنو

   .)٤(قة واحدةي�ا تطلإ :املختلعة يف قولي

 تعتـد املختلعـة وقـة بائنـةياخللـع تطل: قـالنـه إ ،)عليه السالم(  أيب عبد هللاعن، سالمعن دعائم اإلو

ً احــاكالرجعــة عقــدا نى اتفقــا علــ فــإن ،برضــاهاّ إال هــايرجعــة لــه عل ال أنــه ّ إالمــا تعتــد املطلقــةكتهــا يبيف 

ًمستقال
)٥(.   

  . ًرد عن الطالق قطعا�اى ة باخللع الصادق علونيبحصول الى دل عل ما إىل ً مضافاهذا

 نونـةيمنـا هـو مـن شـرائط البإ و،مفهومـه يف ًعلـه داخـالجيالقائل باتبـاع الطـالق ال إذ ( :اجلواهر يف قال

  . )هو اخللع املتبع بالطالق الذيجزء سببها أو 

                                                













٣٦٣

  : اتي جبملة من الرواكذلى فقد استدلوا عل، االتباع بالطالق إىل اجين قالوا باالحتيالذ وخيأما الش

: )عليــه الــسالم( علــي قــال:  قــال،)عليــه الــسالم( عــن العبــد الــصاحل، ركــبــن بى رواه موســ مثــل مــا

 العدة يف دامت تبعها الطالق ماياملختلعة)١(.   

 تبعهـا الطـالق مـايلعـة املخت:  قـال،)عليـه الـسالم( األولاحلسن  أيب عن، ًأيضار كبن بى عن موسو

   .)٢(عدة يف دامت

ــه وآلــه( النــيبن إ :ثياحلــد يف قــال، عــن غــوايل اللئــايلو س بلفــظ يأمــر ثابــت بــن قــ )صــلى هللا علي

هــي  :قــال وأصــحابه إىل مث التفــت، اعتــدي: قــال هلــا و،هيــدي نيبــة بــي حب خــالع زوجتــهنيالطــالق حــ

   .)٣(واحدة

مــن  و،اطيــاالحت والم ابــن زهــرةكــ يف ى املــدعمجــاعاإل وصــلباأل كمــا اســتدلوا لــذل إىل ضــافةهــذا باإل

ون املـراد منـه يكـ أن حتمـلير فكـبـن بى أما خرب موسـ و،خبار املتقدمةتقاوم األ  الكل ذلك أن الواضح

  . طلقهاياجعها الزوج مث ريالبذل ف يف  بأن ترجعكذل و،العدة يف دامت ماى تطلق مرة أخر أن جواز

 رادة اتباع اخللع الطالق ما دامتإى من دعو اخلرب أوىل يف لعل هذا االحتمالبل (: اجلواهر يف قال

 :مث قـال، )العـدة يف طلقهـاي أنه ال، غتهيغته بصيعترب اتباع صيهو  إذ ،قول به اخلصميال  الذيالعدة يف 

ى  علـنية اخلـرب املزبـور مـستدلرضـاان معكـة مليـالتقى ة علـريثك النصوص الك محل تلكأعجب من ذلو(

   كذل

                                                









٣٦٤

ال  مـا مسعـت مـين و،ةيـه التقيـشبه قول الناس ف يما مسعت مين:  لزرارة)عليه السالم( بقول الصادق

 شبه قـول النــاسيــتها مبـا ال رضـا مــع معكذلـ أن يــكعلى فـخيال  إذ ،)١(هيـة فيــشبه قـول النــاس فـال تقيـ

  ). قد عرفت حاله الذياخلرب املزبور ّ إال سيلو

 ربـاط وعلـي بـن حلـسن بـن مساعـةا وعةمذهب جعفر بن مسانه إ( :قالو خيره الشكفما ذ، هذاى علو

  .حمل نظر )سيدرإ وتبعه ابنا زهرة و،نياحلسن من املتأخر علي بن مذهب و،نيفة من املتقدميابن حذو

، لــع ابنتــه مـن بعــض أصــحابناخي أن رادوقـد أ،  شـهد بعــض أصــحابناًاليمجــن إ :قـال جعفــر بـن مساعــة

، قومــوا: ليــ مجفقـال هلــم، نعــم: قــال ،تهــاكتر وأخـذت الــذيت �ــذا يقـول رضــمــا ت: ل للرجــليــفقـال مج

 يف تبعهـا الطـالقي: قـوليان جعفـر بـن مساعـة كـ و،ال: قـال ،د تتبعهـا الطـالقيس تريل ي أبا علاي: فقالوا

: )عليـه الـسالم(علـي قال :  قال،)عليه السالم( عن العبد الصاحل، ركبن بى ة موسيتج برواحي و،العدة

العدة يف تبعها الطالق مادامتيتلعة املخ)٢(.    

ة يــث قــد عرفــت عــدم داللــة الروايــح و،ةيــالروا إىل عمــل جعفــر بــن مساعــة مــستند أن ظهــري كبــذلو

ظهـر ضــعف يمــن هـذا اخلــرب ن إ :اجلـواهر يف لـذا قــال و،ليون عمــل جعفـر بــن مساعـة خــال عـن الــدليكـ

مـا ك موثـق ري غـر واقفـيكـبـن بى موسـ أن  إىلضافةإلاهذا ب، ان أفقه منهك ًاليمجن أ و،فقاهة ابن مساعة

بــاء بعــض  إل، ظــاهررية ملوافقتهــا لــبعض العامــة غــيــالتقى ورة علــكاحتمــال محــل الــصحاح املــذ و،رواكــذ

لـو : مان ابـن خالـديح سـليصـح يف )السالم وه الصالةيعل(وقد قال ، ورة عن هذا احلملكخبار املذاأل

   شارةإ )السالم وه الصالةيعل(المه كلعل  و.ًنا مل جنز طالقايلإ األمران ك

                                                

 

 



٣٦٥

  . الرجوع بالطالق منه وةية طالق املختلعة من دون الرجوع بالفديعدم مشروعإىل 

ه يــلإمــا ذهــب ى  علــمجــاعاإلى  بعــد ادعــاء املرتــضً خــصوصا، ابــن زهــرة مقطــوع العــدممث إن إمجــاع

  .املشهور

اط يـــنعـــم ال بـــأس باالحت، اع بـــالطالقاالتبـــ إىل اجيـــالقاعـــدة هـــو عـــدم االحتى فمقتـــض، انكـــف كيـــو

 يف كذلكـ وبـل، تبعونه بـهي أنه  مننيعتاد عند املطلقيما ك ،ل حالى كحسن عل نه أل،باالتباع بالطالق

 إىل اجيـــ مـــع وضـــوح عـــدم االحت، زوجـــة فـــالن طـــالق طلقـــة طـــالق مـــرة:قولـــونيث يـــح، أصـــل الطـــالق

  . امللحقات

  أوكدل طلبهـا ذلـيـر مـا كذيـ أن ري من غ،ك خلعت:غة اخللعيجعل املصنف ص:  قالكاملسالمث إن 

ون يكـ ف، بـهًان مـشروطاكـ وإن ،قتـهيحق يف ال مدخل للفظهـا ولفظة يف اخللع منحصر أن يقتضي ،قبوهلا

سـبق  أو ه باعتبـار قبوهلـاريغـ وصرح العالمة و،غته بواحديتم صيث يقاعات حينئذ من باب اإلياخللع ح

ــ ــه أ و،كســؤاهلا ذل ــن ــه  و،نهمــايبشرتط التطــابق ي ــيمــا كعــدم ختلــل زمــان معتــد ب  ابجيــ اإلني بــكعتــرب ذل

 ،لفـظ يف نحـصريعتـرب مـن جانبهـا ال يما ّ إال أن لحق بباب العقودينئذ فيح و،جودهذا هو األ والقبولو

غة يبـل لـو وقـع بـص، معنـاه يف مـا ويال وقوعـه بلفـظ املاضـ و،بانة بعوض معلوماإل طلبى بل ما دل عل

   .ىفك كحنو ذل أو ،ذاك بطلقين أو ،ذاكعين ب اخل:قوهلاك األمر

ل يــفــال دل، العقــد يف مــور املعتــربة ال ســائر األ،نيالطــرف إىل اجيــاالحت  مبعــىنًونــه عقــداكالظــاهر : أقــول

ى ال علـ و،خـر قبـولاآل وابجيـإأحـدمها  أن ىال علـ و،القبـول وابجيـ اإلنيل زمـان بـيـلزوم عدم ختلى عل

ق يظــاهر تــصدبــل ، ك ذلــريغــ إىل ،ذا مــن مهــريكــ كان لــكــقتــين طلن إ :قوهلــاكق يــعــدم صــحة التعل

  . العدمى ل علي دلكمن ذل يده بأيقي أن  بدونالشارع للخلع العقالين

من جانبه  أنه منها و منهنيغتي الصنيالفرق ب يف لعل السرو( :كقوله بعد ذل يف علم وجه النظريمنه و

  قاعات ياإلو نظائره من العقودكغة خاصة ي فال بد له من ص،الزم



٣٦٦

لحقـه مـن ي ف،هيوز هلا الرجوع فجي و،الواقع من جانبها هو بذل املال ألن ،من جانبها جائز و،الالزمة

عرض للزومه من جانبه مـن اجلـواز يما  و،لفظ خمصوص إىل م العقود اجلائزة من عدم افتقارهاكطرفها ح

  ). نئذي حًان الزماكعترب ما يغة فال ياع الصقيإم متأخر عن وقت كبعد رجوعها فهو ح

  .رهكرناه ال ما ذكالوجه ما ذ أن ذ قد عرفتإ

منـا إات يـالروا يف ركـمـا ذ أن ه بعـد ظهـوريـل عليـال دل إذ ،اللفظ منهـا إىل اجيعرف عدم االحتيمنه و

 أو صح جبوا�ـا بلفـظ نعـميـذا كـه و،شـارةاإل وتابـةكصح الطلـب باليـلـذا  و،ظهار املطلبإهو من باب 

ين يـ تعطكخالعتـإذا : قال هلـا الـزوج ف،راهةكظهرت منها عالمات الإذا  كما أشبه ذل أو شارةإبرأسها 

  . ليشمله الدليف، ك بذل لتحقق اخللع العقالئي،ابجيرت باإل فأشا،كحنو ذل وكمهرتأ الذي مهري

عـرف ي ني مـن اللفظـًبـاكر جعلـه مريتقـدى علـو( :ث قاليح، كقول املسال يف عرف وجه التأمليمنه و

 فــإن ،راهــة املــرأة للــزوج دونــهك إىل ًاح بعــوض مقــصود الزم مــن جهــة الــزوج مــستنداكــد النيــالــة قزإبأنــه 

ون وجه جعل املصنف اخللع هو قول الزوج يك أن نكمي و، منهمانيباللفظّ إال ورة ال تتحققكبانة املذاإل

أمـر ى وقـف علـت وإن ،لفـظ الـزوج يف الطـالق منحـصر و،طـالق أنـه هاريغ وخبار السابقةاأل يف  ماكذل

  . )لعل هذا أجود و، منهًه ال جزءاي فًآخر من جهتها جبعله شرطا

 راهــةكالى ة علــيـانــت باقك فـإن ، خالعهــاًطلبـت املــرأة مـن الــزوج اخللـع ببــدل مث بعـد ســنة مـثالمث إن 

 ،جراه بلفظـهأ وإن ًالقاال ط وبل، ًصح خلعايمل تبق مل  وإن ً،صحته خلعا يف شكال اإلنبغييالبذل فال و

  . نشاءتحقق اإلير مل يفمع عدم حتقق التقد، ريهذا بالتقدى علّ إال تحقق منهي مل نشاءاإلألن 

  وجب بطالن ي ال ختلف الداعي ألن ،تحققيالق املال الط يف هيان داعكإذا نعم 



٣٦٧

  .موضعه يف ماكقاع يإ أو عقد

 يف كق لوحــدة املــالبــاب الطــال يف مــا تقــدمى ل الــزوج علــكيــصــحة اخللــع مــن و يف إشــكالال نــه إ مث

 فتقول ،تاب الطالقك يف  السابقةدلةطالق األه إليلها فكوإذا بعد صحته من نفس املرأة يال  و،نياألمر

شبه هــذا يــتقــول مــا  أو )ذاكــمــن  أو ه مــن املهــريــالــة عنــه مبــا أعطك وخالعــت نفــسي عــن زوجــي: (مــثال

  .للفظا

 ،م الـشرعيكاحلـاكً  عامـاًايـول أو ،أب ا�نونكً  خاصاًايان ولك سواء، صح اخللع من الويلي أنه ماك

  . كل ذلك ني بكاملال يف لعدم الفرق

بــ  قـع عنـدناي ال :شف اللثـامكـ وكاملـسال يففـ، انكـف كيـو( : مع اجلـواهرًالشرائع قال ممزوجامث إن 

ال ات فــيــناك أل�ــا ،حنــوه و)كبتتــ (ال و)كأبنتــ (ال و)كفاســخت (ال و، عــن لفــظ الطــالقًجمــردا) كتـيفاد(

ى ات تتوقف علـيناكجعلوها  وكع ذليفأوقعوه جبم،  للعامةًة خالفايصالة بقاء الزوجالطالق ألكقع �ا ي

همــا يفــال جنــاح عل :قولــه تعــاىل يف األوىل لــورود ،هيـ فنيحي صــرنياألولــ نيبعــضهم جعلــوا اللفظــ و،ةيـالن

ى علـ و،فـسخ أنـه ى علـًبنـاء ،قتـه مـن لفـظ اخللـعيحقى ة أشد داللة علـين الثانألو ،)١(ما افتدت بهيف

  ). ًة قطعايناك فهو ًونه طالقاكر يتقد

ث يـح و،همايالم فكما تقدم الى اح علكالن والطالقك ، عريبريقع اخللع بلفظ غي ال كذلك و:أقول

القــرآن  يف )افتــدت(ن وقــوع يكــاملــشهور مل ى فتــو واخللــع حــسب الــنص يف قــد تقــدم احنــصار اللفــظ

 جمـرد أن بـكل العامـة املـساليـلـذا ضـعف دل و،لفـاظ سـائر األكذلك و،كتيدصحة فاى  علًاليم دلكياحل

لحـــق يلـــسان محلـــة الـــشرع فلـــم  يف ال شـــاع ورركـــتينـــه مل أل و،ًاحيونـــه صـــركالقـــرآن أعـــم مـــن  يف وروده

قــات طالإفإ�ــا ، العتــق يف  الرقبــةكفــ وح بــالطالقيالتــصر والرجعــة يف كمــسامثلــه ورود اإل و،حيبالــصر

  . بانضمام القرائنّ إال  املعاينكتل  يفة ال تظهريخف

   األمر ف،عياجلم يف ة الصحةيالعقالئى  فمقتضّالإ و،رناهكالعمدة ما ذ و:أقول

                                                





٣٦٨

 مــن ًاريثــك أن مــاك ،تــاب العتــقك يف كذلــ إىل قــد أملعنــا و،يعــدم املقتــضبــاب مــن  مــن بــاب املــانع ال

 ،كصدق ذلـيـن الـشارع مل كـل، �ـردةتابـة اكالطـالق بال واحكرون صحة النيالوقت احلاضر  يف العقالء

ً ابـاجيإقعـا باملعاطـاة يلـذا مل  و،بـل بـاللفظ اخلـاص، ًاللفظ ال مطلقا إىل اجيغتهما من االحتيص يف ملا تقدم

مـن الواضـح  و،قاعـاتياإل وسائر العقـودكـمـا � ألًايح عقالئي�ا صحأ مع ،الطالق يف ًسلبا و،احكالنيف 

بـــل ، ة لـــهيصوصال خـــ ذإ، ًأيـــضا ثـــاينال يف ًحايان صـــحكـــل ليال الـــدلبـــل لـــو ، األول يف صـــحة املعاطـــاة

  . طرف واحد إىل تاجحيما ي تصح فنيالطرف إىل ما حتتاجيصحت فإذا نه إ ف،بالصحة قاع أوىلياإل

عقـد  يف تهيقـد عرفـت عـدم مـشروع الذيل يقع بالتقايذا ال كو( : مع اجلواهرًمث قال الشرائع ممزوجا

 ،مـا بـذلتى  علـكأقلتـ: نعم لو قال الزوج بعد بذل املـرأة، هياخللع مقامه ف وققام الطال الذياح كالن

  . )ه البحث السابقيصح ففن إ نةي بقرًاخللع ولو جمازا  به معىنًدايمر

 )كردتأ(مثل صح يما ال ك،  الشارعيني مبثل هذا اللفظ بعد تعًأيضاوقد عرفت عدم الصحة : أقول

  . ةحيانت صرك وإن ،لفاظ من سائر األكما أشبه ذل أو )كأنا زوج( أو )أنت زوجيت( أو ،احكالنيف 

 فـال حاجـة، أيتيمـا سـكن ياخللع مـع حـضور الـشاهدصحة وقوع  يف شكالاإل ينبغيفال ، انكف كيو

أمــا مــا تقــدم مــن  و،قاعــاتياإل وفحالــه حــال ســائر العقــود، دلــةطــالق األ إل،احلــضور عنــد الــسلطانإىل 

ّ إال كون ذلــيكــال و :ةيــ الرواريأخــ يف ث قــاليــح، )الــسالم وه الــصالةيــعل(جعفــر  أيب عــن، ة زرارةيــروا

ى مـل علـحي أن بجيـ ،)١(ًطالقـاى سميـ أن ري بنفـسها مـن غـكملـأ  فهـيكفعلت ذلإذا ف، عند سلطان

  ة يقيالطرى عل أو االستحباب

                                                





٣٦٩

  . من أشبه وتعارف هو الطالق عند املراجعملن األ

ً د مـستداليـونه عند السلطان هو املنقـول عـن ابـن اجلنكمن اشرتاط ما تضمنته : املعارج يف لذا قالو

 لذا أجـاب و،امكاحل إىل خطاب )١(ما حدود هللايقيال  أن خفتمفإن  :بأن قوله تعاىل و،ةي�ذه الروا

 ،سابقهاكــزواج األ إىل و�ـا متوجهـةكة بيــعـن اآل و،االسـتحبابى ات باحلمــل علـيـاملختلـف عـن الروايف 

ى د علـيـ بعـد ابـن جنمجـاعشهد لـه انعقـاد اإليـ وة خارجة خمرج الغالبيون اآلكت أن حيتنقال يف احتملو

  . عدم االشرتاط

 مع ،ةيدها �ذه الرواييبعد تقي مما ك ذللة عن مثريثكات الي خلو الرواًأيضاالعدم ى دل علي و:أقول

اه مــن رنــكمــا ذى علــ  أو،االســتحبابى ا علــمــإمــل حي أن فــال بــد، انيــمقــام الب يف اتيــ الرواكون تلــكــ

  .ة املتعارفةيقيالطر

هـا ال يلإفلـو فـدت بعـده لعـدم رجوعـه ، ة مـن قبـل املـرأة قبـل الطـالقيـث قد عرفت لـزوم الفديمث ح

  ً.ون خلعايك

ً مثال ي مهركأبذل ل:  فقالت املرأة،دهيريهو ال  وان له حق الفسخكون من اخللع لو يك ال كذلكو

مقابــل مــال  يف انكــ وإن ى،الفتــو والــنص يف مــن اخللــع الــواردس يالفــسخ لــإذ ، تفــسخ ففــسخ أن ىعلــ

  .منها

 إذ ،طلــقي ألن ًالل مــاكيــ فبــذلت املــرأة للو،شــاءإذا طــالق زوجتــه  يف ًاإنــسانل الرجــل كــ وذا لــوكــهو

  . آخرإنسانس كي يف س الزوج الكي يف دخلي أن بجياملال 

 أن ى علــًسخ فبــذل هلــا الرجــل مــاالنــت املــرأة مــن الفــكس بــأن متكــلــو انع أنــه ركعــن الــذ مــن الغــينو

  . ًون فسخها خلعايكتفسخ ال 

  ر االجتزاء بلفظ اخللع هل يبتقدو( : مع اجلواهرًالشرائع قال ممزوجامث إن 
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 أو ىات املرتضيبل عن ظاهر ناصر، هو طالق: تبعه املشهور وىقال املرتض ً،طالقا أو ًون فسخايك

املعتــربة  يف  هــو املــرويكمــع ذلــ و،فــسخ أنــه نيلفملخــاعــن بعــض اكــى ن ح أه بعــديــمجــاع علاإل هحيصــر

ى انـــت عنـــده علـــك و:آخـــر ويف ، خلعهـــا طالقهـــا:بعـــضها ويف ، شـــطر منهـــايـــكمـــر علالـــيت ضة يـــاملستف

ــاراة تطل و اخللــع:رابــع ويف ،تبعهــاي طــالق ريقــة بغــيانــت تطلك و:ثالــث ويف ،نيقتــيتطل ــائنياملب هــو  وقــة ب

  ). قال فسخي أن وىلاأل: خيقال الش و،)١(خاطب من اخلطاب

قــع يهــو ال  و،س بلفــظ الطــالقيلــ نــه أل،فــسخنــه إ( :القــول بتجــردهى  علــًاجيــخ ختريقــال الــش: أقــول

 )٢(ما افتدت بهيها فيفال جناح عل :قوله تعاىل يف ًان رابعاك لًان طالقاكنه لو أل و،اتيناكعندنا بال

 ،)٤(هريح زوجــا غــكتــن ه مــن بعــد حــىتن طلقهــا فــال حتــل لــوإ بعــدهو )٣(الطــالق مرتــانقبلــه ألن 

سائر كـً ان فـسخاكـتـه فين وح الطـالقينه فرقـة خلـت عـن صـرأل و،قة بعدهاياخللع تطل ونيقتير تطلكفذ

  ). الفسوخ

ال مـانع مـن  إذ ،رهكـة مـا ذيـ عـدم متامً،ونـه طالقـاك يف حي الـصرصمـا تقـدم مـن الـن إىل ضافةه باإليفو

  . ًأيضا الطالق نوييالزوج  وًونه طالقاكرابع بعد ب سيل وً آخر طالقاًجعل الشارع لفظا

القـول بأنـه فـسخ ال ى  فعلـ،الطالقـات الـثالث احملرمـة يف  عـدهكذلـى تفـرع علـيو( :كمث قال املسال

  لـوك خبـالف ذلـ،الثالـث يف حملـل إىل اجيـال احت و حـصررياخللع من غ واحكد النيوز جتدجي و،هايعد في

  ).طالقنه إ ليق

ــاو، ًونــه طالقــاكهــذا البحــث ســاقط عنــدنا لتظــافر نــصوصنا ب(: رلــذا قــال اجلــواهو ً أيــضاى بــل الفت

  ، كذلك

                                                











٣٧١

 كذلــ إىل ه بالنـصوص املزبـورة بالنـسبةيـم الطــالق علكـجـراء حإى ن دعـوكـمأفــسخ نـه إ بـل لـو قلنـا

  ). هريغو

 ة زرارةيــروا يف )عليــه الــسالم( جعفــر أيب خ بقــوليد مــذهب الــشيــؤيممــا تقــدم ظهــر جــواب مــا رمبــا و

 املـراد أن مـن الواضـح إذ ،)١(ًطالقـاى سميـ أن ري بنفسها من غكأمل ي فهكفعلت ذلإذا ف: السابقة

 أن ،سية امــرأة ثابـت بــن قــيـاكح يف وقــد تقــدم،  لنفـسهاًاكــون ماليكـر لفــظ الطــالق كذيـ أن بــدونأنـه 

ـــيب ـــه وآلـــه( الن ـــصادق يـــروا يف مـــا تقـــدمك ،)٢(واحـــدةهـــي  :قـــال )صـــلى هللا علي   الـــصالةهيـــعل(ة ال

ــ ):الــسالمو ــإذا ف  نيقتــيتطلى انــت علــك وحــل لزوجهــا مــا أخــذ منهــا و حــل خلعهــاكقالــت لزوجهــا ذل

   .)٣(من عندهاّ إال المكون اليكال  وقةيان اخللع تطلك ونيتيباق

 ،مجــايلالعلــم اإلى لــزوم العمــل مبقتـض فالظـاهر ،فــسخ وعلــم هــل هـو طــالقيفلـو مل ، حــال أي ىعلـو

 أو قّ بأنـه أمـا طلـًمجـاالإمـا لـو علـم يعلـم احلـال فيمنـه  و،خـر اآلري غًماكلفسخ حا ول من اخللعكلألن 

  . فسخ

  . )انفرد عن لفظ اخللع وإن ً،ة بائنايقع الطالق مع الفديو( :عالشرائ يف قال

  : املقام مسألتان يف :أقول

 لو طلقت خللع حىتان بلفظ ايت أم الالزم اإل، به اخللعًدايان بلفظ الطالق مريتصح اإليهل  :األوىل

 ألن ،األولالظـاهر  و،س لـه عـوضيالطالق ل ألن ًال طالقا و، لعدم لفظهًصح خلعايمل  ،ةيقبال الفديف 

منـا إ و،ر لفـظ اخللـعكذيـهللا سـبحانه مل ن إ دهيـؤي و،ان لـه لفـظ خـاص بـهكـ وإن ،اخللع قسم من الطالق

  ر كذ

                                                

 







٣٧٢

ِالطالق مرتـان : قـال سـبحانه، اخللـع يف صحة لفظ الطـالقى لعدل ية مما ير الفدكذ وفظ الطالقل ََّ َ ُ َ َّـ

َفإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتـيتموهن شيئا إال أن خيافا  ْ ْ َََ ََ َ ََّ ًِ ْ َْ َّ ُ ُْ َُ َ َ َ ََِّ ُ ُُ ْ ْ َْ ُّ ِ َ ٍ
َ ُ َْ ِْ ِِ ٌ ْ

ٍ ِ ْال يقيما حـدود هللا فـإن أٌ َِ ِ
َ ُ ُ َُ

ِ َّ

تم  ْخف ُ ــ ْ
ِال يقيمــا حــدود هللاأِ

َ ُ ُ َُ
ِ ك حــدود هللا فــال تـعتــدوها ومــن يـتـعــد حــدود هللا َّ ِ فــال جنــاح عليهمــا فيمــا افـتــدت بــه تل ِ

َ ُ َ َُ ُ ُ َُ َ ْ َ ُ َُّ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ ََ ََ ِْــ ِ ِِ ْ ْ ِ َْ َ
َفأولئــك هــم الظالمون  ُ

ِ ـَّـ
ُ ُ َ َِ ره فــإن طلقهــا فــ*َُ َ فــإن طلقهــا فــال حتــل لــه مــن بـعد حــىت تـــنكح زوجــا غيـ ْ َ َ ْ ََ ََ ََّ ِ َّ َِ َُ َ َْــ ً َْ َ َ

ِ ْ َ َّ ََ َ ُْ ْــ
ِ
ُ ُّ ْال جنــاح عليهمــا أن َِ َ َ ِ َْ َ ََ ُ َ

َيـتـراجعا إن ظنا أن يقيما حدود هللا وتلك حدود هللا يـبـينـها لقوم يـعلمون ُ َ ََ َْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ
ٍ َِ َ ُ ُ َِّ َ

ِ ُِ َُ ِْ ِ ْ َْ َّ ِ َ َ َ)١(.   

   .)٢(س بلفظ الطالقيأمر ثابت بن ق )صلى هللا عليه وآله( النيب أن ،ة الغوايليروا يف وقد تقدم

 ،راهــة قــسمان مــن الطــالقكة مــع اليــالطــالق بفد وراهــةكة مــن دون اليــق بفدهــل الطــالنــه إ :ةيــالثان

ره كـــمـــا ذكقـــسم واحـــد هـــو اخللـــع ّ إال كس هنـــايلـــ أو ،الروضـــة وكاملـــسال يف ديمـــا هـــو ظـــاهر الـــشهك

 احتمـالّ إال رهكـمـا ذى ل علـيـال دل إذ ،ثـاينالظـاهر ال ،)رمحـه هللا (منـهّ إال عرف خالفيبل مل ، املشهور

خــالف  أنــه ّ إال، الطــالقأدلــةبطلــه الــشارع مشلــه يومل  كرون ذلــيــالعقــالء  وًايــان عقالئكــ ملــا قــاعياإلأن 

  .ما حدود هللايقيال  أن خافاإذا ة مبا يسبحانه علق الفد نه أل،ةيظاهر اآل

  . راهةكء من املرأة مع عدم الية أخذ شيعدم حلى ات املتواترات الدالة عليالروا إىل ضافةهذا باإل

ال : قالـت املـرأة لزوجهـا مجلـةإذا :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب عن، واه حممد بن مسلمر مثل ما

   .)٣(ها رجعةيس له عليل ور حل له ما أخذ منها مفسريغ وً مفسرا،ً أمراكع ليأط

  أخذ ي أن وز للرجلجي ال: )عليه السالم( عبد هللا يبقلت أل:  قال،عن مساعة بن مهرانو

                                                

 



 



٣٧٣

أخــذ ي أن  حــل لــه،يــكع هللا فيــال أط: قالــتإذا : فقــال ،لــهكالم كــلم �ــذا الكتــت  حــىتمــن املختلعــة

   .)١(منها ما وجد

هللا ال أبـر  و:تقـول لزوجهـا ل خلعهـا حـىتحيـال :  قـال،)عليه الـسالم(  أيب عبد هللاعن، عن احلليبو

، كذنـإ ري بغـيـكذنـن علآل وكن فراشـأوطـأل و، من جنابةكال أغتسل ل و،ً أمراكع ليال أط وً قسماكل

   .)٢(خذ منها لزوجها حل له ما أكالت املرأة ذلقإذا ف، ما دون هذايرخصون فيان الناس كوقد 

  . أول حبث اخللع يف  مما تقدمك ذلريغإىل 

   :الم الشرائع املتقدمك يف ث قاليح،  للحدائقًرناه أشار اجلواهر تبعاكما ذوإىل 

ً ون اخللـع نوعـاكـالبـذل للطـالق اليت هي يف ة ية الفديآ وبل ى،الفتو واحملصل من النص ألن كذلو(

ال ، املبـاراة ورادة الطـالق املقابـل للخلـعإى ق املزبور احملمول عليه التعلينافيال  الذي من الطالق ًخاصا

قوعــه  ونــايفيال  أنــه ّ إال، أفــراد الطــالقاخــتص بلفــظ خلعــت عــن بــاقي وإن ،مــاعــم الــشامل هلاأل املعــىن

قلنـا إذا   منـه حـىتً خاصاًونه فرداك يف عيالب يف السلفكنئذ يهو ح إذ ،ًان فرداك أن عدغة الطالق بيبص

بـل الظـاهر عـدم ، عيـغة البيوز عقـده بـصجيـسـلفت أ وسـلمت الـسلم بلفـظ أريع غـيـ جـواز عقـد الببعـدم

 إىل تـاج حيحـىتى خـرة أيـونـه ماهك لعـدم ،ون املوضـوع موضـوعهايكـ أن ة بعـديقصد الـسلم إىل اجهياحت

، قــصدهيمل  ون املوضــوع موضــوع الــسلم قــصده أوكــ و،ةيــعي قــصد البًونــه ســلماك يف فــييكبــل ، صدهاقــ

خلـصوص مـن قـصد ل واحـد منهـا باكترتب  يف ها البدينه مع احتاد املورد فإف، ات املختلفةيخبالف املاه

  أوقع إذا املقام  ينها ففي بكاملشرت  قصد املعىنفييكال  و،ةياخلصوص

                                                

 

 



٣٧٤

قــسم خــاص منــه  أنــه عرفــت أن عــدب، قــصدهيمل  أو  قــصدهًان خلعــاكــراهــة ك مــع الةيــفدلالطــالق با

  ). قصد اخللعيمل  وإن ،ما هو موضوع اخللعيذ قصد الطالق فنئيحتققه ح يف فييكف

  . عيس ببيع لينه مثل قصد بإ ف،ما حتقق موضوعهيس خبلع فيصح قصد طالق ليال  أنه علميمنه و

  



٣٧٥

قـع ي مـن لفـظ الطـالق مل ً فخلعهـا جمـردا، بعـوضًلو طلبت منه طالقـا(: الشرائع يف قال ):١مسألة (

  . القول بأنه طالق وع فسخل القول بأن اخلنيمراده بالقول و،)نيالقولى عل

منـا طلبـت إ أل�ا جلهستحق مبا بذلت أليأت مبا طلبت فال يمل  نه أل،هيقع فيمنا مل إ: كاملسال يف قال

 مـن ًون جـزءايكـقـع بـه نقـصان الطـالق في وًاإمجاعـة يـترتفـع بـه الزوجو نونـةيقـع بـه البيهو أمـر  وطالقلا

ونــه خــالف مــا طلبتــه كفــسخ فنــه إ قلنــان إ نــاإف، هيــلــع ملــا قــد عرفــت مــن اخلــالف فخلخبــالف ا، احملــرم

خالف مطلو�ـا  أنه ظاهر و،هيما طلبته ال خالف ف و،هي فهو طالق خمتلف فًجعلناه طالقا وإن ،واضح

ح احلـال ي ملـا طلبتـه بعـد تنقـًونـه مـصداقاك نـايفيه ال يـه اجلواهر بأن اخلـالف فيل علكأش و،نيالقولى عل

غة أنـت طـالق ي بـصأخلعـين أي  بعـوضطلقـين س معـىنيلـ و،مهـاريغ ونيمـيال والنـذركهو مثرة النـزاع  وهيف

، ه مـا طلبتـنيفهـو عـ، صـحاألى اخللـع علـّ إال ال فـرد لـه الذيبل املراد حصول الطالق بالعوض ، ذاكب

 ل مـن قـول بعـينيتخيًأحدا ال  فإن ،ملنعا واضحة انهكغة املخصوصة لياق الصي انسىدعيّ إال أن اللهم

ع يـب أنه الفرض و،هيل فك موريان غكها ريث لو باعه بغيغة بعت حبي بصًعايرادة نقله بإً تاب مثالكهذا ال

  . )التفات ما هو واضح بأدىنك

 إذ ،هراكــمــا ذك ًايــلك ال ًايــاجلــواهر جزئ ودياحــد مــن الــشهل وكــالم كــة يــالقاعــدة متامى مقتــض: أقــول

 ،خـــصوص اللفـــظ يف لعلـــه هلـــا غـــرض و،رادت خـــصوص لفـــظ الطـــالقأإذا مـــا يد فيالم الـــشهكـــصح يـــ

  . ديالشهى رد عليالثبوت فال  يف ثباتقحام مقام اإلإنئذ من يجواب اجلواهر حو

  نهأما ك، عيثل بالبما مك ،انكف ما كيأرادت التحرر إذا ما يالمه فكصح ينعم 



٣٧٦

 أو ًاجتهــاداى تــر أل�ــا مــاإ، هيــه ال املختلــف فيــأرادت املتفــق علإذا مــا ي فًأيــضاد يالم الــشهكــصح يــ 

ى ريـالطالق مبن  تتزوج بعد أن أرادتإذا ما ك، كذلى ريمبتالة مبن  أل�ا ماإ و، خالف املشهورًدايتقل

  . ك ذلريغ إىل ،تزوج �ايخالف املشهور فال 

، نياألمـر نيب اجلمع بجي أنه مع العلم ،املستثىنى اجلواهر رأ و،االستثناءى د رأيالشهن إ :احلاصلو

  .اهروره اجلكالم ما ذكنعم املنصرف من ال

 بعــوض فخلعهــا ًلــو طلبــت منــه طالقــا: ث قــاليــح، نيطــالق منــاهج املتقــإ يف علــم وجــه النظــريمنــه و

  . عهما اخرتناه وقوى ظهر عل عن لفظ الطالق فاألًجمردا

القــول ى لــزم البــذل علــي بعــوض فطلــق بــه مل ًولــو طلبــت خلعــا(:  مــع اجلــواهرًمث قــال الــشرائع ممزوجــا

 إىل فتقـري أنـه  أوالقـول بأنـه طـالقى لـزم علـي و،ن للطـالقينئـذ مبـايح نـه ألًبوقوع اخللـع مبجـرده فـسخا

 أو سـؤاهلاى  علـً منطبقـاًوقع مع فرض حصول موضوع اخللع خلعـا الذيون الطالق ك لكذل و،الطالق

  ). رناك بعد ما ذاألول يف نه جاري بعكذل أن يكعلى فخيال  و،ادةيمع ز

  . طالق حمل تأمل فاإل،اجلملة يف منه املستثىن و من املستثىنًأيضارناه كهنا ما ذ أيتيو

ولـو طلبـت منـه (: ث قـاليـح، طـالق مـن اإل)نيهج املتقـمنـا(ره كـما ذي وجه النظر فًأيضاظهر يمنه و

  ). ً ال فسخاًون اخللع طالقاكاملختار من ى لزمه البذل عل و بعوض فطلق بالعوض صحًخلعا

صب نـايـث هـا حبيلإً قـاياخللـع طر أو جعـل لفـظ الطـالق و،انكـف مـا كيـا لو أرادت النجاة منـه مث إ�

 بيـان لـه حـق الفـسخ بعكـبل لو ، ةيون له حق الفديكاخللع فسخ ن إ قلنا وعم فخلعاألى المها علك

  ة يان له الفدك كفسخ بذل وسيتدلأو 



٣٧٧

  .بدله ّي وعلالبحر يف كفهو مثل ألق متاع، ًأيضا

مـا كم كان احلكهما ببدل يحنوه فطلب منها أ وبيالفسخ لع أو الةكان للمرأة حق الطالق بالوكولو 

  . فسخت أو طلقت: قبال عملها بأن قالت يف عملها حمرتم فالبدل هلا إذ ،تقدم

   .ل حالى كده عليالطالق ب أن د االبتعاد عنها معيريان كإذا طلق يو ال فلما ذا ه: قاليال 

عــدم اســتعداد  أو ،طلــق زوجتــهي بأنــه يريالتعكــطالقــه هلــا  يف  حملــذوركون ذلــيكــ أن نكــمي: قــالينــه أل

 هــي الــيت الزوجــة أن عرفــتإذا  مــا  خبــالف،طلــق أنــه عرفــتإذا للــزواج بــه د الــزواج �ــا يــريالــيت املــرأة 

  . سباب من األك ذلريغ إىل ،فسخت  أوطلقت

  



٣٧٨

 صــح الطــالق ، ألــفيــكعل أو و،أنــت طــالق بــألف:  فقــالألــو ابتــد(: الــشرائع يف قــال ):٢مــسألة (

انـت كه يـلإتهـا  ولـو دفع،بجيـمل  ضمان ما نه أل، بضما�اكولو تربعت بعد ذل، لفلزمها األي ومل ًايرجع

  . ) املطلقة بدفعها بائنةريصتال  وهبة مستأنفة

غة اخللـع وقوعهـا يصـ يف عتـربي أنـه صـحابره اجلـواهر بـأن ظـاهر األكـ فلمـا ذاألولمه كأما ح: قولأ

نـشاء وجـه اإلى  علـك تقدم سـؤاهلا ذلـ:نيحد أمر بأكتحقق ذلي و، الزوجةنيب ونهيبجهة املعاوضة ى عل

أنت طالق و  أ،ً مثالكذلى  علكخلعت: قوليف،  مثالختلعين أن ىذا علك ك بذلت ل:ًل مثالله بأن تقو

فـصل  فتقبـل املـرأة بعـده بـال، ر العـوضك بـذًه بـه مـصرحاؤابتـدا :ثـاينال و، العـوضًاي ناوًجمردا أو ،كبذل

  . نهمي بًه خالفايبل ال أجد ف، ًقع اخللع باطالي كبدون ذل واملعاوضة نايفي

ون كـتن  أشرتطيـ أنـه نعـم مـن الواضـح، ًأيـضاه ريغـ وكظهر مـن املـساليما ك ،رهكما ذكهو  و:أقول

  .قع اخللعيراهة ال كشرط اخللع فبدون ال نه ألارهةكاملرأة 

 ائسةيان طالق كإذا ما ي فًبائنا أو ،ًايون الطالق رجعيكن ياألمرتحقق أحد يمل إذا ف، حال أي ىعلو

  . من باب املثال)ًايان الطالق رجعك(: فقول الشرائع،  مدخول �اريغأو 

صح يـقـصده مل ي ولـو مل ،صح الـشرطيـنـشاء مل لـو قـصد اإلإذ  ،صح الطالق بشرطيال  أنه ىفخيال و

ختلـف  وإن شاء وصـح الطـالقنـالطـالق وقـع اإل إىل ةيـة داعيـانـت الفدكلـو  أنـه من الواضـح و،الطالق

  . هو الطالق وة فقد املشروطيهو الفد وث فقد الشرطيقال حي أن صحي فال ،الداعي

 نـه أل فهـو واضـح، بـااللتزام �ـاكلف لو تربعت بعـد ذلـ األلزمهاي بأنه مل :ًايره الشرائع ثانكأما ما ذو

 مقارنتـه كحلـق الفقهـاء بـذلأ و،موضوع اخللـع تقـدم فـدائها أن ىة الدالة علريثكقد تقدمت النصوص ال

  . خارج عن موضوع اخللعكفالتزام املرأة بالفداء بعد ذل، للطالق بالعوض

   : بقولهك لذلًاليره اجلواهر تعلكما ذو



٣٧٩

) هيـــف ية ال جتـــريالفـــضول ألن ،هـــو معلـــوم الـــبطالن وردهـــا أو زمـــن رضـــاها إىل ًموقوفـــا يبقـــال لإو(

ن إ ه بأ�ـايـ علشـكالن اإلكـال أمإ و،العمدة عدم داللـة الـنص فهـو خـارج عـن اخللـع ألن ،ناسياالستك

  . الفضويلكون يك أن لزمي فال ًاي رجعًان طالقاكال إ وًان خلعاكت بالفداء يرض

 ،)انـت هبـة مـستأنفةكه يلإولو دفعتها (: ًاريقد ظهر مما تقدم وجه قول الشرائع أخف، حال أي ىعلو

  ً.ون خلعا يكن بعنوان اخللع حىتيكمل  نهأل

فــي يكمنــا إ وً،صــحته خلعــا يف ة املعاوضــةيــفكي إىل اجيــر عــدم االحتكــاحلــدائق ذ أن  يفالمكــال يبقــ

  : ً قائالرهكاجلواهر أن و،كذلى قاع الطالق عليإ ونهماي بالرتاضي

ب يــــرتتكهـــو  الـــذيب املزبـــور يـــاعتبـــار الرتت يف  عـــدم ظهـــور النـــصوصًاياحلـــدائق مـــدع يف أطنـــب(

غــره   والــذي،البــذلى ه مــع فــرض اســتمرار عزمهــا علــيــتقــدم فــدائها مث طالقهــا عل يفــيكبــل ، املعاوضــة

 يف بيــال ر و،صــل عــدم الــصحةاأل أن ن مــن املعلــومكــل، ب ســائر املعاوضــاتيــترت يف مجــال النــصوصإ

 ، املزبـورك للخروج به عن الشًطالق معتد به صاحلاإال  و،رهكذ الذيحصول اخللع بالفرض  يف كالش

 يف احلـــال املزبـــورى الـــصلح علـــ وطـــالق لفـــظ الـــشراءإ و،هيـــصـــحاب عل بعـــد ظهـــور اتفـــاق األًخـــصوصا

  : النصوص

   .)١(شرتت نفسهاافإ�ا  املختلعةّ إال تعةل مطلقة مكل: )عليه السالم( ني املؤمنأمريفعن 

: قـــوليء مـــن الـــصلح يشـــ يف رجعـــتن إ املختلعـــة: )عليـــه الـــسالم( عـــن الـــصادق، خـــرب البقبـــاقو

   .)٢(كبضع يف رجعنأل

   يفبيال ر و،كنهما بذليب ينشاء الرتاضإاعتبار  يف ظهور النصوص وبل

                                                

 

 



٣٨٠

مــا معاوضــة إملقــام ا يف فالفــداء، م ســائر املعاوضــةكــان هلمـا حكــ نينــشاء مــن الطــرفاعتــرب اإل مــىت أنـه 

  ). الوجه املزبورى نهما عليب بيفالبد من الرتت، قسم من أقسام الصلح أو مستقلة

 ى،الفتـاو وظـاهر النـصوص بـل إىل الم احلـدائق أقـربكـبـل ،  ظـاهررياحلـدائق غـى ره علـكـن مـا ذكل

  الفقهـاء مـنريثـكظـاهر  فـإن ،ره حمـل تأمـلكـمـا ذيما تقدم عن اجلواهر مـن عـدم وجدانـه اخلـالف ففإن 

  .ة الرتاضييفاى كدل عليات يالرواك

مــا ى همــا علــي فــال داللــة ف)عليهمــا الــسالم( الــصادق ونياملــؤمن أمــري عــن نيره مــن النــصكــأمــا مــا ذو

 عبـارة الـصلح و،احكـبـاب الن يف الـوارد )١(مثـنى ها بـأغليشرتيـ: ة مثـليـاالشرتاء عبـارة عرف فإن ،رهكذ

 ورود ني تناقض بكال فهل هناإ وً،تصاحلاى سمي كلذى لطالق علوقوع ا وجمرد الرتاضي و،عن التصاحل

 ،ة �ما فال تناقضيناكد اليرأملا  و،العقد يف نهمايمع وضوح التقابل ب ،ىالصلح مرة أخر واالشرتاء مرة

 يف مــاكً أيــضاه يــر االشــرتاء فكــ ذنيبــ و،ةيــاآل يف مــاكاح كــمهــر الن يف جــر األركــ ذنيعــدم التنــاقض بــك

النـصوص  يف ىأنـت تـر و،املقام يف كصول للشاأل إىل األمرصل  يالنصوص حىت يف مجالإ ال و،ةيالروا

قالــت املــرأة إذا : ة ابــن مــسلميــروا يف )عليــه الــسالم( جعفــر أيب مثــل قــول، رنــاهكمــا ذيالــصراحة فك

   .)٢(ها رجعةيس له عليل و حل له ما أخذ منها، مفسرريغ وً مفسرا،ً أمراكع ليلزوجها مجلة ال أط

لم كتـت أخذ مـن املختلعـة حـىتي أن وز للرجلجيال : ة مساعةيروا يف )عليه السالم(  أيب عبد هللاقولو

   .)٣(خذ منها ما وجدأي أن  حل له،يكع هللا فيال أط: لتقاإذا :  فقال،لهكالم ك�ذا ال
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هللا ال أبـر و :تقـول لزوجهـا ل خلعهـا حـىتحيـال : خـرب احللـيبًأيضا يف  )عليه السالم( قول الصادقو

، كذنإ ري بغيكذنن علآل وكفراش يف نأوطأل و، من جنابةكال أغتسل ل وً أمراكع ليال أط وً قسماكل

   .)١( لزوجها حل له ما أخذ منهاكقالت املرأة ذلإذا ف، كما دون ذليرخصون فيان الناس كوقد 

ّ إال أن ونيكــع ال اخللــ: خــرب ابــن ســنان يف )عليــه الــسالم( صادق قــول الــكل ذلــكــأظهــر مــن  وبــل

ه يـقـدر عل ل مـاكـ وع مـا أعطاهـايـأخذ منها مجي أن  فقد حل لهكقالت ذلإذا ف: قال أن ىلإ ...تقول

   .)٢(طهر بشهود فقد بانت منه بواحدةى  علكذلى ا علياضتر فإن ،ه من ماهلايمما تعط

حنــو ى ونــه علــك مــن ره اجلــواهركــبــدون مــا ذ ية الرتاضــيــفاى كات الدالــة علــيــ مــن الرواك ذلــريغــ ىلإ

بـل ، �م أحـصوهاأاملعامالت مع  يف كروا ذلكذيمل  الفقهاء أن كد ذليؤي و،معاملة من سائر املعامالت

 رير الشارع العرف من غيتقر إذ ،كان ظاهر النص ذلك وإن ،طالقاإل إىل حاجة النه إ :قالي أن نكمي

ــز ــ ال العــرف فــإن ،مــةكطــالق مبقــدمات احلاإل يف افكــصة يــنق أو ادةي الزوجــة قالــت إذا  أنــه  يفكشي

طلقهــا وقــع  وفــذهب، كمــا أشــبه لــ أو بعــضه أو ل املهــركــأنــا راض بــأن  وطلقــين: راهــةكلزوجهـا بعــد ال

  .اخللع

ولــو ، رجــوع الــزوج إىل تــاجحيبــل ، ًايــبطــل الطــالق تلقائيرجعــت ال  إذ املــرأة أن د عــدم املعاوضــةيــؤيو

   .ىالفتو وه النصيما دل علكاحدة قع ويبل ، ًأيضا الطالق أحكامرفع يرجع مل 

   راعتبا األوىل(:  بقولهكره اجلواهر بعد ذلكما ذيه النظر فجعرف ويمنه و
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ما لو دفعـت كنشاء قصد اإلبتفاء بالفعل منها ك االىقويان ك وإن ،نهماي بكذلى لفاظ الدالة علاأل

نشأت الفداء له مـن أقاع ما يإ منه بتفييك أنه ماك، حوط خالفهان األك وإن ،كذلى ة فخلعها عليراض

  ). ًر الفداء لفظاكذيمل  وإن ،الطالق أو اخللع

  .ىال فتو وظهر من نصيمل اليت اطات ياالحت واتيواألولمثل هذه ى ل عليذ ال دلإ

 ،ةيـراهتهـا برضـاها بالفدى كت املـرأة علـيبقإذا ة ي ما تقدم من عدم لزوم الفورًأيضاد عدم العقد يؤيو

جابتـه إتـأخر  وإن ،المكـالفـور فـال ى طلـق علـ فـإن ،ذاكـ بطلقين: قالإذا (: نيج املتقمناه يف لذا قالو

  ).ةياعتبار الفورى ل عليدله نظر لعدم اليف و،ًايون رجعيك وًستحق عوضايال : ليق، غةيقاع الصيإاها بيإ

   .شاء هللا تعاىل نإ عند تعرض الشرائع له كذل يف المكل الي تفصأيتيسو

 شـارةاإل وه اللفـظيـفـرق في مل ،عطـاء املـالإالرضـا بى دل علـ ل مـاكـة اخللـع بث قد عرفت صـحيوح

 أو ،لـفين األيـتعط: مهـا مثـلريغ و،ني الـشرائع املتقـدمت عبـاريتني فـال فـرق بـ،ًخبـاراإ أو ًنـشاءإ ،تابةكالو

  .  من العباراتكما أشبه ذل أو ،ون يليكًنا يد أو ،ً مهراك لذميتالذي يف لف األ

 ، الـشرائع عباريتنيأوهلما فرق بحيث إن ، هراجلوا وكل من املسالكقول  يف  النظرعرف وجهيمنه و

  .س بأخباريل ونشاءإ منهما ًالكن أ وان عدم الفرقي حاول بهمايثانو

غة التـزام مـع عـدم سـبق يصـ وخبـارإغة ية صـيـ بـأن الثانني العبـارتنيان الفـرق بـيـب يف كاملسال يف فقال

مـا لـو ك، نفـسها يف تلغـو وتـأخر �ـاي فـال ،الطـالقى مجلة معطوفة عل هي بل: (لفظه البذل من املرأة ما

الفـرض عـدم وقـوع مـا  و،نئـذ رضـا مبـا فعـليقبوهلـا ح ألن ،لو قبلـت  حىت، حجيكعل وأنت طالق: قال

 ك فأجا�ــا بــذل،ألــف ي أو وعلــ،ألــف ي علــكلــ وطلقــين: لــو قالــت خبــالف مــا، اوضــة منــهاملع يقتــضي

  مل إذا ف، نفرد بالطالقيالزوج  وتعلق �ا يالذيهو و لوقوع االلتزام منها
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ــ  ،أنــت طــالق: قــال ولــو أطلــق تــه حــىتيفــاه نك ونفــرد بــهيمــا ى المــه علــكغة املعاوضــة محــل يأت بــصي

فته التزامـه يوقوعها من جانب من وظ ولزمها املال لتحقق املعاوضة وكذلى فك ،لعوضب سؤاهلا بايعق

  . )وقوع اجلزاء منه به وهايف

 ني ملــزومتريجعلهمــا غــ و�مــا املــصنفى  أتــني اللتــنيغتي الــصني ظهــر الفــرق بــكبــذلو (:قــال أن ىلإ

 ملتمـسة منـه ريو�ـا غـكالفـرض  إذ ،مـشروط بعـدم حلـوق القبـول منهـا األوىل يف عدم لزومـه فإن ،للمال

ً عاوضـة وضـعااملى لعـدم داللتهـا علـ، ال توجب التـزام املـال سـواء قبلـت أم الفإ�ا  ،ةي خبالف الثانكذل

  . )ه من املعاوضاتريغكاملطلوب  املعىنى  باللفظ الدال علريالبد من التعب ذإ، قصدوإن 

ردت أ وةية العوضــيــلثانا يف  قــصدت: مــا لــو قــال الرجــل بعــد قبوهلــاكذلــى تفــرع علــيو (:قــال أن ىلإ

 خــالف كلــذ ألن ،صدقيــنــه ال إف، ألــفى  علــكطلقتــ: ه القائــل بقولــهيــعني ألــف مــا يــك عليل وبقــويل

صلح يـاللفـظ ال  أن  مـن، ولـو وافقتـه املـرأة فوجهـان،لـزوم العـوض يف قـصده يفـيكال  و،مدلول اللفـظ

  عنـهً ألف عوضايك علد يليري أن من اجلائز و،هايحلق علأ وإن صدهقى صادقتها علؤثر ميلاللتزام فال 

الـصحة مـع  يف نيغتي الـصنيظـاهر املـصنف عـدم الفـرق بـ و:ثـاينال يف قال و،األولجود األ و،كحنو ذلو

ة ينـشاء العوضـإرادة إلعلـه لظهـور  و،البطالن مـع عدمـه وحنو املعاوضةى  علحصول القبول منها اجلاري

  ). هاتيفور وب املعاوضةيختلف ترت الإحة ن مانع من الصيك فلم ًهما عرفايف

 نيكــولــو مل ، وركالعمــوم املــذ يف  داخــلًأيــضا، ًلفــاأ يــكعل أن ىمثــل أنــت طــالق علــ أن عــرفيمنــه و

  .ًنشاءإ.) .ىعل(

ــأخر القبــول مــن املــرأةيــأمــا مــن احتمــل فــساد مج ــار ترتيــه شــائبة التعليــف ألن ،ع صــور ت ب يــق باعتب

ــنئــذ يالواقــع ح فــإن ،لــو تقــدم بــذهلا  خبــالف مــا، الــشرائطبــاقيكقبــول بــذل املــال ى الطــالق علــ  ريصي

  معاوضة 
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حـصل  و موقعـهبـه وقـعى  أتـاذإفـ، قـع مـن الطـالقيمـا مقابلـة  يف تبـذل املـال أل�ا منجزة شبه اجلعالة

  . ستقبل من العملي مقابلة ما يف  تبذلاجلعالة اليتك ،غرضها

 قـرتن الرضـا بـالطالقيث يـح و،الرضـا باملـال وزان الطـالقيـامل أن  قـد عرفـتكنـأل ى،فـخيال  ه مايفف

مـا يهمـا فيفـال جنـاح عل: قال سـبحانه، املتأخر يف صلحياملتقدم  يف صلحيما ك كذل إذ ى،فكً عرفاو

ان قبـل كـ وإن ،قبـال الـثمن يف بـاع أنه صدقيما ك، ةي قبال الفدطلقت يف أنه صدقيف ،)١(افتدت به

ع عنـد يفقـال بعـده وقـد علـم بـالب، ناريتـاب بـدك الكبعتـ: بل قال له، ًصال ملتفت أرياب غجيجراء اإلإ

  . قبلت: ابجينشاء اإلإ

ال  و،قبلـت: فقـال،  نفـسيكحتـكنأ: ًطالقاإ لرجل خال الذهن قالتإذا ما ك، احك حال النكذلكو

لذا تقدم  و،قبل ونشاء عند اإلاألمرمنا الح له إ و،أهبة استعداد العقدى اب علجيون قبل اإليك أن لزمي

لــزم االقــرتان ية يــورة الثانالــص يف نعــم، بعــده أو  الرضــا قبــل الطــالقنيعــدم الفــرق بــ إىل ذهــاب الفقهــاء

  .قبوهلا البذل وشائه الطالقنإ ني بالعريف

 �ـا خـلأ فـزعم الـزوج ،ًد مـثاليـ مـن بعً مـشاهداًرايـخنز أو ًرابـذلت مخـ أل�ـا بـذللمث لو ظهـر بطـالن ا

س يلـ و،كذلـى  علـالطـالق مبـين إذ ،اهر بطـالن الطـالقفالظـ،  املـشاهدكذلـى  علـًشاة فطلقها خلعـاو

 ،الظـرف اخلـاص يف نـشاءقاع اإليإ من كبل ذل، قي قابل للتعلرينشاء غاإل: قال يق حىتي من التعلكذل

ين إوف فـيت الـضءجـاإذا : لعبـده لو قـال املـوىل نه مثل ماإف، نشاءن اإليك الظرف مل كن ذليكمل إذا و

ق للعبـد حيـ فهـل ،اذبح الشاة:  فقال لعبدهقد جاء الضيوف أنه م املوىل فزع، بذبح الشاة أمامهمكآمر

  علم يهو  وذحبها
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 يف ونيكـث يـنـشاء حاإل فـإن ،مونيمنا هم مسافرون عابرون ال مقإ ووفيسوا بضيلوا ؤن جاين الذأ

  .  حسن عقابهالعقالءى ذبح الشاة رأإذا لذا  و،نشاءإ موجود فال ريالظرف غ والظرف اخلاص

ان مـن بـاب عـدم كـ أو ،ريـاخلنز واخلمركـ قابـل ريان املبـذول غـكـ سـواء ،ليـه مـن هـذا القبيـما حنن فو

 واحـد بـصحة رين صـرح غـكـل، وجـب فـساد البـذلي ممـا ك ذلريغ أو ،زعم الزوج الرضاالرضا بالبذل ف

  .الطالق مع فرض فساد البذل

الطـالق ن أ و،هريغـ أو  الطـالق مـع فـرض فـساد العـوض لعـدم القبـولصحة إىل ةث ذهب مجاعيحو

بانتفاء  ينتفي ف،دي واحد بأن املقصود هو املقريله غكأش، ًان بائناكال إ وصادف موضوعهن إ ًايقع رجعي

  . )قصديما وقع مل  وقعيقصد مل  ما(ة لقاعدة يقصد منافيمل  الذيصحة املطلق ى فدعو، دهيق

 لـذا لـو و،املقـام يف قـةيقة حيعوضـ النـه إ :قالي نعم قد(: قال،  ظاهرريح اجلواهر للطالق غيتصحو

عـدم  يف نهميـدم اخلـالف ببـل ستـسمع عـ ،ًىفتو وً نصاًايون رجعيكبل ، بطل الطالقيرجعت بالبذل مل 

 ،عـدم صـحة بذلـه يقتـضي ممـا ك ذلـريغـ أو ًمغصوبا أو ه املسلمكلميان البذل مما ال كفساد الطالق لو 

 هـي منـاإ و،مـن املعلـوم انتفـاء موضـوعها بانتفـاء عوضـهاالـيت لعـدم املعاوضـة املـصطلحة ّ إال كس ذلـيلو

ال  الذيقاع يهو من قسم اإل الذياد الطالق جيإى البذل منها باعث علن إ  أي،عماأل معاوضة باملعىن

 قـسم العقـود حـىت إىل نقلـب طـالق اخللـعيمل  وصـليمعنـاه األى نئـذ علـيفهـو ح، ًال شـرطا وً عوضـاكلمي

قـاع يهـذا القـسم مـن اإل يف ركـن الـشارع ذكـل و،ًقوهلـا قبلـت قبـوال وًابـاجيإذا كـ بًون فالنة طالق مـثاليك

 أحكــامنئـذ ي ح فهــي،نونــة بارتفاعـهيارتفـاع الب وه لــه املقارنـةيــعتـرب فا وقاعــهيإى  علـصـحة البـذل الباعــث

  ً غفل عما مسعت من الصحة نصا و،هايم املعاوضة علكجراء حإتوهم من توهم منها 
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  ). ه مما عرفتريغ ومع الرجوع بالبذلى فتوو

نقلـب يالطـالق ن أ و،بـذهلا يف مسألة رجـوع املـرأة يف ات الواردةي الروانيال ربط ب أنه ذ من الواضحإ

  . ًايرجع

ء مــن يشــ يف رجعـتن إ املختلعــة:  قـال،)عليـه الــسالم(  أيب عبــد هللاعـن، العبــاس رواه أبـو مثـل مــا

   .)١(كبضع يف رجعنأل: قوليالصلح 

تتـوب مـن  �ـا ال حتـل لـه حـىتأاملختلعـة يف  :ىة أخـريـروا يف )السالم وه الصالةيعل(قول الصادق و

   .)٢(د اخللعقالت له عن الذيقوهلا 

 كذلـ فـإن ،ةيـظهـر بطـالن الفدإذا ره اجلـواهر مـن صـحة الطـالق كـ مـا ذنيبـ و،أيتي سـ ممـاك ذلريغو

ان لــه حــق فــسخه مــع كــ :قــالي أن نكــم قابــل للفــسخ ألريالطــالق غــ أن لــو ال و،اسيــء بالقيأشــبه شــ

 يف رنـاهك أشـبه ممـا ذمـا وهـايلإانتـسب الـيت لة ي القبريظهر زوجها من غإذا فسخ املرأة كنفسه  يف صحته

  . سيباب التدل

ــنــشاء الطالقإ أحــدمها ،نيءنــشاإ ونيقــصد إىل احنــالل املقــامى أمــا دعــو  ،ةينــشاء العوضــإ ثــاينال وةي

 أن رواكـث ذيح، حنوه وعيباب الب يف فحال املقام حال الشرط، خرفساد اآل يقتضيفساد أحدمها ال و

 ك منافــاة ذلـــ:هيـــفف، ء واحــدي�مــا شـــأالتـــزام ال  يف التــزام نـــه ألعيــوجــب فـــساد البيفــساد الـــشرط ال 

  . نيءنشاإ ال ً واحداًنشاءإ يون الطالق اخللعكالوجدان من ى للواضح لد

بطــل الطـالق مــن جانــب إذا فــ، الـبطالن مــن جانــب آخـر ون الـصحة مــن جانــبكــميث ال يــحنـه إ مث

  وقد ، ًة العوض بطل مطلقاكيمملوى ريال  أنه جلأحدمها ولو أل
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ث وردت يــخــر بــدون الــدخول حعلــم اآل وج ذات البعــل صــورة جهــل أحــدمهايمــسألة تــزو يف تقــدم

انـا كة لو ي احللاألمران ك وإن ،ل للعاملحيال  نه أل،بعدم صحة عقدمها بعد انقضاء العدةى الفتو وةيالروا

  . نيجاهل

ان كــ ،ألف بــطلقــين: قالــتإذا (:  مــع اجلــواهرًزوجــاقــول الــشرائع مم يف جــه النظــر وظهــريممــا تقــدم و

ً ستحق عوضـايـ مل كذلـ نايفيوجه ى تأخر عل فإن ،ه املعاوضة ملا عرفتيتقتض الذيالفور ى اجلواب عل

  . ً)ان بائناكال إ و مع فرض اجتماع شرائطهًايان الطالق رجعكو

  . ةيرضا املرأة بالفد وراهةكة مع بقاء اليالفور إىل اجيعدم االحت: ًوالأه يرد عليذ إ

  . الطالقى انتفى الظرف لو انتف أن  ملا عرفت من،وجه لتحقق الطالق بدون اخللعن يكمل : ًايثانو

الم املصنف عـدم الفـرق كظاهر (: ث قاليح، املسألة يف كل املساليتفص يف عرف وجه النظريمنه و

ان كـأما لـو ، طلقهأما ك ًايعون الطالق رجكر يتقدى  علإشكال ريتم بغيهو  و،اجلاهل و باحلالمل العانيب

م بــصحة كالفــور فــاحلى تعقبــه قبوهلــا علــيه بقــصد العــوض ومل حي املــدخول �ــا مــع تــصرريطــالق غــكً بائنــا

ى المــه علــكتجــه ينعــم ، هيــلإ لعــدم القــصد ،إشــكاللــو مــن خي عــوض ال ريهــذا الوجــه بغــى الطــالق علــ

نئذ ينه حإ ف،ر العوضكذيال  و،أنت طالق: قوليمث  ىرتاخي ف، بألفطلقين: تقول أن ريتقدى طالقه علإ

تعـذر  وجهلـه باحلـال وه بـالعوضحيأمـا مـع تـصر، كذلكـبعـد القـول بنفـوذه يطالق جمرد عن العوض فـال 

  . )عتد بهيء يشى لعن يحد من املعتمدما وقفت هنا أل و،إشكالفهو حمل ، الرجعة

   أو  قوهلا طلقيننيال فرق مع تقدم سؤاهلا ب أنه علماو( :كمث قال املسال
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 ينطلقتـن إ معناهـا ويف ،ذاكـ يـكأعط أن ىعلـ أو ،اذكـ ّيعلـ أن ىعل أو ذاى كعل أو ،ذاكب خالعين

 أو ،تينيعطأن إ أو، ذاكتين ي مهما أعط: خبالف قول الرجل،ذاك ك فلما طلقتين مىت طلقتين أوإذا أو 

ر املـال بعـد كـد الرجـل ذيـعي أن ني بـكع ذلـيـمج يف ال فـرق و،قـعينـه ال إ مـن أدوات الـشرط فك ذلـريغ

: فقـال، ذاكـبعـت ب: قـال البـائعإذا ما ك، السؤال إىل عدمه النصراف اجلواب والطالق أو اخللعغة يص

  . )يفيكنه إه فياقتصر عل و،تياشرت

وقــد عرفــت جــواب ، نــشاء منــهاإل وره بعــد حتقــق الرضــا منهــاكــذ الــذيالفــرق  يف وجــه النــه إ :هيــفو

نـاقش بعـدم ينـه إ( :ه بقولـهيـ علًالكهر مستـشنهمـا اجلـوايفـرق بيلـذا مل  وً،قـايونـه تعل كي عن نفشكالاإل

حــوط األ أن  يفبيــال رو( :كأمــا قولــه بعــد ذلــ، )عدمــه ونــشاءق لإليــمنافــاة هــذا التعل يف نهمــايالفــرق ب

  . هللا سبحانه العامل و،همايالقاعدة الصحة فى مقتض أن فقد عرفت )قوىاألن يكمل ن إ همايعدمه ف
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ــالفد(: القواعــد يف قــال ):٣مــسألة ( ال  وًعــرض لــه الــزوال لزومــاياح قــائم مل كــالعــوض عــن ن هــي ةي

  . )العدة يف عادت وإن ،سالمال باملرتدة عن اإل وةيال بالرجع وقع اخللع بالبائنةيفال ، ًجوازا

 ،ًىفتـو وًطـالق نـصا أنـه  لوضـوح،املتمتع �ـاى ال خلع عل ذإ، ًأيضا بالدوام كد ذلييتق ينبغي: أقول

، اخللـع نـايفيامـه ال ية الـزوال مـع قيـقابل أن مـاك، نياألمـرال كـما تقدم ى كفتو وًااملتعة نص يف ال طالقو

ن إ :قـالي فـال ،ن الزوالكمم يف انهي جرقتضيي اخللع أدلةطالق إ إذ ،هلا حق الفسخ ان له أوكإذا ما ك

تعـدد ك ،نياألمـرمـانع مـن  اب بأنـه الجيـ إذ ،ن وجـه لطلبهـا الطـالقيكـان هلا حـق الفـسخ مل كإذا املرأة 

  . الفسخ يف وجديطالق ال ال يف ًلعل هلا داعيا و،ك ذلريغ وا�لس يف وانيع احليب يف اريحق اخل

  .هيلإملاع ما تقدم اإلك ،س خبلعيما له حق الفسخ بعوض ليفسخه ف أن  يفإشكالنعم ال 

امــه يق يتــض اخللــع تقأدلــة و،ست زوجــةيــل األوىلن  فــأل،ةيــال بالرجع وأمــا عــدم وقــوع اخللــع بالبائنــة

  .بعد الرجوعّ إال صحي ال ًان طالقاكن اخللع ملا  أالإانت زوجة كة ولو ين الثانأل و،بالزوجة

ً ن خالفـاياألمر نيفرقنا ب وهاريغ وةيتابكال املرتدة إىل مهايه تقسريغ واحكالن يف رناكأما املرتدة فقد ذ

 يف عـادتسـالم وإن باملرتـدة عـن اإلال  وةيـال بالرجعو( شف اللثام عنـد قـول القواعـدكعن  و،للمشهور

  . ً)باملرتدة موقوفا والزوجةكو�ا كة ليول بالوقوع بالرجعق للعامة فلهم ًخالفا(: قال) العدة

ة ريخــاأل يف احتمالــه يقتــضيمــا تقــدم مــا يقــد عرفــت ف: قلــت( :مهمــاالكاجلــواهر بعــد نقلــه  يف قــال

  ). عندنا

  ه يلإ ما أملع ،نهمي بًه خالفايد فال أج و:اجلواهر يف بل، ورهر املشكذنه إ مث
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  . اخللع يف ًون فداءيك أن  صحًون مهرايك أن لما صحك: الشرائع بقوله

ى بعـض املهـر علـ أو املـرأة �ـب مهرهـا أن مةيباب املهر بضم يف روه ما نقحوهكما ذيالوجه ف: أقول

 أو ،كمتلـ وكلـميل مـا كـض ون العـويكـ أن اريـمنـا املعإ و،المكـة ملثل هـذا اليال فال خصوصإ و،غلباأل

  . للقبضًان قابالك و،ر للغرًون موجبايكال  وً،انتفاعا أو ًمنفعة أو ًناي عصه حق االختصايون فيك

ــه بــدو�ما ال  فأل،ه حــق االختــصاصيــف أو ًاكــون مملويكــ أن أمــا اشــرتاط  ،عتــربه العقــالءين ممــا ويكــن

ــهيــرمبــا جتعــل ماهلــا حــق اختــصاص فو ، للــزوجكعــل امللــجيفرمبــا ، كمنــصرفه ذلــ أو صبهل مــيالــدلو  ،ه ل

ار جيإكاملنفعة  و،كما أشبه ذل أو قةيد احلديتسم يف نتفع �ايمنا إ و،ًاي عقالئًاكال تعد ملاليت ات يالنفاك

  . هايلإث سبقت ي حًوفة مثالكغرفة مسجد ال ىنكس يف حقهاكاالنتفاع  و،الدر

ــبعــض املباحــث  يف رنــاكوقــد ذ  كملــك ،كلــمي أن كمثــل ملــ يف ر حــىتسابقة احتمــال صــحة املهــال

  .دي الصكلمي أن اديالص

 ً،ثايحـد وًامي الفقهـاء قـدك وقـد عمـل بـذل،)١(عنـه )صلى هللا عليه وآلـه(  النيبأما عدم الغرر فلنهيو

ى ظهــر مــنهم مــن شــبه االتفــاق علــيمــا  إىل ضــافةباإل، عمــل بــهلقــال بــأن ضــعف الــسند مــانع عــن ايفــال 

  .قهخمتلف أبواب الف يف مكاحل

نـه ال إف، تعلمـت واطـةيم املعلـم هلـا اخليجعـل مهرهـا تعلـإذا مـا كفهـو ، قبول القـبض إىل أما بالنسبةو

  . ًمثالى ان أعمكإذا ما ك،  للتعلمًن الزوج قاباليكمل إذا ة اخللع ين جعلها فدكمي

 ، هلا بعدامعلمهيث مل يح، الصنعة أو م العلمية ما تطلب منه من تعليبعد صحة جعلها الفدينعم ال 

  ؤخذ منها ياملباراة :  قال)عليه السالم( جعفر أيب عن، زرارةى رو
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   .)١(ثركأ أو ه من صداقيا عليما تراض أو تءا ما شاؤخذ منهياملختلعة  و،دون الصداق

أخـذ ي أن ل لزوجهـاحيـال و :ث املبـاراةيحـد يف ،)عليـه الـسالم( عبـد هللا عـن أيب، ريبـص أيب خربويف 

   .)٢(ا دونهملهر فماّ إال منها

 ذاكــ كلـ:  لزوجهـا عـن امـرأة قالـت)عليـه الـسالم(  أبـا عبــد هللاسـألت:  قـال،عـن حممـد بـن مـسلمو

   .)٣( املباراةههذ: فقال ،لييخل سب وذاكو

ــهيلــ وهيــأخــذ مــن ماهلــا مــا قــدر علي أن لــهو :ة مساعــةيــرواويف  ــاراة ي أن س ل  الــذيل كــأخــذ مــن املب

   .)٤(أعطاها

 أن  فقــد حــل لــهكقالــت ذلــإذا فــ، طلقــين وينفخــذ مــ: )عليــه الــسالم( عــن البــاقر، زرارةة يــرواويف 

   .)٥(ريثك أو ليه من قليا عليلعها مبا تراضخي

   .)٦(أخذ منها ما وجدي أن حل له: ة مساعة بن مهرانيرواويف 

   .)٧(قالت له هذا حل له ما أخذ منهاإذا ف: بيعقوب بن شعية يرواويف 

همـا يفـال جنـاح عل:  قول هللاكذل و،زاد ما وخذ منها من مهرهاحل له ما أو :ريبص أيب ةيرواويف 

   .)٨(ما افتدت بهيف

  . رناهكما ذى ات الدالة عليها من الرواريغإىل 

: ث قـاليـح، العلـم إىل لوتـؤالـيت  مـن عـدم ضـرر اجلهالـة ،ره اجلـواهركـمـا ذيعلم وجه النظر فيمنه و

 أو انكً  معلوما،ثرك أو ل متمول قلكالسنة جواز الفداء ب وتابكالى مقتضرناه من كقد حصل مما ذ(

  ثبت يمل  والعلم إىل لوجهالة ال تؤّ إال ،جمهوال
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بعـض  أو اءيشـء مـن األيه مثـل شـيـل مـا حنـن فيـانت من قبك وإن ،املعاوضات يف ة بالشارع هلايشرع

 أصل عـدم االنتقـالى على بقي ف،تهيملقام بشرع اأدلة ال تفي و، مما هو مثار النزاعكذلحنو  أو تموليما 

  ). صولمها من األريغ وعدم اخللعو

بعــض املباحــث  يف رنــاهكل ذيتفــصى غــرر علــ أل�ــا ،مــا عرفــت مــن ضــرر اجلهالــة: ًه أواليــلرد عيــذ إ

  . اجلملة يف الغرر و اجلهالةنيالسابقة من الفرق ب

طـالق إالعلم بعد  إىل لوؤي أن لزومى ل علي الدلفما هو، ضرر الغررى ل علين دليكمل إذا نه إ :ًايثان

ر كـمـن ذ فالبـد ًان غائبـاكـإذا نـه إ :كذلـى ه تبعـه علـريغـو ،ال الـشرائعلذا قـ و،ما استظهرهى  علدلةاأل

 :قـاليفـال  ،ي غـررريون غـيكـاحلاضر املشاهد  فإن ،احلاضر املشاهدة يف فييك و،قدره ووصفه وجنسه

وصـــفه مـــع اخـــتالف  وً مـــثالًذهبـــا أو ونـــه فـــضةككنـــسه ن العلـــم جبنـــه بـــدوإف، غـــره خبـــالف الغائـــبنـــه إ

  .ليشمله الدليف، ًون غررايكثر كأ أو مثقالكقدره  و،ةئيالرد ودةيالفضة اجلكوصاف األ

  بـل، خالفـهًطالقـاإ وً الـسابقة عمومـادلـةبـل ظـاهر األ، كاعتبـار ذلـى ل عليال دلنه إ :قول اجلواهرو

صل مــن العلــم حيــن فــرض مقــدار مــا كــميالــيت احلاضــر املــشاهدة يف  يفــيك :هريقــول غــ وهــو منــاف لقولــه

  . ال جنسه وال عدده وعرف وزنهين ال كل، ني معلهو ما الذيالغائب  يف هانم

ظهــر يث ال يــان حبكــ أو ىان الرجــل أعمــكــال فلــو إ و،املخــصص وديــملــا عرفــت مــن املق، هراظــ ريغــ

ه يـس فيث لـيان الغائب حبكلو  أنه ماك، شاهدةف املك مل تررفع الغريث يات من املشاهدة حبياخلصوص

وصـف  أو هيـ فرة للغـرعـات الرافيعلـم باخلـصوصي و، للرجلًاك ملًان سابقاك أو ًاه سابقايرأإذا ما ك، غرر

  . الوصف إىل تجحيمل ، ه غررين فيكة فلم يقوم مقام الرؤيث يله حب

  ما لو بذلت يف التزام عدم الصحة كأغرب من ذلو( : بقولهًاريره أخكنعم ما ذ
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عترب معرفة  يالذيمن الغائب  نه ألعلم مقدارهيمل  وهريمن غ وعم منهاأل أو ذمته من املهر يف هلا له ما

  ). مقداره

ان كـهـر ملن هـل ااآل ينـس وجعـل هلـا املهـرإذا ما ك، وجب الغرريان اجلهل مبقدار كإذا ما يفّ إال ،تام

مــة يء املوجــب الخــتالف القالــردي أو ديــاجلان مــن كــأو  ،ًفــضة أو ًان ذهبــاكــ أو ،عــشرة آالف أو مائــة

  . ًاي عرفًرارون غيكً  فاحشاًاختالفا

ــه أخــ يف عــرف وجــه النظــريمنــه و ه مــن أفــراد ريغــك ،طالقهــا صــحتهإ ودلــةاقتــضاء عمــوم األ(: ًاريقول

لح صيــمهــا بعــد العلــم بوجــود مــا حنو ومــيك يف مــا والــصندوق يف لــم حنــو مــاالع إىل لوؤ يــالــذيا�هــول 

فرض اشـرتاطه ى  علكذل إىل املهر بالنسبةكونه  كيقتضي املقام ما أدلةء من يش يف سيل وهما للبدليف

  ). ة من املقاميالعوض يف دخلأون املهر ك بعد ًبه خصوصا

 ة العلـــميـــالفد يف شرتطيـــو( :القواعـــد يف لـــذا قـــال وى،فـــخيمـــا ال كناس يالمـــه أشـــبه باالســـتك ريأخـــو

 عمـا ًون زائدايك أن وزجيبل ، هير فيال تقد وةيون فديك أن  صحًون مهرايك  أنصحيل ما ك و،التمولو

  ). هريغ وها من مهريلإوصل 

  . ًةيفد أو ًعل مهراجي أن صحيه مبا تقدم مما يل علكال أشإ و،اجلملة يف مرادهو

  . )نيع ما إىل ينيمع التع وغالب نقد البلد إىل طالقنصرف اإليو( :مث قال الشرائع

 ،كل املـشرتيـون مـن قبيكـأطلـق فقـد إذا أمـا  و،ةيـون هـو الفديكـ ينيمع التع أنه  يفإشكال ال: أقول

ان كـإذا مـا كون غالـب يكـأمـا بـأن ال ، ونيكـه وقـد ال يـلإطالق نصرف اإلي غالب كون هنايكه قد يفو

ــا ــكــون غالــب ليكــ أو ،مهــاريغ ويتيوكــال والعراقيكــنار يام مــن الــد عــدة أقــسكهن ون يكــث يــس حبين ل

   يف ليكل اليبمن ق أو ،رين هذه الدناننار ميدك نياملع يف ليكل الي من قبونيكوقد ، رافانص
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  . صحيه ال يلإطالق اإل نصرفيال غالب  الذي كاملشرت ويف ،ناريدكالذمة 

 أو ً مغــشوشاًزائــدا أو ،ةي عــن الــدراهم الــشرعًان ناقــصاكــ ســواء ،تعــددوإن ( :اجلــواهر يف لــذا قــالو

صح يـهـا مل يلإطـالق نـصرف اإليالـيت مـع فـرض عـدم الغلبـة  و،صرف غالـب نقـد البلـدون املنـيك ،ًدايج

ة التعـاوض يفلـم تثبـت شـرع، النـزاع مثـار والعلم إىل لو جهالة ال تؤكون مثل ذلكالبذل ملا عرفت من 

 ني حـق املعاوضـة بـكاشـرتا يف بيـن ال ركـل، ما عرفتكانت ك وإن اليت هيمثل معاوضة املقام  يف حىت

ال  الـذي فمـع فـرض التعـدد ،راد منه حتقق االمتثـاليحنوها مما  وةيل الوصيس هو من قبيل و،نياوضاملتع

، حنوهـا و آخـر مـن قرعـةنيمعـ إىل الرجـوع ويـنية التعيـوال يف خـراآلى حدمها عل ألجيحه ال تري فحتسامي

اسـتحقاق  يف هـارياج أمـر آخـر غيعدم احتى ة عليما شرعه من املعاوضات املبنيمناف لقاعدة الشارع ف

  ). هايل من عوضك

مـا  أو قـساماأل أي راد�مـاإعـرف الـوارث يماتـا ومل  أو  مث جهـالهيـني مع التعكافتدت باملشرتإذا نعم 

اجلـنس لوحـدة  أو الوصـف أو صـورة اجلهـل بالقـدر يف كذلكـ و،م قاعدة العـدلكون احمليك ،كأشبه ذل

  .عياجلم يف كاملال

ّ إال أن ادةيـصـل مـع عـدم الزان األكـ ،بـل مائـة: قالـت وً،ة ألفايلفدجعلت ا: ولو اختلفا فقال الزوج

جعلــت : قالــتإذا مــا ك، اجلــنس يف ان االخــتالفكــإذا أمــا ، هــايال فلــه حــق احللــف علإ و،لي بالــدلأيتيــ

 أو ومــع وجودمهــا ،احللــف مــن أحــدمها أو نــةيبم الكفــاحمل ،ىخــربــل هــذه الــشاة األ: قــال و،هــذه الــشاة

  . دلعدمهما فقاعدة الع

 أن  حـقكلـ: قالـتإذا مـا ك، اع �ـتـة التميـون الفدكـت أن فقد ظهر مما تقـدم صـحة، حال أي ىعلو

اخلروج عـن  يف ذنهإد بيال تتق أن  فهو مثل،حق عقالئي نه ألةيون هذا احلق فديك ف، بعد الطالقمتتعين

  مثله ما  و،العقد يف ًما أشبه شرطا والدار



٣٩٥

عد عند العقالء ي مما كما أشبه ذل أو ون زوجة لهكت ها حىتريغو  أختهاأها ءارضإة يجعلت الفدإذا 

  . ًمغنما

مهــري طــالق :  فتقــول،بــاب املهــر يف كذلكــ وً،ابــاجيإ ال ًان ســلباكــة مــا يــتــصح الفد أن بعــديبــل ال 

 دلـةاحتمـال انـصراف األ و،احلال احلاضـر يف  احلاليني بدكطالبأال  أن كيت ليفد أو ، السابقةكزوجت

  الـواردةمثلـةاأل و، الـشارع لـهيريعلم تغيان ومل يمها أمران عقالئ إذ ،صحان حمل نظري فال كعن مثل ذل

مـا ك ،مهـا سـورة القـرآنيلذا صـح جعـل مهرهـا تعل و،ةيمن باب املثال ال اخلصوص هي مناإات يالروايف 

ن كـل ،ثـر مـن تعلـم سـورة قـرآنك بطـالق زوجـة سـابقة أتـوفر الـدواعي وى،الفتو و النصكلذى ورد عل

  . هكتر ينبغياط ال ي فاالحتكمع ذل

  . )ال قصده فسد اخللع ور املرادكذيألف ومل ى ولو خالعها عل(: مث قال الشرائع

  . نهميهذا هو املشهور ب أن الظاهر و،رناهكذ الذي للغرر كذل و:أقول

 لــذياهــو  و،املبــسوط يف خيقبلهمــا الــش والعالمــة واختــاره املــصنف الــذيهــو نــه إ( :كاملــسالويف 

نبـه يمـسائل النـزاع مـا  يف أيتيسـ و،هومـه صـحته مـع قـصدهمف فـإن ،ال قـصد بطـل اخللـع و:ه قولـهيقتـضي

  . ً)أيضاه يعل

ه ريغـ يف كصح ذليما ال ك ،قصداه وإن الوصف ور اجلنسكمهال ذإتمل فساد اخللع بحيو( :مث قال

  . )من عقود املعاوضات

قـصدا إذا نعـم ، عدم الغرر و لهدلة بعد مشول األوجه للبطالن ال إذ ،القاعدة الصحةى مقتض: أقول

 األمـر و،خـر بطـل للغـررعلـم أحـدمها بقـصد اآليمنـا صـار التـوارد صـدفة فلـم إ و،هيبدون توارد منهما عل

 كبعـد مـن ذلـأو( :المـه قـالكلذا رده اجلواهر بعد نقله  وً، وسلباًاباجيإات وضسائر املعا يف  حىتكذلك

   يف وقد عرفت الصحة، ه من املعاوضاتريغى  علًاساي قًيضاأاملقام  يف احتماله الفساد



٣٩٦

بل ،  خالفهدلةبل ظاهر األ، ر العوضكاشرتاط ذى ل علي لعدم الدل،سي عن املقًه فضاليس علياملق

 ، القـصدكذلـى خـر علـقبـل اآل ونيمعـ إىل ان القـصد مـن أحـدمها خاصـةكـاملقـام لـو  يف بعد الصحةيال 

مثـل  يف  من قدح مثل هذه اجلهالـةنيطالقها الساملإ ودلةعرفت من عموم األ ملا ، عندهًان جمهوالكوإن 

ه العلـم يـشرتط فيـحنوه ممـا  وعيالب يف وزجتنعم ال ، الصندوق يف بذل ماكونه كبل أقصاه ، هذه املعاوضة

هما ياتفــق احتـاد قــصد ول منهمـاكــ مـن ني مــع قـصد املعــًأيـضااملقــام  يف بعــد الـصحةي ال بـل، نيللمتعاقـد

  . )١()طالقهاإ ودلة تواط لعموم األريغى عل

ان القـصد كـره ممـا لـو كـ مـا ذشـكالاإل يف مثلهمـا و،نيريخـن األياألمـر يف شـكالقد عرفت اإل: أقول

 إىل لعلـه أشـار و، مـن الغـررًأيـضاهـذا  ألن ، القـصدكذلى خر علقبل اآل ونياملع إىل من أحدمها خاصة

  . )لو من تأملخيان ال كوإن ( :ًاريقوله أخ يف عياجلم يف شكالاإل

فلـو  املـشهورى علـو( :ث قـاليـح، ًاري أخـكقـول املـسال يف شـكالفقد ظهر مما تقـدم اإل، انكف كيو

ا مـ مـع علمه،كحنـو ذلـ وسـباب مـن األتـينيمـا أعط أو مـا عنـدي أو كذمتـ يف يل  مـاكبـذلت لـ: قالت

نـه مـن ييعتـرب تعي التلفظ مبا ه منيبل البد ف، صحي مل كمثل ذلى ع عليولو وقع الب، وصفه صح وبقدره

  ). القدر والوصف واجلنس

ــالب يف وجــه للــبطالن ذ الإ ال غــرر مــع  أنــه املفــروض و،ثــر مــن عــدم الغــرركأى ل علــي لعــدم الــدل،عي

  .العلم

 ،فــضة أنــه احلــال والــصندوق ذهــب يف مــا أن فلــو زعمــا، اجلهــل واقعهمــا ال الــزعم ومث املــراد بــالعلم

  .لغررصح لوجود ايه مل يخلع علو

 يف كل ذليرنا تفصكث قد ذي فح،نفسها أو ل املرأةكيو و،لكاملو أو اخللع يف لكيأما مسألة علم الو

   ألن ،ل هنايالتفص إىل فال حاجة، مهاريغ واملهر وعيتاب البك

                                                

 



٣٩٧

  .ل املقامات واحدك يف كاملال

 بعــد انتهــاء صــالة الــصحة أل،قبــل قولــهي مل ،نــت أعلــمك مــا: مث قــال أحــدمها، ةيــفدى ولــو خلــع علــ

  . العمل

 ،ًايـون رجعيكـ :ليـق و،فـسد اخللـع اخلمركـه املـسلم كـلميان الفداء ممـا ال كولو (: الشرائع قالمث إن 

  . )ان البطالن أحقكال إ وتبع بالطالقأن إ هو حقو

وقـد ، ًرايـخنز أو ًجعل البدل مخـرا وًافراكون اخلالع يكه املسلم فقد كلميان الفداء مما ال كإذا : أقول

 يف شـكالاإل ينبغـيال ، ة بعـض أنـواع اخلمـر احملـرم عنـدنايـحلى ريـ ًايون سنيكوقد ، ًايعي شًون مسلمايك

ــه لقاعــدة اإل أو نــهيد يف ًاكــء مملويان الــشكــإذا صــحة اخللــع  ً مــذهبا أو ًنــاياختلفــا دإذا أمــا ، لــزاممذهب

 صـح عنـد وإن ،الـزوج إىل ة فالظاهر عـدم الـصحة بالنـسب،ةي زوجته سنعييالش و،ةيتابكاملسلم زوجته ك

ر مــن يــاخلنز وع اخلمــريــل بيــ مــن قبكذلــحيــث إن  ،لــزامصــل بعــد عــدم مــسرح لقاعــدة اإل لأل،الزوجــة

اخللـع لوجـود  يف صحيـ ال كذلكـع يـالب يف صح العقـد لوجـود الطـرف املـسلميـما ال كف، افركاملسلم لل

  . مهار للزوجةاأل إىل  بالنسبةكذلك و،سلماملالطرف 

بل ، جاز عندهن وإن ما أشبه ونيتيتابك نيختأ أو ةيخته ا�وسأج املسلم بيدم صحة تزورنا عكوقد ذ

ت يـبق وسـلم الـزوجأ مث ًرايـخنز أو ً وقد أمهرها مخراينيتابكان زوجان كإذا  كذلك األمرون يك أن ينبغي

تـسلمهما  إذاه مـن جهـة اخللـع يـلإر يـاخلنز ورجاع اخلمرإصح ي فال ،طلبت الطالق وفركالى الزوجة عل

بــاب  يف مــا تقــدمكمــة يالق إىل ريــاخلنز وه تبــدل اخلمــرإســالمتــسلمهما فبمجــرد يمــا لــو مل أ ،هإســالمقبــل 

  . املهر

رنـــا مجلـــة مـــن املـــسائل املرتبطـــة كوقـــد ذ، ةيعيالزوجـــة شـــ وًايان الـــزوج ســـنكـــإذا علـــم حـــال مـــا يمنـــه و

   ،هريغ وحبث املهر يف ديالتقل أو نيالد أو املذهب يف باالختالف



٣٩٨

  .رارهكت إىل يفال داع

 أو نيجاهل أو نيانا عاملك سواء ،فسدإذا بطل يالطالق  أن ره الشرائع فالظاهركما ذ إىل أما بالنسبة

هـــذا  يف انكـــاخللـــع  أن قـــد عرفـــت إذ ،الواقـــع ال مـــدار العلـــم  دائـــرة مـــدارحكـــاماأل ألن ،بـــاالختالف

لفـظ  ألن ،تبـع اخللـع بـالطالق أم اليأن  ني فـرق بـري مـن غـ،ن خلـعيكـن الظـرف مل يكـمل إذا فـ، الظرف

أصـله مـن لـزوم ى  علـَ◌ًايـخ بالـصحة مبنيفقـول الـش، غة مـستقلةيصـ أنـه  الًداكيراد به اخللع تأيالطالق 

 خـال عـن ريغـ، تبعيمل ن إ البطالن وتبع بالطالقأن إ ل بالصحةيالشرائع بالتفص و،اتباع اخللع بالطالق

  . نظر

 الشــتماله ،ًايــقــع الطــالق رجعي: خيقــال الــش(: ث قــاليــح، كاملــسالقــول  يف علــم وجــه النظــريمنــه و

مــا كالــشرائط ى حــدإمــا لــو اختلــت ك ،خــراآلى بقــيبطــل أحــدمها  فــإن ،العــوض ون الطــالقيأمــرى علــ

 ألن ،تحقــق صــحة الطــالق مــع فــساد العــوضياخللــع ال ى ورده املــصنف بأنــه مــع االقتــصار علــ، ســبق

 فبدونـه ال ،بانـة بـالعوضاإلى اللفـظ الـدال علـّ إال سي الطـالق لـهـو أو قـوم مقـام الطـالق يالذياخللع 

ن يرياغـن متي أمـراونيكتبعه بالطالق لأإذا تم يمنا إ و،ًايال رجع وًة بائنايتحقق رفع الزوجي فال ً،ون خلعايك

الطـالق املتعقـب لـه ى بقـي ونئـذ اخللـع لفـوات العـوضيفـسد حيخـر فلزم من فساد أحدمها فساد اآليال 

   .)١()أقوىهذا  وً،ونه بائناك لبطالن العوض املوجب لًايرجع

وجب اتباع اخللع الطالق فال وجه يممن  أنه خ قد عرفتيالشن إ :ًه أواليف(: لذا رده اجلواهر بقولهو

  . المهك يف ليللتفص

 وقــد، ً مــستقالًنــشاءإس هــو يلــ و،طــالق بــالعوضالّ إال راد بــهيــملتبــع بــه اخللــع ال الطــالق ان إ :ًايــثانو

ن فـرض كـميبـل ، ل الفائـدةيـه قليتقدم اخللع علن أ و، للعوضكهو اململ أنه ك من املسالًمسعت سابقا

ه يـوجـه للـصحة ف ال و،ذا من اخلمر من دون سبق اخللـعكون اخللع بلفظ أنت طالق بك يف مسألة املقام

  ّ إال ًايرجع

                                                

 



٣٩٩

  ). قةي حقكذل يف رناه من عدم املعاوضةكما ذى  علًبناءا

  .رناه سابقاكما ذى  حمل نظر علريخه األؤاستثناان كن إو

بلفـظ اخللـع  أيتيـ أن ني فالظـاهر الفـرق بـ،ةيفسدت الفد وإن قلنا مبقالة اجلواهر من الصحةإذا نعم 

�مـا صـح  أو جـاء بلفـظ الطـالقإذا نـه إف، ًأيـضااخللـع طـالق  إذ ً،�مـا معـا أو ،الطالق فقـط أو ،فقط

 فـإن ،غةيالقاعـدة الفـساد مـن جهـة عـدم الـصى فمقتـض، ظ اخللـع فقـطجـاء بلفـإذا أما ، لوقوع الطالق

 ورد الـنص أنـه  مـع،الطـالق العـادي يف �ـذا اللفـظ أيتيـ أن ال لـصحإ و،غة الطـالقيس صـيلفظ اخللع ل

 إىل نقالب مــن اخللــعصــورة رجــوع الزوجــة بــاال يف الــصحة و،مــا تقــدمك غة الطــالق خاصــةيبــصى الفتــوو

  . ً مطلقاةوجب الصحيال  ،لي بالدلالطالق الرجعي

   :ث قاليح، ره اجلواهركما ذيعلم وجه النظر فيمنه و

 ريمل جنــوز وقــوع غــ وإن ً،أيــضاغة بلفــظ خلعــت يانــت الــصك  لــوًايــنقــدح وجــه الــصحة رجعيمنــه و(

بطـل ى يأخـر وصحيـ فتـارة ً،ان مـورده خاصـاكـ وإن ً،ون اخللع طالقاك ملا عرفت من ،الطالق بعوض �ا

 ه مـا تـسمعه مـن الـنصيـلإ ومييـما ك ،طل أصل الطالق احلاصل بهبينه ال كل و،رائطهلفقد شرط من ش

ان كـون اخللـع قـد كـ ني فرق بـري من غ،رجعت به و لو فسخت البذلًايعجورة الطالق رريص يف ىالفتوو

مل  وإن ،مـورده يف لـصحة وقـوع الطـالق بـهّ إال كما ذا و،ذاك أنت طالق بنيب و،ذاى ك علكبلفظ خلعت

الــنص منــاف مــورد خــصوص ى احتمــال اجلمــود علــ و،بفقــد شــرط مــن شــرائطه أو  بفــسخ للبــذلسلميــ

ه يـون الفقيكـال : )علـيهم الـسالم( هـا بقـوهلميلإ املـشار دلةاأل يلقاعدة االستنباط املستفادة من فحاو

   .))١(هريغ وعرف ما نلحن لهينلحن له بالقول ف  حىتًهايفق

                                                





٤٠٠

ة ملـورد يـ التقلـيكاالسـتدالل بكفهـو ، حمـل توقـفى رهـذه الـصغ ىن انطباقه علكل، ليكن اللحن إف

  .ةيالشبهة املصداق يف  بالعامكفهو من التمس، ة أم اليمن التق أنه املشتبه

انـت كإذا مـا ك ً، رهنـانير احملرتمـيـاخلنز وه احتمال صحة جعل اخلمرريغ وتاب الرهنك يف رناكا ذمث إن

 يف شـعورها وشـحومها وجبلودهـا و،البـه احملرتمـةكفـاع بلحومهـا لجـل االنتأل جل االستقاء أور أليله خناز

 أدلــة و،اخلــل إىل تتحــولالــيت   حــال اخلمــركذلكــ و،صــنع احلبــال وة الــسفن مــن اخلــارجيــتطل واالســتقاء

ــل يــانــصراف دلك ،مــا أشــبه والــشرب ولكــاأل إىل احلرمــة منــصرفة إىل  ،)١(مكمهــاتأم يكحرمــت عل

  . ةيا الزوجيقضا

  . )ًان له بقدره خالك و، صحًخل فبان مخراى ولو خالعها عل(: ع قالالشرائمث إن 

 ،ً فظهـر حـراًعبـدا أو ،ً فبـان مخـراًمـا لـو ظنـه خـالك ،تـهي بعدم مالًان جاهالكوإن ( :كاملسال يف قال

 املقدار مـن اجلزئـيى هما عليتراضن أ و،كذلك فظهر كما لو أمهرها ذلك ،م املصنف بصحتهكفقد ح

 فالرضـا بـه ،لـهزم لتاجلزئـي مـس ألن ،هيـ املنطبق علليكالرضا بال يقتضيً ونه متموالكن ناظ يالذي نياملع

املعقـود  إىل نـه أقـربأل و،يلـكال ي بقـكته للملـينع لـصالح ملـافـات اجلزئـيإذا فـ، ليكستلزم الرضا بالي

 أن مـــعاملهـــر  يف روهكـــمـــا ذك ،هيمتـــه عنـــد مـــستحليال وجـــوب ق وفـــساده يف ًنقلـــوا هنـــا قـــواليه ومل يـــعل

  . هياالحتمال قائم ف

 فقـد نيمـا لـو تبـك ،الـصحة يقتـضياجلهـل بـه ال  و،ًاكـونـه مملوكهـو  وفلفقـد شـرط صـحته: األولأما 

  . ان العقدكبعض أر يف شرط

                                                

 



٤٠١

 فمـع تعـذرها ،تـهيل مانين املقـصود مـن العـأل و،ه عنـد تعـذرهيـلإء أقـرب يمة الـشين قفأل :ثاينأما الو

 نتقـلينـه إ ف،بجيـث يح املثلي يف تعذر املثلكان ك ف،سالمشرع اإل يف ل لهمث ال ه ألن،مةيالق إىل صاري

  .)١()ما فصلكاجلهل  وه مع العلميم فكحلاه فري لغً ولو ظهر مستحقا،متهيقإىل 

القاعــدة ى تــضقن مكــل، هيــ بــال خــالف أجــده ف:هيــأضــاف عل و،المكــ الكل ذلــكــاجلــواهر أخــذ منــه و

ــانــت الفدكإذا مــا يالفــرق بالــصحة ف ــوة ي  ، مــن بــاب املــصداقيــنيان التعكــمنــا إ و،ًايــلكازمهــا كارت يف ول

 ،مـن جـنس آخـر أو أأرد أو  أجودًمخرا عندمها ال يازك االرتليك من الًتعطي بقدر اخلمر خال وصحيف

 ،ون أعــمكــة تيــالفد أن  لوضــوحكذلــ و،ذاكــه وسكبــالع أو ان خــل التمــركــ خــل العنــب معطــييفــال 

  .  من احملرماتك ذلريغ إىل ،ًرايبقرة فبان خنز أنه وان بزعميحلجعاله هذا اإذا  حال ما كذلكو

صح مل يـما  و،صحيما قصد مل  ألن ،القاعدة البطالنى ة فمقتضي الشخصنيان املقصود العكإذا أما 

قــالوا بــالبطالن   املقــام حــىتنيبــ وظهــر بطالنــهي فع الشخــصي مبــا هــو شخــصييــ بنيفــرق بــ وأي ،قــصدي

  . دون املقامكهنا

ع يــب والوقفكــان كــمــا  و للنــاسًاكــان ملكــمــا  و،العبــد ول احلــريــان مــن قبكــإذا علــم حــال مــا يمنــه و

  . املصحف

رنـاه مـن عـدم املعاوضـة ك ملا ذًداي مؤكن ذلاك: قلت(: ره بقولهكح اجلواهر ملا ذيفتصح، هذاى علو

نـشاء إان كـا ن ملـكـل و،مـا هـو واضـحكان مقتـضاها االنتفـاء مـن رأس بانتفـاء العـوض كـال إ و،قة هنايحق

  . )ان بقدره خاليت بعد اإلً عرفاني املعك ذلنتف بانتفاءيالفداء مل  و،أثر أثرهً الطالق مستقال

مطلـب تبـدل  و،ةيـ مطلب عدم اخنرام اخللع ببطالن الفد،�ما مطلبانأ إىل ضافةباإل، هيما فى فخيال 

  .هاريغ إىل ةيالفد

ً ه مطلقـاكـصح متليـولـو بـذلت مـا ال (: ث قـاليعد حقول القوا يف القبول ومما تقدم ظهر وجه الردو

  اخلمر كه للمسلم كصح متليال أو 

                                                

 



٤٠٢

 فـإن ،ال مـا مغـصوبة أوإ مـستحقة نيعـى ولـو خلعهـا علـ، ًايان رجعكتبعه بالطالق أ وإن ،فسد اخللع

 ،علـخلبطـل ايل يـعلـم اسـتحقاقها قيمل  وإن ،ًايـان رجعكـتبعـه  وإن ،تبعـه بـالطالقيمل ن إ علم فسد اخللـع

ان كـ و صـحًخـل فبـان مخـراى  ولو خلعهـا علـ،ًايمثلمل يکن ن إ مةيالق أو ون له املثليك وتمل الصحةحيو

  . )١()له بقدره خل

ح بـأن العـوض يضااحتج له اإل و،املبسوط بطالن اخللع يف خيعن الش يكان احملكرناه كذ الذيلذا و

  .ستلزم بطالن امللزوميبطالن الالزم  و،ة اخللعيالزم ملاه

 يف صـلاأل و،عيـالب يف مـاكة يـقيست حقيـاملعاوضـة هنـا ل أن وجـه احتمـال الـصحة و:حيضامث قال اإل

 ةمـيالق أو ،ًايـمثل انكـن إ بل تضمن املرأة املثل، بطالنه يف  العوضنيؤثر بطالن عي فال ،العقود الصحة

  . )بطالن اخللع يعند قوى واأل،كذلكن يكمل ن إ

ون له بقـدره يك وًصح خلعايل ي ق،ًخل فبان مخراى ولو خالعها عل(: ث قاليح، نيتبعه مناهج املتقو

ورته ريتمــل صــحيمــا ك، هــايثبــوت مهــر املثــل لــه عل أو ،هيمــة اخلمــر عنــد مــستحليتمــل ثبــوت قحي و،خــل

  ). ًداين بعيكولو قلنا ببطالنه من رأس مل ، تباعه بلفظ الطالقإمع  أو ً مطلقاًاي رجعًطالقا

 ألن ،هـايصـححنا اخللـع فالـيت ً ازاكـولـو ارت، طـالقة ال اإليورة اخلـصوصمرادهم ص أن من الواضحو

  . عيالب يف كذلكما هو  كيلكال يف فرادوجب بطالن سائر األيبطالن فرد ال 

ث نقـول �ـا دون يـح، ة للمقامي فال خصوص،سائر العقود واحد وعيالب ويف ار هناياملعن إ :احلاصلو

  .سائر العقود

مـع العلـم مـن  وبـل، ًأيـضام ك صح مع اجلهل باحل، مع اجلهلًل فداءيطل بالتبد البانيمث لو صح املع

   ترون املعامالجيلذا  و،اتيهتمون بالشرعين ال يالغصاب الذ واجلبابرة يف ماكهما من دون مباالة يلك

                                                

 



٤٠٣

نهمـا يففـرق اجلـواهر ب، كن ذلـيد املتـديـريمـا كقـة يدون احلقيـري و،احملرمـاتى علـ و النـاسأمـوالى علـ

ته يقــة لعلمهمــا بعــدم صــالحية حقيــرادة الفدائإعــدم  إىل صــورة العلــم املنحلــة يف كرد ذلــيــال و( :ولــهبق

علــم أحــدمها  و، احتمــال مثلــهأيتيــنئــذ يح وً،م شــرعاكة اجلهــل بــاحلصــور يف فــرضيّ إال أن اللهــم، ًفــداء

  . ظاهرريغ، )م املعاوضةك حلًجراءإفساد البذل  يف افك

 كذلكـ و،سكبـالع أو ،لكيـجهـل الو ولكـعلـم املو و،خـر اآلكشـ وحـدمهاأ حـال علـم نيمما تقدم تبـو

قـال أحـدمها بـصحة جعـل إذا مـا ك، ًدايـتقل أو ًمـذهبا أو ًنـايخـر دالبطالن عند اآل والصحة عند أحدمها

  . خرآل دون اًاخلمر احملرتمة فداء ور املتقدمياخلنز

  . )صحيمل ة ياجلار أو محل الدابةى ولو خالع عل(: الشرائع قالمث إن 

ى مـا لـو خالعهـا علـك ،عدمـه وبطنهـا بالفعـل يف ًونه موجوداك ني بكذل يف ال فرق(: كاملسال يف قال

ــ يف خــالف وً،ونــه معــدوماكب ثــاينادة اليــز و،اجلهالــة املانعــة يف هماك الشــرتا،املــستقبل يف مــا حتملــه  كذل

 حمتمـل األول و،ةيالوصـ كثـاينل الجعـ و،األول يف اغتفـر اجلهالـة ونياملوضـع يف بعض العامة فجـوز اخللـع

 ،ال وثـوق باملتجـدد و،ًال عـوض أصـال إذ ،فـال ثاين أما ال،كقارب ذليالحتمال هذا العقد من الغرر مبا 

ى لو خالعها علـ ه مالمث و،تمل الغررحيعقد  يف ةية تقبل املعاوضة ولو بالتبعيله مال فإن ،خبالف املوجود

ـــنـــه ال إف، فهـــاك يف مـــا ـــه أويع وجهـــل مقـــداره وً متزلـــزالًئايفهـــا شـــكيف علـــم أن اء  ســـو،صح عنـــدناي مل  ن

  . )١()علمي

ان عنـد كـن إً قبالمـست أو ًاحلمل للدابة حـاال وً،غرر عرفا الال وزان هو الغرريامل أن قد عرفت: أقول

 ،نانــاريد أو نـاريمــا دإ أنـه علـمإذا مــا ك، فكـال يف  مـاكذلكــ و،صحيـال مل إ و، صـح غــرريريالعقـالء غـ

  مائة  أو ًنارايدى سويعلم هل هو يمل إذا ف ما خبال

                                                

 



٤٠٤

  . األول دون ًغررا ثاينرون اليالعقالء  ألن ،ناريد

ضة يـالب أو ،مـا أشـبه وريالطـ وبطـن الدجاجـة يف ضةيـالبكل يـان مـن هـذا القبكـل ما كعلم حال يمنه و

 يف الثمـــرة املرتقبـــةو ،تهـــايفكي أو علـــم مقـــدارهايث مل يـــالـــشجرة حى الثمرة علـــكـــ و،بطنهمـــا يف املـــستقبلة

 قـد و،غـرر أنـه العرفى ري نه قدإف، ك ذلريغ إىل ،ًمستقبال أو ًاد حااليه حبالة الصيما حتتو و،املستقبل

محـل  أو ً،ن رأسـايع عـشريـنتـاج القطإ أو ،كاد طـن مـن الـسمي اصطًاملتعارف مثال ألن ،عدم الغررى ري

  . ك ذلريغ إىل ،التفاح أو الشجرة نصف طن من التمر والنخلة

املتجــه الــصحة ن إ( :اجلــواهر يف قــال وإن ،الــصحة حمــل تأمــل أو طالق الــبطالنإفــ، حــال أي ىعلــو

مــن أجــاز مثــل محــل الدابــة و( :كمث قــال املــسال، املقــام يف كاملــسال يف احتملهــا و،)رنــاكمــا ذى  علــًبنــاء

 ،هيـ وجـوده فظهـور أو صلح للعـوضيـفها ك يف ءي مع العلم بوجود شًأيضاف كال يف ماي فكصحح ذل

 أو ،ًايـطـالق رجعوقـوع ال أو ،ما لو ظهر فساد العـوضكوجوب مهر املثل  يفف، ءيه شيظهر فيمل فإن 

جـب قـدره مـن ياملـسبحة ف و�ـامدا اإل عما وهي ف ثالثة أصابعكال يف املقبوض ألن ،لزوم ثالثة دراهم

  .)١()ريخ أوجه أبعدها األ،غالب الالنقد

الوجــه  أن مــاك ،لي لعــدم الــدلاألولفــساد  وبــل، فــساده يف بيــال ر(: هيــ علًقــاياجلــواهر تعل يف قــالو

 ًايـجعرور عدمه انقلب الطالق هفلو فرض ظ، صلح للبذل ملا عرفتيفها ما ك يف الصحة مع العلم بأن

  .)البحث السابقى عل

  .رارهاكت إىل هذه الفروع فال حاجة يف القبول ورنا مواضع الردكث قد ذيح و:أقول

 أو  القـدرني معـريغـى ولـو خالعهـا علـ(: لث قـايـقول القواعـد ح يف القبول وواضع الردظهر ميما ك

 نـصرفيال  وً،ئاير شـكذيـمل  و،كخلعتـ: قـال ذا لـوك و،ة بطلياجلار أو محل الدابة أو الوصف أو اجلنس

  ). مهر املثلإىل 

  وجب ي احلمل قد كذلك و،عدم العلم بأحد من الثالثة أن  قد عرفتكنإف

                                                

 



٤٠٥

 اللهـم، القاعـدةى ه مـن الـبطالن مقتـضيـره فكـء فمـا ذير شـكأما عدم ذ، وجبهيملبطل وقد ال الغرر ا

  . وز حذف املتعلقجي وافكالبناء  ألن ،ره عند الطالقكذينا ومل يتباّإال إذا 

  : كقال ابن مال

  د قل دنفيف زكيجواب ويف 

  عرف إذ عنه د استغينيفز

 الـثمن يف النقـد و،لـسلعةا يف شرط الصحةك ،راهكذي مل وإن اريوجب اخلي ولذا صح الشرط البنائيو

  . ك ذلريغو

  . )ذ�اإضمنه بيممن  ولهاكي ومن وصح بذل الفداء منهايو( :الشرائع قالمث إن 

 بـال خـالف( :اجلـواهر يف أوهلمـا يف بـل، نياألولـ يف إشـكالال  و،ا�نونـة يف مـاك  الويلكذلك و:أقول

  ). ًسنة وًتاباكها يلإسبته نى هو املنطبق عل نه أل،إشكالال و

  .قائم مقامها نه ألل فواضحكيأما الوو

ذا بذلــه ممــن كــو( :ث قــاليــح، هريغــ وكره املــسالكــ ملــا ذً،أيــضاالظــاهر صــحة البــذل مــن الــضامن و

 لكيـ الونيبـ ونـهيالفـرق ب و،ضـما�ا ّيعلـ ومائـةى  علـكطلق زوجتـ: قول للزوجي ف،ذ�اإذمته ب يف ضمنهي

 يف فهـو، كبذل لـه بعـد ذلـيها مبا يجع علريذ�ا لإبذل من ماله بيهذا  و،ذ�اإماهلا ببذل من يل كيالوأن 

 وإن ه هلاإقرارفدفعه له مبنزلة ، هيجع به علريه لنذإل من ماله بكدفع العوض عن املو يالذيل كيالو معىن

  ). ان بصورة الضمانك

  داخـلكل ذلـكـحيـث إن  و،أذوناملـ ولكيـ الوني لوضوح الفـرق بـ،علم حال البذل من املأذونيمنه و

  ات ولو يالروا و)١(ما افتدت بهيف: قوله سبحانهيف 

                                                

 



٤٠٦

 أمـا لـو بـذل ، عنهـاًنـايدفـع ع د لـويـهـو ج(:  بقولـهكاملـسالى واهر علـجلـ اشكالال موقع إل، باملناط

 قــاعيإشــغل ذمتهــا لــه ب وتــصور شــغل ذمتــه بــه للخــالعيال  أنــه مــاك، قرضــه هلــا تــصوريذمتــه فــال  يف ًايــلك

  ). ما هو واضحكاخللع 

هــا يول أو لهــاكيمــن و وصح البــذل منهــايــو( :القواعــد يف  مثــل مــا،ل مــن وجــدنا عبــار�مكــلــذا أطلــق و

  . )ذ�اإضمنه بيممن  وعنها

  ).ذ�اإضمنه بيممن  و،لهاكي ومن و،ة نفسهاعلصح بذل الفداء من املختيو( :نيتقمناهج املويف 

ث يـمهـا ححنو وهةيالـسف وقبـال ا�نونـة يف  من صح له العطاءنعم مرادهم،  من عبائرهمك ذلريغإىل 

  . صح البذل منهنيال 

شــبه املنـــع عنـــد األ و،ه تـــردديـــف ،صح مـــن املتــربعيـــهــل و( : مـــع اجلـــواهرًالــشرائع قـــال ممزوجــامث إن 

املستفاد  ألن كذل و،عرف القائل باجلواز مناي مل كاملسال يف بل، صحابه من األريغ وخيالش واملصنف

قـد  إذ ،أصل املنعى على بقيأما املتربع ف، لهاكي وة منها ولو بواسطةية الفديالسنة مشروع وابتك المن

طـالق  وبـاخللعى ة املـسميـة هـذا القـسم مـن طـالق الفديمـشروع يقتضيال عموم  وطالق إال أنه عرفت

 ،هأحكامـه مـن ريغـ ومـع رجوعهـا بالبـذلّ إال ً بائنـاًونـه طالقـاكه مـن أحكامـه يعل يوجه جترى العوض عل

 أحكـامان يـ عن البحث ضـرورة عـدم جرًجاوخر جنيبوجه اجلعالة من األى قام علملان فرض اكمن هنا و

  ). فرض صحتهى  علكذلى اخللع عل

 ،ةيـاآل يف افتـدتصدق يـ و،نـع عنـهميالـشارع مل  وأمر عقالئي نه ألالقاعدة الصحةى ن مقتضكل

إذا  ،ًد دارايـــزى اشـــرت: قـــاليلـــذا  و،ي الشخـــصكامللـــ إىل ال وةاملباشـــر إىل حاجـــة أمثــال املقـــام اليف إذ 

 العمـوم الـواردان وطـالقشمله اإليـ مـا هـو عـريفى الشارع أمضحيث إن  و،له بتربع متربع لهكي واشرتاها

  ً هذا خصوصا، النصيف 



٤٠٧

 من فهميما كاملهر كة يالفدو، احكتاب النك يف كذلى ل عليما تقدم الدلكح من املتربع ياملهر صحو

  . كذل إىل ملاعوقد تقدم اإل، مجاعاإل والنص

مـا  وةيـاآلن إ :قـالينعـم قـد (: ًقـرره اجلـواهر قـائال الـذي ريده صـحة فـدائها نفـسها مبـال الغـيـؤيما ك

رمبـا  و،هـايجـه ال رجـوع بـه علوى ذن علـ مـع اإلريجواز فدائها نفـسها مبـال الغـ يشا�ها من السنة تقتض

مـساواته ى  علـًذنـه بنـاءإدها مـع يمـة نفـسها مبـال سـجـواز فـداء األى علـ أيتيـمـا يفـاقهم فات ظهور دعيي

ة الفــداء يون مــشروع كــنــايفيون البــضع لــه ال كــ و،ًايــول أو ًالكــي وهونــ كيقتــضي ال ًدايونــه ســك إذ ،كلــذل

 ل القـول بعـدم اجلـوازكل أشـيـوز عنها مـن هـذا القب�انت مسألة التربع اك فإن ،تبعها بعد العتقيء يبش

ها ؤح هلـا افتـداين املال قد أبـيكمل  وإن هايلإه نسبة الفداء يما فرضناه متحقق ف فإن ،ًاإمجاعن يك ملن إ

مـا كة رضـاص لعـدم املعيالتخـص أو دييـالتق يقتـضيال ) ماهلا (ركبعض النصوص من ذ يف ما و،مةاألكبه 

  ). هو واضح

: اة مــــن قولــــه ســــبحانهكــــالز وبــــاب اخلمــــس يف للتــــربع مــــا جنــــده) ماهلــــا (د عــــدم منافــــاة لفــــظيــــؤيو

مخسه)١(قوله تعاىل و: مأمواهل ىف)ى  ورد بـه الـنص علـمـاك ،ريصح مـن مـال الغـيـ كمع ذل و،)٢

  . اةكالز و اخلمستايبك يف الشرح يف رناهكما ذ

 ،ارهة لهكانت ك وإن ةريبكالعاقلة ال يف الطالق هي مل تطلبإذا عدم صحة اخللع  يف إشكالنعم ال 

  . صورة طلبها يف ورداى الفتو والنصإذ 

 اخللـع أحكـامه يـرتتـب عليقـصد اخللـع باملـال املبـذول لإذا موضع اخلالف ما و( : قالكاملسالمث إن 

أمـا ، عاوضـاته مـن عقـود املريغـك ني متالحقـنيوقـوع اللفظـ و،رجـع البـاذليّ إال أن ًمن وقوع الفراق بائنا

  ى  علجنيب من األكوقع ذل لو

                                                

 





٤٠٨

صح اجلعالـة يـح للعقـالء فيتعلـق بـه غـرض صـحيعمـل حملـل  نـه ألالصحة  يفإشكالوجه اجلعالة فال 

 خبـالف ،ث العـوضيـ من حًقع بائنايال  وة اجلوابيشرتط فوريم اخللع فال كنئذ حيلحقها حيال  و،هيعل

  ). حكاماأل ولفاظاأل يف خلع الزوجةكنه إف جنيبخلع األ

طـالق إ ممـا كحنـو ذلـ وة اجلـوابيـ فورمـا عرفـت مـن مـا تقـدم مـن عـدم اشـرتاطيفّ إال رهكـمـا ذكهو و

  .دفعهي دلةاأل

انـت كمـا ي فًصـدقة أو ًاةكـز أو ًدفعـه مخـسايان الـدافع كإذا  فصحته ،ث قد عرفت صحة التربعيحو

هـا اجتمـاع املـرأة لـشرائطها ال يشرتط فيـ و، ال قـسم التـربع)ماهلا(بل هذا من قسم ، من مواردها أوضح

هــا مث تدفعــه يطبــق علنيالــصدقة مــا  واةكــالز وة اخلمــستأخــذ مــستحق أن ليــمــن قب أل�ــا ،اجتمــاع الرجــل

ً ان وقفــاكــمثلهــا مــا  و،مــا أشــبه واحلــرج ود الــتخلص مــن الــزوج للعــسريــث تريــو�ا حؤمــن شــ أل�ــا ةيــفد

  . كحنو ذل أو ًنذرا أو ةيريمور اخلللمطلق األ

 أن نئـذيللـزوج ح و،العـدة  يفدامـت البـذل مـا يف رجـعي أن فلـه(: مـورد التـربع يف  قالكاملسالمث إن 

 أو هـالكي وان البـاذلكـلـو   خبـالف مـا،هكمتلال  أل�ا البذل يف س للزوجة هنا رجوعيل والطالق يف رجعي

  . )دهايهما بيأمر الرجوع ف فإن ،الضامن له عنها

 صـالة اللـزومان منع جواز رجوعه بـه ألكمإناقش بي قد(: ورة بقولهكالفروع املذ يف اجلواهر ناقشويف 

ً أيـضاهـو  ذإ، ان عـدم جـواز رجوعهـا بالبـذل مـن الـضامنكـمإب و،جواز رجوعهـاى اس عليبعد حرمة الق

مــا ى  علــً الفــرض بنــاءريغــ يف جــواز رجوعهــا مبــا بــذلت الظــاهرى دل علــ شمله مــايــ فــال ، هلــاًس مــااليلــ

  . )عرفت

أمــا عــدم ، املــال يف ال والرجــوع يف ال حــق لــه ال وًايــون أجنبيكــاملتــربع بعــد تربعــه  أن الظــاهر: أقــول

   نه ألاملال يف أما عدم حقه و،ه اجلواهرركالرجوع فلما ذ



٤٠٩

 يف ه ال حـق للمتـربعيـلإدفعه إذا ف، ري للفقً خبزاعطيي للخباز لًدرمهاى أعطإذا ما كفهو ، عراضاإلك

  يفون لــه احلــقيكــرجعــت املــرأة مبــا أوجــب رجــوع املــال إذا  أنــه شرتطيــ أن صح للمتــربعيــنعــم ، الرجــوع

    .)١(املؤمنون عند شروطهم ليشمله دليمن معاملة فض يف شرط نه أل،لهاسرتجاع ما

ث يـح، املهـر جنـيبعطاء األإ مثل كون ذليك و،رجعت املرأة فاملال هلا وشرتط هذا الشطيمل إذا أما 

مــع ّ  إال،ون املــال للمــرأة ال للرجــليكــالطــالق قبــل الــدخول  أو  بالفــسخًبعــضا أو ًالكــلــو رجــع املهــر 

  .جنيبور من األكالشرط املذ

 مـلتحينعـم رمبـا ،  أوضـحعطـيامل إىل مـا أشـبه للمـرأة فعـدم رجوعـه أو ًاةكز أو ًان املال مخساكإذا أما 

 ،الطالق إىل ة مع اضطرارهايالفدى �ا ال تقدر علأ رية غيانت املرأة غنكإذا سائر املصارف  إىل رجوعه

  . سائر املصارف يف صرفيفون مصداقة له كبعد رجوع املال ال تإذ 

 :زوجالـ قـول نيبـ و تقـدم سـؤالهنيالصحة ال فرق بـى  علًبناء أنه يكعلى فخيال (: اجلواهر قالمث إن 

  . رهكما ذكهو  و،)قبل بال تراخي ف،كذمت يف طالق بألفهي 

  .هيالم فك قد عرفت ال)بال تراخ(: نعم قوله

ث قــد عرفــت عــدم يــح و،بــالتربع أو الــةكة بالويــ عــن الزوجــة صــح لــه جعــل الفدًالكــيان وكــإذا نــه إ مث

طـالق  هي :لو قال الزوج ما جنيب من األًأيضاجوازه ى تفرع عليو( :ك فقول املسالنيغتي الصنيالفرق ب

لـو مـن خيال ، ) ألـفيـكعل وطـالق هـي :لـو قـال خبـالف مـا، الزوجـةكلتـزم ي نه أل، فقبل،كذمت يف بألف

  . قبال الطالق يف  البذلقصدإذا ما ينهما فيفرق بأي  إذ ،نظر

                                                





٤١٠

 أن نيبـ وًلـع اسـتقالالخي أن ني بـريتخـي و من جانب الزوجـةًالكي وونهكر يتقدى علو( :كمث قال املسال

ان كــالــة كالوى نــو وصرحيــمل  وإن ،طالــب الزوجــة باملــاليالــة فــالزوج كصــرح بالو فــإن ، عنهــاًون نائبــايكــ

 جـوزيهـذا فى علـ و،الزوجـةى رجـع علـيلعوض مث هـو طالـب بـاي فًتعلق العهدة به ظـاهراين كل، اخللع هلا

مـا كالـة كبالو أو ًتلـع اسـتقالالخت أن ني الزوجة برينئذ فتتخيح و،ختتلع عنه الزوجة حىت جنيبل األكويأن 

  . )ًالكيان هو وكلو 

ث يــح و،االخــتالفى علــ أو يالتــساوى ة منهمــا علــيــطلــب اخللــع بفدي أن صح لــهيــ كذلكــ و:أقــول

دفع يــ ألن ،ًايــأجنب ل أجنــيبكــوي بــأن ًالكــيو أو ًاليأصــ جنــيبون األيكــ أن وز جيــجنــيبة مــن األيــصح الفديــ

  . ةيالفد

مل  أو )ّيعلـ(: سـواء قالـت، لكيـ تو،ذاى ك عللقينطي أن سل زوجي :جنيبوقول الزوجة لأل(: مث قال

ن يكــ مل )ّيعلــ(قــل يمل  فــإن ،نياألمــرتمــل حي ،ذاى كــ علــكطلقــي كزوجــ يســل: هلــا جنــيبوقــول األ ،قــلت

ت ثبــت َوَنــ ه أويـلإضـافت أ فـإن ،ًالكيان تـو كـ،ّيعلــ: قـال وإن ،هـايان املـال علكـفلـو اختلعـت ، ًالكيتـو

 أن ك زوجـسـلي: قولـه للزوجـةك، ذاكـلـق زوجتـه بطيً سـل فالنـا :جنـيبأل ولو قال أجنـيب ،جنيباألى عل

ــي ف،كطلقــي ــو اختلــع األ، قــوليال  أو ّي، علــ:قــولي أن نيفــرق ب ً هــا مــصرحايلإعقــد أضــاف ال وجنــيبول

 يف ذبكـ ونفـسه يف لتزميهو مل  ومرتبط باملال نه ألنيالقولى قع الطالق علياذب مل ك أنه الة مث بانكبالو

  . )١()قبليان اخلطاب معها فلم كإذا ها فأشبه ما يلإ االلتزام إضافة

  .القاعدة عدم وقوعهى مقتض أن قد عرفت الذيوقوع الطالق البحث السابق  يف :أقول

 أو منهـا أو ة مـن نفـسهيـعـل الفدجي أن صحيـنـه إ ف، الطـالقطلـب الـويلإذا ظهـر حـال مـا يا تقدم ممو

  . تساوريغ أو منهما بتساو

  اطلب  :جنيبلألولو قالت املرأة 

                                                





٤١١

 ،فالظـاهر عـدم وقـوع الطـالق، منهمـا أو ة منهـايـنا فطلب الطـالق بفديلكمن  أو كة مني بفدطالقي

مـا لـو ك، ةيـفكيهـذه الى  طالبـة علـري غـهي وبطلب الطالق من املرأةّإال  قعياخللع ال  أن قد عرفتإذ 

 ،طلقـين بنـصف مهـري: قالـت أو ،وم الـسبتيـفطلقهـا  ،وم اجلمعـةيـ يف ةيـ بفدطلقـين: للزوج هي قالت

ذا حـال سـائر الـصور كـه و،ثركال األ وقلد بالنصف ال األييادت التقرأإذا ما يبربعه ف أو لهكفطلقها ب

  . ل مصدقكيالوأن  الةكتاب الوك يف رناكل قد ذكيالو و املرأةنيصور االختالف ب ويف ،بهااملخالفة لطل

ى علـ أو ،ضـما�ا ّيعلـ وألف مـن ماهلـاى طلقها عل: قال أما لو(:  مع اجلواهرًمث قال الشرائع ممزوجا

 ضـمن ومل ترض بدفع البـذل صـح اخللـع وإن ،ك فذاكت بذليرض فإن ،ضمانه صح ّيعل وعبدها هذا

قــد  الــذيً أيــضا جنــيبمرجعــه ضــمان األ ألن ،ه تــردد بــل منــعيــن فكــل و،مــا صــرح بــه بعــضهمكاملتــربع 

  ). بجيبل هو من ضمان ما مل ، تهيعرفت عدم ثبوت شرع

 إىل طمـئنأال : فقال الرجـل، سهاكيطلبت الطالق مبائة من إذا هو مثل ما  إذ ،ن الطاهر الصحةكل

وقـد ،  اخللـعأدلـة يف ال منـع و،لـة الـضمان تـشمل املقـامدأ فـإن ،أنـا ضـامن هلـا :جنـيبفقـال األ، كالمك

ة يـالروا وةيـق اآلطـالإما عرفـت مشـول ك ً،حايون صحيكنع عنه الشارع ميمل  ل ماكف عقالئي أنه عرفت

  . حمل نظر، )لو من قوةخيعدم الصحة ال (: كفقول املسال، له

ة ورود صـحو( : قـال،بجيـ مـا مل ضـمان أنـه منـع عنـه مـن جهـة وإن اجلواهر صححه مـن وجـه آخـرو

اس يــصــحة الفــرض بعــد حرمــة الق يقتــضيلــو قلنــا بــه ال  ،ضــمانه ي وعلــالبحــر يف كألــق متاعــ ضــمان

اشـفة عـن الـصحة وقـت كجاز�ـا الإى توقـف علـ يالـذي ونه من الفـضويلكالفرض  يف نعم املتجه، عندنا

   يف عدمها ملا مسعته والبذل



٤١٢

ون بعنـوان يكـّ إال أن اللهـم،  فـال أثـر لـهكأمـا ضـمانه ذلـ و،بطالـضواى نه جار علـأ و،حبث الفضويل

  ). صحته من املتربعى ن بعد البناء علكل، أمر الفداء يف التوسعةوة يالشرط

  .القاعدةى  هو مقتضًاريره أخكما ذو

ن مل تـرض بـدفع البـذل صـح إفـ: (ث قـال عنـد قـول العالمـةيـ حنيرجح أحـد الطـرفيـح مل يـضااإلويف 

 إىل الــضرورة قـد تــدعو أن مـن و،بجيــضــمان مـا مل  أنـه نـشأ مــني( :)إشــكالى ملتــربع علـضـمن ا واخللـع

  . )ضمانه ي وعلالبحر يف كألق متاعك كذل

فقالـت ، كطمـئن بـأال : فقـال الرجـل، ّألـف علـيى قهـا علـطل: س بـأن قـال املتـربعكـعرف العيمنه و

  . أنا ضامنة له: الزوجة

 ،صـلان مـن األكـ وثـر مـن الثلـثكبذلت أ وإن ،وت صحمرض امل يف ولو خالعت(: مث قال الشرائع

  . )هو أشبه والزائد عن مهر املثل من الثلثن إ ه قوليفو

مـا ك ،ه الروحيدام ف له مااملرء أحق مبا ألن ،ضينفوذ منجزات املر ةيتاب الوصك يف رناكقد ذ: أقول

 ريغـ أو نـةي مع،ةيمـساو أو أقـل أو ديـانـت أزكة اخللـع سـواء يل فدكه فيعل وى،الفتو و النصكورد بذل

 ىريـنعـم مـن ، ان مـن احلبـوةكـ وإن  �ـاًمتربعا جنيبان األكإذا  حال ما كذلك و،صلنة خترج من األيمع

قــدر مهــر ى طلقهــا علــ: ولــو قــال، ز الورثــة الزائــديــجي أو ًاون زائــدكــن ال تأو بــدالزائــد مــن الثلــث الأن 

�ــم أمــا ك، ة مثــل هــذا اخللــعيــرون قــدر فديــتعــارف امل إذ ،املتعــارفى عــدمها علــ وادةيــقــدر الزي ،لاملثــ

مهــر املثــل هــو قــدر  أن روا االعتبــار مبهــر املثــل رأواكــن ذين املــشهور الــذأكــ و،ل أمــر قــدرهكــ يف قــدروني

  . ر مبهر املثليالتقدى ل علي بأنه ال دلشكالهم اإليال ورد علإ و،ة فالزائد عنه خارج عن الثلثيالفد



٤١٣

ض مقـصور يتـصرف املـرن إ( : لقـول املـشهور بقولـهًاليره اجلـواهر تعلـكـما ذيعرف وجه النظر فيمنه و

 ،املتقومـات يف مـةيالقكً ان مهـر املثـل هـو عـوض البـضع شـرعاكـ و بـهًعاربون متيكث ي حلهامثلث ى عل

 فبـذهلا ،ه مهـر املثـليـب علجيـره كـامل و الـشبهةيوطكـضمنه يـوجه ى ه متصرف عليمن مثة لو تصرف فو

مـا لـو ك، ًمتـه شـرعايعتـرب قيها البـضع فيلإالعائد  ألن ،صل مبهر املثلقدر نفوذها من األتية للطالق يفد

الزائــد مــن الثلــث  وصــلان مقــدار مهــر املثــل مــن األكــ كبــذلت مــن ذلــ فــإن ، بــثمن مثلــهًئاياشــرتت شــ

عنــدها ن يكــ فبــذلت مائــة ومل ً مــثالًنــاراي دنيان مهــر مثلهــا أربعــكــنئــذ فلــو يح و،املعاوضــات يف ةاحملابــاك

 إىل رجـعي وةكـ الرتثلـث بـاقي هـي ةعشرون باحملابا وثلمقابلة مهر امل يف  أربعون،ها صح للزوج ستونريغ

  . )ةه احملابايعف ما نفدت فضالورثة أربعون 

المـه املتقـدم ك يف متمـه مبـا أخـذ منـه اجلـواهر وور عـن املبـسوطكنقـل القـول املـذ أن  بعـدكاملسالويف 

احلجـر  و،الورثـة إىل  متول بالنـسبةريها غيلإالعائد  ألن ،عترب من الثلثيع يماجلن إ نعم نقل قول(: قال

 صـلون مـن األيكـع يـاجلمن إ املصنف نقل هنا قـوال و،هو قول موجه و،منا هو حلق الورثةإض ياملرى عل

  . )املشهورى العمل عل قوى واأل موجهريهو قول نادر غ و،الثلثى زاد علوإن 

ره اجلـواهر مـن عـدم كـمـا ذي فشـكالمـا قـد ظهـر ممـا تقـدم اإلك ،كذليف  شكالقد عرفت اإل: أقول

ون مهـر املثـل كـ و،ًةه حمابايزائد علون ال يكالبذل حىت يف ًشرعا وًاملهر لعدم مقدر عرفا يف ةصدق احملابا

 ،العمومـاتى علـى بقـي فكقـل مـن الـش ال أ،مة للبذليونه ق كيقتضيال ال حوبعض األ يف مة للبضعيق

  .ة اخللعيمنه فد والعرف يف ًء مقدرايل شكل أن تقد عرفإذ 

  . راهكما ذكهو  و،سائر املنجزاتكع يلو برئت من مرضها لزم اجلم أنه راك ذنيالشارحمث إن 



٤١٤

 ،مـرض املـوت يف صح خلعـهيـبـل ، اخللـع يف ؤثريـتبعه اجلواهر بأن مرض الـزوج ال  وكر املسالكمث ذ

 ،وجـه لالعتبـار مـن الثلـث ر خلـع فـالجيـمل  وإن ،للوارثى بقيالبضع ال  ألن ،ان بدون مهر املثلكوإن 

نقـص عـن مهـر إذا ذا كـف، ه الوضـع مـن الثلـثيـعتـرب في مـرض املـوت ال  يف عـوضرينه لو طلقها بغـألو

  . املثل

ولـو ، وجـب خروجـه عـن الثلـثيمـرض املـوت  يف ونـهكان البـاذل املتـربع فكـأمـا لـو ، راهكما ذكهو و

 ّي وعلـالبحـر يف كألق متاعـ: قالإذا  ماكهو  إذ ،ةكء من الرتيه شين عليك مات قبل الطالق مل وتربع

أمــا مــع ، علمــه ولقائــهإمبوتــه قبــل  ي جهــل امللقــنيال فــرق بــ و،ألقــاه املــأمور ولقــاءمث مــات قبــل اإل، بدلــه

  . مك احليريتغ يف ؤثرين اجلهل ال أما مع جهله فأل و،ع مالهييتضى نه أقدم علعلمه فأل

   .من غر إىل رجعيهو  ومغرورنه إ :قاليال و

قـل يمل  أنـه احلال و،البحر يف كألق متاع:  قالًدايز أن من زعمكفهو ، زاعم ال مغرورنه إ :قالينه أل

 قـاليّ إال أن اللهـم، د بدلـهيـزى س علـيلـ وً،منـا زاعمـاإ وًن مغـرورايكـنه لو ألقاه بسبب زعمه مل إف، كذل

  . ري مبوته قبل التعمًفعمرها جاهال، ك حقيكأعط وّعمر داري :قالإذا ما كالة فهو كول اليمن قبنه إ

نفقته ى ذا لو طلقها علك و، املدةيني بتعًوطاراع ولده صح مشرضإان الفداء كولو (: مث قال الشرائع

  . )املدة وسوةكال ولكه من املأيلإتاج  حيالذي القدر ينيبشرط تع

ال  الــذي للطفـل نيسـنت يف نفقتـه أو حـضانته أو هريولـد غـ أو ة رضـاع ولـدهيـصـحة جعـل الفد: أقـول

 هيـان أوفيـتنظ وتـهينس بكـ وبسهة غسل ماليذا صحة جعل الفدك و،نفقته للطفل بعد الرضاع أو رتضعي

ً ء عائـداين شـيكمل  وإن قصدهيبل فعل ما ، كشبه ذلما أ أو ضهيض مريمتر أو هوالدت أو خدمة والدهو

  نس الصحن كك ،هيلإ



٤١٥

 )مـــا افتــــدت بــــه(طــــالق ‘ى هـــو مقتــــض ،كحنــــو ذلــــ أو املـــسجد أو ملقدســــةالعتبــــات ا يف فيالـــشر

  . كثر من ذلكلزم بقدر دفع الغرر ال أيمنا إ ينيالتع و،ةي العقالئنممة ما تقدم ي بضم،ات املطلقةيلروااو

 داموم مـن اإليـل كه ينفق علي ما ينيعترب تعيف(: ث قاليح، كطالق املسالإ يف علم وجه النظريمنه و

وصـــاف وصـــف باألي ومجلـــة الـــسنة يف ضبط املؤنـــةيـــ أو ،ســـنة أو فـــصل لكـــ يف سوهيكـــمـــا و الطعـــامو

  . )السلم يف املشروطة

 يكعلى فخيال (: لذا رده اجلواهر بقوله و،منا الالزم عدم الغررإ و،طالقاإل مثل هذاى ل عليذ ال دلإ

تفـاء باملتعـارف لـه كدة االمقتضاها بعد ضبط املاليت حاطة مبا أسلفناه من العمومات  بعد اإلكذل يف ما

فـضل مـن  وًدايخرج زهن إ عيسقط تفرينئذ يح و،هاريغ ونفقة الزوجةكل فصل ك يف ًسوةك وًشربا وًالكأ

  . )١()ًاريان الولد فقكن إ هيأبى لعادة فهو يالز إىل احتاج وًباي رغانك وإن ،ء فهو للزوجياملقدار ش

ــيــ ل،ًازاكــلــو ارتة ويــن ضــمن الفدكــمل تالــيت ة ءمث النفقــات الطــار حنوهــا اخلــدمات  و،أةاملــرى ست عل

 ،د مــن املتعــارفيــنس أزكــ إىل تــاجحيث يــنس املــسجد فا�ــدم حكــة يــانــت الفدكإذا مــا كة ءرالزائـدة الطــا

  . ًازاكالنفقة ولو ارت وطالق اخلدمةإ يف ًن داخاليك مل ً لو مرض الطفل مرضاكذلكو

  املــدةيــنية بــشرط تعيــاع فدرضــصح جعــل اإليــو( :قــول القواعــد يف الــرد وعــرف وجــه القبــوليمنــه و

 وإن ،عـاش الولـد اسـتوفاه فـإن ،امللبوس وولكقدرها من املأ و املدةينيذا النفقة بشرط تعك و،املرتضعو

  . )هيادة علي فالزًبايان رغك وإن ،ادة للزوجي فالزًدايان زهك

  . ن واجبةكمل تأو  الرجلى ون النفقة واجبة علكت أن نيال فرق ب أنه ظهريمث مما تقدم 

                                                





٤١٦

نفقـة مـن  أو نفقتهكه يصح جعل النفقة الواجبة علي(: ًح قائاليضاره اإلكما ذيعلم وجه النظر فيما ك

 من ،ه نظريه ففيأما مع عدم وجو�ا عل، نئذية له حيالفد ألن ،ورةكة بالشرائط املذيه نفقته فديجتب عل

ــالنفقــة علمل جتــب إذا  و،ون لــهيكــ أن جــبيه فكــعــوض عــن ملنــه إ حيــث  أنــه مــن و،هريه فــالعوض لغــي

 كأعتق عبــدكــ ،مــن شــرط لــه بتمامــه إىل نتقــل منــهي و بــأول جــزءًه أوالكــلمي وصحيــه فيــمقــصود مرغــب ف

تعــذر  وه اخللــعيــوقــع عل الــذيصل لــه العــوض حيــمل نــه إ هــايلإملــه حيمل إذا  أنــه وجــه النظــر مــن و،عــين

فائه فـال يهـو امتنـع مـن اسـت ونتـهّكم وك لـه ذلـ�ـا قـد بـذلتأمـن  و،هـا عوضـهيجب عليبانقضاء املدة ف

  . )ضمن عوضهي

 من كما أشبه ذل أو يكتز أو ختمس أو حتج أو تصوم أو تصلي أن ةيبعد صحة جعل الفديال نه إ مث

 أو ة للواجبـاتكـانـت تاركإذا مـا ي ف، مـن احملرمـاتكحنـو ذلـ أو  شـرب اخلمـركتـرت أو ،هايالواجبات عل

ــأ بــأن ينــه أل بــة لــه أويقر أل�ــا نهايتــدهمــه يهــو  وفاعلــة للمحرمــات ت كــزوجتــه الــسابقة ترن إ :قــاليرب

القاعـدة ى مقتض أن الواجباتى  علجارةمسألة اإل يف رناكوقد ذ، كحنو ذل أو تشرب اخلمر أو الصالة

ولـو ، املـرأةى ب علـجيـة مـا يـعـل الرجـل الفدجيف كيـ: قـال هنـايفـال ، جـارةاإل نـايفيوجو�ا ال  و،الصحة

  .  فتأمل،اخلدمة و عن مثل الرضاعًأيضا�ا منصرفة إ: قلنا ،كة عن مثل ذليصراف الفدل بانيق

جرة أ رجــع بــًان رضــاعاكـ فــإن ،يفاء مـا بقــيان للمطلــق اســتكـولــو مـات قبــل املــدة (: مث قـال الــشرائع

  . )ًمةيق أو ً املدة مثالكتل يف هيلإتاج حيان ك رجع مبثل ما ًنفاقاإان ك وإن ،مثله

الـزوج  ستويفيـف ،ىمنها دون مـا مـض يما بقيمات قبل متام املدة انفسخ العقد فوإن ( :كاملسالويف 

   جرة مثل الرضاعأرجع بي ويسوة ملا بقكال والطعام



٤١٧

  . )املوتك التقام الثدي وتضاعامتناع الولد من االر و،هاياحلضانة فو

عـن العامــة قــول و( :مث قــال، )منــا هـو حمــل البـذلإالولــد  والعــوض لـهألن ( :ده بقولـهييــاجلـواهر تأويف 

عـوض ك أو  خرجـت مـستحقةنيعـى اخللع علـكـ فهـو ً، عوضـانيمـا عـ إىل بانفساخ العقد لتعـذر الوصـول

  ).ىما تركهو  و،تلف قبل القبض

 هيلإء منها بالنسبة يش أي وت قبل عملمي أن نيفرق بأي  إذ ،ه العامةيلإ هو ما ذهب رن الظاهكل

 أو ،سها لــه فجــف لبنهــافـة رضــاعها بنيــانــت الفدكإذا  حــال مـا كذلكــ و،وت بعــد مــدة مـن العمــلميـأو 

 أو اختطف الطفـل أو سجنتإذا ما ك كحنو ذل أو ،خدمتها بنفسها له فشلت مبا سقطت عن اخلدمة

  .كحنو ذل

 اعرضد اإليمنا ترإ و،كما أشبه ذل أو عطاء املال لعدم املال هلاإد املرأة ي ما ال ترًاريثك أنه دهيؤي وهذا

مهــا يان تعلكــاملهــر لــو  أن بــاب املهــر يف رنــاكوقــد ذ، عــماألى از علــكــان االرتكــّ إال إذا اللهــم، خلدمــةاو

  . حنوه وق هلا مطالبة الزوج بالثمنحيصنعة فتعلمت ال  أو سورة

 ةيـاعها ولـده فدرضـإوز جعـل جيـو( :قـوليث يـح، نيقول مناهج املتق يف الرد وعلم وجه القبوليمنه و

 يف ًه نفقتـه عوضـايـب علجيـأحـد ممـن  أو وز جعل نفقة اخلالعجيما ك ، مدة الرضاعينياخللع بشرط تعيف 

ه قبـل انقـضاء يـنفـاق علاإل أو ولو مات املشروط رضاعه، ًمدة وًقدرا وً جنساك ذلنيعإذا ها ياخللع عل

الرضــاع   يفأمــا و،مــةي دون القنية العــقــالنف ستويفيــمنــا إ وانقــضائها إىل كفاء ذلــيان للخــالع اســتكــاملــدة 

 نيبـالعّ إال ًأيـضارجـع هنـا يال  أن وجـهاأل و،ه نظـريـف وجرة مثـل الرضـاعأهـا بـيمجـع برجوعـه عل فقد أفـىت

  ). املوتكع من االرتضاع منها يامتناع الرض و،ها بطفل آخر ترضعهيأتيف

 الـذيهـو  نـه أل،هـاينها مـن الرضـاع بـأن أخـذ الولـد منهـا فـال حـق لـه علكأما لو سبب الزوج عدم مت

  ه قرار يان علك كذل جنيبسبب األإذا  أنه ماك، وت حقهف



٤١٨

، املطلـقى ان الزائـد علـكـة يـالعنا أو د من الرضاعياملز إىل ولو احتاج الطفل، رواكما ذى الضمان عل

  . نياملسألت يف كحنوه لوحدة املال وموته يف المكالكه يالم فكقل فالاأل إىل ولو احتاج

 املدة ما يف نفقة وًاعارضإن القول جبواز الفداء كمينعم (: ل اجلواهرقو يف ظهر وجه النظريمما تقدم و

مهـا ريغ و،هيـا عليتراضـ و)١(مـا افتـدت بـهيف : لعموم قوله تعاىل،سقط استحقاقهيوجه ى  علًايدام ح

  . ) السابقةدلةمن األ

  ).يها لو بقيلستحق عيان كما ك ،املدة يف ًدراراإبل ، ها دفعه دفعةيب علجيال و( :مث قال الشرائع

جهان  وهيف ،انكما كً ون منجمايك أو تعجل االستحقاقيفهل  ،كاملسال ويف القواعد يف ه قاللمثو

 وقد لة الصيبان حبسب حاكج يالتدر أن األولوجه  و،كذلكمه كان حكالواجب  ألن ،ثاينأصحهما ال

  .زالت

  .أحوط وأمثاله أوىل يف املصاحلة أن بيال ر: املعارجويف 

  . هيلإجع ريالدفع مع احملذور فى از علكترون االيكّ إال أن ره املشهوركالقاعدة هو ما ذى ضن مقتكل

فـل بولـده كت أن ىولـو خلعهـا علـ(: ث قـاليـح، قـول القواعـد يف الـرد ومما تقـدم ظهـر وجـه القبـولو

ر يتقـد  إىلتـاجحيال  و،ه رضـاعيـان فكـن إ نيحـول أو ً حوالكنا مدة الرضاع من ذليبإذا  جاز نيعشر سن

انقضت إذا ف، سوةكال وداماإل والطعام يف ًجنسا وً املدة قدرانفقة باقي ينيتع إىل فتقري و،اللنب بل مدته

 أن لـه وه الـصيبيـلإتـاج حيقوم هو مبا ي ومويل كدام إ وأخذ ما قدر من طعامي أن بان لألكمدة الرضاع 

هـا يلإ مـل الـصيبحيولـو مل ، ه للرضاعريبغ يتأي أن ن لهيكمدة الرضاع مل  يف  ولو مات،نفاقهإ يف أذن هلاي

  ). استحقاقه العوض نظر يفف انقضت املدة انه حىتكمإللرضاع مع 

                                                





٤١٩

مثـل ، ةيـفالظـاهر عـدم صـحة جعلهـا فد، ًعقـال أو ًها شرعايعل أو هية حمل خطر عليلفدانت اكمث لو 

لولـد املراهـق عنـدها عملـت ا يبقـإذا املـرأة مـشبوهة  وحـال البلـوغ إىل ها حـضانة ولـدهية عليجعل الفد

  . كحنو ذل أو تهاي�ا مترض بسبب احلضانة لضعف بنأها من جهة ي علً خطرااألمران ك أو ،معه السوء

 بــال ،بطــل اخللــعيولــو تلــف العــوض املبــذول قبــل القــبض مل (:  مــع اجلــواهرًمث قــال الــشرائع ممزوجــا

بـاق نـه إ هريغـ واملـنت يف بـل، لـهيع لدليـالب يف اخرجنـا عنهـالـيت العمومـات  وصـللأل ،إشـكالال  وخـالف

  . )هيشف اللثام اتفاقنا علكبل ظاهر ، ًاين مثليكمل ن إ متهيق أو ا مثلهلزمه واستحقاقهى عل

 خـرج بـنص كع بـذليـبطـالن الب و،صالة الـصحة فألنيأما عدم البطالن بتلف الع(: كاملسال يف قال

صـلى هللا عليـه ( مـة فلعمـوم قولـهيالق أو  باملثـلأما ضما�ا له و،أصل الصحةى عل يالباقى بقي ف،خاص

ون ضامنة هلا كها فتكمال إىل  ومل تؤدهانيدها آخذة للعيو، )١(تؤدي د ما أخذت حىتيالى عل: )وآله

ارهـا أم يوم تلفـه باختيـ كذلـ يف ال فـرق و،ةيـميانـت قكن إ وم التلـفيـمتهـا يق أو ،ةيـانـت مثلكن إ مبثلها

 ،جنـيباألى علـ وهـاي الرجـوع علني الـزوج بـريتخيالثالث  يف نكل ،تالف أجنيبإب أو بآفة من هللا سبحانه

  . )وجه مضمونى أتلفه علن إ يبجناألى ها رجعت عليرجع علفإن 

 جــارةتــاب اإلك يف ني فاحتمــال بعــض احملققــ،القاعــدةى  مقتــضكل ذلــكــ ألن ،رهكــمــا ذكهــو : أقــول

د يـ وك مبلـكل ملـيمقتضاها تبداليت املعاوضة  ىنع لفوات معيالبكاقتضاء التلف قبل القبض االنفساخ 

منـا الـضمان ثبـت إ وال وجـه النفـساخها و، متت املعاملـةكبذل و، أصبح لهكاملل أن  ظاهر بعدريغ، ديب

  ، ل آخريمن دل
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 ،صاحبه إىل وصله يده حىتي يف مانةأء يالش إذ ، مضمونريغ يون التلف السماويك أن تملحينعم 

  . مةكة حمءصالة الرباأفرط فيمل  وتعديمل  أنه املفروضو

احتمـال  و،إشـكالاملـسألة ال ختلـو عـن شـوب (: ث قـاليـح، قـول املعـارج يف ظهر وجـه النظـريمنه و

مــع عــدم  و اخلــاصنيالعــى منــا وقــع علــإهــو  و،الرتاضــيى أســاس العقــود علــحيــث إن طالن قــائم مــن الــب

نهما مبا بذلت ي التصاحل بلال نزاع مع حصو أن الظاهر و،هايها علريقاس غيتعذرها ال  أو ن منهاكالتم

  . ) عنهاًعوضا

ى وجـد الـزوج مـا دفعتـه علـ فـإن ،ولـو خالعهـا بعـوض موصـوف(:  مع اجلـواهرًمث قال الشرائع ممزوجا

 ً ولـه الرضـا باملـدفوع وفـاء،هـو حقـه الـذياملطالبة مبا وصف  وان له ردهكال إ و،كالوصف املشرتط فذا

املطالبـة  و قبولـهني بـري ختـًبـايان مـا دفعتـه معكـ وإن ،إشـكالال  وخـالف بـالمنهمـا  يعن حقه مع الرتاض

 فبـان ًنـاي معًئايه شـيان ما خالعها علكولو ، السلم يف كما تقدم ذلكطالبة بفرد آخر امل و ردهنيب ورشهأب

 ىعبـد علـى ا لـو خالعهـا علـذك و،رش مع األكمسأشاء  وإن ،متهيق أو طالب مبثله وشاءن إ ردهً بايمع

  ). فبان أمسرنقي أنه ىثوب على عل أو ،ًاي فبان زجنحبشيأنه 

 يأحــد فــرد أو جــزء مـشاع أو الذمــة أو يف نياملعـ يف ًايــلك أو ًايـ خارجًنــايون العــوض معيكـ قــد: أقـول

مل تعـط إذا ن كـل، رشأخـد األ ولي التبـدني بـري ختًبايان معك وًأعطاه فردا ونياملع يف ًايلكان ك فإن ،املردد

صـل منـا األإ و،صـلرش خـالف األالفـرد مـع األ ألن ،ان احلق معهـاكل يمنا أرادت التبدإ ورشاألالزوجة 

نعـم ، كذلكـالذمة ف يف ًايلكان ك وإن ،هريغ يف ه له فال حق لهءعطاإد يتر وهي نيم لفرد من املعيالتسل

فـرد خـاص  يف ال حـصر لـه ذإ، الذمـة يف لـيك خبـالف النيحد أفـراد املعـئه ألعطاإنهما وجوب يالفرق ب

  . احرتق بعضهااليت طنان القصب أمسألة  يف ما حققك ،خرأً  فروقاكهنا أن ماك، فرادمن األ



٤٢١

 ن للـزوجيكـ مل ،خر دون النصف اآلًبايان نصف الدار معك و، مثل نصف الدارً مشاعاًان جزءاكولو 

صل مـن النـصف األ إىل أقرب نه ألحيبل له النصف الصح، رشمع األب يلزمها بأخذ النصف املعيأن 

  .رشاأل وبياملع

 مكيد احلي السإشكالالشرح  يف رناكوقد ذ، نياملع يف ليكالك أنه  فالظاهر، من املرددًان فرداكولو 

  . شكالاإلى قال علي أن نكميما  وهيف )رمحه هللا(

ً نــايمعان العـوض كـإذا (: ره الـشرائع بقولــهكـ مــا ذك فقــد علـل املـسالً،بـاي فبـان معًنــايان معكـأمـا لـو و

ر كـذ و،ضمن اجلملـةيما كها ي علًان مضموناك ونقص حدث قبل القبض نهأل( ):رش فله األًبايفظهر مع

فوات اجلزء املوجب  ألن ،ًايميان قكن إ متهيق أو ،ًايان مثلكن إ مبثلهاملطالبة  وله رده أن هريغ ونفاملص

هــذا خبــالف  و،رشــهأقائـه مــع بإ نيبــ وأخــذ عوضــه و ردهني بــريتخـيتــبعض الــصفقة فكالوصــف  أو بيـللع

العوض ى الطالق املرتب عل أن الفرق و،عيب انفساخ البجيبل ، عوضه إىل رجعينه مع رده ال إف، عيالب

بل ، ًه من عقود املعاوضات القابلة للتفاسخ مطلقاريغكس هو يل و،ه اللزوميصل فاأل وقد وقع قبل الرد

ل املطلـوب مـن العـوض يحتـصإىل ّ إال لةيال وسـفـ، ًل خـاص ال مطلقـايمور خاصة بـدلأى قف فسخه علي

الفائــت  ألن ،هريمــن جــنس خــاص فبــان مــن غــ أنــه ى علــنيعبــد معــى مثلــه مــا لــو خالعهــا علــ و،ركــمبــا ذ

  ). ونه أنقصكر يتقدى ب عليللع الوصف املوجب

ــدل: أقــول ــامريور غــكل املــذيال ــان مبنكــالطــالق  ألن ، ت ــًاي  نيث فــسد العــوض تبــيــح و،العــوضى  عل

 فـإن ،هيـ فشـكال وقـد عرفـت اإلالطـالق الرجعـي إىل  مـن تبـدل اخللـعرواكـما ذى علّ إال الطالق بطالن

نـشاء إد مثـل يـنـشاء املقحنو اإلى بل عل، قيحنو التعلى ر ال عليهذا التقدى عل ّالإرد الطالق يالرجل مل 

اد ال جيــاإل ألن ،ءنــشاق معنــاه عــدم اإليــالتعلحيــث إن ، نياألمــر نيفــرق بــ و، املتعلــق حبالــة خاصــةاألمــر

   إذ ً،ن معلقاكمي



٤٢٢

 يف كمـا فـصلوا ذلــك ،ديـز املقيـ فــال واسـطة خبـالف التنج،ادجيـعـدم اإل وادجيـال ختـرج احلالـة عـن اإل

  . قاعات من الفقهياإل وباب العقود ويف صولاأل

 يف هيل علكمن هنا أش و،عيالب يف كروا مثل ذلكما ذك ،عماز لألكر االرتيتقدى  علكصح ذلينعم 

 كالرد فسخ امللى ضرورة اقتضاء تسلطه عل ،ىما ترك أنه ّإال( :المهكاجلواهر بقوله بعد نقل مجلة من 

 هـي مـا لـو رجعـتكالطالق ا�رد عـن العـوض  إىل نئذ عود الطالقيمقتضاه ح و،احلاصل بسبب البذل

 يف ًخـصوصا ،ديـ جدكلـمم إىل نيمـة احملتـاجيالق أو ال املطالبة باملثل،  للطالقًس هذا فسخايل و،بالبذل

آخـر  يف من هنا قـال و،)الفسخ خاصةى ه من املعاوضات علريغ وعيباب الب يف ختلف الوصف املسلط

 ولـو ،ةي اجتهادأحكام هي مناإ و،هاينص ف ة اليإمجاعن كمل تن إ هذه املطالب جمال يف للنظرو( :المهك

  ). ًان حسناكرش  أخذه باألنيفوات الوصف بتع يف ليق

 إىل تبـدل اخللـع يف شـكالاإل و،عدمـه وعـماز لألكـ وجـود االرتنيرناه من الفـرق بـكه ما ذيفان كن إو

  . كفقد الوصف ذل يف ًاري أخكقول املسالى رد عليما ك، الطالق

  هناشكالهذا اإل يف ديأوقع الشه والذي( :المه املتقدمكقول اجلواهر بعد  يف علم وجه النظريمنه و

انقـالب  وختلف الوصف الـرد يف كذلى املتجه عل و،ةيقي�ا معاوضة حقأى له عؤه من املقامات بناريغو

 ًرش بنـاء األنيبـو ــ كذلكـم كـون احليكـو ــ  الـردني بـيـريب التخيـالع ويف ،ا�رد عـن العـوض إىل الطالق

المهــم كتجـه ينعــم ، ه مـن املعاوضـاتريغــ وعيـالب يف ال ضــرار وال ضـررقاعـدة ى  مقتــضكذلـ أن ىعلـ

عــم األ انــت معاوضــة بــاملعىنك وإن ،ةياصــطالح أو ةيــقيال معاوضــة حق أنــه رنــاه مــنكمــا ذى لــ عًهنــا بنــاء

ختلـف  وبيـاملع يف مـةيالق و باملثـلًحتققه عرفا يف بيال ر و،املراد من الفداء ويالداع والباعثكاليت هي 

   يف رشباأل والوصف



٤٢٣

  ).  الفداءكتدار  يف هو املتعارفك بل لعل ذل،ختلف الوصف يف مةيتفاوت الق وبياملع

الثــوب  أن ىأمـا لـو خالعهـا علـ(:  بقولــهكره الـشرائع بعـد ذلـكـمــا ذيعلـم وجـه النظـر فيمنـه  أن مـاك

  ). تان الختالف اجلنسك الكمساإس له يل وسميبرمة اإليله ق و صح اخللعًتاناكسم فبان يبرإ

علله  وإن ،بطليه فري غنيب و،صحيعم فاز األكت ارنيرناه بكذ الذيل يالقاعدة هو التفصى ذ مقتضإ

الثـوب  أن ىمـا لـو خالعهـا علـك ،ني فظهر من خالف اجلنس املعًئايأما لو بذلت له ش(:  بقولهكاملسال

 إىل أقـرب أل�ـا نـاهيمة مـا عيبل له ق، قة بأسرهايفوات احلقلرش ثبت األي مل ًتاناك أو ًسم فظهر قطنايبرإ

س مـا نجلـ الثـوب املخـالف كمـساإس للـزوج يلـ و،ملةاجل يف هيبطل اخللع لوجود العوض فيال  و،قتهيحق

ــايع ان مــع احتمــال يــعاختالف األكــجنــاس اخــتالف األ ألن ،هــاريت غنــاب فنيعــى مــا لــو عقــد علــك، ن

 إىل نهم نظـرواكـل و،ناه خبالف مـا لـو فاتـت صـفة خاصـةيع الذي عدم وجود العوض نيالبطالن هنا بتب

  ). رب �ا فوات الوصفجيما كمة ينجرب بالقينس فوات اجل و،اجلملة يف ة للمبذوليوجود املال

عــم  األًازاكـراد�مــا ولـو ارتإرنـاه مـن كار مـا ذيــمنـا املعإ و،ه باالستحـسانيل شــبيـهـذا التعلن إ :هيـذ فإ

  .عياجلم يف بطليال ف أو ،عياجلم يف صحيف

ث قال بعـد يح، خرن صحح أحدمها اجلواهر دون اآلي الذني املثالنيعرف عدم الفرق بيمنه  أن ماك

خـــصوص املثـــال بأنـــه مـــن حنـــو ختلـــف الوصـــف بعـــد  يف نـــاقشيان قـــد كـــوإن ( :الم الـــشرائع املتقـــدمكـــ

ن كـمي أنـه ّ إال،يشاحلبـ وىالزجنـ إىل لنسبةة بايالعبد يف كاالشرتاك ،جنس هلمااليت هي ة ي بالثوبكاالشرتا

   أنه ى علنيلو خالعها مبع ل مبايالتمث
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مــع ّ إال وانيــ احلكمــساإس لــه يلــ و،ةيــالثوب أو مــةيان لــه املطالبــة بالقكــً  مــثالًوانــاي فبــان حًثــوب مــثال

  ). نهمايب يالرتاض

ً أيـــضاوان يـــاحل وثوبلال فـــاإ و،مـــا اخلـــاص�رادإاجلـــنس مـــع  يف كاالشـــرتا يف ال فائـــدة أنـــه لوضـــوح

بعـض ه ركـ ذث قـال بعـديـح، املعارجعن رناه كذ الذي شكالاإل إىل لذا أملع وى،جنس أعل يف انكمشرت

احتمال الـبطالن  و،شكالة من اإليغا يف  نصري الفروع من غكأمثال تل يف القطع أن احلقو( :ما تقدم

ون يكـفمـع فقـد الـسالمة ، سـالمتهره ونظـ يف نياملعـى  لـورود املعاوضـة علـًأيضاخالف الوصف  يف قائم

  . ) عن مقصودهًمتجاوزا و موردهريغ يف ًالعقد واردا

 آخـر ًونـه جنـساك أو الـنقص أو ختلـف الوصـف يف ل املسائل السابقةك يف رقال ف أنه علميمما تقدم و

  .ًايمساو أو أرخص أو ىون املوجود أغلك نيب

ن كــمي ومل ،اخلــصوص املوجــب للــبطالن أو ،عــم املوجــب للــصحةان مرادمهــا األكــعلــم هــل يمث لــو مل 

 يف راديــهـل  أنـه  يفع العـرففـاملرج، كا ذلـي�مـا نـسأ أو مـا أشـبه أو جنـون أو االستفـسار منهمـا ملـوت

ّ إال إذا املــراد إىل قيــهــو طر الــذيؤخــذ بظــاهر اللفــظ ي املعــامالتيف  نــه أل،اخلــاص أو عــم األكمثــل ذلــ

 ولــو مل ،قــاعياإل وجــراء العقــدإمــراده بعــد  يف كشيــث يــفــسه حن نــساناإل إىل بالنــسبة ثبــت خالفــه حــىت

 كحنـو ذلـ أو  وقـد مزقـتًرقعـة مـثال يف ًتوبـاك مانكـ نـه ألًأيـضافقدنا اللفـظ  أو ن لللفظ ظاهر عريفيك

  . مةكالطالق حم يف صالة الصحةأف

ها مـن ريغ يف كذلك و،نيضي نقنيات مع الرتدد بياملال يف م قاعدة العدلّكالبدل فاحمل إىل أما بالنسبة

 أيتث تـيـ ح، عنـه سـنةتـصلي أو ًه شـهرايـتصوم عـن أب أن ان البدلكهل  أنه  يفكشإذا مثل ما ، أمثاهلا

، ة مـن الزائـدءصـالة الـربا أل،هيـلإقن انتقالـه مـن املـرأة يخص أخـذ بـاملتاأل وعمان من األك ولو ،بنصفهما

  نهما يان بكولو 
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  . ما عرفتى القرعة عل أو عموم من وجه فاملرجع القاعدة

  ).صح البذلي مل ،شئت  �ا مىتطلقين: قالت وًولو دفعت ألفا(: مث قال الشرائع

، الفـورى مقابلة الطـالق الواقـع علـ يف ونهكح يالبذل الصح يف املعتربألن ( : بقولهكلاملسا يف عللهو

  ).بطل البذليمقابلة طالق باطل ف يف أ�ا قد جعلتهك فًمقابلة الواقع مطلقا يف جعلتهإذا ف

  .جمهولى بأنه عوض عل و،طالق يف املبسوط بأنه سلف يف خيعلله الشو

ة يـ تناولـت الفور تناولـت الطـالق الباطـل مـع الرتاخـيمـاكغة يالـصهـذه  ألن ،ل نظـركـال ويف :مث قال

هلا ه بطــالن مــدلوريغــ والباطــلى ال مــن اشــتماهلا علــ ويلــزم مــن بطــالن الرتاخــيال  نــه ألغةيبعــد هــذه الــص

ً ونـه عوضـاكأمـا  و،احلـال يف ئة تـشمل مـا لـو أوقعـهياملش ألن ،طالق يف ًونه سلفاك يف ذا القولك و،أمجع

  . ظاهر املنعجمهول فى عل

ال  أنـه وقـد تقـدم،  لـهدلـةالن بعد مشـول األد البطيالت ال تفيل هذه التعلك إذ ،ن الظاهر الصحةكل

الرضـا  يفـيكبـل ، ًنـشاءإون البـذل مـن املـرأة كـلـزوم ى ل علـيلدال  أنه ما قد عرفتكة يالفورى علل يدل

  . ًأيضاخبار احملقق باإل

املفهــوم مــن هــذه العبــارة إذ ( :يلــنــشاء فعإ لــه لعــدم ًاليلــجلــواهر تعقــول ا يف وجــه النظــر ظهــريمنــه و

، شـئت  هـذا بـدرهم مـىتك مالـعـينب: نـشاء بـذل حنـو قـول املـشرتيإس هـو يل وكعالم بأ�ا باذلة ذلاإل

 يف إشكالن يك  مل،أنت طالق: قال الزوج و،كلذل ينشاء بذل فعلإرادة إى نة عليولو فرض داللة القر

  ). الصحة

  . حمل نظراألولالمه كّ إال أن ً،ان تاماك وإن ريخالمه األكن إف

صـدد  يف هـالجع الـذيالرضـا ، نـشاءولـو بـدون اإل حتقـق اخللـع يف ايفكـمرادنا بالرضـا ال أن ىفخيال و

 ،مل تطلـب وإن ًن صـح خلعـاوركمـا تـذى ضا علالرى فكن إ :قاليفال ، ةيالطالق ال الرضا بدون الصدد

   كل املساليعلت يف شكالرناه من اإلكذ الذيلذا و
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 أن بغــينيال ) شــئت مــىت (قولــه بقوهلــا وهانــشائإ نياحتمــال الــبطالن للفــصل بــو( :رده اجلــواهر بقولــه

رنا ما كما ذ إىل رجعيبل رمبا ،  عن املقامًفضال، ة املعاوضاتيفور يف ك ضرورة عدم قدح مثل ذل،ركذي

للجهــل بــالطالق  أي جمهــول ىبأنــه عــوض علــ وطــالق يف خ الــبطالن بأنــه ســلفيل الــشيــمــن تعلكــى حي

  الباطـل مـع الرتاخـي تناولـت الفـوريما تناولت الطـالقكغة يبأن هذه الص ه فين النظركال أمإ و،الواقع

  ).  بطالن مدلوهلا أمجعلزم من بطالن الرتاخييال  و،غةيصبعد هذه ال

ق املـانع مـن يالتعلشف اللثـام بـ كيكحم يف ما علل البطالني وجه النظر فًأيضاظهر يرناه كمما ذمث إن 

  . ابجياإلكالقبول 

  .بعض املسائل السابقة يف مثله إىل ما أملعناى ء عليش يف قيس من التعليلنه إ :هيف ذإ

: ليـق، شـئت �ا مـىت  طلقىن:قالت وًئايه شيلإولو دفعت (: نيمناهج املتق يف رناه قالكذ الذيلذا و

ل بـصحة يـولـو ق، غةيبالـصى أتـن إ ًايـون رجعيك و،غة الطالقيأت بصيمل ن إ ذا اخللعك و،صح البذليمل 

  ). ًداين بعيك مل ً◌ًعاياخللع مج والبذل

ً بائنــا أو ًايــعلــه رجعجي أن  أراد الرجــلســواء، ًالطــالق مطلقــاى رأة البــذل علــ املــتعطــي أن صحيــنــه إ مث

ة سـواء يـصح جعلهـا اجلـامع فديـ أنـه مـاك، قـةي تطلكما طلقها قبل ذلي فنيمرت أو ق ثالث مراتيبالتطل

 نيبـ أو ،صومه ه أوي قضاء صالة أبنية اجلامع بيون الفدكت أن مثل، مال وعمل أو نيعمل أو ني مالنيب

ال إ وً، عرفــاً غـرراكون مثـل ذلــيكـال  أن ن بــشرطكـل، نيخــرأحـد اآل ونياألولـ أحــد نيبـ أو ،انكـد ودار

  . ًأيضاً صح طالقايال  وعلبطل اخلية فيالفد يف بطال الغررإفقد عرفت 

خـالف أجـده  ة واحـدة صـح بـاليـ بفدً فصاعدانيولو خالع اثنت(:  مع اجلواهرًمث قال الشرائع ممزوجا

  ه خبروجه عنين املناقشة فكمان لو اله ألك وإن ،هيف



٤٢٧

، صـلخـالف األى لـع أنـه وقد عرفت، شمل الفرضيال عموم  وهايطالق فإال اليت ة ي املشروعأدلة 

 الـذيأصل الطـالق  يف تيلغأما ك دلة األكمورد تلاليت هي ء الوحدة لغاإة ي معلومىدعيّ إال أن اللهم

  . )ل واحد منهماى ك عل)افتدت(صدق ى دعي  بل قد،ت من احلصر بقول أنت طالقفلته ما عردمن أ

 طـالقة املوجبـة للـصحة بعـد اإليـمـا تقـدم مـن العقالئ إىل ضافةباإل، رهكالقاعدة الصحة ملا ذ و:أقول

صحة  يف ركذ أنه عن السرائر يكان احملكمن هنا  و،هريغيالشارع مل  أن ىدل علي مما ،دلةاأل يف العمومو

مـن  أنـه ،ةينهن بالـسويـانقـسامه ب وة للمتعـددة مـن النـساءيـالفد و عـن املهـرًء الواحـد عوضـايجعل الـش

 نقـول أن ه مذهبنايقتض يالذين إ :تاب اخللع من املبسوطك يف خيقاله الش  ملاً تبعا،ات املذهبيمقتض

ون يكـالفـداء  واخللـع يف كذلكـ و،ةينهن بالـسويـنقـسم بي وحياملهـر صـح أن ىتزوج أربعـة مبهـر مـسمن إ

ء الواحــد مــن يجعــل الــشإذا علــم صــحة مــا يمنــه  و،ةيل واحــدة مــنهن حــصتها بالــسوكــلــزم ي وًحايصــح

  . قبلت: فقالت، ألفى  علكطلقت وتابك الكبعت: قال الرجل هلاإذا ما ك، هاريغ وةيالفد

مـا عـن كة ينهما بالـسوية املبذولة بيانت الفدك ،ل حالى كعلو( : مع اجلواهرًمث قال الشرائع ممزوجا

 املقـام مـن ريغـ يف قـدحيمـا ال ك ،طيقـدح اجلهـل بالتقـسيال  و،هاي فك لظهور أمثال ذل،ثركاأل وخيالش

  . ) عن املقامًة فضاليها املعلومياملعاوضات املعترب ف

متـه ي قًانـاكد ومتهـا بـألفي قًباع دارا فلو، سائر املعامالت يف ماكط بالنسبة يون التقسكن الظاهر كل

 يف ثلثـه وقبـال الـدار يف نيلفـ األثلثي أن ًأيضاه املتعاقدان يز علكتر يالذيالعرف ى  رأنيخبمسمائة بألف

 كذلكـ و،ظهـر بطـالن أحـدمها أو ً متعـددااملـشرتي أو ان البـائعكـإذا مـا ية فتظهر الفائد و،انكقبال الد

  مها ضعف مهر احدإنما مهر يب، لفلرجل مبهر األ أو نيعقد واحد لرجل يف ني امرأتنيمجع بإذا 
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تبعـــه  و،رنـــاهكح مـــا ذي تـــرجكظهـــر مـــن املـــسالي و،عيـــب و عقـــدنيمجـــع بـــإذا  كذلكـــ وً،عرفـــاى خـــراأل

  . اجلواهر

 خي اختـار الـش،نجهـا و،مهـر املثـلى علـ أو رؤوسـهماى اخللـع علـ يف قـسطيهل و( :كاملسال يف قال

 هــو كذلــ أن مهــر أمثاهلــاى عــه علــيوجــه توز و،مقابلتهمــا يف ركــالبــذل ذ ألن ،األولثــر كاأل واملــصنفو

بـاع إذا مـا ك، ضة مهـر مثلهـايخلع املر يف من مث اعترب و،هميتقو إىل فتقريث يمة البضع حيق يف امللحوظ

املهــر ى اســتو فــإن ،عيــالتوز إىل اجتــحيث يــد حيــمــة العبيقى وزع علــيــالــثمن  فــإن ، صــفقة واحــدةًدايــعب

له  وني الوجهنياملختلف ب يف توقف و:املسألة قال يف مث أظهر التوقف، تفاوت تفاوتن وإن ،هين فياستو

قــدر مــا تزوجهمــا بــه مــن ى همــا علــي علًث جعــل املعــوض مقــسومايــ ابــن الــرباج حأغــرب القاضــي و،وجــه

 نيمــة العــي قنيبــتفــاوت مــا  أنــه رشطلــق املتقــدمون األأمــا كاعتبــار مهــر املثــل  يف وز بــهجيــلعلــه  و،املهــر

املعــوض  والعــوض مــن اجتمــاع ً مــن الــثمن ال نفــس التفــاوت حــذراكرادوا نــسبة ذلــأ و،بــةيمع وحةيصــح

  ). هماي علادةيبل الز، لواحد

  .حمله يف هو واملختلف يف لذا توقف و:ث قاليح، التوقف املعارج إىل ليامل يف تبعهو

 رؤوسـهم أوى ط الفداء علـيتقس ويف :ث قاليح، نيقول مناهج املتق يف النظرجه  وظهري كمن ذلو

وجـــه األ أن قـــد عرفـــت إذ ،األولوجـــوه أوجههـــا  ل منهمـــاكـــلى مهـــر املـــسمى علـــ مهـــر املثـــل أوى علـــ

  . وسطاأل

  .)نسبة مهر املثلى ع عليالتوزّ إال نئذيس حيفل(: المهك ريأخ يف اجلواهر يف لذا قالو

ون كـس بـأن تكـو أرادتـا الع لـكلذكـ  أن األمـرمـاك، ةيع بالـسويـلـو أرادتـا التوز ء مااستثنا ينبغينعم 

قـع مثـل ي مـا ًاريثك و،ًازاك ولو ارتني اجلانبرادةإار بياملع إذ ، أقلًثر مهراكة األيفد وثرك أًقل مهراة األيفد

  الزوج قد  فإن ،كذل
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 أو ًايان مهـر مثلهمـا مـساوكـ سـواء، حـةيأخـذ مـن القبيلـة بقـدر مـا ية مـن اجلميـخـذ الفدستعد أليال 

 ،ثــركمـا أشـبه فمهرهـا أ أو صـاحب منـصب أو يحـة بنـت ثــريالقب ألن كذلـ و،سيكـبالتفـاوت ولـو الع

  . حنوه فمهرها أقل أو ريلة بنت فقينما اجلميب

  . )نصفلان له اك فطلق واحدة ،طلقنا بألف: ولو قالتا(: الشرائع قالمث إن 

ى اح علـكـالن يف هلـاى املـسم أو مهـر املثـلى ع علـيـه التوزيقتـضيما  وةيتسوالى  علًبناء(: اجلواهرويف 

ل واحــدة مقــصودة بنفــسها كــ ألن ،قــاعياإل والــصحة اخــتالف الــسؤال يف قــدحي ال و،نيخــر اآلنيالقــول

  .)١()خر فرد أحدمها دون اآل،ذاكنا بيرد عبد: ما لو قال رجالنك، منفردة

دان االنفــراد فــاخللع يــ�مــا ال ترأ أحــدمها اجلمــع حــىت أو اراد�مــإ نيالقاعــدة الفــرق بــى ن مقتــضكــل

راد�مــا االنفــراد إ نيبــ و،ثــاينال يف د االنــضماميــ مــن ترريغــ إىل بالنــسبة و،األول يف همــايلإباطــل بالنــسبة 

  .همايصح اخللع فيث يح

دة يمربطل خلع ي و،راد�ما االنضمامإة صور يف بطالني فنيطالن أحد اخللعظهر بإذا  احلال كذلكو

  .االنضمام

ون يكــ أن بعــدينعــم ال ، تتبــع القــصود أل�ــا ،قاعــاتياإل وســائر العقــود وذاكــنا بيذا حــال رد عبــدكــو

  .ل واحد واحدكرادة إ كالظاهر من مثل ذل

راد�مـا إصورة  يف أحدمها أو بطل العقدانيث ي ح،نيزوجنا بنفر: ختانقالت األإذا ذا حال ما كهو

  . نيزوجنا بامرأت: خوانقال األإذا ما ي فًأيضاس كالع ويف ،ك ذلمهااحدإرادة إ أو االنضمام

ال  وًل واحــدة طالقهمــا معــاكــرادة إنقــدح يوقــد (:  بقولــهكره املــسالكــمــا ذيظهــر وجــه النظــر فيمنــه و

هـذا  إىل هم عـدم االلتفـاتن ظـاهركل،  للسؤالًمها مطابقااحدإى ون االقتصار عليك فال ،د االنفراديتر

 ،طالق الواحدةى ثبوت النصف لو اقتصر عل يف لكر استشيالتحر ويف ،خالف الظاهر نه ألاالحتمال

  ). رناهكوجهه ما ذو

                                                

 



٤٣٠

  . رناهكزان ما ذيون املكهذا االحتمال بعد  إىل ذ ال وجه لعدم االلتفاتإ

مها ألـو ابتـد  مـانيبـ و هـذه الـصورةنيفرق بعضهم بـو( :ث قاليح ،ثاينرعه الفعلم حال يرناه كذ مماو

 ألن ،ءيقـع هنــا شــينــه ال إف، خاصـةمها احــدإ فقبلـت ،ذاكــ بناأنتمــا طالقتـ أو ،مــا بـألفكخالعت: فقـال

الفـرق ال  و،)١()قبلـت: فقـال أحـدمها، مـا هـذا العبـد بـألفكبعت: مـا لـو قـالك، وافق اجلـوابي القبول مل

  . لو من النظرخي

ى ر وقوعــه علــيتقــدى  علــمث( :كأمــا قولــه بعــد ذلــ، ني املــسألتنيالقاعــدة عــدم الفــرق بــى ن مقتــضإفــ

وقـع الطـالق  وستحق العوض لتـأخر اجلـواب عـن االسـتدعاءيمل ى خرواحدة منهما لو عقب بطالق األ

بعـدم وقـوع : ًايـثان و،ةيـالفور إىل اجيـبعـدم االحت:  أوالًه سـابقايـف فقد عرفـت مـا، )ةيثي من هذه احلًايرجع

  . ًايالطالق رجع

 ،ً بـألف مـثالًثالثـا طلقـين: لو قالـت الواحـدة خبالف ما(:  بقولهرهكما ذي فًأيضاظهر النظر ي أنه ماك

ل كـ أن راد�ـاإ يففـ،  هلـا صـورتانًأيـضاهنـا  إذ )تعلق غرضها بالتعددياملرأة الواحدة  ألن ،طلق واحدةو

قـــصدت إذا ستحق املقـــدار خبـــالف مـــا يـــ وقـــع الطـــالقيجـــر منفـــرد لـــه قـــدره مـــن األ أو طـــالق منـــضم

  . االنضمام

فـاجلواب ، بـألف طلقـين: لـو قالـت(: القواعـد يف قـول العالمـة يف الـرد وظهـر وجـه القبـوليمما تقدم و

ان كـ وصح البـذليـ مل ،شئت �ا مىت طلقين: ولو قالت، ةيال فد وتأخر فالطالق رجعي فإن ،الفورى عل

 ىخـر األقعقـب بطـال وإن ،لـفصف األنان له ك فطلق واحدة ،طلقنا بألف: ولو قالتا، ًايالطالق رجع

:  قالـتولو، استحق العوض أمجع و طلقتا،أنتما طالقتان: ولو قال، ة لتأخر اجلوابيال فد وًايان رجعك

 يف طــالق أنـه الوجـه و،طـالق بـشرط نـه ألصحيـال : ليــق،  فطلقهـاً،ألفـا ّي علـكلـ أن ىثالثـا علـ طلقـين

   قصدت الثالثة فإن ً،عد شرطايمقابلة عوض فال 

                                                

 



٤٣١

لــف لوقــوع  لــه ثلــث األ:ليــق و،فعــل مــا ســألتهيمل  نــه ألًالســ مرً ثالثــاطلقهــا وإن صح البــذليــ مل ًالءو

  . )١()ه نظريف و،الواحدة

ــيــ حكمث إنــ ره كــذ الــذي شــكالالطــالق فــال وقــع لإل و الطلــبنيث عرفــت عــدم اعتبــار االتــصال ب

   :ً بألف قائالًما لو طلبت الطالق ثالثايح فيضااإل

 لـفجعـل األإذا فـ، صـحته يف فـصل شـرط بالبـذل بـالهو اتصال الطالق  وًإشكاالهنا يه أن أعلمو(

ب يـأج و،الرجعـة واألولاح بـالطالق كـتصل بالبذل لتخلل زوال النيال  ثاينمقابل الثالث للطالق اليف 

منـا هـو إج يمـا هـو بالتـدرياالتـصال ف و،ًعـد فـصاليمـصححاته فـال  و مـن مقـدمات الطـالقكعنه بأن ذل

ى  علـًون بـذاليكبعده  واألولى س عليالبذل ل فإن ،ه نظري فنديع و،اتصال الباقي به و،األولباجلزء 

الف خبــل الرجعــة منزلــة البقــاء جمــاز يــتنز و،ذا البــاقيكــف، أصح املبتــديــخــر فــال اح آكــ ن يفصلحيــطــالق 

 فـال تـصح ًان بائنـاكـ ببـذل لاألولان الطـالق كـ لـو ً وأيـضا،ل وجـهكـمـه مـن كون لـه حيكـ فـال ،صلاأل

 ب البـذل بـاليـرد الطـالق عقيـمل  نـه ألصحيـال  و،اح متجـددكـما بعده بنى ل علتحقق البذيال  والرجعة

  ). طالقه و البذلني بًون فصاليك وًايان رجعك بذل لري بغاألولان كولو ، فصل

 فـــإن ، ألـــفكالثالثـــة فلـــ طلقتـــينن إ :قالـــت أو ، ألـــفكة فلـــيـــ الثانطلقتـــينن إ :مث لـــو قالـــت املـــرأة

ً طالقا ثاينطلق ال وإن ً،ئايستحق بسببهما شيال  و،سا خبلعيل ثاينال يف نياألول واألول يف األولالطالق 

  . استحق البذلكذلكالثالث  أو ًحايصح

ّ إال األول مث رجعت املرأة عن بذهلا صح الطالق ك ذلبداعي األوىلالصورة  يف ً مثالاألولولو طلق 

 األولالطـالق  فـإن ،لفروع السابقةبعض ا يف رناه مثلهكما ذى هذا الظرف عل يف ون املطلق طلقيكأن 

، قـع الطـالقيالواقـع مل  يف نكـمل تإذا د ييـحنـو التقى ات الطـالق املقـصودة علـيخصوص فإن ،ًقع باطالي

  باب  يف كذلك و،ًانت دعداكبل ، ًن هنداك�ا هند ومل تأد يطلقت هذه اجلالسة بقإذا بل حاله حال ما 

                                                

 



٤٣٢

  . قاعاتياإل وسائر العقود واحكالن

بـــراء لوقوعـــه صح اإليـــ مل ، مـــن الـــصداقيءفأنـــت بـــر طلقتـــينن إ :ولـــو قالـــت(: لالعالمـــة قـــان مث إ

 أن فله، لفر األكذيمل  و،أنت طالق: فقال، ألفى عل طلقين: ولو قالت، ًايان الطالق رجعك وًمشروطا

  . ًايقع رجعيمل أقصد اجلواب ل: قولي

 نــه أل،نيإشــكاله يــف أن فقــد عرفــت األول أمــا فرعــه و،القاعــدةى فهــو مقتــض ثــاينأمــا فرعــه ال: أقــول

 أيتيســ و،مــا ســبقى  علــًايــقــع رجعي  وملً،أيــضابــراء بطــل الطــالق بطــل اإلإذا : ًايــثان و،س بــشرطيلــ: ًأوال

  . ورة عند تعرض الشرائع هلاكل بعض الفروع املذيتفص

 خيالقائل الـش وليق،  فبانت مستحقةنيعى ولو خالعت عل(:  مع اجلواهرًالشرائع قال ممزوجامث إن 

 كذلـ يف ن قـد عرفـت املناقـشةكـل، ني لـبطالن أحـد العوضـ،هـو معاوضـة الذيبطل اخللع ي: هريتبعه غو

ان كــ ًايــان مثلكــن إ املثــل أو مــةيون لــه القيكــ وصح اخللــعيــل يــلــو ق: مــن هنــا قــال املــصنف و، مــرةريغــ

 يف ءاحنــو الفــدى  علــنيلعــه مبثــل اكــمــن تدار أوىل و، الفــداءكتــدار يف  هــو املتعــارفكون ذلــكــ لً،حــسنا

  . )حراماإل

 يلــكالى از علــكــالرتان اكــّ إال إذا القاعــدة الــبطالنى مقتــضن أ وكذلــ يف المكــث قــد تقــدم اليــحو

  . هيالم فكعادة الإ إىل حاجة  ال،صحيص في من باب التشخكان ذلكو

 ،داء مبهر املثلاالفت إىل طالقأذن موالها انصرف اإل فإن ،مةصح البذل من األيو( :مث قال الشرائع

تتبع بأصل البدل مع  و،رسايال وتبع �ا بعد العتقيون الزمة بذمتها كت وصحيل يادة عنه قيولو بذلت ز

 متـهيلزمهـا ق وصح اخللع دون البذل ّالإ و،البذل وصح اخللع  فأجاز املوىلًنايولو بذلت ع، ذنعدم اإل

  مثله تتبع أو 



٤٣٣

  . )القنكأما املشروطة ف و،ال اعرتاض للموىل وقةاتبة املطلكصح بذل املي و،به بعد العتق

  . املفصالت إىل هاكر نرتضاحلال احلا يف ست حمل االبتالءياملسألة لحيث إن ن كلو



٤٣٤
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  فصل
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٤٣٥
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  ٧٠........................................ال یقع الطالق في الحیض
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٤٣٦
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٤٣٧
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  ٢٧٠.................................دم مسكن الطالق لو انه:٢مسألة 

  ٢٧٥................................ال خلوة باألجنبیة في العدة الرجعیة

  ٢٨٠.................................................ةرضاروایات المع

  ٢٨٣................................. لو طلقها ثم باع المنزل:٣مسألة 



٤٣٨

  ٢٨٧.................................. لو حجز علیه ثم طلق:٤مسألة 

  ٢٩١.............................. لو طلقها في المسكن لغیره:٥مسألة 

  ٢٩٤.................... لو مات الزوج وورث المسكن جماعة:٦مسألة 

  ٢٩٦................................ فنقلت لو أمرها باالنتقال:٧مسألة 

  ٣٠١........................................ البدویة أین تعتد:٨مسألة 

  ٣٠٢....................................نةسفی لو طلقها في ال:٩مسألة 

  ٣٠٤............................ لو امتنع الزوج من المسكن:١٠مسألة 

  ٣٠٨...........................ال نفقة للمتوفى عنها زوجها :١١مسألة 

  ٣٠٩..............كانت ناشزةن إ  ال سكنى للمطلقة الرجعیة:١٢مسألة 

  ٣١١................................... لو تزوجت في العدة:١٣مسألة 

  ٣٢١.........................ق من حین الطالق عدة الطال:١٤مسألة 

  ٣٢٥....................................عدة الوفاة من حین بلوغ الخبر

  ٣٣٢...................................... وفي الخلع كذلك:١٥مسألة 

  ٣٣٥........................ وجوب العدة مع اشتباه أحدهما:١٦مسألة 

  ٣٣٨........................ تداخل العدتین في صورة الفسخ:١٧مسألة 

  ٣٤١........................ قد تكون في عدة أو في عدتین:١٨مسألة 

  ٣٤٣............................................ عدة الرجل:١٩مسألة 

  

  كتاب الخلع

  ٤٣٣ ـ ٣٤٩

  ٣٥٧.............................................................خلعال

  ٣٥٦................................................. شرعیة الخلعأدلة

  ٣٥٩................................ال حاجة في الخلع إلى لفظ الطالق



٤٣٩

  ٣٦٦........................................................لفظ الخلع

  ٣٧٠.................................................الطالق مع الفدیة

  ٣٤٥..................................... الخلع بدون الطالق:١مسألة 

  ٣٧٨................................أنت طالق بألف:  لو قال:٢مسألة 

  ٣٨٩........................................... ما هي الفدیة:٣مسألة 

  ٣٩٧................................لو اختلف الزوجان في مالیة الفدیة

  ٤٠٢........................................لو كانت الفدیة حمل الدابة

  ٤٠٦..........................لو رجعت في البذل الذي كان من المتبرع

  ٤١٢.......................................لو خالعت في مرض الموت

  ٤١٦............................................لو مات قبل تمام المدة

  ٤٢٢.......................................شتراك في الجنسال ینفع اال

  ٤٣١............................................لو بانت الفدیة مستحقة

  ٤٣٥........................................................المحتویات

  

  

  




